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چکیده
امروزه با گسترش مکاتب طبیعت گرا ،برخی تالش کرده اند که با مبنایی نسبیت گرایانه تفاوت هویت های فرهنگی را در
گوناگونی زمینه های اقلیمی و طبیعی تفسیر نمایند .در تعالیم دینی متونی در تأیید این تأثیر ،متونی در رد و یکپارچگی
هویت انسانی ـ الهی وجود دارد .بررسی دقیق میزان و نوع تأثیر محیط بر اخالق و رفتار می تواند در تنظیم مبانی طراحی
محیطی راهگشا باشد.
این پژوهش تالش دارد تا در مبحث حاضر به تشریح اندیشۀ اسالمی بر گرفته از نصوص دینی پرداخته و به موازات
آن ،نظر متفکران اسالمی در شاخه های مهم تفکر اسالمی ،نظیر ابن سینا و فارابی در فلسفۀ مشاء ،سهروردی در فلسفۀ
اشراق ،ابن عربی در حوزۀ عرفان و ابن خلدون در مبحث جامعه شناسی و علم تاریخ را در جهت اکتشاف ،تحلیل و توسعۀ
متون دینی به کار گیرد ،و جایگاه این نظریات را در میزان تأثیرگذاری اقلیم بر رفتار نسبت به چهار مکتب روانشناسی
رفتاری مقایسه نماید.
روش پژوهش حاضر استداللی ـ تحلیلی است و با طرح سؤاالت مکاتب معاصر ،به دنبال یافتن پاسخ ،در میان اندیشه های
اسالمی می باشد و اندیشمندان اسالمی تالش نموده اند در یک بحث عقلی و دینی ،نوع و میزان صحیح این تأثیر را بیان
نمایند .بر اساس یافته های این تحقیق اقلیم های سخت و خشن که دارای قابلیت های کمتری برای آسایش انسان هستند
زمینه ساز بروز و نمود رفتار و اخالق های مناسب تری برای انسان می باشند و اقلیم های معتدل با قابلیت های محیطی
باال ،زمینه های انحراف اخالقی را برای انسان در پی دارد.
از مباحث مهم و ارزشمند نظریه پردازان اسالمی که امروزه کمتر مورد تحلیل قرار گرفته آن است که ،برای اقلیم های
چهارگانه "سرد و خشک"" ،گرم و مرطوب"" ،گرم و خشک" و "معتدل(سرد و مرطوب)" استعدادها و قابلیت های رفتاری
متفاوتی را بیان نموده اند که از این میان طبع و اقلیم گرم و خشک قابلیت های بيشتري را براي پرورش معنوی انسان در
جهت بروز رفتارهاي مناسب و تکامل اخالق ،فراهم می آورد.
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مقدمه
روانشناسان عصر حاضر نشان داده اند که واکنش های حسی ،روانی و اخالقی فرد با دوران طفولیت ،پرورش ذهنی و
عاطفی و نیز محیط زندگی او پیوندی منطقی و ناگسستنی برقرار می کند(نوحی .)88 :1388 ،اما سؤاالتی که متخصصان
این علم امروزه با آن مواجه اند ،در میزان و چگونگی تأثیرگذاری متقابل نوع و کیفیت رفتارهای انسان در قبال ویژگی های
سرشتی و ارتباط با محیط خارجی است .این نوشتار درصدد بیان و تشریح صورت مسألۀ کنونی و یافتن پاسخ هایی بر
اساس اندیشه اسالمی است .به طوریکه با طرح فرضیاتی برخاسته از آموزه های قرآنی آغاز می گردد و در ادامه به کندوکاو
در آثار متفکران اسالمی در جهت تشریح ،بسط و اثبات آن می پردازد .جهت حصول نتیجه جامع برای پژوهش ،دامنۀ
جامعۀ مورد تحقیق وسیع بوده و عموم مکاتب اسالمی اعم از فلسفه مشاء و اشراق ،عرفان و جامعه شناسی را شامل
می گردد .از این رو نظرات ابن سینا در فلسفۀ مشاء ،سهروردی در فلسفۀ اشراق ،ابن عربی در عرفان و ابن خلدون در علم
جامعه شناسی و تاریخ انتخاب گردیده اند .بویژه این که متفکران اسالمی از منظر دینی به مسأله نگریسته و اخالق الهی
مد نظر آن هاست؛ در حالیکه در روانشناسی رفتارگرا ،رفتار زیست مادی انسان مورد مطالعه است.

 .1طرح مسئله و مبانی تحقیق
برخی تحقیقات بر مبنای متون دینی ،اثبات کرده اند که قرآن نظریۀ تأثیر محیط بر اخالق را پذیرفته است .داستان
قوم سبا مبنی بر تفرقه و طغیان در سرزمین های مناسب و خوش آب و هوا ،استکبار و فساد قوم عاد و ثمود به علت
داشتن توانایی بدنی ،مالی و ایجاد بناهایی تراشیده از سنگ ،شهر مکه و هجرت حضرت ابراهیم به مکانی سنگالخ(مکه)
و سرزمین اقوام دیگر که مستقیماً در قرآن بدان ها اشاره شده ،مصداقي مناسب براي پيگيري پژوهش می باشد
(دهقاني و دیگران .)255 :1389 ،با بررسی سرزمین های قرآنی عاد ،ثمود ،سبا و داستان هایی که برای این اقوام به وقوع
پیوسته به نظر می رسد به میزانی که زمین دارای اقلیم مساعد و مناسب باشد و از قابلیت های محیطی باال بهره ببرد،
محیط تأثیر بیشتری بر رفتار انسان به جا گذاشته و نقش محیط پررنگ تر از نقش انسان می شود و زمینه های انحراف
اخالقی برای انسان مضاعف می گردد .حضرت علی دربارۀ مردم بصره می فرمایند« :سرزمین شما بصره به آب نزدیک و از
آسمان دور است ( 1»...نهج البالغه ،خطبه  .)13از سویی دیگر سرزمین هایی که دارای اقلیم سخت ،خشن و نامساعد می باشند
و امکانات و قابلیت های محیطی پایینی دارند همانند شهر مکه ،به همان میزان ،دارای ساکنانی با توانایی و شایستگی باال
در جهت بروز رفتارهای مناسب هستند(دهقاني و دیگران ،)255 :1389 ،دعای حضرت ابراهیم در قرآن نیز موید این مطلب
می باشد« :پروردگارا من فرزندانم را در وادی سنگالخ و غیر قابل کشت ،نزد خانه محترم تو سکونت دادم ،تا نماز را به پا
دارند»( 2آیه  37سوره ابراهیم) .حضرت علی (ع) در نهج البالغه نیز دلیل آن که خداوند خانه اش را در سرزمین بد آب و هوا
قرار داده ،ابتالی مومنین به سختی ها و اصالح اخالق آن ها دانسته اند(نهج البالغه ،خطبه .)129

 .2پیشینۀ تحقیق
پیشینۀ این تحقیق را می توان در دو حوزۀ تفکر غربی و اسالمی دنبال نمود .در تحقیقات غربی که به اجمال مروری
بر آن خواهد شد ،پیش از آنکه محیط جغرافیایی و اقلیمی مد نظر قرار گیرد ،به مطالعۀ تأثیر محیط انسان ساخت بر
رفتار انسانی پرداخته شده است؛ همچنین روش تحقیق آن ها از نوع تجربی و آماری است .به عنوان مثال ،کریستیان
نوربرگ شولتز در کتاب روح مکان( )1980تالش نموده ریشۀ بسیاری از مظاهر فرهنگی ـ اخالقی و حتی اعتقادی را
زائیدۀ خصلت های محیطی و مزاج منطقه ای و به تعبیر خودش روح مکان آن منطقه معرفی نماید .شولتز ،اسالم و
همۀ مظاهر آن را زائیدۀ روح کویر و بیابان می داند و مسیحیت و یهود را به خاطر تکامل در محیط پر برکت فلسطین،
حالت تعدیل شده و انسانی معرفی می کند(شولتز .)69 :1388 ،او تالش می کند ریشۀ اعتقاد توحیدی و ظهور مطلق
الهی را خصلت بیابان معرفی نماید که ریشۀ این تفکر به نظریۀ جبر محیط می انجامد .برخی نظریه پردازان دینی به
نظریۀ روح مکان او پرداخته اند در حالیکه به نظر می رسد ،اگر بر اساس تعالیم متفکران اسالمی محیط را مظهر الهی
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بدانیم سخن او می تواند در گام نخست قابل قبول باشد .خداوند در هر منطقه ابتدا از طریق محیط و بعد از طریق
دین و معارف بر آن ها تجلی نموده است .تعالی انسان در گرو تکامل از تمایزات اقلیمی و رسیدن به ساحت مشترک
الهی ـ انسانی است(نقره کار و دیگران .)103 :1387 ،از دیگر تفاوت های دو حوزۀ تفکر غربی و اسالمی می توان به تفاوت
اخالق و رفتار اشاره داشت .بحث اخالق ،ارزش های انسانی را به همراه دارد ،در حالیکه رفتارها بدون در نظر گرفتن
ارزش ها مورد مطالعه اند .فالسفه و عرفای اسالمی به طور روشن تری به بررسی مسألۀ اخالق پرداخته اند که در ادامه
تالش می گردد آراء هر دو گروه مورد بررسی قرار گیرد.

 .3سواالت و فرضیۀ پژوهش
 -1موضع مکاتب روانشناسی رفتاری در رابطه با تأثير اقليم بر رفتار چه تناسبي با نظر قرآن و تعاليم اسالمي دارد؟
(میزان تأثیر)
 -2محيط ها و به طور خاص اقليم هاي گوناگون چه اقتضائاتي براي رفتار انسان دارند؟ (نوع تأثیر)
 -3کدام اقليم و محيط قابليت هاي بيشتري را براي پرورش معنوی انسان در جهت بروز رفتارهاي مناسب و تکامل
اخالق ،فراهم می آورد و چگونه می توان جامعیت ویژگی های حاصل از طبع های مختلف و تعدیل طبع های یک جانبه
را فراهم کرد؟
 -4معماری و محیط انسان ساخت چگونه می تواند بسترساز تعدیل ویژگی های طبعی و محیطی باشد؟
به نظر می رسد دو فرضیه در پاسخ به سواالت ،مبنای این پژوهش باشد -1 :اقلیم های گوناگون هر یک اقتضائاتی برای
رفتار انسان داشته که شناسایی آن ها نیاز به دو بعد مطالعات تجربی و مطالعات فلسفی و فکری دارد(دانشمندان از هر دو
بعد به موضوع پرداخته اند) -2 .محیط هایی که دارای مطلوبیت و امکانات طبیعی پایین باشند زمینۀ افزایش توانایی معنوی
ساکنانشان را فراهم می کنند ،و حتی در حالتی که شایستگی های فرد کم باشد از جهت استفاده از فرصت های رفتاری،
محدودتر شده و فشار محیط سبب جلوگیری از طغیان فرد می گردد .به طور مثال ،اقلیم و طبع گرم و خشک قابلیت های
بیشتری برای پرورش و تکامل معنوی انسان در پی دارد و احتمال ظهور رفتارهای طغیان گرانه در آن کم است.

 .4مکاتب علوم رفتاری و طراحی محیطی در زمينۀ تأثير اقليم بر رفتار
در مورد رابطۀ محيط و رفتار ،چهار موضع گيري نظري شامل رويکردهای اختياري ،امکان گرا ،جبرگرا و احتمال گرا قابل
تشخیص است .رويکرد اختياري 3معتقد است که محيط هيچ اثري بر رفتار انسان ندارد .اما براي انسان محدوديت هاي
زيست شناختي وجود دارد که رويکرد اختياري را غيرقابل دفاع می کند.
صاحب نظران مکتب جبر4به قاطعيت و تعيين کننده بودن دخالت و تأثير عوامل طبيعي اعتقاد راسخ دارند .رويکرد جبري،
رابطۀ محيط و رفتار را ،رابطۀ علّي می داند (لنگ .)114 :1383 ،بسیاری از طراحان نوخردگرا را می توان از جمله طرفداران این
نظریه به حساب آورد .از نظر این طراحان ،کیفیت طراحی محیطی به مثابه کیفیت و صفتی ،ذاتِ محیط کالبدی بوده و به
شکل مستقل از ناظر وجود دارد .آنان کیفیت طراحی محیط را ماهیتی متعلق به محیط و به طور مشخص متعلق به فرم
می دانند .از پیروان این نظریه می توان به آلدوروسی و کریستوفر الکساندر اشاره نمود(گلکار.)40-65 :1380،
امکان گرايان 5محيط را تأمين کنندۀ رفتار انسان و کمي بيشتر از آن می دانند .تحلیل رفتار های انسان نشان می دهد
که مردم به اندازه ای که امکان گرایان فرض می کنند در رفتار خود آزادی عمل ندارند .هر فردی مجموعه ای از انگیزه ها
و شایستگی ها را در خود دارد که حداقل بخشی از آن توسط محیط های جغرافیایی ،اجتماعی و فرهنگی تعیین می شود
(لنگ .)114 :1383 ،از نظر طراحان محیطی این نظریه ،کیفیت های طراحی محیطی به مثابه مقوله ای کام ً
ال ذهنی و
سلیقه ای است ،که توسط ناظر ساخته شده و ارتباطی با خصوصیات محیط کالبدی ندارد(گلکار .)40-65 :1380،بنا به این
تحلیل ها ،به نظر می رسد موضوع تأثیر محیط بر رفتار انسان بیش از آن چیزی است که امکان گرایان متصور شده اند و
میزان تأثیر محیط بر رفتار مابین مکتب جبر و امکان می باشد.
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مکتب احتمال گرا 6به عدم قطعيت نظام وقوع رفتار هاي انسان و محيط عمل طراحان معتقد است .ولي ،فرض می کند
که اساس رفتار انسان متغيير نيست .موضع احتمال گرايانه مبناي بيشتر تحقيقات اخير رابطه رفتار و محيط بوده
است(لنگ .)114 :1383 ،طراحان محیطی این نحلۀ فکری؛ جان لنگ ،لینچ ،نسر 7و اپلیارد می باشند که معتقدند خصوصیات
کالبدی محیط از یکسو و الگوها ،رمز های فرهنگی و توانایی های ذهنی از سوی دیگر ،در شناخت کیفیت های محیطی
اثرگذارند(گلکار )40-65 :1380 ،بنابراین در یک دسته بندی کلی ،مکتب رویکرد اختیاری میزان تأثیر محیط بر رفتار را
بسیار پایین در نظر می گیرد و مکاتب امکان گرا ،احتمال گرا و جبرگرا به ترتیب میزان تأثیر باالتری برای تأثیر محیط
بر رفتار را بیان نموده اند.
 -4-1اقلیم و اخالق در تعالیم فیلسوفان مشاء ،فارابی و ابن سینا
فارابی دانشمند ایرانی در فلسفۀ مشاء اختالف اخالق ها را در نتیجۀ اختالف آب و هوا می داند و می گوید مردم در هر منطقه
که زندگی می کنند تحت تأثیر وضع آب و هوا ،زمین ،عوامل جغرافیایی و اوضاع اقلیمی آن می باشند( فارابی .)38 :1371 ،با
بررسی فصل های مختلف کتاب "سیاست المدنیۀ" وی می توان تعلیم و تربیت ،اقلیم ،طبیعت و نوع خلقت را در موضوع
اختالف اخالقیات موثر دانست(سبحانی.)47 :1371 ،
برای تبیین موضوع تأثیر اقلیم بر رفتار و اخالق در اندیشه های ابن سینا ،ابتدا باید به مسألۀ رابطۀ متقابل نفس (حالت
روانی و اخالقی) و بدن (خصوصیات جسمانی) اشاره گردد .ابن سینا معتقد است که روح دارای مزاج خاصی است که
براساس اختالفی که در آن حادث می گردد متغییر می شود و حامل قوای مختلف می گردد .او این روح را از قلب می داند،
از این رو اولین عضوی که روح به آن تعلق می گیرد قلب است و از طریق قلب سایر اعضا تدبیر می گردد (زارع .)60 :1388 ،به
عقیدۀ او تغییر حالت روح و نفس با تغییر حاالت جسمانی نسبت دارد .شیخ بر آن است که احوال نفسانی تأثیر مستقیم بر
بدن دارد .اما ،اینکه چگونه نفس مجرد با ماده ارتباط برقرار می کند از منظر وی به واسطۀ جسم لطیفی به نام روح بخاری
است (زارع .)59 :1388 ،شیخ در این باره چنین می گوید« :نخستین مرکب سواری قوای نفسانی بدن ،جسم لطیف می باشد
که در منافذ نفوذ می کند و روحانی است و این جسم همان روح بخاری است ...و نسبت این جسم لطیف به لطافت اخالط
و بخاری بودن آن مثل نسبت اعضا به غلظت اخالط است»(ابن سینا .)308 :1386 ،وی در مقام پزشک فیلسوف از تأثیرات
متقابل نفس و بدن آگاهی داشت و عالوه بر تأثیرات نفس بر بدن از تأثیرات بدن بر نفس و به طور خاص مزاج ها که از
ویژگی های جسم می باشد صحبت به میان آورده است .وی ارتباط حواس ظاهر را با اشیا در شکل گیری برخی تصورات و
عادات دخیل می دانست .وی به نقل از جالینوس در تأثیر جسم بر نفس چنین می نویسد« :گرم مزاجی مغز ،در هم شدن
عقل و پراکنده گویی(هذیان) را به بار می آورد که این حالت سبک سری و شتاب در تدبیر و ناپایداری در تصمیم را به
دنبال دارد .سرد مزاجی مغز ،کند فهمی و کم جنبی را بوجود می آورد و این حالت دیر فهمی و بی فکری و تنبلی را به بار
می آورد .خشک مزاجی سبب بی خوابی می شود و مردمان بی خواب را باید خشک مزاج شناخت» (ابن سینا 31 :1367 ،و)32
ابن سینا در کتاب قانون در طب ،در موارد متعددی از تأثیرات جسم بر نفس سخن می گوید(جدول.)1
جدول :1بررسی تأثیر مزاج ،بر رفتار ،اخالق و ویژگی های ظاهری انسان
کیفیت غالب

گرمی

سردی

تری

خشکی

از هر کاری سریعاً متغیر
ویژگی های خُ لقی و
شجاعت ،نشاط در کار ،بددلی ،کسالت در انجام شدن ،زود خشمگین و لج بازی ،آرام ،ولی اگر خشمگین
رفتاری (مزاج قلب)
زود برطرف شدن ،تغییر شود دیر آرام می شود
شتابزدگی ،زودخشمی ،کار
سریع رأی
تنفس و نبض عظیم و
تنفس و نبض صغیر،
نبض نرم ،بزرگی چشم ،نبض صلب ،کوچکی چشم
سریع ،سرخی چشم،
سینه بدون مو ،خواب
خواب کم
خواب سنگین و زیاد
ویژگی های ظاهری سینۀ پهن و پرمو،
کامل و سنگین
خواب سبک
مأخذ :والیتی1388 ،

بررسی تأثیر محیط بر رفتار و اخالق از دید متفکران اسالمی و نتایج آن در طراحی محیط
شماره صفحه مقاله79-96 :

ابن سینا انسان های با مزاج معتدل را از حیث کنش های حسی و جنبشی نیرومند و کردارشان را معتدل و مرتب
می داند .ابوعلی سینا در مقام پزشک به درمان سوء مزاج ها می پردازد و برای هر یک راهکارهایی دارویی بیان می کند.
 -4-1-1مزاج ها یکی از عوامل مؤثر بر خلق و خو
در مبانی طب سنتی ایران امور طبیعیه به اموری گفته می شود که به وجود آمدن و تعادل انسان به آن ها بستگی دارد و
شامل هفت جز است ،که مراتب تأثیر اقلیم بر اخالق را نشان می دهد (والیتی()1388 ،نمودار.)1
نمودار :1سلسله مراتب امور طبیعیه و تأثیر مزاج اقلیم بر مزاج انسان و ُخلق و خو

امور طبیعیه از ارکان چهارگانۀ حرارت ،برودت ،یبوست و رطوبت آغاز می گردد و با ترکیب این چهار رکن موالید جماد،
نبات و حیوان بوجود می آید و از ترکیب آن ها اخالط پدید می آید(نصر" .)391 :1377 ،ارکان اجسام بسیط هستند و اجزاء
اولیه بدن و غیره است و قابل تقسیم به اجسامی که دارای صور مختلف است ،نمی باشد؛ انواع مختلف کائنات از امتزاج
آن بوجود می آیند" (ابن سینا .)7 :1367 ،بنابراین همۀ موجودات و کائنات دارای مزاج می باشند و تمام کیفیاتی که در آن ها
دیده می شود از ترکیب عناصر و اخالط سرچشمه می گیرد(نصر .)229 :1388 ،از نظر ابن سینا و اطبا اسالمی مکان ها و
اقلیم ها ،جنس ها ،اعضا بدن ،فصل ها و زمان ها دارای مزاج می باشند.
 -4-1-2مزاج مکان ها
مکان های مختلف تأثیرات متفاوتی در مزاج افراد دارد ،و مزاج افراد هر منطقه نیز به جغرافیای آنجا وابسته است .مزاج
مناطق کوهستانی سرد و خشک ،مزاج مناطق بیابانی گرم و خشک ،مزاج مناطق کنار دریا سرد و تر است( والیتی)1388 ،
(تصویر.)1
تصویر  :1بافت اقلیم های چهارگانه متناظر با طبع های چهارگانه ـ به ترتیب از راست به چپ ـ بافت پراکنده و آزاد در
اقلیم های سرد و مرطوب ،بافت پراکنده و منظم در اقلیم گرم و مرطوب ،بافت فشرده و منظم در اقلیم گرم و خشک و
بافت فشرده و آزاد در اقلیم سرد و خشک ـ بافت بخش هایی از مازندران ،بندرعباس ،یزد و کردستان
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ابن سینا اعتدال مزاج انسان را بسته به نژاد و آب و هوای موطن او می داند .آب و هوا نه تنها از لحاظ عوامل طبیعی
در مزاج موثر است ،بلکه از لحاظ سماوی و رابطه و انطباق نزدیکی که بین انسان و جهان وجود دارد نیز اثر خود را باقی
می گذارد .به عنوان مثال ،اقلیم چهارم که معتدل ترین اقلیم ها است ،موطن مردمانی است که مزاج آن ها از بقیۀ ساکنان
کرۀ زمین معتدل تر است(نصر .)394 :1377 ،ابن سینا دربارۀ ارتباط مزاج انسان و مکان چنین می گوید" :به نظر می رسد که
هر یک از اصنافِ ساکنان زمین دارای مزاج خاصی هستند موافق با آب و هوای اقلیم آن و در هر مورد مزاج دارای جنبۀ
افراط و تفریط می گردد" (ابن سینا.)8 :1367 ،
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بنا به آنچه بیان شد ،از نظر ابن سینا و اطباء اسالمی مزاج مکان ،موافق با مزاج انسان است و با بررسی مزاج مکان،
مزاج انسان نیز مورد بررسی قرار می گیرد .به عبارتی دیگر ،با مشاهدۀ کیفیت های فیزیکی عناصر چهارگانه در محیط
پیرامون می توان به خصوصیات رفتاری و اخالقی انسان ها با مزاجی متناسب با همان عناصر پی برد .به عنوان مثال،
رطوبت و آب که دارای شکل مشخص نیست و متناسب با ظرف خودش شکل پذیر می گردد و با تغییر ظرف سریعاً
تغییر شکل می دهد متناظر با انسانی است که دارای طبع نزدیک به رطوبت بوده که ادراکات را سریع فهم می کند و
زود از خاطرش فراموش می شود ،یا شی خشک که سخت شکل می گیرد و هنگامی که شکل گرفت نیز بسیار سخت
تغییر شکل می دهد همانند خصوصیات رفتاری و اخالقی انسانی است که دارای طبع نزدیک به یبوست است .این
افراد دیر می فهمند ولی وقتی فهمیدند هرگز از یادشان نمی رود(رجوع شود به تحلیل های سهروردی که در ادامه ذکر خواهد
شد) .همچنین که رطوبت انعطاف پذیری می داد ،حرارت سبب ایجاد تحرک ،پویایی و جنبش در اجسام و پدیده ها
می شود ،و به عبارتی تندی و شدت ،برآمده از طبع و اقلیم گرم می باشد .در مقابلش برودت سبب کاهش تحرک و
جابجایی می گردد و به انسان و سایر موجودات دارای این طبع ،کندی و رخوت می دهد .بنابراین ویژگی های طبعی
انسان با محیط طبیعی همساز است.
 -4-2اقليم و اخالق در تعاليم شيخ اشراق ،سهروردي
رویکرد اشراقی سهروردی سبب می شود که منشأ همۀ اقلیم ها و خصلت ها را عالم مثالین و ملکوتی بداند .وجود چنین
منشأ ثابتی برای همۀ پدیده های طبیعی موضوع جبر جغرافیایی و جبر فراجغرافیایی را قوی تر می کند .سهروردي
ريشه هاي اخالقي و رواني انسان را در مزاج می بيند و به زبان تمثيل و شعر به شرح آن ها مي پردازد.
وي معتقد است که انسان در نهايت می تواند از بند خصيصه ها و صفاتي که برآمده از مزاج ،طبع و محيط هاي
گوناگون است رهايي يابد و چنين می گويد« :هر که خواهد بدان شهرستان رسد ،اين چهارطاق با شش طناب بگسلد
و کمندي سازد ،و زين عفت بر مرکب شوق نهد» (سهروردي .)104 :1378 ،که منظور از چهار طاق عناصر چهارگانه و
شش طناب جهات شش گانه می باشد(مایل هروي .)104 :1378 ،سهروردي بدن انسان را ترکيبي از روح ،عضو ،خلط و
قضا و روح را متشکل از سه قسمت روح نباتي ،روح حيواني و روح نفساني می داند و در ادامه محل روح نفساني را در
طبقات سه گانه دماغ معرفي می کند(سهروردي .)105 :1378 ،برای فهم بهتر بیان تمثیلی سهروردی دربارۀ تأثیر مزاج بر
8
نفس ،الزم است قوای نفس یا روح نفسانی را معرفی نمود که شامل حس مشترک ،خیال ،وهم ،عقل و حافظه است
(ابن سینا181 :1375 ،و .)182
وصف طبقۀ اول چنين است که در طبقۀ اول دو حجره است و در حجرۀ اول تختي بر آب نهاده است و يکي بر آن
تکيه زده ،طبعش به رطوبت مايل است(سهروردي .)105 :1378 ،نجیب مایل هروی در مونس العشاق در شرح آن آورده،
ِ
طبيعت حس مشترک به رطوبت مايل می باشد(مایل هروي .)105 :1378 ،از ويژگي هاي
تخت آب از حس مشترک است و
ساکنان اين بطن می توان به زيرکي عظيم و نسيان غالب ايشان اشاره نمود که سهروردي چنين می گويد« :هر مشکلي بر
او عرضه کني بگشايد و الکن بر يادش نماند»(سهروردي .)105 :1378 ،در حقيقت حفظ مطلب از شئون قوت خيال است که
در ساکنان اين حجره موجود نمي باشد(مایل هروي.)105 :1378 ،
در حجرۀ دوم از بطن اول تختي از آتش گسترده شده و بر آن تخت ،شخصي تکيه زده است که طبعش به يبوست مايل
است .از ويژگي هاي اهالي اين حجره قوت خيالشان است .به گفتۀ سهروردي« :کشــف رموز دير کند؛ اما ،چون فهم کند
هرگز از يادش نرود»(سهروردي .)106 :1378 ،به عبارتي ،طبعش به يبوست مايل است؛ قوت خيال چون به صورت محسوس
ادراک می کند ،دير ادراک کند وليکن چون ادراک کند زود از يادش نرود .از آسيب هاي قوت خيـال می توان به تخيالت
بي فايده اشـاره کرد .بنابراين انسان بايد قطعاً مطـاوعت و متابـعت قوت خيال نکند(مایل هروي.)107 :1378 ،
در توضيحات بيان شده از طبقۀ اول و دوم حجرۀ آن ،چنين برداشت می شود که حس مشترک از حواس پنجگانه است
و بيرون از کالبد انسان اتفاق می افتد و در بستر رطوبت بهتر رشد می کند و قوت خيال در ذهن و درون جسم انسان واقع

بررسی تأثیر محیط بر رفتار و اخالق از دید متفکران اسالمی و نتایج آن در طراحی محیط
شماره صفحه مقاله79-96 :

فرار و پرحرکت بودن خیال به خاطر عنصر آتشین ،و سکون و کندی حس مشترک
شده است و در خشکی فعال تر است؛ ّ
به خاطر مبنای آبی آن است .الزم به ذکر است همسايگي اين دو حجره ايجاد فصل مشترکي کرده که حد و مرز مشخصي
ندارد و در صورت تمايل به هر سمت ،اشخاص متصف به صفات بيان شده در هر يک از حجره ها مي شوند.
در طبقۀ دوم يا بطن اوسط نيز دو حجره واقع شده است .در حجرۀ اول تختي بر باد گسترده و يکي بر آن تکيه زده
که طبعش به برودت مايل است(سهروردي .)107 :1378 ،ساکنان اين حجره طبعشان به برودت نزديک است و قوت وهمي
در آن ها غالب می باشد .بنابراين هر که طبيعت او به برودت مايل باشد وهم بر او مستولي شود و از ادراک معقوالت قاصر
می گردد .به عنوان مثال ،ترکستانيان(آسیای صغیر کنونی) که اقليمشان در نهايت برودت است قوت وهميشان باالست
و قادر به ادراک معقـوالت نمي باشند .از آسيب هاي اخالقي اين طبع دروغ گفتن ،تهمت زدن ،هرزه گفتن و از راه بردن
دوست می باشد(مایل هروی.)107 :1378 ،
در حجرۀ دوم تختي بر بخار نهاده شده و شخصي بر آن تکيه زده که طبعش به حرارت مايل است(سهروردي.)108 :1378 ،
اين شخص از قوت مخيله برخوردار است .بخار از بابت اين که از اجزاي آتشي و آبي تشکيل شده ،دو عمل انجام می دهد
که يکي از اجزاي آبي و ادراک محسوسات با حس مشترک است و ديگري از اجزاي آتشي و قوت خيال می باشد .طبعي
که به حرارت مايل است قوت مخيله در شأن آن می باشد و ترکيب و تفاصيل هم متعلق به اوست ،همچنان که مشايخ را
در خلوت دست می دهد که ارواح انبياء و اولياء را مشاهده می کنند .چنان که پيامبر ،جبرئيل را در صورت دحيه کلبي
مشاهده می کرد 9و اين ها از کار قوت مخيله می باشد(سهروردي.)108 :1378،
آسيبي که در اين طبع بيان شده است مجاورت آن با حجرۀ برودت و تلقين با وهم می باشد .اگر چنين شود شخص
مردم را به خود مشغول سازد تا از ادراک معقوالت محروم بمانند(مایل هروی )108 :1378 ،بنابراین طبايع بطن دوم به
دنبال فهم و درک معقوالت هستند که با متمايل شدن طبع به برودت يا حرارت ،ادراک اشخاص در شناخت وهم و عقل
نوسان می کند .در صورتي که در دو حجرۀ طبقه اول ،ادراک طبيعت مطرح بود که در مرتبه اي پايين تر از عقالنيت و
شعور قرار دارد.
در طبقۀ آخر يک حجره موجود است و در آن تختي از خاک گسترده ،و بر آن تخت يکي تکيه زده که طبعش به اعتدال
نزديک است و تفکر بر او غالب می باشد(سهروردي .)110 :1378 ،طبقه سوم و بطن آخر دماغ محل قوت حافظه است و در
باالترين مرتبه قرار دارد(جدول.)2
جدول :2سهروردي طبايع را در سه طبقه و پنج حجره می بيند که هر يک از طبايع و اقليم ها با هم نسبت دارند ،همین
نسبت سبب می شود در هر اقلیمی یکی از قوای انسان قوی تر عمل کند .جدول حاضر به ترتيب حجره هاي طبقه از باال
به پايين تنظيم شده است ـ جدول نظرات شيخ اشراق در رابطه با اقليم ،طبع و اخالق
طبقه سوم دماغ

طبقه دوم دماغ

طبقه اول دماغ

طبع

اعتدال

عنصر طبیعی

خاک

ویژگی های اخالقی

قوت تفکر

طبع

سرد

گرم

عنصر طبیعی

باد

بخار

ویژگی های اخالقی

قوت وهم ،دروغ گویی ،تهمت و
هرزه گویی

قوت مخیله ،حافظ و مدرک ،چاپلوسی
مشغول ساختن دیگران به خود

طبع

مرطوب

خشک

عنصر طبیعی

آب

آتش

ویژگی های اخالقی

حس مشترک ،زیرکی باال و
نسیان غالب

قوت خیال ،حافظ ادراکات ،تخیالت بی فایده
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از نمودار کلي متصور از بحث ها مشخص است که طبايع و اقليم ها داراي ويژگي ها و صفاتي می باشند که در سلسله مراتب
حس مشترک ،خيال ،وهم ،عقل و حافظه قرار می گیرند .به نظر می رسد در طبقۀ اول که سطحی ترین ادراکات است ،هر چه اقلیم
خشک تر ،قوۀ خیال قوی تر و در طبقۀ دوم که ادراکات مجرد انسانی آغاز می گردد ،هر چه اقلیم گرم تر ،قوۀ مخیله و تفکر قوی تر
است .به این ترتیب گرمی و خشکی سبب تقویت "فکر و خیال" و سردی و تری سبب تقویت "وهم و حس مشترک" می گردد .ولی
در شدت گرمی و خشکی نباید از اعتدال کلی که مبنای کار مطلوب قوۀ تفکر است خارج شد .در رابطه با سهروردي و تضارب آرای
او با نظريات غرب ،می توان وي را در مکتب احتمال گرا در بحث اثرات محيط بر روان و اخالق قرار داد .زيرا ،از يک سو به ارتباط
اخالق با طبايع و اقليم قائل است و از سويي ديگر راهکارهايي متناسب با هر اقليم برای درمان ُخلق بيان می کند.
 -4-3اقليم و اخالق در تعاليم شيخ محي الدين ابن عربي
براي بررسي تأثير اقليم بر اخالق و احوال انسان ها می بايست به چرخۀ علل اختالف که ابن عربی در باب معارف کتاب
ارزشمند فتوحات مکیه مطرح نموده است ،رجوع نمود .شيخ ،انسان را در سطح محيط اين دايره به گردش در می آورد و
علت ها و معلول ها را در اختالف تجلیات ،شرايع ،نسبت های الهی ،احوال ،زمان ها ،حرکات ،توجهات و مقاصد بيان می کند
(ابوزيد( )329 :1387 ،نمودار.)2
نمودار  :2چرخۀ علت تفاوت ها در میان انسان ها ،از منظر ابن عربی

مأخذ :ابن عربی192 :1386،

همان طور که از نمودار شمارۀ دو بر می آيد ،اخالق زير مجموعه اي از احواالت انسان است و به صورت مستقيم و غيرمستقيم
با زمان ،نسبت هاي الهي ،اختالف حرکات و بقيۀ عوامل نامبرده در ارتباط است .اين ويژگي ها به نوبۀ خود سبب بوجود آمدن
اقليم هایی در مکان هاي گوناگون شده است .بنابراين تأثير طبيعت ،اقليم و مکان بر اخالق و احوال همۀ موجودات و از جمله بشر
در هر يک از موارد هشت گانۀ فوق به ظهور می رسد و همۀ اعضا آن منطقه به عنوان فرزندان آن اقلیم مطرح می شوند.
واژۀ اخالق جمع ُخلق است که هم به معناي شخصيت و هم به معناي خصلت می باشد .واژه خلق در قرآن دو بار و در حديث
به کرات به کار رفته است .اين واژه تنها در تلفظ و نه در نوشتار ،با واژه َخلق متفاوت است .بنابراين خود واژۀ ُخلق با َخلق مرتبط
است و به عبارت ديگر خلق و خو ريشه در خلقت ،يعني ماهيت بالفعل اشياء دارد .بنابراين می توان براي ويژگي هاي اخالقي و
زمينه هاي پيدايش آن از منظر ابن عربي به ريشه هاي خلقت و طبايع گوناگون مراجعه نمود(چيتيک .)65 :1389

بررسی تأثیر محیط بر رفتار و اخالق از دید متفکران اسالمی و نتایج آن در طراحی محیط
شماره صفحه مقاله79-96 :

ابن عربي در باب معرفت و مقام فراست ،خلق جسم حيواني را ترکيبي از چهار طبع صفرا ،سودا ،بلغم و خون می داند و
معتقد است که خداوند در اين اخالط چهارگانه ،قوايي روحاني قرار داده است ،که آثار آن ها در جسمي که از آن ها پديد
می يابد آشکار است .بنابراين اگر اخالط در جسم ِظاهر از آن ها بر اعتدال يا نزديک به آن باشد ،سبب امور نيکو و خير در
ظاهر انسان و اخالق وي می گردد ،و اگر ترکيب اخالط در انسان بر حد اعتدال نباشد به حسب آن مقدار که از اعتدال انحراف
يافته بيماري هايي در جسم و بر نفس خلق و خوهايي نامناسب پديد می آيد و اصالح مزاج توسط طبيب جسم و روح را ،راه
درمان خروج از اعتدال می داند(ابن عربي .)466 :1385 ،ابن عربي به مداواي جسم و اخالق اميد دارد و رياضت ،تمرين و استعمال
علم را در راه درمان هر صفت نکوهيده مؤثر می داند ،تا جايي که عادت را طبيعت پنجم ناميده که در طبيعت اصلي اثر دارد
(ابن عربي .)475 :1385 ،به تعبیر امروزی با تداوم یک حالت و عادت دادن یک موجود می توان آن ویژگی را به خصلت طبیعی
و ذاتی آن تبدیل کرد ،چنانکه دانشمندان علوم تجربی در حال حاضر نمونه های فراوانی از این تجربه دارند.
طبع و مزاجي که در آثار ابن عربي مطرح است ،ترکيبي از اصول و ارکان چهارگانه "حرارت و برودت" به عنوان فاعل و
"رطوبت و يبوست" منفعل می باشد .به گفتۀ ابن عربي حرارت و برودت پدران طبيعي و رطوبت و يبوست مادران طبيعي
هستند(ابن عربي )167 :1385 ،و هر يک متصف به صفاتي نظير حيات(حرارت) ،علم(برودت) ،اراده(يبوست) و قدرت(رطوبت)
می باشند(ابن عربي .)108 :1385 ،بنابراين با امتزاج اين اصول و ارکان ،اقليم ها و طبايعي "گرم و خشک"" ،گرم و مرطوب"،
"سرد و خشک" و "سرد و مرطوب (معتدل)" پديد می آيد.
از ديدگاه ابن عربي حاالت و رفتار هاي اخالقي که بر گرفته از ترکيب اخالط و ارکان می باشد ،صفاتي ثابت و تغييرناپذير
براي انسان ايجاب می کند و آن را ذاتي و مزاج خاص فرد یا موجود می داند(ابن عربي.)407 :1385 ،
وی همۀ ُخلق ها را از صفات الهي می داند و در نتيجه ،همۀ آن ها را جزو مکارم اخالق به حساب می آورد .به نظر ابن عربي خلق و
خوها کام ً
ال مذموم و ممدوح نيستند ،بلکه تابع شرايطي هستند که مردم در آن واقع می شوند .لذا اگر شرايط به طور مناسب تغيير
کند خلق و خو هايي که رذايل ناميده می شوند به فضيلت بدل می گردند .بنابراين ُخلق ها في نفسه مباح می باشند و واژه هايي
نظير مستحب ،مکروه ،حرام و حالل در رابطه با نحوۀ ا ِعمال اخالق و عوارض خارجي آن به کار می رود(چيتيک .)78 :1389 ،وی
همچنین به برخي از ويژگي هاي صورت ظاهر و نسبت آن با اخالق نيز مطالبي بيان کرده است 10و طبع حضرت محمد(ص) را
به صفرا و سودا نسبت داده (اعتدال) تا کمال برای نشاه ایشان فراهم شود(ابن عربي( )472 :1385 ،جدول.)3
جدول :3چهار رکن کلي از صحبت هاي ابن عربي استخراج می شود که با نکاح اينها چهار طبع و عنصر بوجود می آيد.
هر يک از ارکان نيز متصف به صفات و نسبت هاي الهي هستند .وي ماه هاي سال را نيز در ارتباط با طبايع می داند و در
چهار دسته طبقه بندي می کند ـ خالصه اي از آراء ابن عربي در مورد ارکان ،عناصر و طبايع
منفعل

فاعل

ارکان مزاج

مادران طبیعی (عالم سفلی)

رطوبت
(قدرت)

یبوست
(اراده)

پدران طبیعی (عالم علوی)

حرارت (حیات)

برودت (علم)

سرد و مرطوب

گرم و مرطوب

اقلیم

علم و قدرت

حیات و قدرت

صفت

آب

هوا

عنصر اصلی

تیر ،آبان و اسفند

خرداد ،مهر و بهمن

ماه

سرد و خشک

گرم و خشک

اقلیم

علم و اراده

اراده و حیات

صفت

خاک

آتش

عنصر اصلی

اردیبهشت ،شهریور و دی

فروردین ،مرداد و آذر

ماه

ویژگی فرزندان
حاصله

با توجه به نکاتي که از ابن عربي بيان شد می توان چنين نتيجه گرفت که ُخلق ها ،وجودشان براي انسان امري جبري
می باشد ،ولي در شيوه هايي که به کاربرده می شوند و اختيار انسان در آن نقش دارد تغيير پذيرند .بنابراين از يک سو آراء
ابن عربي در بحث وجود شناسي اخالق و تأثيرپذيري آن از طبع و اقليم ،در مکتب جبرگراها و از سويي ديگر در بحث به
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کارگيري و ا ِعمال خصلت ها و اخالق در مکتب احتمال گرا ها قابل طبقه بندي است .زیرا ،از یک طرف اثرات مزاج و اقلیم
را بر رفتار بیان می کند و از سویی دیگر با فرض متغییر نبودن اساس رفتار برای درمان آن راهکارهایی ارائه می دهد.
 -4-4اقليم و اخالق در تعاليم جامعه شناس مسلمان؛ ابن خلدون
شيوۀ ابن خلدون در بيان نظرات خود و نوع شناسي اجتماعي تقريباً شبيه به کار دانشمندان کالسيک است و به صورت
مقايسه اي و تطبيقي است(رباني ،)53-72 :1385 ،و تا حدودی نسبت به جریان های فکری رویکرد تجربی تری دارد و با
نگرش پدیدار شناسانه ای به بررسی جوامع پرداخته است.
وي براي ارائه نظرات خود پيرامون موضوع اقليم و اخالق به معرفي اقليم هاي هفت گانۀ موجود در جهان پرداخته و
تحليل هايي در رابطه با محيط و تأثير آب و هواي هر اقليم بر جسم و روان انسان ها دارد .ابن خلدون از جمله پيروان
نحلۀ جبر جغرافيايي است و معتقد است که در طول تاريخ تمدن هاي بزرگ در اقليم هاي معتدل کرۀ زمين شکل
گرفته اند(کتابي .)16-20 :1366 ،از ديدگاه ابن خلدون کرۀ زمين در هفت اقليم جمع می گردد که اقليم اول و دوم داراي آب
و هواي گرم و سوزان ،اقليم سوم تا پنجم معتدل و ميانه و اقليم هاي ششم و هفتم سرد می باشند .وي ساکنان اقليم هاي
مياني را به سبب زيستن در محيطشان کامل تر می داند و مردمان شام ،حجاز ،يمن ،عراق ،ايران ،هند ،چين ،يونان و روم
را جزء اين اقليم ها به حساب می آورد(ابن خلدون .)151 :1359 ،ابن خلدون دربارۀ تأثير آب و هوا در اخالق بشر نيز مطالبي
بيان کرده است .وي سبکسري ،سبکي و شادابي و طرب بي اندازه را در سياه پوستان و محيطشان می بیند و علت آن را
در حرارت هوا و فعل و انفعاالت بر مزاج و اصل تکويني انسان بیان می کند(ابن خلدون )157 :1359 ،و چادر نشينان ساکن
دشت و بيابان هاي اقليم گرم و خشک که کمبود حبوبات و اغذيه در آن ها به چشم می آيد را از لحاظ جسمي و اخالقي
سالم تر از جلگه نشيناني مرفه و در آسايش می داند و می گويد« :باديه نشينان حال نيکوتر نسبت به شهرنشينان دارند و
قيافه آن ها کامل تر و زيباتر ،و اخالقشان دورتر از انحراف و ذهنشان براي فراگرفتن دانش ها و دريافت معارف آماده تر و
روشن تر است»(ابن خلدون.)161 :1359 ،
خداوند در قرآن کریم در رابطه با بادیه نشینان چنین می گوید :نمودار  :3تأثیر محیط بر رفتار از دیدگاه ابن خلدون

«بادیه نشینان کفر و نفاقشان بیشتر است و به غفلت از حدود
آن چیزها که خداوند بر پیغمبر خویش نازل کرده شایسته تر
هستند ...و برخی بادیه نشینان به خدا و روز جزا ایمان دارند
و آنچه انفاق می کنند مایه تقرب به خدا و دعای پیغمبر
می دانند»(آیات  97-99سوره توبه) .11بنابراین بادیه نشینان کفر و
نفاقشان از طبقات دیگر بیشتر است و این به خاطر دوریشان
از تمدن و محرومیت شان از برکات انسانیت از قبیل علم و ادب
است .این گروه زمخت تر و سنگین دل تر از سایر طبقات اند و
پاره ای دیگر از ایشان به خدا ایمان دارند و او را به یگانگی
می پرستند(طباطبایی .)581-585 :1363 ،همان طور که پيامبر اسالم
در حديثي چنين می فرمايند« :هرکس ساکن باديه شد سخت خو
خواهد بود» .و در روايتي ديگر «هرکه باديه نشين بود سخت خو
شد»(محمداميريان .)365 :1380 ،بنابراین تأثیر محیط بادیه بر رفتار
به اندازه ای که ابن خلدون با قاطعیت به تعریف از آن پرداخته،
نمی باشد .در نهايت می توان چنين نتيجه گرفت که ابن خلدون
اهالي اقلیم های میانه و بخصوص باديه نشينان بيابان هاي گرم
و خشک را انسان هاي کامل تري از نظر سالمت جسم ،روان و
اخالق نسبت به ساير اقلیم ها معرفي مي کند(نمودار.)3

مأخذ :ربانی و رمضانی59 :1385 ،

بررسی تأثیر محیط بر رفتار و اخالق از دید متفکران اسالمی و نتایج آن در طراحی محیط
شماره صفحه مقاله79-96 :

 -4-5جمع بندی نظرات فالسفه و حکماء اسالمی(مباحث نظری)
به طوری که مالحظه شد اکثر اندیشمندان اسالمیُ ،خلق ها را وابسته به ذات و در حقیقتشان امری جبری برخاسته
از تأثیر مزاج ،طبع و نوع خلقت می دانند .ولی ،در شیوۀ بکارگیری و نمودشان توسط انسان نقش اختیار انسان را مؤثر
دانسته و تغییرپذیر معرفی می کنند .بنابراین از یک سو در بحث وجودشناسی اخالق و تأثیر آن از اقلیم و طبع ،موضوع را
جبری می دانند و از سویی دیگر در نحوۀ بکارگیری و اعمال اخالق و رفتار نقش اختیار انسان و درمان را بیان می کنند.
از این رو اگر نظرات مکتب احتمالگرا را راه حلی مابین مکتب جبر(با احتمال صد) و امکان(با احتمال پنجاه) بدانیم ،این
نظریه شباهت به فرمودۀ امام صادق(ع) پیدا می کند که می فرمایند« :نه جبر است و نه اختیار ،بلکه امری مابین این دو
است»(12مجلسی.)5 :1387 ،
دین عامل تعدیل اقتضائات محیطی است؛ به عبارتی اخالق دارای دو مبنای طبیعی و الهی می باشد .بر اساس این
تحقیق ،اخالق در ابتدا مبنای طبیعی داشته و تعالی انسان نیاز به اصالح آن براساس مبانی اخالق الهی دارد .به عبارتی
اخالق در ابتدا ماهیت پسینی 13و زائیدۀ طبیعت داشته و در مراحل تکامل نیاز به اصالح بر اساس مبانی پیشینی دینی ـ
الهی 14دارد.
در رابطه با اقتضائاتی که اقلیم های گوناگون در رفتار دارند باید به نقش قابلیت ها و امکانات محیطی متأثر از آب و
هواهای مختلف اشاره داشت .به نظر می رسد هر چه قابلیت محیطی باالتر رود ،قابلیت ها و شایستگی های انسان تقلیل
یافته و زمینه های انحراف اخالقی فراهم می گردد .و بالعکس هر چه از قابلیت های محیطی کاسته شود توانایی ها و
انگیزش های انسان در جهت تکامل و رشد اخالقی افزایش می یابد .بنابراین اقلیم گرم و خشک دارای پتانسیل بیشتری
در جهت شکوفایی استعداد های معنوی می باشد .این امر با برخی متون دینی سازگاری قابل توجهی دارد.
از منظر نگارندگان از آنجا که تأثیر محیط بر انسان به مرحلۀ جبر مطلق نمی رسد و همواره انسان می تواند ابعاد مثبت
و منفی خود و محیط خود را شناخته و با آزادی و اختیار در اصالح ابعاد منفی و تقویت ابعاد مثبت خود تالش نماید ،لذا
وجود انسان های برجسته و رشد یافته و تمدن های پیشرفته در سایر اقلیم ها اگرچه مشکل تر است ،اما دور از دسترس
اراده و اختیار انسان ها نیست .در نهایت می توان گفت عوامل محیطی و عناصر طبعی و َخلقی انسان ،ابعادی اعتباری
هستند؛ نظیر فقیر و غنی برای انسان ،در قرآن چه اغنیاء و چه فقرا دعوت به تکامل و رشد ُخلقی و معنوی شده اند .اما،
هر کدام با داروهای متفاوت؛ اغنیاء با داروی رحمت ،انفاق و عدم اسراف و فقرا با داروی صبر ،تالش و عزت نفس؛ بنابراین
از منظر اسالمی با اذعان به تأثیر عوامل محیطی و َخلقی(بخصوص بر جسم انسان) ،ارادۀ تکامل جوی انسان را بر عوامل
محیطی و َخلقی حاکم می داند .آن گونه که می تواند با معرفت و عمل شایسته(ایمان و عمل صالح) بر همۀ آن عوامل
چیره شده و به اعتدال وجودی یعنی فطرت الهی خود بازگشت(توبه) نماید.
شاید بتوان مفهوم هبوط انسان به عالم دنیا ،که عالم کثرت است و عروج او را به عالم بهشت موعود ،که عالم وحدت و
عالم رضایت است از همین منظر تفسیر و تأویل نمود.

 .5نتيجه گيري در راستای طراحی محیطی(مباحث کالبدی)
توجه به فاکتورهای ُخلقی هر اقلیم ،می تواند از بعد هویت بخشی مادی و معنوی هر مکانی قابل استفاده باشد .از بعد
مادی ،سازگاری کالبدی و سازگاری رفتاری قابلیت های هویتی ـ کالبدی ویژه ای که زبان منطقه خواهد بود ایجاد می کند.
از بعد معنوی ،ایجاد شخصیت ها ،ذوق ها و سلیقه های متنوع به تفاوت های زبان طراحی می انجامد .الزم به ذکر است
موارد بیان شده در زیر تنها به عنوان شاهدی برای درک بهتر مباحث فوق مطرح شده اند و اثبات علمی و تجربی آن ها
مجالی بیش از محدودیت های یک مقاله را می طلبد.
 -5-1درون گرایی (انفسی) در اقلیم های گرم و خشک و برون گرایی(آفاقی) در اقلیم های مرطوب
پیش از این ،براساس اندیشۀ فیلسوفانی همچون ابن سینا و سهروردی نشان داده شد که خشکی ،عامل تقویت حافظه و
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تخیل است و این ویژگی زمینۀ تقویت شخصیت درون گرا را فراهم می آورد .به عکس رطوبت با انتقال ویژگی های آب،
یعنی شکل پذیری و دگرگونی گرایی ،زمینه ساز تقویت برون گرایی شخصیت می باشد.
تأثیر برون گرایی و درون گرایی کالبدی معماری ،بر برون گرایی و درون گرایی شخصیتی ،برای نشان دادن نمونه ها و
شواهدی از این رابطه بسیار راحت تر از اثبات این رابطه در جهت عکس است .کالبد معماری درون گرا اگرچه در درجۀ
اول به دلیل نیاز اقلیمی ،درون گرا شده است؛ اما ،می تواند به تدریج زمینه ساز ایجاد فرهنگ رفتاری و اخالقی درون گرا
باشد .به عکس شخصیت درون گرا عالقه به کالبد معماری درون گرا دارد و اگر در اقلیم برون گرا واقع باشد با ایجاد تعادلی،
این نیازهای متضاد انسانی و محیطی را پاسخ می دهد.15
غالمحسین معماریان در دو کتاب "گونه شناسی مسکن درون گرا و برون گرا در ایران" ،شاخصۀ اصلی این دو مفهوم را در
ایجاد ارتباط بصری بین درون و بیرون و همچنین وجود کانون اصلی سازماندهی در درون و بیرون تعریف نموده است ،و
مهمترین عامل تأثیرگذار در آن را ابتدا اقلیم و بعد فرهنگ می داند .به گفتۀ او عوامل اقلیمی در شکل گیری اولیۀ خانه های
درون گرا و برون گرا نقش داشته اند(تصویر .)2ولی در گذر زمان عوامل دیگری همچون عوامل فرهنگی ،دینی و اخالقی
در تشدید آن موثر شد(معماریان .)13 :1386 ،به گفتۀ وی« :درون گرایی قبل از آن که رنگ معماری به خود بگیرد از دیدگاه
اخالقی و عرفانی در برگیرندۀ معانی و مفاهیمی همچون تودار بودن ،گرایش به حاالت درونی و پرهیز از نشان دادن آن
حاالت به صورت تظاهر می باشد»(معماریان .)13 :1386 ،او نشان می دهد که این روحیات در اکثر مناطق ایران قبل و بعد از
اسالم ریشه دار بوده است .ولی به طور مستقیم ارتباطی را بین مبانی اقلیمی و فرهنگی توضیح نمی دهد(نمودار .)4
نمودار  :4تأثیرات متقابل اقلیمهای مرطوب و خشک بر درونگرایی و برونگرایی معماری و خصوصیات رفتاری و شخصیتی انسان

تصویر :2درون گرایی در بافت های گرم و خشک و برون گرایی در اقلیم های مرطوب

بررسی تأثیر محیط بر رفتار و اخالق از دید متفکران اسالمی و نتایج آن در طراحی محیط
شماره صفحه مقاله79-96 :

 -5-2رنگ ،هندسه و نشانه های آرام و عمیق در اقلیم های گرم و خشک و رنگ ،هندسه و نشانه های تند و
جذاب در اقلیم های مرطوب
دو نوع ذوق آرام و هیجانی در بررسی هنر اقوام مشاهده می شود .به طور مثال ،نمونه هایی از هیجان گرایی تزئینات و هندسه در
کشور های شرقی نظیر هند و پاکستان ،در مقابل آرامش گرایی مناطق کویری مرکزی ایران و عربستان(مهد تولد اسالم) قابل
توجه است .در این زمینه ،تحقیقاتی در رابطه با طیف رنگی متناسب با چهار عنصر اصلی طبیعت ـ شامل هوا(گرم و مرطوب)،
آتش(گرم و خشک) ،خاک(سرد و خشک) و آب(سرد و مرطوب) ـ به عمل آمده است؛ نتایج نشان می دهد که عنصر آب
(رطوبت) طیف گسترده تری از رنگ ها را نسبت به سایر عناصر طبیعت شامل می شود(.)Young-In Kim, 2005: 347
برای اثبات این ادعا ،می توان دو سبک "رازی" و "اصفهانی" را قیاس کرد .که اولی تک رنگ و دومی چند رنگ است(اردالن،

 .)68 :1380در تحلیل این تفاوت ،به دالیل فرهنگی و اقلیمی اشاره شده که بین این دو سبک ارتباط است .خاستگاه و
بستر رشد دورۀ رازی مناطق کویری و گرم و خشک بوده و خاستگاه دورۀ اصفهانی ،بیشتر شهر معتدل تر اصفهان می باشد.
جالب است که در مسجد جامع اصفهان حتی در بخش سلجوقی که مربوط به دورۀ رازی است همچون ایوان شرقی(صفه
شاگرد) کاشیکاری کامل و اصیل سلجوقی مشاهده می شود(پیرنیا .)182 :1380 ،در حالی که در دیگر بناهای رازی این حالت
کم رونق تر است .در معماری سبک اصفهان ،رنگ قوانین و غنای ویژه و گسترده ای پیدا می کند(پیرنیا.)284 :1380 ،
"گروتر" به تأثیر عوامل فرهنگی ،اجتماعی و شخصیتی در تعریف رنگ ها اهمیت می دهد .به گفتۀ او بر اساس آزمایش های
به عمل آمده برای بچه ها ،رنگ مهم تر از فرم و هندسه در ذهن آنها تأثیرگذار است و اهمیت بیشتری دارد ،همچنین افراد
دارای شخصیت برون گرا بیش از افراد درون گرا به رنگ اهمیت می دهند(گروتر .)496 :1386 ،ریشه یابی فلسفی این مسأله ،در
اندیشه های فلسفی بیان شده مشهود است .کندی و سکون حاکم بر مزاج گرم و خشک ،سبب می شود حتی در صورت ظهور
رنگ های گرم ،رنگ ،زندگی و هیجان نداشته باشد .چرا که حیات ،سرزندگی و پویایی و تنوع از ویژگی های مزاج مرطوب
است .به این ترتیب چه مزاج گرم و چه مزاج سرد ،براساس شرایط و نیاز اقلیمی ،گاه به رنگ هماهنگ با مزاج یا به رنگ
مکمل مزاج ،رو می کنند .اما ،این تمایل صرفاً تک رنگ بوده و مات و کم هیجان است در حالی که در اقلیم مرطوب رنگ
به صورت زنده و با تضاد زیاد مورد استفاده قرار می گیرد .بازتاب این موضوع در رنگ البسۀ اقوام ایرانی نیز مشهود است.
در مناطق شمال ایران ،رنگ لباس اقوام ترکمن ،گیلکی و مازندرانی و  ...به تنوع و هیجان ،و پوشش اقوام ساکن در مناطق
مرکزی و جنوب ایران بیشتر به رنگ هایی ساده و روشن نزدیک است(ضیاءپور( )54-57 :1378 ،نمودار .)5
نمودار :5تأثیرات متقابل مزاج ها و اقلیم های گرم و سرد و معتدل و مرطوب بر رنگ محیط و ذوق رنگی انسان
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 -5-3انتزاع گرایی در اقلیم های گرم و خشک و صراحت گرایی در اقلیم های مرطوب
در مباحث فلسفی ،قدرت باالی تخیل در مزاج خشک ،در مقابل صراحت گرایی و کاهش خیال انگیزی ذهن در مزاج
مرطوب ،به خوبی بیان گردید .طبیعی است که در عرصه های گوناگون هنری در مناطق خشک ،نوعی انتزاع گرایی و
مفهومی خیال انگیز ایجاد گردد .البته نباید دو بعد مکمل سادگی و پیچیدگی که نشان از
نمادگرایی های عقالنی و
ِ
چند الیگی و چند معنایی بودن است را از نظر دور داشت .شعر عراقی و معماری های نمادگرایی رازی ،آذری و اصفهانی
همه مظاهر این اندیشه اند .در مقابل صراحت و توصیف مستقیم طبیعت ،ویژگی مزاج مرطوب است که به عنوان نمونه در
قدسی مناطق مرطوب شمال و جنوب می توان
عدم ایجاد تزئینات و نمادهای چند الیه و با معناهای عقالنی در فضاهای
ِ
مشاهده کرد .این عامل سبب شده این مناطق از سبک شناسی رایج معماری ایران فاصله داشته باشند.
ِ
حالت انتزاعی در مناطق خشک و
حتی در مظاهر دینی و قدسی نمادین کشورهای آسیایی و آفریقایی ،می توان وجود
تشبیهی در مناطق مرطوب را نشان داد(مقایسۀ عبادتگاه های آفریقا و معابد هند).
به نظر می رسد با این مبنا ،در طراحی محیط در این دو منطقه ذوق عمومی متفاوتی حاکم باشد که الزم است تا
حدودی با طراحی به تعدیل این قوه پرداخت .به عبارتی دیگر ،اگرچه در محیط مرطوب و سرد تمایلی به نمادگرایی
انتزاعی و تخیل برانگیز نیست ،ولی از آنجا که تقویت خیال برای پیشرفت و تکامل معنوی انسان ضروری است ،الزم است
تا با تمهیداتی نسبت به پرورش تدریجی این گرایش در آثار محیطی اقدام نمود(نمودار 6و تصویر.)3
نمودار  : 6تأثیر مزاج و اقلیم مرطوب و خشک بر قوه خیال و انتزاع و صراحت گرایی

تصویر :3تفاوت در قوۀ خیال ،در مناطق خشک حالتی تجریدی و انتزاعی و در مناطق مرطوب حالتی واقع گرایانه تر یافته
است – .تصویر راست ،تزیینات تشبیهی معابد هند ،تصویر چپ ،نقوش هندسی و انتزاعی در مسجد شیخ لطف اهلل

بررسی تأثیر محیط بر رفتار و اخالق از دید متفکران اسالمی و نتایج آن در طراحی محیط
شماره صفحه مقاله79-96 :

-5-4تأکید بر هویت گرایی و تعصب هویتی در مناطق گرم و خشک و آزادی هویتی در مناطق معتدل
تعصب یا حساسیت هویتی دو دلیل کالبدی و مزاجی دارد .از جهت کالبدی ،خشکی سبب پایداری کالبدی مظاهر
معماری و شهر می شود و بقا و تداوم آثار گذشتگان به تقویت هویت گرایی می انجامد .در صورتی که رطوبت سبب عدم
پایداری آثار گذشته شده و از بین رفتن آثار ،به کم رنگ شدن حساسیت هویتی می انجامد.
این اصول در تداوم اصل درونگرایی و برونگرایی است تصویر  :4تأکید بر هویت گرایی و تعصب هویتی در مناطق گرم و
خشک ـ حسینیۀ شاه ولی تفت
و سبب میشود در اقلیم گرم و خشک و حتی سرد ،عالوه

بر محصوریت ،نوعی فشردگی و محدودیت در محیط دنبال
شود که ریشه در نگرش بسته و هویتگرایی زیاد در تفکر
آنها دارد .در حالی که ،در اقلیم مرطوب حساسیت هویتی
و محدودیتگرایی کم بوده و تمایل به آزادی و گستردگی
و انبساط هویتی ،بیشتر است(تصویر  .)5این سبب
میشود در مناطق گرم و خشک و سرد ،تاریخ با حساسیت
بیشتری حفظ شود در حالی که در مناطق مرطوب عالوه
بر تأثیر اقلیمی رطوبت ،ویژگیهای شخصیتی نیز به کم
رنگ بودن این تعصب میانجامد(تصویر.)4
از طرف دیگر بر اساس مبانی فلسفی ،رطوبت بر اساس خصوصیت ذاتی آب ،مزاجی شکل پذیر ،آزاد و سیال دارد و مزاج های
مرطوب قابلیت تطابق و تغییر بیشتری دارند .مزاج خشک(سرد یا گرم) در مقابل ،حالتی ماندگار و ثابت و کم تحرک دارد و این عامل
در تقویت حس هویتی در این مناطق نقش دارد(نمودار .)7
نمودار  :7هویت گرایی و تعصب هویتی در مناطق گرم و خشک و آزادی هویتی در مناطق معتدل

 -5-5محدودیت و فشردگی در اقلیم های گرم و خشک و آزادی و گستردگی در اقلیم های مرطوب (قبض و بسط)
اقلیم های غیرمرطوب سرد وگرم به نوعی گریز از محیط ،به تراکم و فشردگی کالبدی می انجامد .در مقابل در اقلیم
مرطوب ،معماری با بسط در محیط ،تالش در بهره مندی بیشتر از طبیعت شکل می گیرد(تصویر.)5
این ویژگی در نسبت فضای باز به بسته در معماری و شهر و همچنین تغییر حد قلمرو و حریم نقش دارد" .گروتر" با
استناد به تحقیق "ادوارد هال" در کتاب "بعد پنهان" به تفاوت این قلمرو میان اعراب (اقلیم گرم و خشک) و انگلیسی ها
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(اقلیم معتدل) اشاره می کند .برای اعراب حد حریم بسیار کوچک است در حالی که افراد انگلیسی حتی از فاصلۀ دور ورود
به حد خانۀ خود را به معنی بی احترامی به حریم شخصی تلقی می کنند(گروتر( )226 :1386 ،نمودار .)8
نمودار  :8تأثیر اقلیم گرم و سرد و مرطوب بر میزان فشردگی ،تراکم بافت و حد قلمرو

تصویر :5فشردگی در اقلیم های گرم و خشک(قبض) و آزادی و گستردگی در اقلیم های مرطوب(بسط)؛ بافت قدیم یزد
و بافت روستاهای مازندران

: www.googleearth.com, 2010مأخذ

 .6جمع بندی
بیشتر بحث های روانشناسی محیطی در تحلیل رابطۀ محیط با شخصیت و روان ،به بررسی تجربی پارامترهای محیطی
بر روان انسان می پردازند .حجم تحقیقات در جهت تأثیر پارامتر های شخصیتی در ویژگی های محیطی کمتر است .در
تحقیقات موجود ،عمدتاً با گونه شناسی شخصیتی در چند شاخصه ،نتایج محدودی در حوزۀ طراحی محیط با شیوۀ تجربی
ِ
حکمت فلسفی ـ عرفانی کهن ،از مزاج افراد سخن می گوید و مبانی و گونه شناسی مزاج را از هستی شناسی
بدست می آید.
استخراج می کند .این تحقیق با بررسی مبانی فلسفی و عرفانی اندیشمندان اسالمی ،مولفه های شخصیتی را از دیدگاه
آنان مطرح و تا حدودی نتایج آن را در طراحی محیط تشریح نمود .این مبانی اگرچه در معماری و شهرسازی گذشته به
طور طبیعی در جریان بود ،ولی در مطالعات جدید به طور کامل مورد غفلت قرار گرفته است و نیاز به مطالعۀ آن ،کام ً
ال
آشکار است .این مطالعه اگرچه نوپاست ،ولی می تواند افق جدیدی را در جهت شخصیت شناسی رفتاری ـ اقلیمی و تعریف
راهبردها و اصول طراحی اقلیمی نه صرفاً به منظور آسایش جسمی ،بلکه برای تأمین نیازهای روحی -روانی و شخصیتی
در هر مزاج و اقلیم بگشاید.
مزاج زاییدۀ اقلیم ،شخصیت زاییدۀ مزاج و اخالق و رفتار زاییدۀ شخصیت است .ویژگی های کالبدی معماری از دو سوی
این طیف ،هم زاییدۀ اقلیم و هم زاییدۀ رفتارند .اثبات رابطۀ بین اقلیم و رفتار ،نشان از همبستگی مبانی انسانی و محیطی
شکل دهنده به معماری و شهرسازی خواهد بود.

بررسی تأثیر محیط بر رفتار و اخالق از دید متفکران اسالمی و نتایج آن در طراحی محیط
شماره صفحه مقاله79-96 :

پی نوشت
« )1بالد اهلل تربه :اقربها من الماء و ابعدها من السماء و بها تسعه اعشار الشر المحتبس فیها بذنبه و الخارج بعفو اهلل کانی (»......نهج البالغه ،خطبۀ .)13
« )2ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصاله»(سورۀ ابراهیم ،آیۀ .)37
3( Libertarianism
4( Determinism
5( Possibilism
6( Probabilitism
7) Nasar
 )8ابن سینا در توصیف این قوا می گوید:
– حس مشترک یا نیروی بنطاسیا آن قوه ای است که همۀ صورت های حواس پنجگانه در آن نقش می بندند ،به مانند حوضی که پنج نهر مختلف
به آن آب برسانند .حس مشترک ،صورت های گوناگونی که توسط حواس از محسوسات به ذهن می رسد را می پذیرد و ادراک می کند .احیاناً از
حسی به حس دیگر منتقل می کند .ابن سینا محل آن را در قسمت پیشین تجویف(حفرۀ) اول دماغ(مغز) قرار داده است.
– قوه مصوره یا خیال ،قوه ای است که آنچه را که حس مشترک از حواس پنجگانه دریافت می کند حفظ و نگهداری می نماید و بعد از پنهان شدن
و غیبت و زوال محسوسات ،باز آن صور در این نیرو محفوظ است .ابن سینا محل این قوه را در تجویف اول دماغ بیان کرده است.
– قوۀ وهم ،قوه ای است که معانی غیرمحسوس را که در محسوسات جزئی موجود است درک کند و محل آن در تجویف اواسط دماغ است.
– قوۀ مخیله(متفکره) کارش این است که به اختیار میان آنچه که در مصوره و خیال پدیدار آمده با دیگر قسمت های آن ترکیب ایجاد کند یا به
اراده می تواند برخی صور را از برخی دیگر جدا سازد .مرکز آن در قسمت پیشین تجویف میانی دماغ است.
– قوۀ حافظه یا ذاکره ،قوه ای است که قوۀ وهم از معانی جزئی چون مهر مادر به کودک و یا ترس گوسفند از گرگ ادراک می کند و آن را حفظ
می نماید و جای آن در تجویف آخر دماغ است(کاهانی مقدم39 :1386 ،و.)40
)9دحیه بن خلیفه الکلبی ،از اصحاب مشهور پیامبر اکرم و از زیباترین مردان زمان خود بود و جبرئیل گاه به صورت او بر پیامبر خدا نازل
میشد(لغت نامه دهخدا).
 )10ابن عربی در باب مقام فراست و در بخش یکصد و سوم کتاب فتوحات مکیه از روی قیافه و شکل ظاهری انسان نوع اخالق را تشخیص می دهد
و چنین می گوید« :سفیدی و بوری همراه با سرخی و کبودی بسیار ،دلیل بر وقاحت و بی حیایی و خیانت و فسق و کمی عقل است و اگر پیشانی
پهن و چانه تنگ و گونه ضخیم و سر پر موی باشد حکمای اهل فراست گفته اند از کسی که صفاتش چنین است بپرهیز و  ....و اگر درشت موی
خشن باشد داللت بر شجاعت و مغز و فکر سالم است و اگر نرم موی .»...
« )11االعراب اشد کفرا و نفاقاً و اجدر ان الیعلموا حدود ما انزل اهلل علی رسوله و اهلل علیم حکیم و (»...سورۀ توبه ،آیات .)97-99
« )12الجبر و التفویض بل امر بین االمرین»(مجلسی.)5 :1387،
13) A Posteriori
14) A Priory
 )15در زمینۀ مطالعات روانشناختی تأثیر شخصیت درون گرا و برون گرا و کالبد معماری می توان به کتاب زیباشناسی گروتر صفحات  75و 113
مراجعه نمود.

منابع

——ابن خلدون ،عبدالرحمان بن محمد (" :)1359مقدمۀ ابن خلدون" ،ترجمۀ محمدپروين گنابادي ،جلد اول ،تهران ،بنگاه ترجمه
و نشر کتاب.
——ابن سینا ،حسین ابن عبداهلل (" :)1367قانون در طب" ،ترجمۀ عبدالرحمن شرفکندی ،کتاب سوم ،جلد اول ،تهران ،انتشارات سروش.
——ابن سینا ،حسین ابن عبداهلل (" :)1375ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات" ،ترجمه و شرح حسن ملکشاهی ،جلد اول ،تهران،
انتشارات سروش.
——ابن سینا ،حسین ابن عبداهلل(" :)1386النفس من کتاب الشفاء" ،ترجمۀ حسن حسن زاده آملی ،تهران ،انتشارات بوستان کتاب.
——ابن عربي ،محي الدين (" :)1385فتوحات مکيه" ،ترجمه محمد خواجوي ،جلد  ،1-10تهران ،انتشارات مولي
——ابوزيد ،نصرحامد (" :)1387چنين گفت ابن عربي" ،ترجمه سيد محمد راستگو ،تهران ،نشر ني.
——اردالن ،نادر و بختیار ،الله (" :)1380حس وحدت" ،ترجمۀ جمشید ارجمند ،اصفهان ،نشر خاک.
——پیرنیا ،محمدکریم (" :)1380سبک شناسی معماری ایران" ،ویرایشگر غالمحسین معماریان ،تهران ،انتشارات سروش دانش.
——چيتيک ،ويليام (" :)1389عوالم خيال؛ ابن عربي و مسئله اختالف اديان" ،ترجمۀ قاسم کاکايي ،تهران ،انتشارات هرمس.
——دهقاني تفتي ،محسن؛ نقره کار ،حميد؛ حمزه نژاد ،مهدي (" :)1389الگوهاي سازماندهي شهر بر اساس ارتباط انسان با
طبيعت" ،اصفهان ،کنفرانس بين المللي هنر نبوي.4
——رباني ،رسول؛ رمضاني ،محمد (" :)1385بررسي تأثير محيط بر رفتار فردي و اجتماعي از ديدگاه ابن خلدون" ،مجلۀ انقالب
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اسالمي ،شماره .53-72 :13
——زارع ،مهدی (" :)1388نفس در حکمت سینوی" ،مجله اطالعات حکمت و معرفت ،شماره .56-61 :47
——سبحانی ،سیدجعفر (" :)1371ترجمه و تحشیه سیاست مدنیه" ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
——سهروردي ،شيخ شهاب الدين (" :)1378مونس العشاق به انضمام شرح مونس العشاق" ،تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی،
نظم عمادالدین عربشاه یزدی ،تهران ،انتشارات مولي.
——شولتز ،کریستیان نوربرگ (" :)1388روح مکان" ،ترجمۀ محمدرضا شیرازی ،تهران ،نشر رخداد نو.
——ضیاءپور ،جلیل (" :)1378پوشاک ایل ها ،چادرنشینان و روستائیان ایران" ،تهران ،انتشارات مرکز مردم شناسی.
——طباطبایی ،محمدحسین (" :)1364تفسیر المیزان" ،ترجمه سید محمدباقر حسینی همدانی ،جلد  ،9تهران ،نشر بنیاد علمی و
فکری عالمه طباطبایی و موسسه انتشارات امیرکبیر .
——فارابی ،ابونصرمحمد (" :)1371سیاست مدنیه" ،ترجمه سید جعفر سحابی ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی.
——کاهانی مقدم ،کاظم (" :)1386تعلیم و تربیت در اندیشه بوعلی سینا" ،تهران ،انتشارات سخن گستر.
——کتابي ،احمد (" :)1366انسان و طبيعت" ،مجلۀ کيهان فرهنگي ،شماره .16-20 :40
——گروتر ،یورگ (" :)1386زیباشناسی در معماری" ،ترجمۀ جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون ،تهران ،انتشارات دانشگاه بهشتی.
——گلکار،کوروش (" :)1380مولفه های سازندۀ کیفیت طراحی شهری" ،مجلۀ صفه ،سال یازدهم ،شماره سی و دوم ،بهار و تابستان.
——لنگ ،جان (" :)1383آفرينش نظريۀ معماري؛ نقش علوم رفتاري در طراحي محيط" ،ترجمۀ عليرضا عيني فر ،تهران،
انتشارات دانشگاه تهران.
——مایل هروی ،نجیب (" :)1378شرح مونس العشاق" ،تهران ،انتشارات مولي.
——مجلسی ،محمدباقر (" :)1387بحار االنوار" ،ترجمه محمد حسن ارومیه ای ،جلد سوم ،تهران ،نشر کتابفروشی اسالمیه.
——محمداميريان ،محمد" :)1380( ،روش تحقيق علوم اجتماعي از اثبات گرايي تا هنجارگرايي" ،ترجمۀ عبدالقادر سواري،
تهران ،انتشارات پژوهشکده حوزه دانشگاه و المهد العالمي للفکر االسالمي.
——معماریان ،غالمحسین (" :)1386آشنایی با معماری مسکونی ایرانی ،گونه شناسی درون گرا" ،تهران ،انتشارات سروش دانش.
——نصر ،سیدحسین (" :)1377نظر متفکران اسالمی دربارۀ طبیعت" ،تهران ،انتشارات خوارزمی.
——نصر ،سیدحسین (" :)1388علم و تمدن در اسالم" ،ترجمۀ احمد آرام ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
——نقره کار ،عبدالحمید؛ حمزه نژاد ،مهدي و رنجبرکرمانی ،علی محمد (" :)1387درآمدي بر هویت اسالمی در معماري و شهرسازي"،
تهران ،انتشارات وزارت مسکن و شهرسازي.
——نوحي ،حمید (" :)1388تأمالت در هنر و معماري" ،تهران ،انتشارات گنج هنر.
——والیتی ،علی اکبر (" :)1388پزشکی در فرهنگ و تمدن اسالمی" ،تهران ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،
دفتر نشر معارف.
-Young-In, Kim. (2005) "Color and Symbolic Meaning of Elements in Nature", Human
Environment & Design, Volume 31, Number 4: 341- 349.
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