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نگرش  در  یابد.  دست  واال  جایگاهی  به  تواند  می  محله 
اسالمی این متعالی ترین جایگاهی است که معماری ممکن 
است به آن تقرب جوید و زیبایی در تمامی مراتب آن جلوه 
گر شود. لذا می توان برای محله مراتبی را به شرح زیر در 
نظر گرفت: 1- محله به عنوان یک مصنوع، بستر تجلّی 
عنوان  به  محله  زیستی. 2-  موجود  یک  عنوان  به  انسان 
بستر تجلّی انسان تدبیرگر. 3- محله به عنوان ساخته ای 
با ویژگی های الهی و بستر تجلّی روح الهی انسان در قالب 

صفات جمال و جالل الهی.
1- پیشنیه تحقیق

شهر  و  شهر  باب  در  متعددی  های  پژوهش  و  مقاالت 
اسالمی وجود دارد. ولیکن در باب محله مقاالت و پژوهش 
های کمی به این موضوع اختصاص یافته است و در اکثر 
این مقاالت به یکی از جنبه های محله همچون: ساختار 
کالبدی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، تاریخی، جغرافیای 
مشارکتی،  محله  شهری،  توسعه  و  ریزی  برنامه  شهری، 
طبقاتی )نژاد- قومی(، پرداخته شده و در این موارد به طور 
موضوعات  این  از  یکی  باب  در  موردی  ای  نمونه  خاص 
اصول  ها  پژوهش  و  مقاالت  این  در  است.  شده  بررسی 
طراحی محله اسالمی مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته 
است. در این پژوهش با معیار قرار دادن صفات انسان کامل 
که تجلّی اسماء و صفات حق تعالی می باشد از بُعد دیگری 
به موضوع محله و اصول طراحی آن پرداخته خواهد شد.

در تحقیقات خارج از ایران و در یک فرآیند تاریخی می توان 
در ارتباط با موضوع موارد زیر را در جدول زیر بیان کرد.

مقدمه
و  ها  زمان  در  ها  انسان  حیات  ادامه  برای  اسالمی  تعالیم 
مکان های گوناگون اصول ثابتی را بیان می کنند که این 
اصول عمدتا در نیازهای انسان، در نحوه زندگی او، در اصول 
شکل دهنده روابط او با جهان خارج، در اهداف زندگی او 
)رسیدن به حیات طّیبه( و در نقش انسان در زمین )به عنوان 
خلیفه اهلل( و هدف خلقت او می توان پی جویی کرد. )این 
اصول هم نظری است )حکمت نظری اسالم( و هم عملی 
و  زمان  به  نسبت  که  آنچه  اسالم((.  )حکمت عملی  است 
مکان و امکانات بر حسب مقتضیات زمانی و مکانی متغیر 
ارزش های  این اصول و  به  پاسخگویی  است روش های 
مستتر در آن است. لذا می توان گفت که برای ایجاد محله 
باید ویژگی های فضای مناسب زیست و زندگی  اسالمی 
مسلمانان برگرفته از تعالیم اسالمی، تعیین و تعریف شوند. 
چرا که محیط زیست مطلوب، آرزوی تمامی انسان هاست؛ 
اما انسان به یقین نمی داند که راحت حقیقی خود را در کجا 
بالفعل تحت  و  بالقوه  آگاه(  )ذاتا  انسان ها  بجوید، چرا که 
فرمان متناقض )نفش اّماره و نفس لوامه( هستند، بنابراین 
ائمه(  نیاز به چراغ راه مکتب وحی )یعنی قرآن و احادیث 
دارند. انسان کامل که متن ظاهر و اسرار باطن عالَم را می 
بهترین  است،  خداوند  صفات  و  اسماء  تجلی  او  و  شناسد 
او به کمال  با بهره گیری از صفات  راهنماست که جامعه 

برسد.  سعادت 
محله می تواند تجلّی صفات انسان کامل باشد. یعنی محله 
الهی گردد و در این صورت  تجلّی صفات جمال و جالل 

نویسنده )نویسندگان( عنوان کار تحقیقی زمان تحقیق
Lee, 1968 محالت/ شهری به عنوان طرح واره ای اجتماعی- فضایی دهه 60
Downs and Stea, 1973 نقشه های ذهنی و رفتار فضایی: فرآیند و محصوالت دهه 70
Hany and Knowles, 1978 ادراك محالت به وسیله ساکنین شهری و حومه ای
Guest and Lee, 1984 چگونه شهرنشینان محالت را تعریف می کنند؟ دهه 80
Leslie and Campel, 1990 زمین مشترك، محالت شهری آنچنان که پاسخ دهندگان آن را می بینند. دهه 90
Coulton et al, 2001 ادراك نقشه کشی ساکنین از مرزهای محله: توجهی روش شناختی دهه اول قرن 

Haynes et al, 2007بیست و یکم محله قابل اصالح، واحدها و ادراك مردم

جدول 1: مطالعات انجام شده در زمینه نقشه شناختی مردم از محله در فرآیندی تاریخی )منبع: ثقه االسالمی 1387(
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می  نیز  الهی  اسمای  مبحث  در  را  تحقیق  پیشینه 
نمود:  بیان  چنین  توان 

اسماء  بررسی  به  نامه  پایان  در چند  الهی  اسمای  باب  در 
طراحی  در  اسماء  این  تجلی  بُعد  از  ولیکن  شده،  پرداخته 
معماری نگاه نشده است. حمزه نژاد در پایان نامه دکتری 
به  آنها  بندی  با دسته  را  الهی  اسماء و صفات  خود بحث 
صفات جمال و جالل مورد بررسی قرار داده و کاربرد آن را 
در اصول طراحی بناهای مذهبی بیان داشته است )حمزه 
اسم  کاربرد  بررسی  مقاله  این  هدف  ولیکن   .)1390 نژاد 
تاثیر آن در سرزندگی و حیات  الحّی در معماری محله و 
نامه دکتری  پایان  نیز در  باشد. موسی شاکری  محله می 
خود تحت عنوان: مبانی تجلی ذکر در فضای معماری بر 
پایه نگرش اسالمی )مطالعه موردی: مساجد دوره صفوی( 
در به کارگیری واژه ذکر و مشتقات آن جهت استفاده در 
معماری بحث اسماء الهی را مورد بررسی قرار داده است 
)شاکری 1394(. تقدیر نیز در پایان نامه دکتری خود، اسماء 
الُحسنی را به عنوان منبع حقیقی معنا مورد توجه قرار داده 
و مطرح می کند که معماری در چهار سطح قابلیت تجلی 
به کاربرد آن  را دارد. و  الحسنی  از اسماء  معنای هر یک 
اما  نماید  اشاره می  فرایند طراحی  و طراحی معماری  در 
به کاربرد آن در طراحی شهر و محله نمی پردازد. )تقدیر 
1393(. علی آبادی نیز در کتاب گوهر حیات به بحث اسماء 
و صفات خداوند در آثار هنری توجه داشته  است. وی اسم 
اهلل را جامع اسامی الهی دانسته و ظهور اسماء: سالم، رّب 
و خالق را در آثار هنری مورد تحلیل های قابل توجهی قرار 
داده است. ولیکن در باب اسم الحّی بررسی و تحلیلی انجام 

نداده است. )علی آبادی 1393(
محمود  دکتری  نامه  پایان  به  توان  می  نیز  حیات  بُعد  از 
فاطمی اشاره نمود. وی موضوع حیات را به طور تطبیقی 
در آیات قرآن کریم و نظریات فلسفی افالطین و مالصدرا 
حاج  رضا  همچنین،   .)1374 )فاطمی  است  کرده  بررسی 
خلیلی به جامعه سالم از دیدگاه قرآن و بحث حیات توجه 
ابراهیمی به  نموده است )حاج خلیلی 1378(. و اسماعیل 
پرداخته است  نهج البالغه  موضوع حیات طیبه در قرآن و 
)ابراهیمی 1378(. ولیکن هدف ما از انجام این مقاله نقش 

حیات در سرزندگی محله است.
2- روش تحقیق:

است.  منطقی"  "استدالل  مقاله  این  در  تحقیق  راهبرد   
منطقی  استدالل  راهبرد  با  پژوهش  اصلی  های  مشخصه 
که آن را از سایر روش ها متمایز ساخته و پژوهش حاضر 
بر مبنای آن انجام پذیرفته است، به طور خالصه عبارتند از:

1- بسنده کردن به مقوالت ذهنی و عدم اتّکا به مشاهدات 
تبیین  در  "کیفیت"  بودن  تجربه  قابل  غیر  دلیل  به  عینی 

نظری.
2- نظام توصیفی و تشریحی در تعامل پژوهشگر و موضوع 
در  ریشه  عقالنی،  اصول  به  ابتناء  بر  عالوه  که  پژوهش 

نگرش شخصی پژوهشگر نیز دارد.
با  اثبات نمودن مطابق  اقناع کردن به جای  3- به دنبال 

.)303  ،1386 وانگ  و  )گروت  منطقی.  استدالل  ماهیت 
در تمامی پژوهش ها هر جا که از عینیت به ذهنیت و از 
روش  این  شاهد حضور  کنیم،  می  گذر  کیفیت  به  کمیت 
مفاهیم  با  که  است  آنجا  آن  جایگاه  ترین  اصلی  هستیم. 
نظری و ذهنی در حوزه هایی چون فلسفه و علوم انسانی 
تعامل می یابد و هدف آن دستیابی به سامانه منطقی تبیین 
مفاهیمی است که قرار است از حوزه نظر به معماری انتقال 
یابند. این سامانه ها با استفاده از زبانی گفتمانی و تحلیل 
و تبیین قاعده مند، ادعاهای خود را بر تکیه گاهی متعالی 
)نظیر بنیان های ِحکمی، فلسفی( استوار می سازند. )همان، 

)310
3- اسماء و صفات الهی:

الم  با  را  الحسنی  اسماء  مورد  چهار  در  کریم  قرآن  در   
به  و  دهد  می  نسبت  پروردگار  اقدس  ذات  به  اختصاصی 
مردم سفارش می کند که خداوند را با آن اسماء بخوانند: 
)سوره طه، آیه 8(؛ )سوره حشر، آیه 24(؛ )سوره اعراف، آیه 
180(؛ )سوره اسرا ء، آیه 110(. در حدیثی از حضرت علی 
)ع( نقل شده است که:"پیامبر )ص( فرمودند: خداوند نود و 
نه اسم دارد، هر که خدا را باآن نامها بخواند استجابت می 
کند او را و هرکه آن را احصا )ادراك و شمارش(کند داخل 
 ،1384 )شجاعی   )51،1381 )شنکایی  شود«.  می  بهشت 

)123
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نمایند  غفلت  مسیر  این  از  نباید  نیز  معماران  و  هنرمندان 
از  الهام  با  از خالق هستی و  الگوگیری  با  نمایند  و تالش 
شناخت  دنبال  به  جاودانه،  آثاری  خلق  برای  حدیث،  این 
ذکری  تا  باشند  خود  آثار  در  آنها  بکارگیری  و  اسماء  این 
را  خفته  فطرت های  تا  مردم)مخاطب(  و  برای خود  باشند 
بیدار نمایند. زیرا خداوند فرموده است "َو َعلََّم آَدَم اأَلْسَماء 
ُکلََّها ... "پس انسانها در ضمیر خود با این اسماء آشنایی و 
قرابتی دیرینه دارند و هنرمند باید به یادآوری آن ها بپردازد 
و جامعه را به سوی شناخت عمیق تر آنها هدایت نمایند 
.که هنرمندان حقیقتا  وظیفه ای پیامبرگونه بر عهده دارند. 

.)51 )تقدیر 1393، 
4- انسان کامل:

عرفان  پیدایش  با  کامل  انسان  مفهوم  ظهور  و  پیدایش 
است  کسی  نخستین  عربی  ابن  است.  همزمان  اسالمی 
وضع  را  کامل«  »انسان  اصطالح  اسالمی  عرفان  در  که 
)اعوانی 1389، 135(. حقیقت تجلّي و ظهور  نموده است 
غایت  کامل  انسان  و  است  کامل  انسان  در  حق  حضرت 
خلقت است. از آنجایی که انسان کامل مظهر جمیع اسمای 
حق تعالی است پس خدا را باید به وسیله او شناخت. )ابن 

.)1370 )طباطبایي  1366(؛  عربی 
مظهر  نحوی  به  که  دارند  را  این  قابلیت  ها  انسان  تمام 
اسماء جمال و جالل باشند اما تنها انسان کامل است که 
تمام اسماء و صفات الهی در او تجلّی یافته است. )جوادی 

.)1386 آملی 
موضوع  در  محور  ترین  اصلی  انسانیت  رشد   -5

معماري:
انسان،  وجودی  ابعاد  به  توجه  ضرورت  و  شناسی  انسان 
مرتبط  های  پژوهش  در  اهمیت  پر  بسیار  موضوعات  از 
ا... هیچ   از توحید و معرفت  انسانی است. پس  با مقوالت 
موضوعی به قدر و منزلت انسان شناسی مّد نظر ادیان الهی 
نبوده است. چرا که انسان مظهر اتّم و جلوه اعظم توحید 

 .)13  ،1368 )مالصدرا  است. 
از آنجایی که معماری پدیده ای در ارتباط با انسان است 
و می بایست متناسب با انسان محقق شود، از این رو تنها 
در پرتو مناسبات با انسان معنا یافته و تعّین آن در ارتباط 

با انسان امری انکارناپذیر می نماید. البته این تناسب، ابعاد 
و  نیازها،  مراتب وجودی،  از  گیرد:  بر می  در  را  گوناگونی 

استعدادهای انسان تا شکل و کیفیت زندگی او. 
انسان در طول هم  نظر غایی، غایت معماري و غایت  از 
قرار می گیرد. غایت انسان رسیدن به مراتب کمال در ابعاد 
حیات مادي روحی است. غایت معماري زمینه سازي بستر 
حیات انسانی است. رابطه معماري با انسان رابطه خالق و 
می  اثر  خود  خالق  وجودي  ابعاد  از  مخلوق  است.  مخلوق 
گیرد و توانایی ها، لطف ها و آرمان هاي خالق خویش را 
منعکس میکند. از این بُعد نیز معماري ادامۀ وجود انسان 
است. و بر عکس اثر معماري وقتی محقق شد متقاباًل بر 
انسان اثرگذار است. پس میتوان گفت که یک رابطۀ هم 
افزایی بین انسان و معماري وجود دارد. کمال و توانمندي 
عکس،  بر  و  دارد  پی  در  را  معماري  تعالی  و  قوام  انسان 
معماري متعالی زمینۀ کمال بیشتر انسان را فراهم می آورد. 

)خان محمدی 1387، 217(
6- بررسی اسم الَحّی:

 معنای اسم الَحّی: لغت الحّی به معنی همیشه زنده، زیستن، 
زندگی، و حیات است. خداوند حّی است یعنی همیشه زنده، 
پاینده، دارنده، نوازنده، بخشنده، پوشنده، بدون ابتداء، دائم 
)ابن عربی 1383، 142(. عالمه قاضی  و بی زوال است. 
میفرماید: اگر در آثار و فعالیت هر موجود زنده تامل کنید، 
همه آنها را دارای صفت حیات می بینید؛ یعنی چون حّی 
است عالم است، و چون حّی است قادر است، و چون حّی 
است مرید است و ... پس حیات است که مبدا و منشا همه 
کماالت موجود زنده است، و حیات در حقیقت همان آگاهی 

و دانایی است. )لک 1389، 154(.
الَحّی در قرآن کریم، و آیات  1-6-  مشتقات اسم 

آنها با  مرتبط 
در رابطه با اسم الَحّی آیات متعددی از این اسم و مشتقات 
آن در قرآن کریم وجود دارد1. در یک دسته بندی 4 گانه 

می توان آنها را به شرح زیر طبقه بندی نمود.
1- آیات توصیف حق تعالی مرتبط با اسم الَحّی. 
ُ ال إِلَه إاِلَّ ُهَو  )داللت بر اسم ذات او(. )به عنوان مثال: اهللَّ
الَْحيُّ الَْقیُّوُم( )سوره بقرة، آیه 255(؛ )سوره آل عمران، آیه 
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2(. )َو أَنَُّه ُهَو أَماَت َو أَْحیا(. )سوره نجم، آیه 44(
اسم  با  مرتبط  زمین  احیای  توصیف  آیات   -2
الَحّی. )به عنوان مثال: )...َفَأْحیا بِِه اأْلَْرَض بَْعَد َمْوتِها...(، 
)سوره بقرة، آیه  و دسته زیادی از این آیه با این عبارت164(؛ 

)سوره ق، آیه 11 و سوره فرقان، آیه 49(.
3- آیات تبشیری مرتبط با اسم الَحّی. این دسته 
از آیات ویژگی های کسانی است که در جستجوی رسیدن 
به حیات طّیبه هستند. )به عنوان مثال: یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا 
ُسوِل إِذا َدعاُکْم لِما ُیْحییُکْم َو ... )سوره  َو لِلرَّ  ِ اْسَتجیُبوا هلِلَّ
انفال، آیه 24(. َمْن َعِمَل صالِحًا ِمْن َذَکٍر أَْو ُأنْثي  َو ُهَو ُمْؤِمٌن 

َفلَُنْحیَِینَُّه َحیاًة َطیَِّبًۀ َو ... )سوره نحل، آیه 97(.
4- آیات انذاری مرتبط با اسم الَحّی. این دسته از 
آیات ویژگی های کسانی است که حیات دنیا را به حیات 
ابدی آخرت ترجیح می دهند. اینگونه افراد در جستجوی 
رسیدن به حیات طّیبه نیستند. )به عنوان مثال: ُزیَِّن لِلَّذیَن 
الَْحیاُة  َما  َو  آیه 212(.  بقرة،  ...( )سوره  نْیا  الدُّ الَْحیاُة  َکَفُروا 

نْیا إاِلَّ لَِعٌب َو لَْهٌو َو ... )سوره انعام، آیه 32( الدُّ
7- مراتب تجلی اسم الَحّی از دیدگاه ابن عربی

از منظر ابن عربی اسم الحّی را می توان در سه مرتبه تعلّق، 
تحّقق، و تخلّق بررسی کرد. )ابن عربی 1383، 142(.

1-7- تعلّق: نیازمندی عبد به خدا در پیوند زندگانی او به 
آخرت است. اگر عبد بتواند دو زندگی دنیا و آخرت را به هم 
پیوند شایسته دهد حیات و زندگی طیب و نیک را به دست 
آورده است. نیاز به زندگی و حیات از طریق رابطه دو سویه 
با خداوند، در جهت شکل گیری محیط. در این مرحله می 
بایست تعلّقاتمان را از زندگی مادی کم کنیم و به مرحله 

باالتر از حیات دنیایی بیاندیشیم. اولین گام حیات بخشی در 
این مرحله ایجاد تعلّق به حیات )حیاه طّیبه( است.

ذاتی  بودنش  زنده  که  است  کسی  حّی  تحّقق:   -7-2
است یعنی از جایی کسب نکرده و کسی به او نداده باشد. 
در این مرحله، صفات حق تعالی در انسان محقق می شود. 
و انسان حیات آفرین و زندگی بخش و فعال می شود. بعد 
از مرحله تعلّق به حیات )حیاه طّیبه( می بایست انسان ها 
تمایل به این زندگی پیدا کنند و این حیات در آنها محقق 

شود.
3-7- تخلّق: ُمتخلّق شدن به اسم شریف حّی اینگونه 
او  است که درون  زنده  بندگان خداوند کسی  از  است که 
به  او  جوارح  و  اعضاء  و  خدا  ذکر  به  او  دل  خدا،  نور  به 
طاعت و بندگی خدا زنده شود، هر که به این حیات و این 
زندگی دست یابد، زندگی همیشگی را در سرای سعادت دارا 
گردیده است، سعادتی که حق تعالی شقاوت مندان و نگون 
بختان را از آن محروم ساخته است. این مرحله، مرحله ی 
باطنی است. و انسان همه چیز را مظهر "حّی" می بیند. که 

می بایست در بُعد فردی و اجتماعی محقق شود. 
از آنجایی که زیباترین و کاملترین حقایق و معانی در اسماء 
الحسنی مجتمع شده اند و واسطه خلقت عالم هستی نیز 
اثر  برای  کیفیت  عالی ترین  رسد  می  نظر  به  باشند،  می 
معماری )و سایر آثار هنری( زمانی حاصل شود که مفاهیم 
از اسماء و صفات الهی را بتوان با ساز و کاری  بر گرفته 
مشخص در آن تجلی داد. تجلّی این سه مرتبه در معماری 

محله را میتوان در چهار گام، در جدول 2 نشان داد.2

1- ادراك ُحسن و زیبایی )جوادي آملي 1388، 129(  )بُعد زیست محیطی(
2- رابطه انسان با طبیعت )طبیعت بستر نیازهای انسان(- ایجاد فضای سبز )تشویق به درختکاری(  )بُعد زیست محیطی(

3- اهمیت معابر محلی و جذابیت آن با وجود درختان و فضاهای محلی مطلوب )همان(  )بُعد زیست محیطی(
4-  اصالح و عمران زمین )جوادي آملي 1388، 267(  )بُعد زیست محیطی(

5-  توجه به اقلیم و آب و هوا )طاهباز 1392(   )بُعد زیست محیطی(
6- افزایش رزق و برکت  )بُعد اقتصادی(

7- تجلی مراحل زندگی )تولد )حیات(- مرگ- قیامت( )جوادي آملي 1386، 235(  )بُعد معنایی(
8- زمینه سازی سیر از ظاهر به باطن )ربیعی 1388، 52(   )بُعد معنایی(

9-  تالش برای دستیابی به حیات طّیبه در زندگی فردی و اجتماعی )حیات حقیقی زمین به دست امام زمان )عج(( )انسان کامل( )جوادي آملي 1386، 127(  

گام دوم 
)توجه و 

شناخت ابعاِد 
مَوّید حیات و 
تعمیق حیات 
و مولفه های 

آن(

گام اول 
)پرهیز از ابعاد 
مزاحم حیات(

1- تذکر به شناخت طبیعت برای درس گرفتن از آن )جوادي آملي 1388، 231( )بُعد زیست محیطی( 
3- تالش برای دستیابی به حیات طیبه در زندگی فردی و اجتماعی )همان(  )بُعد معنایی(

4- ایجاد زمینه پند پذیری انسان از طبیعت و هوشیار شدن او )نقره کار، مظفر، تقدیر 1393( )بُعد معنایی(
تعلّق به 
زندگی

تحّقق
حیات در 

زندگی
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تأمین سرزندگی و حیات در  اهمیت و ضرورت   -8
محله

سرزندگی و شادابی حلقه مفقودة زندگی شهري است. نشاط 
اجتماعی در جامعه امروزي یکی از نیازها و ضروریات است 
که عدم وجود شور و نشاط در جامعه مشکالتی را به بار می 
آورد. برخی از محالت مسکونی شهرهاي امروزي ایران به 
شهروندان  و  برخوردارند  کمتري  نشاط  از  مختلف  دالیل 
محالت  که  حالی  در  دارند،  ناشاد  و  خموده  اي  روحیه 
سرزنده  و  بانشاط  فضاهایی  سنتی،  شهرهاي  مسکونی 

داشتند که در آن حضور قابل توجهی از افراد و تنوع آنها 
)به لحاظ سن و جنس( در گسترة زمانی وسیعی از روز که 
 Gehl( فعالیت هایشان عمدتا به شکل انتخابی یا اجتماعی
1996( بروز می یافت به چشم می خورد. عدم سرزندگی 
اي  مسئله  آن  انگیزي  و مالل  واحد همسایگی  پویایی  و 
است که حل آن راهکارهاي مناسب و نو آورانه اي طلب 

نماید. می 
دارد  گوناگونی وجود  معادل هاي  مفهوم سرزندگی،  براي 
 Viability”،  “Vitality”،“Vibrancyبه می توان  آنها  از  که 

جدول 2: فرآیند تحقق حیات در محله متناظر با مراتب تجلی اسم حّی از منظر ابن عربی. منبع: نگارنده، 1396

تخلّق به 
حیات در 

شرایط اولیه 
)فردی(

گام سوم 
)توسعه 
حیات و 

زندگی در 
بُعد فردی(

1- حمایت و پشتیبانی از طبیعت و حیات وحش)نگهداری از اکوسیستم ها( )بهزادفر 1388، 44(  )بُعد زیست محیطی(
2- پاکی و پاکیزگی در محیط )به حداقل رساندن آلودگی( )همان(  )بُعد زیست محیطی(

3- نقش دستورات دین در احیای ابعاد انسانی )جوادي آملي 1386 )الف(، ج 7، 625(   )بُعد اجتماعی(
4- نقش وقف در پایداری اقتصادی )نظام وقف، عامل بقا و حفظ مجموعه با گذشت زمان( )بمانیان و همکاران 1387، 62(؛ )جوادي 

آملي 1391، 553(  )بُعد اقتصادی(
5- صرفه جویی در منابع )حفظ آب، انرژی و مواد( )توجه به اصل قناعت در ساخت( )طاهباز 1392، 112(  )بُعد اقتصادی(

6- نمادگرایی توسط طبیعت )طبیعت و عناصر طبیعی عامل تذکر و یادآوری و در نتیجه هدایت انسان ها(  )بُعد معنایی(
7- احیای قلب )جوادي آملي 1390، 230(  )بُعد معنایی(

تخلّق در 
شرایط ثانویه 

)اجتماعی(

گام چهارم 

)توسعه 
حیات و 
زندگی 
در بُعد 
اجتماعی(

1- کیفیت زیست محیطی )طراحی ارگانیک در داخل محالت( )بهزادفر 1388، 44(  )بُعد زیست محیطی(
2- مدیریت ادراکات محیطی )شنیدن، دیدن، صوت و...( در جهت ایجاد آرامش و آسایش در بنا )همان(  )بُعد زیست محیطی(

3- مدیریت آب )افزایش کیفیت فضا با حضور آب در سطح محله( )همان(  )بُعد زیست محیطی(
4- ایجاد هماهنگی در رنگ و جنس مصالح در افزایش نشاط و شادابی )محمودی 1384(  )بُعد زیست محیطی(

5- نقش فضاهای عمومی در ایجاد نشاط و سرزندگی محیط و افزایش حضور پذیری )ایجاد پتانسیل برای جذب افراد(  )بُعد اجتماعی(
7- مشارکت همه اقشار در توسعه و طراحی محله  )بُعد اجتماعی(

8- اهمیت وجود میادین و فضاهای محلی اجتماعی و فرهنگی در سطح محله  )بُعد اجتماعی(
9- احیای تعظیم شعائر )نقش نمادها و یادمان هاي مذهبي در محله( )نقره کار و همکاران 1393، 194(  )بُعد اجتماعی(

10- امنیت و ایمنی )نظارت عمومی بر فضاهاي شهری در راستای کاهش جرائم( )همان(  )بُعد اجتماعی(
11- مکان یابی مناسب عملکردها )نقي زاده 1386( )همان(  )بُعد اجتماعی(

    1-11- شاخص شدن عمکردهای مذهبی در محله )تشخص کالبدی و معنایی( )توجه به مرکز محله )با محوریت مسجد یاُحسینیه( )باللی 
اسکویی، 1390( )بُعد اجتماعی(

    2-11- تلفیق عملکرد مذهبی با سایر عملکردها به ویژه عملکرد آموزشی )همان(  )بُعد اجتماعی(
    3-11- وجود کاربری ها و فضاهای خدماتی، اقتصادی واجتماعی متفاوت و جایگیری آنها براساس سلسله مراتب و رعایت اصل همجواری

    4-11-  بازار  به عنوان یک معبر مهم اجتماعی )حمزه نژاد، معین مهر 1393، 36( )بُعد اقتصادی(
    5-11- جانمایي مناسب فضاهاي تفریحي، سرگرمی )نقره کار و همکاران 1393، 194( )بُعد اجتماعی(

    6-11- وجود کِل منسجم در عین تنوع فضایی و کاربری )همان( )بُعد اجتماعی(
    7-11- حفظ همگونی ظاهری و عدالت اجتماعي و عدم ظهور اختالف طبقاتی در مجموعه واحدهاي مسکوني )نقره کار و همکاران، 1393، 196(
    8-11- پویایی و انعطاف پذیری فضا جهت ایجاد زمینه تعامل مناسب با انسان )ایجاد فضاهایی چند عملکردی وانعطاف پذیر( )همان( )بُعد اجتماعی(

12- حقوق همسایگی و مرز همسایگی )نقره کار و همکاران، 1393، 197( )بُعد اجتماعی(
14- پایداری اقتصادی توسط بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر )استفاده عادالنه از منابع طبیعي، میانه روی و پرهیز از اسراف()نقي زاده 1386(

15- شأن دینی محله )نقره کار و همکاران 1393، 200(  )بُعد اقتصادی(
17- یادآوری حقایق هستی و انتقال پیام های معنوی )استفاده از نقش ها و آرایه ها ونمادها( )نقره کار، مظفر، ، تقدیر 1393(  )بُعد معنایی(

18-  یادآوری کالم خدا )با استفاده از خوشنویسی در معماری زمینه ساز بروز معنایی پندآموز، محترم و مقدس( )ربیعی 1388، 51( )حمزه نژاد 1390،144 



فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره چهاردهم / بهار 1396 / سال پنجم 24

 1981;  Appleyard(.نمود اشاره   Livability, Liveliness

  “Vitality” و   “Vibrancy جز  به  البته  که   )1999  ,Vuchic

قابلیت  و  پذیري  زیست  مفهوم  به  بیشتر  دیگر  لغات 
زندگی نزدیک هستند. )رابرت کوان3، 2005(، در لغت نامۀ 
فراهم  و  زندگی  براي  »مناسب  را  سرزندگی  شهرسازي، 
آورندة کیفیت زندگی مطلوب« تعریف می کند. کوین لینچ 
در کتاب تئوري شکل شهر، عمدتا سرزندگی را در مقیاس 
کالن مورد بررسی قرار میدهد و معتقد است سرزندگی به 
همراه 5 عامل معنی، تناسب، دسترسی، نظارت و اختیار، 
کارآیی و عدالت، محورهاي عملکردي شکل خوب شهر را 

.)1381 )لینچ  میدهند.  تشکیل 
9- پایداری4      

پایداري در معناي جدید و علمی اخیر خود، واژه اي خاص 
است که بیش از هر چیز، ریشه در نوع نگاه و گرایش به 
مقوله ي »ناپایدار« و »امر پایدار« دارد. به به بیان دیگر، 
مفهوم پایداري که خاستگاه آن جامعۀ غربی مدرن است در 
اولین نگرش، حاصل بحران حاکم بر جامعه مدرن است. 
معضل  که  بودند  هایی  پروژه  مدرنیزاسیون  و  مدرنیسم 
چه  آن  واقع  به  کرد.  علم  قد  راهشان  سر  بر  ناپایداري، 
شناسی  آسیب  حاصل  شد،  شناخته  ناپایداري  امر  بدو  در 
تعریف  اهداف  به  دستیابی  در  مدرن  جامعه  حرکت  روند 
شدة معینی بوده که برخود فرض کرده بود. )خان محمدی 

)14  ،1387
پایداري  اجتماعی+  پایداري  پایداري=  غرب  دیدگاه  از 
اقتصادي+ پایداري زیست محیطی است. و بُعد معنایی )در 
این مقاله از دیدگاه اسالم( نادیده گرفته شده است. چرا که 
برای رسیدن به حیات طیبه می بایست به ابعاد معنوی و 
روحانی حیات نیز در جهت بسترسازی کمال انسان و رشد 
وی توجه شود که این موضوع در پرتو زندگی در محیط و 

محله مطلوب و سر زنده امکان پذیر است.
جامع  رویکرد  یک  ارائه  جهت  در  تالشی  این  بر  عالوه 
تاکنون  اسالمی  هاي  آموزه  بر  مبتنی  پایدار  معماري  از 
صورت نگرفته است که از عمق و جامعیت الزم برای ابعاد 
عملکردی محیط و محله مطلوب برخوردار باشد. به همین 
ابعاد  به  معنایی  بُعد  افزودن  با  دارد  مقاله قصد  این  جهت 

سه گانه پایداری، تصویري جامع از معماري پایداِر سازگار 
با آموزه های اسالمی در جهت حیات و سرزندگی محالت 

نماید. ارائه 
10- ابعاد حیاِت پایدار5 محله

سه  از  جامعه  اصلی  مختصات  بررسی  به  قسمت  این  در 
افزوده  بُعد  و  محیطی  زیست  و  اقتصادي  اجتماعی،  بُعد، 
شده معنایی به ابعاد پایداری، پرداخته می شود. ابعاد حیات 
حیات  اجتماعی.  بُعد  هم  و  دارد  فردي  بُعد  هم  مطلوب، 
آرمانی« و »زندگی  به »جامعه  بُعد جمعی آن  مطلوب در 
مانند  هایی  واژه  کلید  و  میشود   مربوط  مطلوب«  جمعی 
یافته و  توسعه  امت، جامعۀ  اتوپیا،  آرمانشهر،  حیات طّیبه، 

است. شده  معرفی  پیشرفته  جامعه 
معماري به عنوان یک عمل خالق سعی در قدم گذاشتن 
در فرداي مطلوب و زندگی بهتر و واالتر دارد. تعریف حیات 
و جامعۀ مطلوب رابطه اي دوگانه با معماري دارد. از طرفی 
حیات  کیفیت  توسعه  براي  سازي  زمینه  معماري  وظیفه 
و  چیستی  درك  دیگر  طرف  از  و  است  مطلوب  جامعه  و 
ابعاد حیات و جامعۀ مطلوب راهنماي عمل مناسبی براي 

معماري است. )خان محمدی 1387، 233(
1-10- بُعد حیاِت اجتماعی پایدار

افراد بر اساس آرمانها و ارزش هاي مشترك خود به روابط 
و ساختارهاي جمعی و گروه هاي اجتماعی شکل می دهند، 
و فعالیت هاي جمعی و سازمانی خود را مبتنی بر هنجارها 
مصنوع  محیط  بخشند.  می  سامان  جامعه  آن  ضوابط  و 
عامل بسیار مهم در شکل دهی به تعامالت اجتماعی است 
)همان، 248(. معماري و بسترهاي کالبدي به عنوان غالب 
ترین و اثرگذارترین عناصر موجود در فضاي حیات جمعی، 
بر کیفیت و کمیت فعالیت هاي جمعی و روابط اجتماعی 
اثر گذاشته و به عنوان ظرف حیات جمعی، به زندگی جمعی 

شکل، ویژگی و کیفیت می دهد.
و  فضا  طراحی  کّمی  جنبه  به  صرف  توجه  سو،  دیگر  از 
نگاه تک بُعدي به آن، سبب کاهش کیفیت اغلب فضاهاي 
عمومی محالت شده است. امروزه به سختی میتوان مکانی 
را در واحدهاي همسایگی، براي ارتباط اجتماعی و تعامل 
یافت و همین مسأله باعث شده که واحدهاي همسایگی 
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 Pitner et( .سوت و کور، فاقد نشاط اجتماعی و شادابی باشند
al 2012(. در طراحی محله روی نقش فضاهای عمومی به 

منظور ایجاد حس همبستگی و یکپارچگی تاکید می شود و 
طراحان می کوشند از این طریق به فرایند اجتماعی شدن 
و معاشرت اجتماعی یاری رسانند. )مدنی پور 1382، 188(

تولید  و  جمعی  حیات  ایجاد  فواید   -10-1-1
سرمایه اجتماعی در در جهت سرزندگی محالت

پیامدهای  اجتماعی،  سرمایه  تولید  و  جمعی  حیات  ایجاد 
زیر  شرح  به  پیامدها،  این  دارد.  همراه  به  فراوانی  مثبت 

: هستند
1- شکل گیری خاطره جمعی )میرمقتدایی 1388، 7(. 

2- انتقال فرهنگ و ایجاد فرصت های فرهنگی )همان، 8(
3- ایجاد حس تعلق به محله و اجتماع )مطلبی 1383، 109(

4- ایجاد هویت فردی و جمعی )نوذری 1383، 54(
5- فعالیت داوطلبانه و مشارکت اجتماعی )توسلی 1362، 84(
6- افزایش بهداشت و سالمت عمومی )صادقیان 1383، 1(

7- توسعه اقتصاد محلی و جذب سرمایه گذاری اقتصادی 
)همان(

8- کاهش جرایم و افزایش امنیت )همان، 3( 
2-10-  بُعد حیاِت اقتصادي پایدار

ذیل  اقتصاد  مساله  اسالم،  توحیدي  و  وحیانی  نگرش  در 
این نگرش،  یابد. در  معنا می  انسان  مفاهیم اصلی حیات 
به  گرایش  که  اي  زنده  یعنی  است،  ُمتالّه«  »َحّی  انسان 
الوهیت و خداجویی دارد و جنبه جسمانی وي، که اقتصاد 
منبعث از آن و پاسخگو به اولویت هاي آن است، جنبه اي 
فرعی و در خدمت هدف اصلی است. بنابراین بدیهی است 
که نگاه به اقتصاد و معیشت نگاهی است، به ابزاري براي 
رسیدن به کمال، و به خودي خود واجد اصالت نیست. از 
همین جاست که مفهوم توسعه آنچنان که در جهان تبلیغ 
و توصیه می شود با حوزه بینش و اندیشه اسالمی ناسازگار 
است. قرآن، منتهاي حرکت تکاملی انسان و جهان و تاریخ 
را خداوند می داند. انعکاس این قاعده در معماري به »اصل 
کارائی«  تجمالت«، »اصل  از  اسراف«، »دوري  از  پرهیز 

اشاره دارد. )خان محمدی 1387، 251(
در اقتصاد اسالمی، اقتصاد در رابطه با حیات معقول تعریف 

آن  در  است که  انسان وضعیتی  معقول  می شود. »حیات 
نیازهاي مادي و جسمی او در محدودة امکانات موجود به 
بهترین و آسانترین وجه تأمین شود؛ به گونه اي که زمینۀ 
و شایسته  واال  مقام  به  و رسیدن  او  معنوي  تعالی  و  رشد 
اي که خداوند متعال بشر را براي آن آفریده است فراهم 

باشد«. )خلیلیان 1384، 70(
لذا سلسله مراتب اهداف در اقتصاد اسالمی را می توان به 

شرح زیر در نظر گرفت:
و  بهترین  به  انسان  جسمی  و  مادي  نیازهاي  تأمین   -1

ممکن. شیوة  آسان ترین 
2-  پاسخگوئی معقول به نیازهاي روحی انسان و فراهم 

آوردن رشد و تعالی معقول او.
3- رسیدن به موهبت الهی و دست یابی به قرب الی ا... و 

رضایت معبود.
4- و شرط اصلی دست یابی به اهداف فوق حاکم شدن 
روابط عادالنه در زمینۀ تولید و توزیع است. )همان، 71(

انسان محور  اقتصادي مورد نظر اسالم، پدیده اي  توسعۀ 
توسعۀ  محوري  انسان  با  آن  محوري  انسان  ولی  است؛ 
در  انسان محوري  اسالم،  در  دارد.  تفاوت  اقتصادي غرب 

)252  ،1387 محمدی  )خان  است.  محوري  خدا  جهت 
3-10-  بُعد حیاِت زیست محیطی پایدار

هویت  که  است  عمیق  آنقدر  معماري  بر  محیطی  اثرات 
معماري مناطق مختلف معماري مطلوب در دنیا قبل از هر 
چیز با ابعاد محیطی و زیست محیطی آن شناخته می شود. 
بکار می گیرد، در ساختگاهی  منابعی که  معماري هم در 
به  اساسا  اقلیمی،  اثرات  لحاظ  به  و هم  برپا می شود  که 
محیط خود وابسته است، و با ویژگی هاي محیطی از دیگر 

معماري ها قابل تشخیص است.
الهی  آیت  جهان  هاي  پدیده  شناسی  هستی  مباحث  در 
علم،  آثار  هم  شوند  دیده  بصیرت  چشم  با  اگر  و  هستند 
قدرت، لطف و رحمت الهی را با خود دارند و هم اشاره به 
اسماء الهی خالق خود می کنند. و به همین دلیل مظاهر 
طبیعت در تمامی جلوه هاي آن براي انسان زیبا، جذاب و 
آموزنده است. و به همین علت است که خداوند انسان را 
دعوت به تفکر و تدبر در آیات خویش می کند. اگر از این 



فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره چهاردهم / بهار 1396 / سال پنجم 26

بُعد به محیط و رابطۀ آن با معماري توجه کنیم، ضرورت 
ارتباط معماري با آیات خلقت به عنوان یک امر متعالی و پر 

معنی به روشنی درك می شود.
برای  اغلب  و  است  خداوند  دستاورد  طبیعت  سو،  دیگر  از 
معماران سرچشمه الهام بوده است. به دلیل گرایش ذاتی و 
فطری انسان ها در تعامل با طبیعت و تأثیرات قابل توجه 
به  همواره  بشر  آدمی،  جسم  و  روح  در  طبیعت  با  ارتباط 
دنبال ایجاد رابطه ای منطقی و مناسب میان فضای درون و 
طبیعت بیرون بوده است. امروزه نیاز جسمی و روحی انسان 
همۀ  در  که  گردیده  موجب  طبیعت  با  ارتباط  برقراری  به 
جوامع، طبیعت به مثابه میراث فرهنگی تلقی شود. طبیعت 
در بسیاری از راهبردهای منتهی به خالقیت معماری تأثیر 

.)90 ,2007 Bell( .می گذارد
4-10-  بُعد حیاِت معنایی پایدار

معانی نمادین محیط مصنوع و عناصر آن )مثل محالت، 
شهرها، معابد و خانه ها( در هر یک از تمدن هاي بشري 
و  نموده  متبادر  ذهن  به  محیط  که  است  معنایی  گویاي 
بالنتیجه بر ادراك او از محیط و بر رفتارش در محیط تأثیر 
کرده، و در نهایت فرهنگ او را شکل داده و متحول می 

است. نموده 
معنادار بودن محیط و تأثیري که محیط از طریق حواس 
بر ذهن انسان می نهد، و بالنتیجه معنایی که از تماس با 
محیط و با قرار گرفتن انسان در فضایی به او القاء و یا به 
ذهن او متبادر می شود و نهایتًا تحوالت فرهنگی و رفتاري 
از  از تأثیرات محیط، موضوعاتی هستند که نه تنها  ناشی 
با  فرایند  این  بلکه  میشوند،  تأیید  منطقی  استدالل  طریق 

روش هاي تجربی نیز به اثبات رسیده اند. 
بنابراین به طور کلی بارزترین ویژگی هاي تأثیرگذار محیط 
نور،  تناسبات، صدا،  نشانه ها،  نمادها،  از  انسان عبارت  بر 
عملکردها و منشأ آنها می باشند، که اینها تنها وجه مادي 
و ظاهري بوده و اثرات ناشی از آنها را در مقوالتی چون 
هویت، تشّخص، احساس تعلق به مکان، احساس راحتی، 
امنیت، حقارت و انزواطلبی و ... می توان مورد توجه قرار 
و  ظاهري  عوامل  این  تواند  می  که  وجهی  بارزترین  داد. 
اثرات ناشی از آنها را توأمًا معرفی نماید، کیفیت فضا از بُعد 

معنایی است. کیفیت فضا موضوعی است که از نظر حکما 
و فالسفه مطرح بوده به نحوي که تأثیرات ناشی از کیفیت 
فضا )مکان( به انسان، هم ارزشی هایی را به انسان القاء 
نموده و هم این که قادر به سوق او به انحطاط و تباهی 
می باشد. در واقع محیط می تواند با القاء ارزش ها و ضد 
ارزش ها جهت گیري فرهنگی جامعه را تعیین و هدایت 
بروز وحدت  امکان  تواند هم  المثل محیط می  )فی  نماید 
جامعه را فراهم نماید و هم اینکه امکان بروز آن را تقلیل 

دهد(. )نقي زاده  1386(
پایداری  ابعاد  دیدگاه  از  محله  عملکردهای   -11

ت حیا
فرد  که  است  سزاوار  )ص(:  اکرم  پیامبر  فرموده  طبق  بر 
کند:  تقسیم  بخش  چهار  به  را  خویش  روز  شبانه  ساعات 
2ـ  کند.  نیاز  و  راز  خود  خدای  با  را  )بخشی(  ساعتی   -1
اختصاص  آمد  در  و  معاش  کسب  به  را  )بخشی(  ساعتی 
نشستن  و  علم  آموختن  به  را  )بخشی(  ساعتی   -3 دهد. 
های  نصیحت  از  استفاده  برای  دینی  عالمان  محضر  در 
به  را  )بخشی(  ساعتی   -4 دهد.  اختصاص  آنان  دلسوزانه 
سالم(   تفریحات  )و  حالل  لذتهای  از  استفاده  و  استراحت 

 .)3900  ،1 ج  االنوار  )بحار  بگذراند6. 
بر طبق این روایات می توان عملکردهای متناسب با آن 
را به صورت زیر بیان نمود: 1- بخش مناجات با خدا در 
قالب عملکرد عبادی )مسجد(. 2- بخش کسب معاش در 
قالب عملکرد تجاری )بازار(. 3- بخش کسب علم در قالب 
بهره  و  استراحت  بخش   -4 و  )مدرسه(  آموزشی  عملکرد 
از لذت های حالل در قالب عملکرد خانه در ذیل  گیری 

همسایگی. واحد 
12- تبیین راهبردهای معماری مرتبط با عملکردهای 

اصلی محله متناسب با آموزه های اسالم
در راستای تبیین راهبردهای معماری مرتبط با عملکردهای 
با  با آموزه های اسالم و در تطابق  اصلی محله، متناسب 
ابعاد پایداری حیات و متناسب با شرایط و اقتضائات زمان 
شالوده  و  داشته  اسالمی  مبنای  که  پژوهشهایی  مکان،  و 
این پژوهش بوده مورد بررسی قرار  به  نظری آن نزدیک 
گرفته و با  کمک ساختار پیشنهادی در این پژوهش این 
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راهبردها طبقه بندی و  بازآرایی شده است.
مهمترین پژوهشهای مرور شده در این بخش  عبارتند از: 
)نقره کار، تقدیر، معین مهر 1394(؛ )حمزه نژاد، معین مهر، 
سعادتجو 1393(؛ )نقره کار، حمزه نژاد، معین مهر 1392(؛ 
و همکاران  دزفولی  )مخبر  )محمدی ری شهری 1391(؛ 
1387(؛  زاده  )نقی  1388(؛  همکاران  و  )بهزادفر  1390(؛ 
1385(؛  )ماهوان  1387(؛  )شاطریان  1387(؛  )غفاري 

.)1366 )سلطانزاده  1372(؛  زاده  )قاضي 
اهمیت این تحقیق و نوآوری آن نسبت به موارد قبلی در 
توجه کردن به ابعاد چهارگانه حیات پایدار در عملکردهای 

زیر است.
از دیگر سو، در جدول 2 اصول معماری بر طبق دیدگاه ابن 
از آن میتوان  با بهره گیری  بیان شد.  عربی در چهار گام 
این اصول را در عملکردهای ذکر شده محله بیان نمود.  در 

جدول زیر تالش شده مهمترین راهبردهای تحقق مفهوم 
از  معاصر  محالت  در  آن،  گوناگون  ابعاد  در  حیات  جامِع 
دسته  )بر طبق  محله  عملکردی  ابعاد  در  و  اسالم  دیدگاه 
رسد هدف  نظر می  به  داده شود.  نشان  ذکر شده(  بندی 
راهبردها  این  از  که  است  ای  نتیجه  و  تأثیر  دین  اصلی 
از  ای  خالصه  دارد  تالش  جدول  این  شود.  می  حاصل 
اصول استخراج شده از مقاله، راهبردهای عملیاتی- اجرایی 
را برای زندگی حیات بخش انسان ارائه نماید. )جدول 3(. 
با افزودن بُعد معنایی به ابعاد حیاِت پایدار در جهت رسیدن 
به محله پایدار، این ابعاد را می توان در چهار بُعد ذکر شده 
و در ابعاد عملکردی )خانه، مسجد، بازار و فضای آموزشی( 
راهبردهای  مهمترین  خالصه،  طور  به  داد.  نشان  محله 

استخراج شده از تحقیق فوق به قرار زیر است.

جدول 3: نحوه تحقق ابعاد حیاِت پایدار در ابعاد عملکردِی )خانه، مسجد، بازار و فضای آموزشی( محله. منبع: نگارنده 1396

ابعاد
پایداری 

حیات

بُعد زیست 
محیطی

بُعد 
اجتماعی

تجمالت  از  پرهیز  و  سادگی  به  توجه   -1
از اسراف  اندازه/ دوری  از  و تزئینات بیش 
استفاده  با  محیط  بهداشت  به  توجه   -2
در   بهداشتی  های  سرویس  طراحی  از 

جانبی  فضاهای 
با  متناسب  طبیعی  نور  از  گیری  بهره   -3

مسجد فضاهای 

1- ارتقا ایمنی محیط های تجاری و 
افزایش آرامش ذهنی افراد

2-  توجه به تهویه طبیعی مناسب
3- طراحی فضاها به گونه ای که در 
مقاوم  بالیای طبیعی  و  برابر حوادث 

باشند 
)اعم از باد، زلزله، آتش سوزی و... (

1-  احداث فضاهای آموزشی در فضاهای مرتبط  
با طبیعت و  بهره حداکثری از طبیعت در طراحی 

فضاها
2-  توجه به زیبائی های طبیعت به عنوان منبع 

هنری آفرینشهای  الهام 
مسئولیت  پذیرش  و  مشارکت  آموزش حس    -3

زیست محیط  به  نسبت 
4-  طراحی الگوهای کالبدی ساختمان مدارس با 

توجه به به الگوهای توسعه پایدار 

طبیعت،  با  خانه  مستقیم  ارتباط  ایجاد   -1
براي دریافت آموزه هایي بي واسطه از آن 

انسان براي 
در  باز  نیمه  و  باز  فضاهای  طراحی   -  2
کاربری  با  )متناسب  سبز  فضای  با  ارتباط 

آن(
3-  توجه به اقلیم و آب و هوا با استفاده از 

طراحی کالبد فضای همساز با  اقلیم 

ابنیه  کالبد  و  فرم  ارتفاع،  به  توجه    -1
مسکونی مجاور، جهت حفظ حقوق مالکان

2-  تنظیم واحد های همسایگی به صورتی 
که بستر ساز تعامالت اجتماعی باشد..  

از  همسایگی  واحدهای  تبعیت  لزوم    -3
فرم، نما و مصالح تقریبًا مشابه و هماهنگ

و  اجتماعی  انسجام  و  عدالت  ارتقاء    -4
همسایگان میان  برادری  روحیه 

در  فضایی  مراتب  سلسله  از  استفاده    -5
ایجاد  جهت  همسایگی  واحدهای  طراحی 

اجتماعی. تعامل  برای  فضاهایی 
6-  نفي هر نوع راهکاري که منجر به زیان 

رساندن به سایرین گردد 

1- تثبیت مسجد به عنوان کانون تعالي جامعه 
)کالبدی که در صورت حامل بودن معانی مذهبی، 

بر بافت اطراف خود تفوق معقول  داشته باشد(
3- تعریف سلسله مراتب کارکردي براي طي 

حریم مسجد
4- لزوم ظهور پررنگ تر نمادهای مذهبی  در 

محله نسبت به مظاهر زندگی مادی
5- لزوم تعبیه فضاهاي الزم در مساجد براي 

عملکردهاي مکمل مسجد
6- توجه به مرکز محله  )با محوریت مسجد 
یا ُحسینیه( )حسینیه ها و تکایا عامل معنویت 
بخشیدن به راه های فیزیکی شهر و موجب پیوند 

بین عناصر شهری و تعظیم شعائر(

1- پرهیز از طراحی و اجرای فضاهای 
مکث و توقف در مراکز تجاری

همچون،  فضاهایی  افزودن   -2
به  و...  زیارتگاه  یا  مسجد  کتابخانه، 
کردن  تر  پررنگ  و  تجاری  فضاهای 

بازار در  فرهنگی  بُعد 
3-  ایجاد مراکز تجاری با نظام فضایی 
صرفاً متناسب با رفع نیازهای اقتصادی 

مردم و نه اجتماعی و تفریحی
تجاری  های  کاربری  جانمایی    -4
دور از مسیرهای حرکت همیشگی و  

مذهبی امکان  به  دسترسی 
5-  لزوم ایجاد مسجد در بازار

1-  لزوم دسترسي مناسب به فضاهاي تعلیمي 
)نفي در حاشیه بودن و یا صعب المسیر بودن 

ابنیه علم محور(
2-  لزوم شاخص بودن فضاهاي علم محور 

)آموزشي(
حداکثری  علمی  تعامل  برای  بسترسازی   -3
دانش  تعامل  نیز  و  آموز  دانش  و  معلم  بین 

یکدیگر   با  آموزان 
4-  طراحی کالس به نحوی که مربی امکان 
همه  با  مشابهی  و  نزدیک  تعامل  و  ارتباط 

باشد. داشته  متربّیان 
5-  طراحی مدرسه با رویکرد خدمت به محله

6-  توجه ویژه به طراحی فضاهای جمعی
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13- نتیجه گیری
حیات  پایداِر  معماري  در  سرزنده  محله  که  گفت  میتوان 
بخش از منظر اسالم، محله ای است که قبل از هر چیز 
در پیوند با آیات خلقت و اسماء الهی، شکل می گیرد و با 

تعریف می شود: زیر  و کیفیات  صفات 
1- در این محله مظهریت حق از طریق آیات خلقت و از 

مسیر اسماء الهی محقق و ملموس می شود.
آیات  طریق  از  انسان،  بودگی  محضر  محله  این  در   -2

شود. می  لمس  و  ادراك  خلقت 
3- در این محله وجه اهلل بودن هر پدیده ملموس می گردد.

4- در این محله »حیات نفس در مقام ایمان« و »ربط« 
آن به آیات و اسمای الهی و بهره مندي بی پایان او از علم، 

رحمت و هدایت الهی محقق می شود.
از  عبور  فضاي  و  کمال  و  مندي  بهره  فضاي  محله،  این 
هستی  خالق  و  مثال  بی  ذات  آن  الهی  اسمای  به  آیات 
دیگر،  اي  مرتبه  در  است.  الهی  خلیفه  مقام  به  رسیدن  و 
محله، محله ی تعامل، و روابط علی معلولی میان پدیده ها 
و ظهور خلق در چهره هاي مختلف براي شناخت و بهره 
مندي انسان است و در مقامی دیگر محله، محله ی بهره 
مندي حسی و عاطفی از مظاهر حق و آیات خلقت و عناصر 
از سرزندگی  از دیگر سو، سخن گفتن  باشد.  طبیعت، می 
محله سخن گفتن از ارتقاء و احیاء کیفیِت زندگی ساکنان 
آن است و الجرم به کلیه ابعاد حیات اجتماعی، اقتصادی 

و زیست محیطی یک سیستم محله ای مرتبط می باشد. 
پایداری محله های شهری زمانی محقق می شود که اجزاء 
نیازهای  به  پاسخ  در  و  یکدیگر  با  متناسب  ها  محله  این 
ساکنین بوده و به رابطه منطقی و مطلوب انسان و محیط 
سرزنده؛  و  شایسته  محله  یک  طراحی  از  هدف  بیانجامد. 
ارتقاء کیفیت اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی است 
ساکنین  معنوی  و  مادی  نیازهای  به  توجه  بستر  در  که 
تحقق می یابد. محله پایداِر برگرفته از آموزه های اسالمی، 
متوازن است که یک فضای زیستی سالم و  سکونتگاهی 
سرزنده، دلپذیر و توام با آسایش برای ساکنان خود فراهم 
کند و تا حد امکان نیازهای زیستی و اجتماعی ساکنین را 
بر آورده نماید، آنچنان که در نتیجه این توازن، ساکنان به 
ادامه سکونت در آن تمایل و در صورت ترك آن خاطره و 

باشند. تعلق داشته 

بُعد 
اقتصادی

بُعد معنایی

بسندگی(  بومی)خود  امکانات  از  استفاده   -
و توجه به سادگی و پرهیز از تزئینات بیش 
از اندازه )توجه به اصل قناعت در ساخت(

)بهره  خورشید  نور  از  بهینه  استفاده    -2
توجه  پذیر(و  تجدید  های  انرژی  از  گیری 
به  توجه    -3 طبیعی.  تهویه  به  مناسب 

بنا ماندگاری  و  مقاومت  و  ایستایی 

از  مسجد  عبادي  فضاي  تفکیک  لزوم   -1
جنبي هاي  فعالیت 

که  مساجدي  احداث  از  اجتناب   -2
واحدهاي تجاري، فوق برنامه و ... در آنها 

است. نشده  مجزا  شبستان  فضاي  از 
ایجاد مفاصل کالبدي بین  3- مرزبندي و 
فضاي عبادي مسجد از سایر فعالیت وابسته

1- توجه به  اشتغال سالم و پایدار
2- نقش وقف در پایداری اقتصادی

عدم  و  طبیعی  نور  از  استفاده    -3
نورهای  از  اندازه  از  بیش  استفاده 
جلوه  نمایش   ( اغواگر  و  مصنوعی 
حیله  بدون  آنها  فروش  و  کاال  واقعی 

خریداران( فریب  و 

1- ارتقاي بهره وري و استفاده بهینه از منابع 
به منظور کاهش هزینه هاي جاري 

2- جلب مشارکت خانواده در رسیدن به
اهداف مدارس

3-کاهش هزینه هاي آب، برق و گاز مصرفی 
از  مناسب  نگهداري  و  تعمیر  اقدامات   -4

آموزشی فضاهای  در   تأسیسات 
1- تواضع ساختمان نسبت به بناهای مجاور

-2- استفاده از نمادها و آرایه ها و طراحی 
متعالی  مفاهیم  ارائه  برای  فضا  گونه  رمز 
فنا  وحدت،  در  کثرت  توحید،  مثل:  اسالم 
پذیری انسان، فقر ذاتی او )معماری که همه 
چیز در صورت ظاهری آن مشاهده نشود و 
به  نیاز  آن  باطنی  معنای  به  دستیابی  برای 

باشد( داشته  وجود  تفکر 
و  ها   مقیاس  بکارگیری  از  پرهیز    -3

عظیم حد  از  بیش  تناسبات 

1- حضور عملکردهای هویت بخش مذهبی 
و فرهنگی در مرکز محله، ضمن تحقق بُعد 
معنوی حیات محله، فضایی زنده و پویا ناظر 

بر تمام ابعاد حیات انسانی خلق کند.
که  انتزاعی  های  آرایه  از  استفاده  لزوم   -3
ضمن زینت تلقي شدن، وارد مرز تجمل نیز 

نگردند.
مصالح  از  مناسب  استفاده  به  توجه    -4
آنها جاللی  و  جمالی  صفات  با  متناسب 

1- استفاده از نمادها و آرایه هایی که 
عالِی  مراتب  یادآور  شهروندان،  برای 
حیات در پرتو یاد خدا باشد. ) فضیلت 
احیاء یاد خدا در بازارها و ابنیه تجاری(

الگوی  دقیق  شناسایی  و  توجه    -2
اسالمی- ایرانی بازار و پرهیز از تقلید 

رایج بیگانه  الگوهای  از 
3-  نزدیک شدن به زندگی و اشتغال 
اسالمی و تعادل در زندگی رو به کمال

1-  ایجاد زمینه درونی برای تقکر با فراهم 
آرامش در محیط سازی 

از  استفاده  با  جویی  کمال  به  دعوت    -2
به  فضاها  طراحی  و  صحیح  نمادپردازی 

کننده دعوت  صورت 
و  آرامش  تامین  با  رشد  زمینه  ایجاد    -3

جسمی آسایش 
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پی نوشت
1- در یک بررسی دقیق تمام آیات مرتبط در این 4 دسته جستجو شدند، ولیکن به دلیل حجم زیاد، از آوردن آنها پرهیز می گردد و به طور 

نمونه چند آیه در هر دسته ذکر می گردد. 
2- منظور از گام در این پژوهش، سفرهای چهارگانه از دیدگاه مالصدرا است. )سفر اول که همان: )پرهیز از ابعاد مزاحم حیات(؛ )سفر دوم 
که همان: )توجه و شناخت ابعاِد مَوّید حیات و تعمیق حیات و مولفه های آن(؛ )سفر سوم که همان: )توسعه حیات و زندگی در بُعد فردی( و 

)سفرچهارم که همان: )توسعه حیات و زندگی در بُعد اجتماعی( است. 
Cowan, R -3

Sustainability -4
5- واژه »حیات پایدار« در تعریف فوق داللت بر ربط »ساماندهی بسترهاي فیزیکی با حوزه هاي گسترده اي از معرفت هاي ضروري و آرمانها 
و کیفیت هاي متعالی که بر زندگی انسان نقش آفرین دارد و در سطوح مختلف حیات انسان از حوزه هاي فردي تا خانوادگی و اجتماعی، از 
درونی و باطنی تا ظاهري، از خصوصی تا عمومی و از جزیی و موضعی تا گسترده و حوزه طبیعی تا مصنوع بر کیفیت حیات مطلوب اثرگذار 

است، دارد.
6- روایات دیگری  هم برای تقسیم شبانه روز آمده است که تقریبًا دارای همین مضمون هستند و با هم منافات ندارند. روایت امام علی )ع( 

)نهج البالغه کلمات قصار شماره 390(؛ امام کاظم )ع( )تحف العقول، 409(؛ امام رضا )ع( )صدوق، فقه  الّرضا، 337(.
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Abstract

Today, for various reasons, providing vitality and freshness and life environment has become the one 
of the main concerns of urban management system. Providing vitality for environment as legitimate 
ideals, can be seen at the head of many documents of urban planning, that this reflects the importance 
of vitality of space as a goal and a means. Since neighborhoods, form the main structure and texture 
of cities, Everyday life of the people in the neighborhood to significantly scale are understandable 
and it affects. To seek changes in the conditions and factors affecting urban development in recent 
times, Residential neighborhoods focused humans have a special place in the formation of cities. The 
realization of the relationship between man and space beyond the materialistic and based on the qualities 
and characteristics of human mental space has created. There are many reasons for the formation of 
such sensory effective in humans, as many obstacles threaten it. The purpose of the manifestation of the 
name Alhayy in the formation of a semantic pattern in Neighborhood design, Identify factors influencing 
the increase the vitality of neighborhood, promote absorption the presence of different individuals and 
groups in these spaces. There is a significant correlation between, levels of human perfection as the 
creator neighborhood and Levels of neighborhood perfection as physical context desirable to life and 
human action. Approaching the Neighborhood to the manifestation of the divine names of these two 
dimensions is important. This research conducted with an Islamic approach. So to identify the dimensions 
and features of vitality in the neighborhood, the original Islamic texts (Qur'an and Hadith Infallibles 
(AS)) are studied. Then the reflection of divine names and attributes (particularly name Alhayy) in the 
field of social life and the neighborhood is investigated. In this way, the semantic pattern can make to 
create an Islamic neighborhood.
It can be say that a lively neighborhood in sustainable architecture from the perspective of Islam, is the 
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neighborhood that is created in connection with the creation verses and Asma’ Elahi, and defined with the 
characteristics and qualities. 
1- In this neighborhood, expression of God through the verses of creation can be achieved from Asma’ Elahi. 
2- In this neighborhood human presence, touched through the verses of the creation of perceptions. 
3- In this neighborhood "spirit of life in the faith" and its relationship to the verses and Asma’ Elahi, and benefit 
from science, compassion and guidance will be realized.
This neighborhood, is the space for utilization and perfection and passing space from verses to Asma’ Elahi 
and creator to become a Khalifa of God. In another degree, neighborhood, neighborhood of interactions, and 
relationships between phenomena and the emergence of the People in different faces and for the understanding 
and benefit of human. And is the neighborhood with emotional benefit manifestation of the signs of creation and 
the elements of nature. On the other hand, speaking of lively neighborhood is speaking of lively neighborhood 
of promotion and restoration of quality of life for its residents, And therefore is related to all aspects of social life, 
economic and environmental systems. Sustainability is achieved when urban neighborhoods that components 
of the neighborhood that fits together and in response to the needs of residents and result the logical relationship 
between man and environment. The purpose of designing a worthy and lively neighborhood is to enhance the 
quality of the social, economic, and environmental that realized in context of physical and spiritual needs 
of residents. Sustainable neighborhoods from Islamic teachings, is balanced settlement that provide healthy, 
lively and pleasant environments, with comfort to its residents and as much as possible provide biological and 
social needs of residents, As a result of this balance, residents tend to continue living in it and with leave that 
have interest to it.

Keywords: Meaning, the names of God, life, Islam, neighborhood.


