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افزایــش جمعیــت شــهرها و تغییــر زندگــی بــه زندگــی ماشــینی افــراد ،کمرنــگ شــدن توجــه بــه زندگــی جمعــی و در نهایــت تنــزل کیفیت
زندگــی بشــر را بــه همــراه داشتهاســت ،بنابرایــن پاس ـخگویی بــه نیازهــای مــادی و مهمتــر از آن معنــوی افــراد در محیــط شــهری
از موضوعــات مهــم در دنیــای معاصــر اســت .در ایــن میــان بــا توجــه بــه ســاختار ســنتی شــهرهای اســامی کــه از تعــدادی محــات
تشــکیل میشــد ،وظیفــه ایــن محلههــا برقــراری پیونــد ،ایجــاد همبســتگی ،پاسـخگویی بــه نیازهــای ســا کنین و غیــره بــود .در ایــن
راســتا ایــن پژوهــش بــا هــدف اســتخراج مؤلفههایــی بــرای پاس ـخدهی محیطــی محــات از منظــر اندیشــه اســامی بــا اســتناد بــه
منابــع معتبــر اســامی تدویــن گردیدهاســت .ایــن مقالــه درصــدد پاس ـخگویی بــه ایــن ســؤال اساســی اســت :از منظــر جهانبینــی
اســامی محیــط پاس ـخده از جنبــه حضــور انســانها شــامل چــه اصــول و معیارهایــی اســت؟ و ایــن اصــول و معیارهــا در محــات
چگونــه معنــی میشــوند؟ بــا توجــه بــه ماهیــت بنیــادی -نظــری ایــن پژوهــش ،ابتــدا بــا رویکــرد کیفــی بــه مطالعــه محتــوای ادبیــات
موضــوع پیرامــون رویکــرد پاس ـخدهی از منظــر مطالعــات غربــی و اندیشــه اســامی پرداختــه شــد و مؤلفههــای ایــن دو رویکــرد نیــز
اســتخراج گردیــد ،کــه از ایــن میــان میتــوان بــه مؤلفههایــی همچــون بســتری بــرای شــکلگیری امــت واحــده و برگــزاری مراسـمها،
پیونــد بــا طبیعــت و تجلــی بهشــت در زمیــن و غیــره از منظــر اندیشــه اســامی اشــاره نمــود .ســپس ایــن معیارهــا در چهــار طبقهبنــدی
کلــی بــا عناویــن ویژگیهــای کالبــدی ،کارکــردی ،ادرا کــی و درنهایــت روحانــی ارائــه شــدهاند .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه
برخــاف نــگاه غربگرایانــه کــه تنهــا بــر وجــوه جســمانی و گاه نفســانی انســان در طــی حیــات وی تمرکــز نمودهاســت ،مؤلفههــای
اســامی محــات ایرانی-اســامی بــر ســه ســاحت جســمانی ،نفســانی و روحانــی حیــات انســان و بــا نــگاه ویــژه و حائــز اهمیــت بــر وجــه
روحانــی تأثیرگــذار بــوده و بهتــر خواهــد توانســت مجموعــه نیازهــای متعالــی شــهروندان در ســطح محــات را پاس ـخگو باشــند.
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دیــن مبیــن اســام در مقــام آخریــن و جامعتریــن ادیــان،
آموزههــای ارزشــمندی چــون خردپذیــری و منطقــی بــودن،
وحدانیــت و انســجام ،پاس ـخگویی بــه نیازهــای ابــدی و
اساســی انســان ،هدفمنــدی و انطبــاق بــا سرشــت وجــودی
انســان درصــدد نیــل بــه زندگــی مطلــوب و کمالگــرای وی
را بــه ارمغــان گذاشتهاســت[ .]1در پــس ایــن برنامههــای
مشخصشدهاســت کــه میتــوان بــه تمامــی نیازهــای افــراد،
در تمامــی جنبههــای زندگــی و همچنیــن در بعــد طراحــی
معمــاری پاســخ داد .امــا متأســفانه امــروزه بــه نوعــی شــاهد
تأثیــرات نامطلــوب آثــار معمــاری و شهرســازی ،فاقــد مبنــای
ً
دینــی و گاهــا عقلــی در زندگــی هســتیم .ایــن مفاهیــم دینــی
و مذهبــی نیــز میتواننــد در محتــوای مکانــی و ظــرف فضــا
ورود یابنــد و بــه فضــای معمــاری ارزش واالیــی بخشــند[.]2
هــر شــیء ،مــکان یــا فضایــی ،منعکسکننــده جهانبینــی و
ایدئولــوژی حا کــم بــر آن و در نتیجــه تمامــی عناصــر موجــود
در عالــم هســتی ،بازتــاب اندیش ـههای اســامی نهفتــه در آن
اســت کــه بــه شــکل عقایــد و ارزشهــای اســامی ،در خلــق
عناصــر شــهری نمــود یافتهاســت .محــات نیــز بــا توجــه بــه
قدمــت دیرینــه و حضــور مؤثــر در کشــور بــه واســطه وجــود
مؤلفههــای تأثیرگــذار آن از اهمیــت ویــژهای برخوردارنــد .در
واقــع محلــه را میتــوان بخشــی از تقســیمبندی کالبــدی-
فرهنگــی شــهر دانســت کــه دارای حــوزه یــا گســتره جغرافیایــی
مشــخص ،جامعــه محلــی چش ـمگیر ،وابســتگیها ،عالقههــا و
احســاسهایی همچــون حــس تعلــق اجتماعــی ،رابطههــای
همســایگی و الگــوی مشــترک زندگــی باشــد[ .]3موضــوع دارای
اهمیــت دیگــر :انســجام ،مقیــاس و تناس ـبهای انســانی
بــود و همیــن برتریهــا موجــب نزدیکــی ســا کنان و باالرفتــن
رابطههــای متقابــل اجتماعــی و تقویــت و پایــداری ایــن
رابطههــا و برطرفشــدن بســیاری از مســائل میگردیــد[.]4
محلــه در شــهر ایرانــی -اســامی بیشــتر بــر اســاس ابعــاد
فرهنگــی -اجتماعــی شــکل گرفتــه اســت[ .]5بــا توجــه بــه
اهمیــت مقولــه مطر حشــده ،در ایــن تحقیــق بــه دنبــال ارائــه
متــر
راهکار مناســب بــرای پاس ـخگویی بــه نیازهــای مــادی و مه 
از آن نیازهــای متعالــی معنــوی افــراد در محــات هســتیم.

 .2سؤال و روش تحقیق
ظرفیــت پاس ـخدهی معمــاری متأثــر از شــاخصههای طراحــی
تأثیــر مســتقیمی بــر حــس منتقلشــده از محیــط بــه کاربــران و
ســطح رضایتمنــدی آنــان از حضور در محیط خواهد داشــت.
در ایــن راســتا ایــن مقالــه درصــدد پاس ـخگویی بــه ایــن ســؤال
اســت :از منظــر اندیشــه اســامی محیــط پاس ـخده در محــات
از جنبــه حضــور انســانها شــامل چــه اصــول و معیارهایــی

اســت؟ در گام نخســت ،بــا رویکــردی کیفــی بــا مطالعــه نظــری
و روش تحلیلــی -توصیفــی ،مبتنــی بــر مطالعــات اســنادی،
کتابخان ـهای بــه مطالعــه محتــوای ادبیــات موضــوع پیرامــون
رویکــرد پاس ـخدهی از منظــر مطالعــات غربــی و اندیشــه
اســامی پرداختهشــد .ســپس باتوجــه بــه ضــرورت پرداخــت
بــه مفاهیــم مؤلفههــای پاس ـخدهی محیطــی بهمنظــور درک
هرچــه بهتــر ابعــاد نــگاه اســامی در ایجــاد یــک محیط پاسـخده
عناصــر و ســاختارهای موجــود در نــگاه غربگرایانــه نیــز ارزیابــی
شدهاســت .لــذا پــس از شناســایی مؤلفههــای پاســخدهی
مبتنــی بــر مطالعــات غربــی از مطالعــات میانرشــتهای مرتبــط
بــا اندیشــه اســامی بهــره مناســبی بردهشــد .در ایــن راســتا از
میــان منابــع موجــود بیــن علــوم اســامی بهویــژه قرآنکریــم
بهعنــوان دائرهالمعــارف اســام و احادیــث ،فقــه ،روایــات و
ســخنان ارزشــمند علمــای اســامی معاصــر در تعامــل بــا منابــع
معمــاری و شهرســازی استفادهشــد و مؤلفههــای ایــن رویکــرد
حاصلگردیــد و چارچــوب نظــری تدویــن شــد .بــا توجــه بــه
هــدف تبییــن دقیــق مؤلفههــای مدنظــر از منظــر اســامی نیــاز
بــه تشــریح ،تبییــن و بررســی دالیــل وضعیــت مســئله بــوده
کــه بــا بررســی نیازهــای انســان بــه شناســایی ارتبــاط مابیــن
مؤلفههــای ایــن دو رویکــرد بــا نیازهــای انســانی پرداختهشــد.
بهرهگیــری از روش توصیفی-تحلیلــی در بعــد مبنایــی خــود،
پــس از انجــام مطالعــه و بررس ـیهای الزم بــه اســتخراج
مؤلفههــای اســامی جهــت پاس ـخدهی بــه تمامــی نیازهــای
انســانی در مقیــاس محلــه انجامیــده و در بعــد کاربــردی نیــز از
مؤلفههــای معرفیشــده جهــت برنامهریــزی و طراحــی محلــه
اســامی بهــرهبــرده میشــود.

 .3پیشینه تحقیق
مبانــی واحدهــای همســایگی از جملــه ایدههایــی بــود کــه
بــه وســیله افــرادی چــون پــری در آمریــکا در ســال 1911مطــرح
گردیــد[ .]6ایــن ایــده ،در حــل مشــکل ســرریز جمعیت شــهرها ،به
طور گســتردهای مورد اســتفاده قرارگرفت .در حالی که شــهرهای
اســامی نــه تنهــا براســاس نیازهــای فیزیکــی بلکــه در زمینــه
توســعه مســائل فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی نیز از تجربه خوبی
در طراحــی و ســاخت محــات مســکونی برخــوردار بودنــد[.]5
پیادهســازی مقیــاس انســانی و کســب رضایــت شــهروندان ،تنهــا
بــا ارتباطــات چهــره بــه چهــره افــراد اســت کــه بــه تعامــل فرهنگــی،
اجتماعی ،اقتصادی و زیســتی خواهدرســید[ .]7در این پژوهش
هــدف از اســتناد بــه مرا کــز شــهری همــان مرا کــز محلههاســت کــه
در گذشــته بیشــتر بــا ایــن مفهــوم کاربردداشــت ،حــال در دوران
معاصــر بــا نفــوذ دیدگاههــای غربــی و بــا توجــه بــه مدرنشــدن
گتــر محــات در مناطــق
ســاختار شــهرها ،شــاهد حضــور کمرن 
جدیداالحــداث شــهر هســتیم.

قابلیــت پاسـخدهی هــر محیــط بــا وجــوه طراحــی آن در ارتبــاط
اســت ،بهگون ـهای کــه ایــن پاس ـخدهی رضایــت و کیفیــت
زندگــی کاربــران را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد[ .]8چگونگــی
پاســخ محیــط بــه نیازهــای کاربــر براســاس قابلیــت اصــاح و
تطبیــق رفتــار بــا محیــط ،انتظــارات و ارزشهــای کاربــر ،ارزیابــی
تمایــات زیباییشــناختی و ادرا کــی مــورد آزمــون قــرار میگیرد.
پاســخدهی محیطــی یعنــی عرضــه پاس ـخهای مختلــف
محیــط بــه نیازه ـــای متفــاوت فیزیولوژیکــی و روانشــناختی
کاربــران[ .]9بنتلــی و همــکاران محیطهــای پاس ـخده را
شــامل هفــت معیــار میداننــد کــه عبارتنــد از :نفوذپذیــری،
خوانایــی ،گونا گونــی ،انعطافپذیــری ،تناســبات بصــری،
غنــای حســی و رنــگ تعلــق .رویکــرد پاس ـخدهی محیطــی
اولیــن بــار توســط آقــای بنتلــی و همــکاران در غــرب مطــرح شــد

و پــس از آن جمعــی دیگــر از محققــان بــا بررس ـیهای جامعتــر،
مؤلفههــای دیگــری را نیــز بــه مؤلفههــای اولیــه افزودنــد و در
جهــت تکمیــل رویکــرد یادشــده پیــش رفتنــد ،کــه مجموعــه
ایــن مؤلفههــا تحــت عنــوان مؤلفههــا از منظــر مطالعــات غربــی
نامگــذاری شدهاســت .نظری هپــردازان معیارهایــی را در زمینــه
برقــراری ارتبــاط بــا فضاهــای شــهری و محــات ،ارتقــاء کیفیــت
ایــن فضاهــا و پاس ـخدهی بــه آن ،عرضــه داشــتهاند ،ایــن
مؤلفههــا بــه طــور اجمالــی در قالــب جــدول  1کــه مجموع ـهای
از کیفیتهــای یــک محیــط پاسـخده و زنــده شــهری در محیط
محــات اســت ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در اینجــا
منظــور از کیفیــت محیــط شــامل تمــام فا کتورهاییاســت کــه
رضایتمنــدی انســانها را شــکل میدهــد[.]10

جدول .1شناسایی کیفیت محیط پاسخده در محالت مبتنی بر یافتههای محققان غربی در ادبیات موضوع
تعریف

ردیف

کیفیت محیطی

1

دسترسی

مرا کز شهری به عنوان مرکز شبکههای حملونقل منطقهای در نظر گرفته میشوند .این دسترسیها منجر به امکان رشد
فعالیتهای تجاری و تولیدی میشود[.]11

2

تنوع استفاده از زمین

مرا کز شهری به عنوان مکانهایی برای فراهم نمودن امکاناتی برای سا کنین ،راهاندازی دفاتر و مرا کز دولتی ،دادگاهها،
مدارس و مرا کز فرهنگی در نظر گرفته میشوند .تنوع زمین نقش مهمی بر تنوع افراد و فعالیتها خواهد داشت[.]12

3

تمرکز و ترا کم استفاده از با توجه به آنکه ارزش زمین در مرا کز شهری به نسبت باال است ،حدا کثر نمودن سطح اشغال در این مناطق مهم است و این
امر منجر به ترا کم و استفاده بهتر از فضا خواهد شد[.]13
فضای زمین

5

تنوع

تنوع از دو جنبه استفاده از زمین و تنوع کاربری ساختمانها با فرمهای مختلف در نظر گرفته میشود و افراد مختلف را در
زمانهای مختلف با شرایط اقتصادی متفاوت میتواند جذب نماید .بهعبارتیدیگر ،این امر میتواند دامنه انتخابها را
افزایش دهد[.]9

6

خوانایی

این کیفیت میتواند درک از محیط را ایجاد نماید .محیط ممکن است قابلمشاهده در یکی از دو سطح فیزیکی و یا فعالیت باشد .با
قوت بخشیدن به 5جزء لینچ (شامل گرهها ،مرزها ،واقعیت برجسته ،راهها و نواحی) به سهولت افزایش خواهد یافت[.]9

7

انعطافپذیری

ترکیب قدرتمند مکانها که میتوانند برای مقاصد مختلف استفاده شوند میتواند حق انتخابهای بیشتری را نسبت به
مکانهایی که تنها برای یک استفاده طراحی شدهاند ،به همراه داشته باشد .ساختمانها با سه اصل عمق ،دسترسی و
ارتفاع در سطح استاندارد ،از نظر عملکردی بسیار انعطافپذیرند[.]9

8

تناسبات بصری

اینکه یک مکان بتواند به وسیله کیفیات ظاهری خویش ،مفاهیمی را به مردم منتقل کند که آنها را با حق انتخابهایشان
بیشتر آشنا کند ،آن مکان دارای تناسبات بصری است و در سه سطح ،خوانابودن در فرم و عملکرد ،گوناگونی و
انعطافپذیری در مقیاس کوچک و بزرگ میتواند تقویت شود[.]9

9

غنا (توانگری)

کیفیتی است که میتواند تجربیات احساسی متفاوت را ایجاد نماید و لذت را ارتقا دهد .این امر شامل تمامی احساسها
است اما به دلیل اثری که دید بر درک اطالعات دارد ،این مسئله بسیار مهمتر از دیگران است[.]9

10

خصوصیسازی

از عوامل مهم ایجاد مکان ،قابلیت خصوصیسازی است که میتواند برای افراد مهم باشد .این تنها راهی است که بیشتر
مردم ،محیطی با دغدغههای شخصی ،ارزشها و نشانهها را خواهندیافت .انتقال حس مالکیت به محیط یا استفاده منظم
بلندمدت از آن ،با حس تعلق به آن همراه است[.]9
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4

نفوذپذیری

دسترسی به یک مکان تعداد انتخابهای افراد را افزایش خواهد داد .در حقیقت ،میزان نفوذپذیری موجب تقویت
پاسخگویی محیط خواهد شد .محیط عمومی میبایست از نظر بصری نفوذپذیر باشد نهتنها برای آنان که با محیط آشنا
شوند ،بلکه بتواند هر فرد را جذب نماید[.]9

23

24
ش ـمـ ــاره7-1
بهار 1396
فـص ــلن ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان
مالسا ینیب ناهج رظنم زا تالحم رد هدخساپ طیحم رب راذگریثأت یاه هفلؤم لیلحت و ییاسانش

از منظــر مطالعــات اســامی ،پژوهشهایــی در حوزههایــی
همچــون معرفــی مــکان زندگــی ،شــناخت محیــط ،ارزیابــی
ویژگیهــای کالبــدی شــهر اســامی و غیــره بــه انجــام
رسیدهاســت کــه در غالــب مــوارد اســتناد اصلــی بــه منبــع قــرآن
کریــم و بهرهگیــری از روایــات و احادیــث بودهاســت .بــرای
مثــال در پژوهــش صــورت گرفتــه توســط پورجعفــر بــه مبانــی
طراحــی محلههــای مســکونی در شــهرهای اســامی پرداختــه
شدهاســت و بــه اهمیــت جایــگاه مســجد بــه عنــوان عنصــری
کلیــدی و تعیینکننــده ابعــاد فیزیکــی و پاســخگو بــه نیازهــای
اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی مــردم اشــاره شدهاســت.
مشــخص شدهاســت کــه مســجد در شــهر ایرانی اســامی نقشــی
مهــم در تعییــن ابعــاد کیفــی شــهر دارد[ .]6نقـیزاده بــه معرفــی
یــک فضــای اصیــل اســامی بهعنــوان مــکان زیســت انســان
کامــل بــا تبییــن مفاهیــم دقیــق انســان طیــب ،شــیوه زیســت
طیــب و مــکان طیــب کــه بــر پایــه جهانبینــی ،فرهنــگ و تمــدن
میباشــد ،انجامیدهاســت .برای این منظور ،معیارهایی در سه
بعــد اصلــی شــامل؛ :1اهــل شــهر  :2شــهر محــل زندگــی  :3فضــای
حیــات طیــب آوردهشدهاســت[ .]14نقــرهکار و علیالحســابی
اصــول محلــه محــوری در الگــوی اســامی بــا مرکزیــت مســجد را
تبییــن نمــوده و تمایزهــای آن بــا ســایر الگوهــای طر حشــده در
ادبیــات غــرب را نشــاندادهاند .از بعــد افزایــش میــزان تعامــات
اجتماعــی ،تنــوع حضــور گروههــای اجتماعــی و مــدت زمــان
حضــور افــراد ،محلــه محــوری بــا مرکزیــت مســجد نســبت بــه
قتــر معرفــی شدهاســت[ .]15در مطالع ـهای
ســایر الگوهــا ،موف 
دیگــر توســط نقــرهکار و همکارانشــان شــناخت و تحلیــل مســائل
طراحــی محیــط معمــاری و شهرســازی از منظــر اســامی ارائــه
گردیدهاســت .پیادهســازی ایــن ارزشهــا در عرصههــای
مختلفــی چــون شــهر ،محلــه و خانــه صــورت پذیرفتهاســت .این
نتایــج در قالــب مــواردی چــون دسترســی بــه زمینههــای رشــد،
بزرگداشــت شــعائر الهــی و غیــره نمــود یافتــه اســت[ .]16بهزا دفــر
نیــز بــه شناســایی هنجارهــای ریختشناســی از منظــر اســامی
پرداختــه و شــهر اســامی ،عناصــر و مؤلفههــای آن طبــق دیــدگاه
نظریهپردازانــی چــون توســلی ،نقرهکار و نقـیزاده تعریف گردیده
و مشــاهده شدهاســت کــه برخــی هنجارهــای کیفیــات محیطی
نظیــر تعــادل ،ارتبــاط ،پیوســتگی ،تبایــن و غیــره در ســاختار
ریختشناســی شــهرهای ایرانــی اســامی نمودیافتهانــد[.]17
خا کزنــد بــه ارزیابــی و مقایســه تطبیقــی مؤلفههــای ســازنده
کیفیــت فضاهــای شــهری از منظــر نظری هپــردازان غربــی و نیــز
اندیشــمندان ایرانــی اســامی پرداختهاســت .نتایــج تحقیــق
حا کــی از آن اســت کــه وجــود فعالیتهایــی بــرای تعامــات
اجتماعــی ،آرامــش و آســایش روانــی و تفری ـح ،در ارتقــاء کیفیــت
فضاهــای شــهری مؤثــر اســت[.]18

.4محیط پاسخده محله از منظر اندیشه اسالمی
اصطــاح اصلــی محیــط پاسـخده بــرای اولیــن بــار توســط بنتلــی و
همکارانــش در مطالعــات غربــی ارائهشــد ،معیارهــا و مؤلفههــای
خــاص ایــن رویکــرد وضعگردیــد و در نهایــت ایــن مؤلفههــا در
معنــای خــاص خــود بــه کار بردهشــدند .در ایــن پژوهــش طــرح
ایــن موضــوع و بکارگیــری اصطــاح خــاص آن ،در واقــع بــه معنــای
تلقــی مثبــت از تمامــیجوانب موضــوع ،به طــور کاملوبــهصورت
پیشفــرض نیســت ،چــرا کــه در صــورت داشــتن نــگاه مثبــت بــه
موضــوع ،پیــش از ورود بــه مبحــث جدیــد ،بــه معنــای پذیــرش
تمامــی مبــادی آن موضــوع و تبعــات آن نظریــه و اصطــاح اســت.
حــال آنکــه در ایــن پژوهــش ،هــدف اصلــی شناســایی و ارزیابــی
مؤلفههــای پاسـخدهی اســامی در ســطح محــات و نــه تأییــدی
بــرای پاس ـخدهی مطر حشــده توســط بنتلــی و همــکاران اســت.
از طــرف دیگــر مقایســه اصطالحــات مســتخرج از پاســخدهی
اســامی بــا اصطالحــات غربــی میتوانــد بــه معنــای خار جکــردن
کلمــات از مواضــع خــود تلقیشــود کــه ایــن هــدف در مطالعــات
اســامیمــوردپذیــرشنیســت.بنابرایــناز ایندریچهبــهموضوع
دبــرد .در ایــن میــان راه
بحــث نگریســتن کار را بــه بیراهــه خواه 
صحیــح ،جهــت ورود بــه بحــث ،تنهــا بــا اتــکا بــه تعریــف اصلــی
پاسـخدهی محیطــی کــه در اینجــا عبــارت بودهاســت از « :قابلیــت
پاس ـخدهی هــر محیــط بــا وجــوه طراحــی آن در ارتبــاط اســت،
بهگونـهای کــهایــنپاسـخدهیرضایتو کیفیــتزندگی کاربــرانرا
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد» ،امکانپذیــر خواهــد بــود .چرا که تا کید
اصلــی در اینجــا کلیــد واژه «رضایــت کاربــران» اســت کــه میتوانــد
بــه عنــوان موضــوع اصلــی چالــش بیــن اســامیبودن یــا نبــودن
مطــرح شــود .در ایــن بخــش بحــث نظــری اصلــی عبــارت اســت از
اینکــه رضایــت چــه کســانی و کــدام وجــوه انســانی آنهــا بایــد مــورد
نظــر برنامهریــز محیــط اســامی باشــد .بــه ایــن ترتیــب میتــوان
حتــر بــا نظریــه بنتلــی برقــرار نمــود و بــا
بتــر و صحی 
ارتباطــی مطلو 
تمرکــز بــر وجــوه اشــترا ک و افتــراق موضــوع را پیــش گرفــت.
جهــت ورود بــه بحــث شــناخت محیــط و کیفیــات آن از منظــر
پاسـخدهی و بــا تا کیــد بــر شــناخت انســان ضــرورت دارد تــا ابتدا
از بــاب مباحــث اصلــی «ســاحتهای حیــات» و «نیازهــای
انســان» ،پیشرفــت و ســپس وارد مبحــث محیــط و بهویــژه
محــات شــد .در ارتبــاط بــا ســاحتهای حیــات انســان ســه
بعــد روحانــی ،نفســانی و جســمانی قابلتصوراســت[.]19
آنچــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم مــا ک اصلــی تهیــه طر حهــا
و مبنــا و انگیــزه فعالیتهــای انســانی اســت ،پاســخگویی
بــه نیازهــای انســان میباشــد .بــه تناســب ســه ســاحت
حیــات ،نیازهــای انســان نیــز تحــت ســه مقوله»نیازهــای
مــادی»« ،نفســانی» و «روحانــی» ،تقســیم میشــوند[.]20
ســاختن محیــط ،بیانــی فرهنگــی بــوده كــه راهحلهــای

 .1رجــوع بــه متــن قــرآن و اســتخراج آیــات مرتبــط بــا موضــوع.
 .2مطالعــه احادیــث مربــوط بــه معصومیــن(ع) کــه اشــاره
مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه بحــث داشــته و توصیههــا یــا
پیشــنهاداتی را عرضهداشــتهاند.
 .3ســخنان و روایــات بــزرگان ایــن عرصــه کــه تفســیر و اســتنباط
خــود را جهــت بازنمایــی بهتــر بیانکردهانــد.
الزم بــه ذ کــر اســت کــه در آیــات مذکــور از قــرآن کریــم (جــداول
شــماره 2تــا  ،) 6بــه بحــث پاسـخدهی محیطــی محــات ،اشــاره
مســتقیم نشدهاســت ،امــا بــا اســتناد بــه تفاســیر مربوطــه کــه در
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فنــی شــكل ســرپناه ،حساســیتهای هنــری ،ارزشهــای
زیباشــناختی و باورهــای دینــی را نیــز منعكــس میکنــد[.]21
مذاهــب میتواننــد در طــرز تلقــی افــراد نســبت بــه مــكان
دخالــت كننــد ،ازایـنرو میتــوان بــا شناســایی عناصــر ســازنده
ایمــان در فضــا ،در حفاظــت محیطــی و مســئولیت اجتماعــی
نســبت بــه مــكان كوشــید[ .]2محیــط شــهر اســامی بیشــتر
از آنکــه بــروز معمارانــه فضاهــای خارجــی باشــد ،بیانی ـهای
از ســاختار اجتماعــی مســلمین یــا فقــه اســامی اســت[.]22
مــکان اســامی فضایــی دو وجهــی اســت؛ وجــه پایینتــر آن
نمایشــگر دنیــای مــادی و وجــه واالی آن حا کــی از دنیــای
ماورائــی اســت کــه صفــات خداونــدی در آن نمودیافتهاســت.
پیادهســازی اصــول اســامی در طراحــی معمــاری و شهرســازی
بــا لحــاظ تعامــات اجتماعــی بــه شــکلگیری امــت اســامی
میانجامد[.]23کارمونــا در خصــوص نحــوه تأثیرگــذاری فضــا
بــر مــردم ســه بعــد ریختشــناختی ،اجتماعــی -عملکــردی و
ادرا کــی را معرفیمیکنــد[ .]24رلــف ایــن ســه بخــش را بســتر
فیزیکــی ،فعالیــت و معنــا میدانــد کــه در ســاخت هویــت مــکان
مؤثرنــد[ .]25راپاپــورت اجــزا شــکلگیری محیــط را شــامل
ســه بخــش ،ســاخت فضــا ،ســاخت تعامــات و ســاخت معنــا
میدانــد .بــا مطالعــه ادبیــات غربــی ،معیارهــای پاس ـخدهی
را میتــوان در ســه دســته کلــی کالبــدی ،کارکــردی و ادرا کــی
طبقهبنــدی نمــود[ .]26در ایــن میــان بــا مطالعــات اســامی
صورتگرفتــه و نا کافیبــودن ابعــاد س ـهگانه مطر حشــده
بــا توجــه بــه ســاحات و نیازهــای انســان ،جهــت معرفــی
دقیقتــر مؤلفههــای پاس ـخدهی اســامی و از طرفــی وجــود
خــاء در ادبیــات موضــوع غربــی ،بعــد جدیــدی بــا عنــوان
بعــد روحانــی بــه ایــن طبقهبندیهــا افزودهشــد و بــه معرفــی
تقســیمبندی چهارگانــه و اختصــاص هــر یــک از زیرمعیارهــا
بــه ابعــاد موردنظــر ،جهــت دس ـتیابی بــه ســطح مناســبی از
پاس ـخدهی محــات و فضــای شــهری اســامی پرداختهشــد.
مؤلفههــای معرفیشــده در جــداول شــماره  2تــا  6حاصــل
بررســی انجــام یافتــه در بیــن منابــع معتبــر مســتخرج از ســه
بخــش اصلــی ارائــه شدهاســت:

بخــش منابــع درون جــداول  2الــی  6بــه تفاســیر مورد اســتفاده،
اشــاره شدهاســت ،میتــوان در تعاملــی مطلــوب بــا موضــوع
پژوهــش بهر هبــرد .باتوجــه بــه امــکان دسترســی نویســندگان
بــه شــماری از منابــع موجــود ،بهویــژه منابــع کاربردیتــر و بــا
قابلیــت ارجــاع بیشــتر ،مجموع ـهای از معیارهــای پاس ـخدهی
شــامل  13مؤلفــه کارآمــد جهــت تبییــن محلــه اســامی ارائــه
شدهاســت.

جدول .2مؤلفههای پاسخدهی محیطی محالت از منظر اندیشه اسالمی

 .2توجه به
قدر ،هندسه و
تناسبات

 .1پیوند با
طبیعت و تجلی
بهشت در
زمین

مؤلفههای
محیط پاسخده

Ghadr
Sura,
verses
3-1

Maedeh
Sura,
87 verse

و برای شما از آسمان
آبی فرو آوردیم و به
وسیله آن باغهای
سرور انگیز رویاندیم.

ما این قرآن را در
شب قدر نازل
كردیم و تو چه
مىدانى شب قدر
چیست؟ شب قدر
از هزار ماه بهتر و
باالتر است.

اى كسانى كه
ایمان آوردهاید!
حرام نكنید طیباتى
را كه خداوند بر
شما حالل نموده
و تجاوز نكنید كه
براستى خداوند
دوست نمیدارد
تجاوزكاران را.

Naml
Sura,
60 verse

نشانی آیه

آیه قرآنی

:2006,Majlesi
122

از امام رضا (ع) نقلشده:
اندازه هر چیز اعم از طول
و عرض و بقای آن است.

Nahjolbalagha,
400 Hekmat

امام علی (ع) نیز در
نهجالبالغهمیفرمایند:
نگاه كردن به سبزه
موجب شادابی است.

[]33

[]32

[]31

[]30

[]29

[]28

تبلور و حضور طبیعت در
فضاهای مختلف محله و
ارتباط با فضای باز و حیاط
مجموعه میتواند کمک
شایانی به تجلی بهشت با
عناصر خاص خود همچون
کاشت انواع درختان،
گیاهان ،تعبیه آب و غیره
داشته باشد.
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ارتباط نهفته هندسه با قدر
در قرآن تجلی تقدیر الهی
و رعایت قدر و تناسبات
صحیح ،بازنمود نظام
هماهنگ آفرینش است.

توجه به طبیعت ،آب و
گیاه سبب ایجاد آرامش
خاطر و نشاط در افراد
میگردد که همگی این
عوامل طبیعی ،آیتی از
نشانههای خداوندی
است .برخی پدیدهها از
طبیعتی آرام برخوردارند
و موجب آرامش انسان
میگردند[.]34

شرح موضوع

استنباط

شب قدر منحصر در شب
نزول قرآن و آن سالی که
قدر به معنای اندازه و تعیین است ،حوادث جهان از
قرآن در آن شبش نازل
آن جهت که حدود و اندازه و موقعیت مکانی و زمانی
شد نیست  ،بلکه با تکرر
آنها تعیینشده است ،مقدور به تقدیر الهی است.
سنوات ،آن شب هم مکرر
میشود ،پس در هر ماه
رمضان از هر سال قمری
شب قدری هست ،که
معنای تقدیر الهی ،هدایت به سوی مسیر هستیشان
در آن شب امور سال
که مقدر گردیدهاست ،میباشد.
آینده تا شب قدر سال
بعد اندازهگیری و مقدر
هندسه مقدس ابزار قدرتمندی برای خلق تناسبهای
میشود[.]32
درست در معماری جهت ایجاد مطابقت میان آسمان
و زمین است.

در اندیشه اسالمی ،طبیعت مادر روح آدمی است و
کیفیتهای ذاتی طبیعت ،مبنای اصلی حیات و روح
آدمی معرفی شدهاند.

عنصر آب جاری یكی از اصلیترین عناصر ،نمادی
از تفكر ،اندیشه ،عناصر هستیبخش و نمودی از
بهشت است .از دیگر عناصر ثابت فضای باز محالت
ایرانی ،میتوان به استفاده از انواع گلها و گیاهان و
همچنین درختان بلند سایهدار اشاره كرد كه نمودی از
بهشت زمینی است.

در جامعه آرمانی هر فرد برای خود در قبال طبیعت دو
موضع بسیار مهم قائل است :یکی امانتدار خدای
متعال بودن و دیگری خلیفه و جانشین او بودن.
انسان میکوشد که نعمتهای الهی در طبیعت ضایع
نشود و دیگر موجودات رشد و کمال طبیعی یابند و
استعدادشان هر چه بهتر به شکوفایی برسد.

روایات و تفاسیر صاحبنظران

نقـــش
جهـــان
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ابعاد
مؤلفهها

 .1بعد کالبدی

جدول .3مؤلفههای پاسخدهی محیطی محالت از منظر اندیشه اسالمی

 .4سلسله
مراتب

 .3توجه به
سادگی و
اعتدال در
ساختوساز

Anaam
Sura,
verse
132

مؤلفههای
ابعاد
مؤلفهها محیط پاسخده نشانی آیه
در محله

 .1بعد کالبدی

و برای هر
یک از این
دو گروه از
آنچه انجام
دادهاند (در
جزا) مراتبی
خواهد بود
و پروردگارت
از آنچه
میکنند،
غافل
نیست.

آیه قرآنی

Lavame
Sahebgharani,
.1:145 vol
(from Imam
Muhammad
.)Baqir

Vasael al7:shieh

Customs and
traditions, Bihar
96:al-Anwar

نشانی حدیث

رسیدن به کمال اسالم ،سلسله
مراتبی دارد و به این شرح است:
اول ایمان ،بعد تقوی ،بعد یقین
است ،و یقین بسیار کمیاب
است.

امام صادق (ع) :خداوند زیبایى
و خودآرایى را دوست دارد و از فقر
و تظاهر به فقر بیزار است .هرگاه
خداوند به بندهای نعمتى بدهد،
دوست دارد اثر آن را در او ببیند.

پیغمبر (ص) فرمودند :هر که
ساختمانی برای خودنمایی و آوازه
بسازد ،روز قیامت از زمین هفتم
چون آتشی فروزان کنده شود و به
گردنش پیچد و به دوزخ افکنده
شود.

حدیث

27
[]38

[]37

[]36

[]35

نشانی
روایات

نقـــش
جه ــان

انسان باید به تناسب نیازهایش
اقدام به انتخابها و انجام
فعالیتهایش کند .هر چه حفظ
این تعادل در برقراری نیازها
برهمخورد ،تمایل به خلق
فضاهای تشریفاتی ،تجمالتی و
رجوع به ارزشهای غیر اسالمی
ایجاد خواهدشد .در الگوی
معماری سنتی خود شاهد
سادگی و عدم تفاخر و یکرنگی و
هماهنگی کامل بافت محلهها
شده است.

وجود سلسله مراتب به عنوان
یکی از مهمترین اصول شهرسازی
و معماری اسالمی ،باعث تنوع
در دید ،ایجاد سکانسهای
اصل سلسله مراتب یکی از اصول
دستیابی به سلسلهمراتب که پاسخگوی
مختلف بصری و تنوع در نوع
بنیادین حا کم بر جهان هستی است
ارزشهای موجود در جامعه ایران بوده است،
کارکردها و وقوع فعالیتها
که در جریان سلوک و انتقال انسان
اثراتی عمده بر خلق عناصر واسطه ،فرمهای
از ساحتی به ساحت دیگر دخیل و میشود .بدین ترتیب عرصههای
معماری ،محل استقرار و اندازه بازشوها ،محل
گوناگون از یکدیگر متمایز
مؤثر است [.]40
استقرار ورودی به ابنیه نسبت به هم و غیره بود
میشوند و آمادگی قبلی برای
و به صور متنوعی در زمینههای پویای شهر به کار
ورود به فضا مهیا میگردد.
رفتهاست.

یکی از مهمترین تجلیات کالبدی رعایت
سلسلهمراتب در ابنیه معماری و شهرهای ایرانی
بروز و تقویت درونگرایی یکی از ویژگیهای بارز
این شهرها بوده است.

پیامبر (ص) فرمود :هر بنایی که ساخته شود؛
برای صاحب خود در روز قیامت وبالی خواهد
بود ،مگر ساختمانی بهاندازه.

گرایش به زیبایی ،امری فطری در
نهاد بشریت است ،اما همواره
باید مراقب بود تا توجه به زیبایی،
منجر به ایجاد تمایالت افراطی
به ظواهر و کالبد صرف نشود .از
روایات ذکرشده نفی هرگونه تمایز،
خودنمایی و تفاخر را در ساخت
بنا میتوان دریافت .سادگی
جنبه ارزشی دارد و تجملگرایی
و اشرافگرایی جایی در اصول
اسالمی ندارد .معماریای مدنظر
و صاحب ارزش است که ساده و
ضدتجمل باشد [.]39
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 .2بعد کارکردی
.7تناسب
با نیازهای
ساکنین

almumtahina
sura, verse
,8

خدا شما را از نیکیکردن و عدالت
نسبت به کسانی که در راه دین
با شما پیکارنکردند و از دیارتان
بیروننراندند ،نهینمیکند ،خداوند
عدالتپیشگان را دوستدارد.

.6
همبستگی
آیا منافقان را ندیدی به برادران
اجتماعی
کفار از اهلکتاب میگفتند« :هر گاه
 Hashr sura,شما را بیرون کنند ،ما هم با شما
بیرون خواهیمرفت و اگر با شما
11 verse
پیکارشود ،یاریتان خواهیمنمود»
خداوند شهادتمیدهد که
دروغگویانند!

.5
درونگرایی

nour sura,
,61 verse
translation
by
Ayatollah
Makarem
Shirazi

بر نابینا و افراد لنگ و بیمار گناهی
نیست و بر شما نیز گناهی نیست
که از خانههای خودتان غذا
بخورید یا خانهای که کلیدش در
اختیار شماست .بر شما گناهی
نیست که به طور جمعی یا
جداگانه غذا بخورید و هنگامی که
داخل خانهای شدید ،بر خویشتن
سالم کنید ،سالم و ّ
تحیتی از
سوی خداوند.

safinah al603:bahawr

Customs and
traditions, Bihar
96:al-Anwar

امام علی (ع) :انسان دارای چهار ساحت
نفسانی است :نامی نباتی ،حســی
حیوانی ،ناطقه قدسی و کلی الهی و هر
کدام پنج قوه دارند ،به ترتیب مسبب
زیادت و نقصان ،خشنودی و ناراحتی،
عفت و حکمت ،و رضایت و تسلیماند.

امام صادق (ع) :هر بنایی که بیش از نیاز
باشد ،در روز قیامت وبال گردن صاحب
اوست.

Maskan al.105 :foad

امام سجاد (ع) :حق همسایهات این
است که در نبودنش ،آبرویش را حفظ
کنی و در حضورش به او احترام بگذاری،
اگر به او ظلمی شد ،یاریاش رسانی،
دنبال عیبهایش نباشی ،اگر بدی او را
دیدی ،بپوشانی ،گناهانش را ببخشی و
با او به خوبی و بزرگواری معاشرت نمایی.

:2 Kafi, Vol
.667

امام صادق (ع) :خوش همسایگی شهرها
را آباد و عمرها را زیاد میکند.

[]17

[]45

[]44

[]43

[]42

[]41

نشانی
روایات

نقـــش
جهـــان

نشانی آیه

فـص ــلن ــامــه
علـمی-پژوهـشی

آیه قرآنی

نشانی حدیث

حدیث
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مؤلفههای
محیط
ابعاد
مؤلفهها پاسخده در
محله
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 .1بعد کالبدی

نیازهای سا کنین
تأثیرگذار بر تغییرات
محیط و کالبد بناها و
درنهایت تأثیر مستقیم
بر الگوهای رفتاری افراد
خواهد داشت[.]47

توصیه به زندگی
مسالمت آمیز اهل
کتاب با مسلمین
در شهر ،مشارکت و
اختالط فرق مختلف
درزمینههایاقتصادی،
سیاسی و اجتماعی
شدهاست[.]28

پاسخدهی به تمامی
نیازهای انسانی در
تمامی ابعاد اعم از
مادی ،روانی و معنوی
که منبعث از ساحات
حیات وی است ،باید
در تعادلی پویا قرارگیرد.

از منظر اسالم محیطی
پاسخده به زندگی دینی
و شرعی خواهدبود
یهودی و
که چه برای
ً
چه مسلمان ،دقیقا با
جداییها و تعریف مرزها،
معنادار و مطلوب شود
و نه تداخلها؛ که این
امر با استناد به عدل در
مقابل غیرهمکیشان و
احسان با همکیشان و
ایجاد همبستگی میان
همدینان و پیوند دینی
میسر خواهدشد.

تأثیر درونگرایی و
محرمیت در ساختار
کالبدی-فضایی
معماری با تمرکز به
درون و عدم تظاهر و
حفظ حقوق افراد در
تشخیص حریمها.

مالسا ینیب ناهج رظنم زا تالحم رد هدخساپ طیحم رب راذگریثأت یاه هفلؤم لیلحت و ییاسانش

در دیدگاه اسالمی فضای معماری فضایی
است که باید باهدف تأمین نیازهای انسانی
در آن معماری رخ دهد و پدیدار شود.

رفتارها و معیارهای رفتاری تغییر میکند .هر
روز شهرها و محلهها جدید ساخته میشود.
اینگونه قرارگاههای فیزیکی برخی الگوهای
رفتاری و نقشهای اجتماعی نوینی را
بر سا کنان خود و نیازهای آنها تحمیل
میکنند.

اسالم به مسلمانان سفارش میکند تا با
یکدیگر و با پیروان ادیان آسمانی و مکاتب
دیگر بشری با عدل و مسالمت رفتار نمایند.

تعامالت اجتماعی مسلمانان در محالت،
مبتنی بر وظایفی است که مساوات،
برادری ،فدا کاری ،ایثار و محبت و گذشت
و رحمت را نسبت به یکدیگر ایجاب
اجتماعی باید
میکند .بنابراین این مرکز ً
عملکردها و محتوایی کامال معنوی،
فرهنگی ،روحانی و اخروی ،مذهبی داشته
باشد.

درونگرایی ،پوشیدگی و محرمیت ازجمله
در آیات بسیاری به
مهمترین اصولشهرسازی اسالم است.
نحوه پوشش افراد،
اگرچه این برداشت ،عمومیت دارد كه «در
رابطه با معماری ،قرآن و ّ
سنت ،هیچکدام ،حفظ حریم خصوصی و
حتی نحوه مکالمه اشاره
ضوابط مشروحی را ابالغ ننمودهاند».
مشخص شده است.
معماری اسالمی متواضعانه به درون توجه
برای مثال محترم
نموده و با حیایی خاص از نمایش درون
شمردن حریم دیگران و
خویش به بیگانه احتراز میجوید و به زیبایی عدم تجاوز مورد تا کید
تمام تمركـز بـه بـاطن و سـیر در درون را بـه
قرار گرفتهاست[.]46
عنوان اصل و ارزش اسالمی به نمایش
میگذارد.

روایات و تفاسیر صاحبنظران
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ابعاد
مؤلفهها

 .3بعد ادرا کی
 .10هویت و
حس تعلق

 .9امنیت

 .8سرزندگی،
طراوت،
شادابی و
پویایی

مؤلفههای
محیط پاسخده
در محله

بگو :به فضل و رحمت خدا
باید خوشحال شوند که این،
از تمام آنچه گردآوری کردهاند،
بهتر است.

پیامبر (ص) :ای علی! برای مؤمن
در دنیا سه خوشحالی است :دیدار
با برادران دینی ،افطار از روزه و
شبزندهداری در آخر شب.

Hojarat
sura,
14 verse

Mostadrakalvasael, Vol
.440.Pp :17

:Tohf al- oghul
320

امام علی(ع) :هر کسی به گروهی
تشابه جوید از آنان شمرده
میشود :اصل عدم تشبه
مسلمین به سایر مکاتب.

از امام صادق (ع) آمده است:
سه چیز است كه همه مردم به
آنها نیاز دارند :امنیت ،عدالت
و آسایش.

[]43

[]51

[]36

[]34

[]50

[]49

[]48

داللت صورت بر محتوا به معنی همانی این
دو و تجلی مطلق محتوا در کالبد نیست ،بلکه
در واقع هر یک از دو عنصر صورت و محتوا،
ترجمانی از دیگری است که این ترجمان دارای
مراتبی مختلف است و بسته به کیفیت رسوخ
این دو عنصر در یکدیگر مشخص میگردد.

گاهی محلهها عالوه بر دروازه ورود و خروج
شهر ،دروازهای نیز برای ورود به محله
داشتند .در آن زمان ارتباط محله با سازمان
اجتماعی عشیرهای خود در بیرون شهر از
رابطه آن با محلههای مجاور بیشتر بوده
است.

نمود کامل محتوای
اثر در صورت آن امری
انکارناپذیر است.
مراتب نمود محتوا در
ظاهر و کالبد آثار هنری
و معماری مفهومی
است که برگرفته از
درجات حیات انسان
میباشد[.]43

تجلی محتوا و هویت اسالمی در
کالبد و صورت آثار معماری.

فضاهای روشن همراه با نظارت
مردم را به آینده خود در آن منطقه امیدوار
همگانی و با قابلیت دسترسی
توجه به امنیت به
ساخته و به دنبال آن چرخهای اقتصادی را
عنوان یکی از نیازهای برای تمامی افراد ،فضاهای باز
به حرکت درآورند
روحی انسان میتواند همراه با حضور طبیعت ،توجه به
در کاهش ارتکاب به فرصتهایفرهنگی-تفریحی-
جامعه باید از عوامل برهم زننده تعادل
اجتماعی در اطراف محالت
جرائم ،ایجاد آرامش
روانی ،اضطراب ،نا کامی و تعارض
و حضور کاربریهای مختلط
فردی و در پی آن
مصونیت داشته باشند تا بتوانند هرکدام آرامش اجتماعی بسیار در شهر میتواند تسهیلکننده
در جای و شغل خویش ،منشأ اثری مفید
برقراری امنیت باشد.
تأثیرگذارباشد[.]52
باشند.

“خرسند سازی صالحان” یا “ادخال سرور
توجه به وجه اجتماعی
شادمانی ،نشاط
در قلوب مؤمنان” ،محبوبترین اعمال نزد
خداوند دانسته شده است.
روحی و تعامل با افراد ،پاسخدهی که همان سرزندگی در
محیط اسالمی است ،در واقع
سبب بهبود و ارتقاء
سرزندگی و پویایی فضا و در مقابل،
زندگی انسان گشته ،ناشی از همبستگی مردم با هم و
ماللانگیزی آن بازتاب شمار و بهخصوص
وابستهدانستن شادی فردی به
تحرک و سرزندگی را
نوع فعالیتها و رویدادهایی است كه در
در سایر انسانها و آسایش جمعی و همچنین تجلیل
فضا صورت میپذیرد.
از غمخواری اجتماعی است.
جامعه تزریق میکند.
از كسانی كه موجبات به عبارت دیگر تمامی منابع بر
حضور بیهدف در محیط عمومی شهر و دلخوشی و شادكامی ایجاد همدلی و یاریرسانی در
زمینههای مادی و معنوی به
آنچه بهعنوان سرزنده بودن ناشی از صرف بندگان خدا را فراهم
حضور فیزیكی افراد بهصورت مکرر بهعنوان
سایر افراد تا کید ویژه دارند.
میآورند ،ستایش
ارزش طرح میشود ،در اسالم ،هدف
شدهاست[.]48
مورد قبولی نیست.
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عربهای بادیه نشین گفتند:
«ایمان آورده ایم» بگو« :شما
امام صادق(ع) :خداوند به یکی
ایمان نیاوردهاید  ،ولی بگویید
از پیامبران بنی اسراییل وحی
اسالم آورده ایم ّ ،اما هنوز
کرد که :به مؤمنان بگو لباس
Man la
ایمان وارد قلب شما نشده
 yahzaroholfaghih,دشمنان من (کفار) را نپوشند و
است.
 .252.Pp ,Vol1راه و روش دشمنان مرا نپویند که
در این صورت آنها نیز همانند
کفار ،دشمنان من خواهندشد.

 Bagharehحضرت ابراهیم پس از تجدید
بنای کعبه و بنیان نهادن شهر
sura,
مکه ،بهعنوان مهمترین ویژگی
verse
از خدا میخواهد که این شهر
& 126
را “امن” قرار دهد.
Tin sura,
3 verse

کسانی که میخواهند سرزمینی
آباد ،آزاد و مستقل داشته
Nahl sura,
 112 verseباشند ،باید قبل از هر چیز به
مسئله امنیت بپردازند.

امام صادق(ع) :مروت آن است
كه مرد سفره اطعام خود را در
پیشگاه وسیع خانهاش بگستراند
تا هر رهگذری از آن بهرهمندگردد

Bihar al-Anwar,
.52 :77 .vol

Mizan alhekmat,vol5
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امام صادق (ع)« :هر مسلمانى
كه به مسلمانى برخورد كند ّو او
را شاد سازد ،خداوند ّ
عز و جل او
را شاد گرداند».

از کسانی که دین خود را
 Rom sura,پرا کنده ساختند و به گروهها ,Philosophically
 32 verseتقسیم شدند و عجب اینکه هر :1 .vol ,1989
گروهی به آنچه نزد آنهاست،
277
خوشحالند!

Yunos
sura,
58 verse

نشانی آیه

آیه قرآنی

نشانی حدیث

حدیث

29
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 .13عدالت در
برخورداری از
امکانات

 .12زمینهای برای
تفکر

 .11بستری برای
شکلگیری امت
واحده و برگزاری
مراسمها

مؤلفههای محیط
پاسخده در محله

Forghan
sura,
2 verse

Hojr
sura,
verse
19

Aala
sura,
2 verse

حد و اندازه “و آن را بهاندازه قرار داده؛
اندازهای درست و دقیق”.

توازن“ :زمین را گستراندیم  ،کوههای
استوار افکندیم و از هرگونهگیاه
سنجیدهایرویاندیم”.

انسان را به تفكر در آفرینش و تفكر در
خودشان دعوت كردهاست.

عدل میتوان با تعابیری چون تعادل:
“آنکه آفرید ،پس درست و معتدل
گردانید .نظم و تقارن“ :آنکه اندازه
قرارداد و هدایت کرد”.

Alemran
sura,
verse
& 191
rom sura,
8 verse

Anbia
sura,
verse
92

همانا این امت شما امت واحده
است.

Bahawr alanvar,vol78:115

:Ghorar al-hekam
878

Kanz Al-favaed,
11 :2 Vol

Bahawr al-anvar,
278: vol44

Vasael al392 :shieh,vol10

از امام حسن (ع) نیز نقل شده است :بر
شما باد اندیشیدن ،پس به درستی که آن
مایه حیات قلب شخص با بینش و کلید
درهای حکمت است.

امام علی (ع) نیز فرمودند :اندیشه،
حكمت به بار میآورد.

در حدیثی از پیامبر ا کرم (ص) در باب
تفکر آمده است :پروردگارم هفت چیز را به
من سفارش فرمود که یکی از آنها سكوتم
ّ
همراه با تفكر و نگاهم براى عبرت باشد.

از امام رضا (ع) نیز نقل شده است:
هر كس در مجلسى بنشیند كه در
آن ،امر ما احیا مىشود ،دلش در
روزى كه دلها مىمیرند ،نمىمیرد.

امام صادق (ع) از «فضیل» پرسید:
آیا دورهم مىنشینید و سخن
مىگویید؟ گفت :آرى.فرمود:
اینگونه مجالس را دوست دارم.

[]58

[]57

[]56

[]55

[]54

[]30

[]53
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ابعاد
مؤلفهها

 .4بعد روحانی

با توجه به برپایی نظام خلقت
بر پایه عدالت و فطریبودن نیاز
به عدالت در تمامی انسانها،
نیاز ا کید به تجلی عدالت در
تمامی ابعاد زندگی فرد مسلمان
میباشد[.]61

تعادلی پویا بین فضاهای
مثبت و منفی ،فضاهایی
به دور از ازدحام و شلوغی،
تجلی نمودهای بهشتی در
فضا همچون توجه به حضور
نور ،رنگ ،عناصر طبیعی و
غیره که هر یک به نوعی افراد
را به تأمل و تفکر وامیدارد.
 .زیباسازی فضاهای شهری
موجب آرامش روحی و تفکر
کاربران میشود.

عدالت در سازماندهی
فضاییکاربریهاهمچون
تعادل بین عملکردها ،استفاده
صحیح از فضا ،مصالح و غیره
و در سازماندهیکالبدی مانند
تعادل بصری در بخشهای
مختلفنمودمییابد.دستیابی
بدین هدف در شهر ،میتوان
به یکسانسازی امکانات در
محلههایمختلفوبرخورداری
تمامی افراد از طبقات و
سنینمختلفاشارهکرد.

کیفیت فضا با اقتباس از اصول
اسالمی میتواند موجبات
تفکر را فراهمآورد .انسان در
مقاماستفادهکننده از فضا ،به
میزانی به ادرا ک حقیقت فضا
نزدیک میشود که دستگاه
فکری او با دستگاه فکری
شخصی که فضا را پدید
آوردهاست ،سنخیت داشته
باشد و او را به تفکروادارد[.]60

ادیان الهی همگی در مقصد
و هدف یکی هستند و اساس
کار همه آنها توحید و وحدت
کلمه است که سبب پیوند
مستحکم احاد مختلف جامعه
میگردد [.]59

وجود زمینهای برای تعامل و
برخورد با سایرین و به ویژه
یادآوری و تذکر و احیا امور
امت در یک محله جهت
پاسخگویی به نیازهای روانی
و به خصوص روحانی افراد
محله ضروری به نظر میرسد.

مالسا ینیب ناهج رظنم زا تالحم رد هدخساپ طیحم رب راذگریثأت یاه هفلؤم لیلحت و ییاسانش

در آنچه خداوند عطا نموده همواره عدالت ،قاعده و
قانونی برقرار است که از هرگونه هرجومرج ،اضطراب
و تشویق دوری جسته و وسیله آرامش و تعالی در
انسان را فراهم میسازد.

برای عدل چهار معنا مطرح است .موزون و متعادل
بودن ،تساوی و نفی تبعیض ،رعایت حقوق افراد،
عطا کردن حق و رحمت به آنچه امکان وجود یا
کمال دارد.

بینظمیها و آشفتگیهای مناظر مختلف شهری،
مولد آلودگی بصری و روانی مردم هستند و تأثیرات
نامطلوبی را بر روحیه انسان میگذارند .کاربرد صحیح
هنرهای تجسمی و رنگ ،موجب آرامش روحی،
تفکر و درک صحیح از محیط میشود.

از نگاه امام خمینی(ره) ازجمله محورهای اساسی که
قرآن انسان را  به تفکر در مورد آنها تشویق میکند،
عبارتاند از .1 :تفکر در جهان خلقت  .2تفکر در
احکام و آیات الهی  .3تفکر در تحوالت تاریخی.

شریعتی ماهیت “امت” را پویا دانسته و آن را
جامعهای انسانی که همه افراد با یک هدف مشترک
و تحت رهبری مشترک ،به سوی ایده آل خود
درحرکتاند ،تعریف میکند.

خداوند انسانها را نیازمند به هم و مایل به پیوستن به
هم قرار داده و زمینه زندگی به هم پیوستهی اجتماعی را
فراهمنمودهاست.

از منظر اندیشه اسالمی مکان تعامالت اجتماعی
میبایست در راستای جهتگیری ،مکان انسانساز
با بهبود تواناییها ،روابط و تعامل اجتماعی افراد
جامعه همراه باشد.

روایات و تفاسیر صاحبنظران

شرح موضوع

استنباط

 .5یافتههای تحقیق
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با اســتناد به دین مبین اســام و متصورشــدن ســاحات حیات
انســان بــا تجلــی ســه بعــد روحانــی ،نفســانی و جســمانی ،حــال
نیــاز اســت تــا معمــاری بــر تعالــی ایــن ســاحتها بــه شــکل مؤثــر
بیافزایــد .ارزیابــی ســطح پاسـخدهی یــک محیــط بــه مجموعــه
نیازهــای مــادی و غیرمــادی انســان را میتــوان بــا معیارهــای
بنتلــی و ســایر محققیــن بــه خوبــی مــورد ارزیابــی قــرارداد .در
جــدول شــماره  7بررســی تطبیقــی مابیــن معیارهــای محیــط
پاسـخده از منظــر اســام و مطالعــات غربــی در مقیــاس محــات
و نحــوه تجلــی آنهــا انجــام شدهاســت .هــر یــک از مؤلفههــای
یــک محلــه پاسـخده از منظــر اســام میتوانــد بــا یک یــا چندین
معیــار پاسـخگویی محیــط از منظــر مطالعــات غربــی در ارتبــاط
باشــد کــه نشــان از ماهیــت چندبعــدی معیارهــای پاسـخدهی
محــات از منظــر اســامی اســت .بــا اســتخراج مؤلفههــای
پاســخدهی محیطــی از منظــر اندیشــه اســامی و مقایســه آن
بــا مؤلفههــای پاس ـخدهی محیطــی از منظــر مطالعــات غربــی
میتــوان مالحظ هکــرد کــه تعــدادی از مؤلفههــای پاس ـخدهی
غربــی پیونــد تنگاتنگــی بــا مؤلفههــای پاس ـخدهی اســامی
داشــتهاند .چنانچــه در دســتهبندی مربــوط بــه بعــد کالبــدی،
برقــراری ایــن پیونــد در دو مؤلفــه؛ « .1تناســبات بصــری» بــا
«توجــه بــه قــدر ،هندســه و تناســبات»« .2 ،ترا کــم اســتفاده
از زمیــن» بــا «توجــه بــه ســادگی و اعتــدال در ساختوســاز» را
شــاهد هســتیم و بــه همیــن ترتیــب در ابعــاد ادرا کــی و کارکــردی
نیــز بخشــی از ایــن ارتباطــات بــه چشــم میخــورد .بــا مطالعــه
انجامیافتــه مبتنــی بــر ادبیــات موضــوع و بررســی نیازهــای
انســانی در ســه بعــد جســمانی ،نفســانی و روحانــی و بــا اســتناد
بــه جــدول شــماره  ،7نتایــج پژوهــش حا کــی از آن اســت کــه
آنچــه در مؤلفههــای پاس ـخدهی محیطــی از منظــر اندیشــه
غربــی مدنظــر قــرار گرفتــه اســت ،تا کیــد بیشــتری بــر نیازهــای
جســمانی و نفســانی داشــته ،حــال آنکــه رویکــرد اســامی
عــاوه بــر دو بعــد یادشــده ،بــه بعــد روحانــی و متعالــی انســان
نیــز توجــه ویــژه نشــان دادهاســت و اســتخراج مؤلفههایــی
چــون «بســتری بــرای شــکلگیری امــت واحــده»« ،زمین ـهای
بــرای تفکــر» و «عدالــت در برخــورداری از امکانــات» گواهــی بــر
ایــن ادعاســت .همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،ســاحت
روحانــی تحــت تأثیــر تعالیــم اســام از اهمیــت باالیــی در
تأثیرپذیــری از مؤلفههــای پاس ـخدهی محــات اســامی
برخــوردار اســت .ازایـنرو طراحــی مشــخصات فضــای محــات
مبتنــی بــر تفکــر غربــی بــه خوبــی نخواهــد توانســت تمامــی
نیازهــای کاربــران مســلمان را پاس ـخگو باشــد و از اثربخشــی
معمــاری کاستهخواهدشــد.

جدول  .7بررسی ارتباط مابین معیارهای پاسخگویی محیط از منظر اندیشه اسالمی و مطالعات غربی و نحوه تجلی آنها.
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بعد
کالبدی
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بعد
کارکردی

نقـــش
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بعد
ادرا کی

بعد
روحانی

بررسی تطبیقی معیارهای
پاسخدهی از منظر مطالعات
غربی و منظر اندیشه اسالمی

معیارهای پاسخدهی
محیط از منظر اندیشه
اسالمی

تجلی پاسخدهی محیط از منظر اندیشه اسالمی
در محله

تجلی پاسخدهی محیط از منظر مطالعات
غربی در محله

 .1پیوند با طبیعت و
تجلی بهشت در زمین

این موضوع از منظر بسیاری از افراد بخشی
از نگرش اسالمی به محیط در قالب نمود
نشانههای بهشتی همچون آب روان ،باغهای
زیبا ،درختان سرسبز و حضور پرندگان در
محله تلقی میشود ولی بزرگانی نیز معتقدند
که تجلی بهشت در زمین ،یک هدف
اسالمی نیست و اعتقاد به عدم تناسب این
موضوع با نگرش اسالمی دارد .موید این
ّ
طرزتلقیدرداستانبهشتشداددیدهمیشود.

انعکاس طبیعت به قصد لذت و
بهرهبرداری از آن.

همترازی ندارد.

 .2توجه به قدر،
هندسه و تناسبات

بازنمود نظام آفرینش از منظر توجه به تناسبات
و وحدت میان اجزاء /راهی برای شناخت بهتر
خدا و هدایت انسانها به واسطه تأثیرگذاری بر
کیفیت برقراری ارتباط کاربران با بنا.

تا کید بر استفاده از هندسه محسوس در
قیاس با هندسه معقول.

همترازی ندارد.

 .3توجه بهسادگی و
اعتدال در ساختوساز

سادگی /عدم تفاخر /یکرنگی و هماهنگی کامل
بافت محله /نمایش ارزشهای اسالمی.

تقسیمبندی بافت محالت مختلف بر
پایه اقتصادی و اجتماعی.

تمرکز و ترا کم زمین (استفاده
حدا کثری و بهینه از زمین)

 .4سلسلهمراتب

خلق عناصر واسطهای جهت آمادگی ذهنی
مخاطب برای ورود ،توجه به اذن دخول و
احترام به سایرین.

نفوذپذیری /امکان دسترسی تمامی افراد
به فضاهای مختلف چه از نظر بصری و
چه از نظر کالبدی.

عالوهبر عدم همترازی،
نفوذپذیری بهعنوان مفهوم
ً
نسبتامتضادی با مفاهیم
اندیشهاسالمیطرحمیشود.

 .5درونگرایی

نگاه درونگرای اسالم در ارتباط با خود کالبد و
نحوه حضور انسانها /توجه به باطن و درون/
عدم تظاهر /محصوریت ،ضوابط دخول ،حوزه
خلوت ،دوام حضور و تفكیك جنسیتی.

تعامالت بیقید و بند /تداخل مرزها/
نفوذپذیری /ازبینرفتن حد و مرز
اجتماعی.

عالوهبر عدم همترازی،
نفوذپذیری بهعنوان مفهوم
ً
نسبتامتضادی با مفاهیم
اندیشهاسالمیطرحمیشود.

کاربست عدالت و مساوات در برابر غیرهمکیشان
 .6همبستگی اجتماعی و محبت ،احسان ،همبستگی و پیوند با برادران
دینی.

برخورد و تعامل با سایرین با لحاظکردن
نژاد ،اصالت و غیره.

همترازی ندارد.

 .7تناسب با نیازهای
ساکنین

تا کید بر تمامی نیازهای انسان اعم از مادی،
روانی ومعنوی در فرآیند ساختوساز/
مردمواری.

تا کید ویژه بر بعد مادی و روانی نیازها و
عدم توجه به نیازهای روحانی.

ارتباط اندک با انعطافپذیری
(دادن حق انتخاب بیشتر
به کاربر)

 .8سرزندگی ،طراوت،
شادابی و پویایی در
فضای شهری

وابستهدانستن شادی فردی به آسایش جمعی/
تجلیل از غمخواری اجتماعی.

توجه غرب به سرزندگی و رفاه حال
فردی

همترازی ندارد.

 .9امنیت

تجلی امنیت با سه وجه ایمانی ،در ارتباط با
مومنین ،وجه رفتاری با ابعاد متنوع اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی و غیره و در نهایت وجه
کالبدی میسر میباشد.

حفظ امنیت به واسطه خوانایی در درک
و تشخیص محیط.

ارتباط اندک با خوانایی
(سهولت تشخیص ،القاء
حس آرامش و امنیت)

 .10هویت و حس تعلق

مفهوم هویت در اندیشه اسالمی ،از کالبد و
ظاهر بنا به سمت اخالق نیکوی اجتماعی و
سپس تجلی آن در کالبد به واسطه رفتار کاربران
در فضا ،سوق مییابد.

توسعه فضاهای عمومی خاطرهانگیز با
ایجاد تجربیات احساسی متفاوت.

همترازی ندارد.

امت واحده ،مفهومی غنی و مستقل از افراد
 .11بستری برای
توجه به فضاهای گردهمایی و برگزاری
شکلگیری امت واحده جامعه است و اعضای جامعه با برگزاری آیینها و
مراسمات خاص جهت تعامالت بیشتر.
شرکت در مراسمات به آن ورود مییابند.
و برگزاری مراسمها

همترازی ندارد.

 .12زمینهای برای تفکر

جهت خلق آثار معماری همسو با اندیشه
اسالمی ،توجه و تمرکز به درون و باطن عناصر و
پدیدهها نیاز است.

تفکر در زمینههای مادی و روانی بهویژه
برقراری تعامالت.

همترازی ندارد.

 .13عدالت در
برخورداری از امکانات

گسترش فضاهای عمومی و تا کید بر ایجاد
امکاناتمناسب برای تمامیاقشار/خودکفایی.

توجه اندک به امکانات برای تمامی
کاربران و ایجاد اختالف طبقاتی.

همترازی ندارد.

 .6نتیجهگیری

قدردانی
در ایــن بخــش از زحمــات گرانقــدر جنــاب آقــای دکتــر مســعود
ناریقمــی کــه بــا راهنماییهــای ارزندهایشــان در هدایــت
مســیر مقالــه نقــش مؤثــری داشــتهاند ،تقدیــر و تشــکر
بهعملمیآ یــد .
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جامعیــت دیــن اســام و فرا گیربــودن آن در تمامــی عرصههــای
زندگــی ،بهویــژه مشــخصکردن اصولــی اساســی بــرای زندگــی
بشــر و ارتبــاط افــراد بــا یکدیگــر ،بــا طبیعــت پیرامــون و غیــره،
همــواره تســهیلکننده راه و مســیر روشــن اســت .بــا توجــه بــه
اهمیــت ایــن مقولــه ،در تحقیــق حاضــر بــه ارائــه راهکار مناســب
متــر از آن نیازهــای
بــرای پاس ـخگویی بــه نیازهــای مــادی و مه 
متعالــی معنــوی افــراد در ســطح محــات اســامی پرداختــه
شدهاســت .از ای ـنرو مجموع ـهای از مؤلفههــای کارا بــرای
ارزیابــی و ســنجش ســطح پاس ـخدهی معرفیشــد .بــا توجــه
بــه مبنــا قــرار گرفتــن اندیشــه اســامی در دس ـتیابی بــه یــک
محیــط پاس ـخده در ســطح محــات ،ســاحتهای حیــات
انســانی مدنظــر قــرار گرفــت .مؤلفههــای مســتخرج از تحقیــق
بــا چهــار بعــد کالبــدی ،کارکــردی ،ادرا کــی و روحانــی و بــا
هــدف ارتقــای ســطح پاس ـخدهی محیــط در ارتباطانــد .ایــن
مؤلفههــا میتواننــد توصیفــی و تجویــزی باشــند .مؤلفههــای
توصیفــی در واقــع بــا هــدف توصیــف زیســت اســامی اســت،
نگــردد ،در
بــه آن معنــا کــه مؤلف ـهای وجــود دارد و بایــد نمایا 
ایــن میــان میتــوان بــه مؤلفههایــی همچــون توجــه بــه قــدر،
هندســه و تناســبات ،ســرزندگی ،طــراوت و پویایــی ،امنیــت،
بســتری بــرای شــکلگیری امــت واحــده و برگــزاری مراس ـمها
اشــاره کــرد .مؤلف ـهای همچــون توجــه بــه هندســه و تناســبات
بــا اســتفاده از هندســه ملمــوس و معقــول و بــا ایجــاد تناســبات
و فرمهایــی قابــل درک بــرای افــراد در محلــه اســامی قابــل
پیادهســازی اســت .در نظــر گرفتــن تمامــی افــراد و توجــه
مکــردن شــرایطی بــا امــکان ایجــاد
بــه نیازهــای آنهــا بــا فراه 
فضاهــای بــازی بــرای کــودکان ،فضاهــای نشــیمن دســته
جمعــی بــرای ســالمندان و غیــره سببســاز ایجــاد ســرزندگی،
طــراوت و شــادابی خواهدشــد .همچنیــن وجــود فضاهایــی
عمومــی جهــت برگــزاری مراســمی خــاص در ایــام مختلــف
ســال بهعنــوان بســتری بــرای شــکلگیری امــت واحــده در یــک
محلــه اســامی امــری ضــروری اســت .مؤلفههــای تجویــزی کــه
بــرای مســلمانان تجویــز و توصیــه میشــود ،بــدان معنــی اســت
کــه مؤلف ـهای نیســت و بایــد در جهــت ایجــاد آن گام برداشــت
و در عمــل درصــدد مشــخصکردن بایدهــا و نبایدهایــی در
قالــب چارچوبهایــی معیــن اســت ،مؤلفههایــی چــون
توجــه بهســادگی و اعتــدال در ساختوســاز ،سلســلهمراتب،
درونگرایــی ،همبســتگی اجتماعــی ،تناســب بــا نیازهــای
ســا کنین ،هویــت و حستعلــق ،زمینـهای بــرای تفکــر و عدالــت
در برخــورداری از امکانــات در ایــن دســته میگنجنــد .سلســله
مراتــب دسترســی در یــک محلــه در کنــار خوانایــی بــا ایجــاد
مســیرهای خــاص طراحیشــده ،بــه یافتــن عملکردهــای
مختلــف و نیــز ایجــاد آمادگــی ذهنــی جهــت حضــور در برخــی

فضاهــا کمــک خواهــد کــرد .همچنیــن چندعملکردیبــودن
و بــه عبارتــی چندمنظورهبــودن فضاهــا نیــز میتوانــد بــه
عنــوان راهحلــی بــرای پاس ـخدهی بهتــر متناســب بــا نیازهــای
مختلــف کاربــران در نظــر گرفتــه شــود .بهرهگیــری از المانهایــی
نشــانهای و مصالحــی بــا القــاء حــس هویتبخشــی هــم
میتوانــد در تقویــت حــس تعلــق خاطــر افــراد مؤثــر بــوده و در
تشــخیص مســیر و جهتیابــی بــه کاربــران نیــز تســهیلکننده
خواهــد بــود .توزیــع متــوازن عملکردهــا و امکانــات رفاهــی،
خدماتــی ،فرهنگــی و مذهبــی در یــک محلــه جهــت دســتیابی و
اســتفاده تمامــی افــراد از نقــاط مختلــف بــرای تحقــق عدالــت در
برخــورداری از امکانــات در طراحــی محلــه اســامی بایــد مدنظــر
ّ
باشــد .بهاینترتیــب از مســلمات اســام اســت کــه بتوانــد هــر دو
رویکــرد را پوش ـشدهد ،چرا کــه اســام قادراســت هــم توصیــف
شایســتهای از درونیــات انســان را ارائــه کنــد و هــم متناســب بــا
آنهــا بــه تجویــز بپــردازد .در نتیجــه اصــول و مبانــی اســامی
در صــورت اعمــال بــرای تمامــی افــراد و نیازهایشــان ،پاس ـخده
خواهدبــود و ایــن پاسـخدهی در جهــت رضــای خداونــد متعــال
کــه از اهــداف اصلــی پاس ـخدهی اســت ،پیــش خواهدرفــت.
بنابرایــن حتــی ممکــن اســت فــردی در ظاهــر امــر از پیادهســازی
مؤلفههــا ناراضیباشــد ،امــا درعمــل از پاس ـخدهی بــه آن
بهرهمنــد خواهدشــد .مؤلفههــای مذکــور برخــاف معیارهــای
غربــی ،بــر بعــد روحانــی حیــات انســان تأ کیــد ویــژهای دارنــد.
در ارتبــاط بــا جایــگاه انســان از منظــر روانشناســی محیطــی،
عمــده توجــه ایــن دیــدگاه بــه ابعــاد جســمانی و روانــی فــرد
اســت و مفاهیــم عمــده جهــت پاس ـخدهی بــه نیازهــای
انســان نیــز در عالــم محسوســات قابــل تعریــف بودهاســت.
ایــن در حالــی اســت کــه جهانبینــی اســامی بــا نــگاه ماورائــی
بــه انســان نگریســته و عالو هبــر ابعــاد جســمانی و روانــی انســان
بــه بعــد روحانــی نیــز توجــه داشــته و مفاهیــم عمــده خویــش
را در جهــت پاس ـخدهی بــه نیازهــای انســان بــا اتــکا بــر جســم
و نفــس و روح موردبررســی قرارمیدهــد .ایــن مؤلفههــای
پاس ـخده میتواننــد تجلیهــای متفاوتــی در ســطح محــات
داشــته باشــند کــه پرداخــت و وا کاوی ایــن راهکارهــا خــود
تحقیقــی جدیــد میطلبــد و چگونگــی تجلــی آنهــا بــرای یــک
نمونهمــوردی میتوانــد بهعنــوان موضوعــی بــرای تحقیقــات
آتــی پیشــنهاد شــود.
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