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عملکرد  سالمتي،  جمله  از  سرزندگي  شاخص هاي  شهر، 
آلن جکوبز و  را مطرح مي نماید.  بقا  و  مناسب  بیولوژیکي 
دنلد اپلیارد بر اساس بیانیه ای که در سال 1987 با عنوان 
کردند؛  منتشر  شهری(  طراحی  مانیفست  یک  سوی  )به 
تعریف  شهر  یک  در  راحت  زندگی  امکان  را  سرزندگی 
جاذبه ها،  تنوع  من،  چپ  دیوید  سال1996،  در  نمود ه اند. 
را  هویت(  و  )امنیت  آسایش  و  اتصال  و  دسترسي  قابلیت 
راب  نمود.  مطرح  سرزندگي  مبین  شاخصهاي  عنوان  به 
وجود  شهري،  فضاهاي  مقیاس  در  سال،  همین  در  کریر 
ایجاد  و  کار  گفتگو،  خرید،  گردش،  چون  فعالیتهایي 
ساختمان هاي  ورودیهاي  پیاده،  حرکت  اجتماعي،  ارتباط 
مجاور فضاي شهري و وجود عملکردهاي شبانه روزي در 
اطراف میادین و فضاهاي شهري را از جمله شاخص هاي 
در سال 2002، طی  جیکوبز  نمود. جین  اعالم  سرزندگي 
تحقیقي در شهرهاي آمریکایي، در نتیجه در ارتباط با بحث 
سرزندگي اشاره مي دارد که منطقه و هر تعداد از بخش های 
ترجیحًا  و  یک  از  بیش  خدمت  در  باید  آن  ممکن  دروني 
بیش از دو کارکرد اصلي باشند. غالب بلوک ها باید کوتاه 
باشند؛ منطقه باید ترکیبي از ساختمان هایي با سن و شرایط 
ایالت  انجمن  مردم.  کافي  فشرده  تراکم  و  باشد  متفاوت 
)سرزندگی(  عنوان  تحت  مجموعه ای  در   1)AIA( متحده 
سرزندگی،  برای  نمی توان  اینکه  بیان  ضمن   ،)2005(
یک  سرزندگی  و  داد  ارائه  مشخص  و  واحد  تعریف  یک 
ساکنانش  و  مکان  آن  ویژگی های  به  توجه  با  باید  محل 
تعریف و تدقیق شود؛ مفهوم عام سرزندگی یک مکان را 
تطابق  قابلیت  و  انعطاف پذیری  پویایی،  هویت،  داشتن  به 
با نیازهای جدید مربوط دانسته است.  چارلز، لی چوگویل 
در سال 2008، در مقاله خود با عنوان )توسعه محله های 
پایدار( ، ضمن بیان تئوری هایی درباره محله و تعریف آن، 
به پایداری محله های شهر ریاض در عربستان می پردازد. 
وی به رشد این شهر، کمبود تسهیالت عمومی، همچون 
مدارس و فضاهای سبز در محله ها و عدم انطباق با نقشه 
اصلی برای شهر می پردازد. همچنین معیارهای یک محله 
پایدار را در پایداری اقتصادی، اجتماعی، فناوری و محیط 

زیست می داند.

1. مقدمه
مفهوم  احیای  یا  وجود  از  حفاظت  یا  محالت  ایجاد  لزوم 
محله را از جهات گوناگونی می توان مورد توجه قرار داد و یا 
به عبارتی احیای مفهوم محله در شهرهای معاصر به دالیل 
این دالیل  مهمتریِن  از  یکی  است.  اهمیت  واجد  متنوعی 
وضعیت انسان در شهرهای بزرگ معاصر است. موضوعاتی 
که به عنوان ویژگی های بارز شهرهای بزرگ به آنها اشاره 
توطن،  احساس  تضعیف  انسان،  غربت  از  عبارت  می شود 
تقلیل تعامالت )و به خصوص تعامل رو در روی( اجتماعی، 
انزواطلبی، تضعیف احساس تعلق به مکان و امثالهم هستند؛ 
که احیای مفهوم محله می تواند در تعدیل آنها مؤثر باشد. 
احیای محالت می تواند با بهره گیری از احساس مسئولیت 
و مشارکت مردم در اداره محیط زندگی شان، محیط را به 
صورت وطن و قابل تحمل برای اهل خویش در آورد. محله 
به عنوان عنصر واسط در سلسله مراتب فضاهای زیستی )از 
خانه تا شهر( می تواند ارتباط انسان با همنوعانش را )به ویژه 
در شهرهای بزرگ( فراهم آورده و احساس تعلق به مکان 
و توطن را در اهل خود تقویت کند. به این ترتیب، ایجاد و 
بهره گیری از نظم سلسله مراتبی در مدیریت شهر می تواند 
نقش  ایفای  محله  مفهوم  احیای  لزوم  بر  دلیلی  عنوان  به 
انسان  گمگشتگی  و  غربت  احساس  از  بدینوسیله  تا  کند 

در شهرهای بزرگ پیشگیری کند )نقی زاده 1387، 145(.
2. پیشنیه تحقیق

مقاالت و پژوهش ها متعددی در باب شهر و شهر اسالمی 
باب محله مقاالت و پژوهش های  دارد؛ ولیکن در  وجود 
کمتری وجود دارد. در اکثر این مقاالت به یکی از جنبه های 
فرهنگی،  اجتماعی-  کالبدی،  ساختار  همچون  محله 
اقتصادی، تاریخی، جغرافیای شهری، برنامه ریزی و توسعه 
پرداخته  قومی(،  )نژاد-  طبقاتی  مشارکتی،  محله  شهری، 
شده و در این موارد به طور خاص نمونه ای موردی در باب 

یکی از این موضوعات بررسی شده است. 
در  لینچ  کوین  تحقیقات  از  می توان  سرزندگی  بُعد  از 
مالحظه ي  با  وي  برد.  نام  مي توان   1981 سال هاي 
شهر،  از  شده اي  انتخاب  قسمت  سیماي  دقیق  و  منظم 
مصاحبه هاي طوالني با گروه کوچک و منتخب از ساکنان 
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در ایران نیز، در سال 1389، وحید شالي امیني طی تحقیقي 
در شهر جدید گلبهار، با استفاده از روش تحلیل چند متغیره 
پرسشنامه،  توزیع  و  لجستیک  روش  از  استفاده  همراه  به 
فعالیت هاي  جاذبه ها،  تنوع  را  سرزندگي  شاخص هاي 
شبانه روزي، قابلیت دسترسي و اتصال، آسایش، بهداشت، 
مي داند.  خوانایي  زیبایي شناسي،  شهروندان،  مشارکت 
تحت  پژوهشي  در   ،)1392( همکاران  و  بذرگر  محمدرضا 
عنوان »ارتقای سرزندگي محالت شهري با رویکرد پایداري 
رویکرد  با  تهران«،   22 منطقه  گلستان  شهرک  شهري- 
تحلیلي و برداشت هاي میداني و توزیع مصاحبه به سنجش 
از  محله  پایداري  و  سرزندگي  شده  جمع بندي  معیارهاي 
آنها  اهمیت  رضایت-  میزان  روش  به  و  ساکنان  دیدگاه 
مي پردازند. وي مؤلفه هاي زیبایي شناسانه- خوانایي- تنوع 
خدمات-  کارایي  و  بازدهي  دسترسي-  کیفیت  جاذبه ها- 
آلودگي هاي صوتي- پاکیزگي محیط و آلودگي هوا- کیفیت 
ساخت و ساز-آسایش- مشارکت شهروندان را به عنوان وجه 
مشخصه هاي سرزندگي در نمونه موردي خود در نظر گرفته 
از روش توزیع  است. در سال 1393 احمدي و همکاران، 
پرسشنامه و تجزیه تحلیل در محیط نرم افزار SPSS براي 
سنجش سطح سرزندگي از شاخص هاي در نظر گرفته شده 
با توجه به نوع داده ها از آزمون T-test تکنمونه اي استفاده 
کردهاند. شاخصهاي سرزندگي در مطالعه یادشده که بافت 
تعامالت  و  تعلق  پویایي، جذابیت، حس  فرسوده مي باشد؛ 
اجتماعي است. غالمرضا لطیفي و همکارانش نیز در همین 
را  سال در سطح محالت شهري، شاخص هاي سرزندگي 
کیفیت  محلي-  خدمات  به  دسترسي  اجتماعي-  پویایي 
محیط- امنیت شهري، مي دانند. شیعه )1380( در پژوهشی 
معیارهای  با  تهران  محله های  »مقایسه های  عنوان  تحت 
از نظرگاه شهرسازی، معیار یک محله  پایدار«  یک محله 
زیست محیطی،  فرهنگی،  اجتماعی،  دیدگاه  از  را  پایدار 
اقتصادی و کالبدی بررسی می کند. مطلبی )1383( نیز در 
پژوهشی تحت عنوان »رویکردی انسانی به توسعه پایدار 
محله ای« به تطبیق مدل نیازهای انسانی با توسعه پایدار 
محله ای می پردازد. ایده اصلی پژوهش این است که توجه 
به نیازهای انسانی ما را در جهت دستیابی به محیطی پایدار 

هدایت می کند.
پایداری می توان به پژوهش های موسی  بُعد  از  همچنین 
کاظمی محمدی )1379( تحت عنوان »ارزیابی توسعه پایدار 
پژوهش  قم«؛  شهر  موردی:  پژوهش  شهری،  توسعه  در 
برنامه ریزان  مسئولیت  و  پایدار  »توسعه   )1380( زیاری 
و  بوانلو  نادری  پژوهش  بیست و یکم«؛   قرن  در  شهری 
پرتوی )1389( تحت عنوان »تدوین الگوی محله محوری 
ویژگی های شهر مشهد«؛  به  توجه  با  مدیریت شهری  در 
پژوهش سینگری و مفیدی شمیرانی )1390( تحت عنوان 
محله های  طراحی  در  تأثیرگذار  اولیة  الگوهای  »بررسی 
معاصر با رویکردی به مفاهیم پایداری«؛ و پژوهش سرایی 
و دیگران )1389( تحت عنوان »ارزیابی و سنجش سطح 

پایداری توسعة محله های شهر بابلسر« اشاره نمود. 
محمود  دکتری  پایان نامه  به  توان  می  نیز  حیات  بُعد  از 
قم  علمیه  حوزه  مدرس  تربیت  مرکز  دانشگاه  در  فاطمی 
اشاره نمود. وی موضوع حیات را به طور تطبیقی در آیات 
قرآن کریم و نظریات فلسفی افالطین و مالصدرا بررسی 
کرده است )فاطمی 1374(. همچنین، رضا حاج خلیلی در 
پایان نامه دکتری خود در دانشگاه تهران به جامعه سالم از 
دیدگاه قرآن و بحث حیات توجه نموده است )حاج خلیلی 
1378(. و اسماعیل ابراهیمی در پایان نامه دکتری خود در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا به موضوع حیات طیبه در 
قرآن و نهج البالغه پرداخته است )ابراهیمی 1378(. ولیکن 
هدف ما از انجام این مقاله نقش حیات در سرزندگی محله 
محله  طراحی  اصول  پژوهش ها  و  مقاالت  این  در  است. 
اسالمی مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. در این 
پژوهش با معیار قرار دادن اندیشه اسالمی و تاثیر آن در 
و  محله  موضوع  به  دیگری  بُعد  از  محالت،  حیات  ابعاد 

اصول طراحی آن پرداخته خواهد شد.
3. روش تحقیق 

روش این تحقیق، تنها »استدالل منطقی« نیست بلکه از 
»روش پیمایشی« نیز استفاده شده است. در کنار استدالل 
ابزار  با  خبرگان  جامعه  از  کمی«  »پیمایش  از  منطقی 
پرسشنامه و طیف نظرسنجی لیکرت، نیز بهره گرفته شده 
است. مشخصه های اصلی پژوهش با روش استدالل منطقی 
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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  به دلیل غیر قابل تجربه بودن »کیفیت« در  عینی 
پژوهشگر  تعامل  در  تشریحی  و  توصیفی  نظام   .2 نظری؛ 
عقالنی،  اصول  به  ابتنا  بر  عالوه  که  پژوهش  موضوع  و 
نیز دارد؛ 3. به دنبال  ریشه در نگرش شخصی پژوهشگر 
اقناع کردن به جای اثبات نمودن مطابق با ماهیت استدالل 
در  بعدی،  گام  در  وانگ 1386، 303(.  و  )گروت  منطقی. 
مدل  طراحی  و  نظري  مبانی  بررسی  از  پس  تحقیق  این 
مفهومی در قالب یک بررسی اولیه، در قالب یک پرسشنامه 
متشکل از 32 سوال بسته از 20 متخصص طراحی معماری 
از  تهران  دانشگاه هاي  در  دلفی(  )تکنیک  شهرسازی  و 
نظرسنجی  الکترونیکی  مکاتبة  و  حضوري  مراجعة  طریق 
با استفاده  از پرسشنامه بسته- پاسخ  نتایج حاصل  گردید. 
گرفته  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  محتوا،  تحلیل  روش  از 
مقایسه  منظور  به  لیکرت2  مقیاس دهی  تکنیک  از  است. 
طیف  با  کار  نحوه  گردید.  استفاده  عوامل  اولویت بندی  و 
لیکرت به این صورت است که با توجه به اهداف پژوهش 
و متغیرهای مورد بررسی ابتدا گزاره یا پرسش هایی انتخاب 
مورد  نگرش  به  را  پاسخگویان  که جهت گیری  شوند  می 
بررسی منعکس کنند؛ سپس گویه های انتخاب شده در یک 
درجه بندی یا 1تا 9 تایی در اختیار پاسخگویان قرار می گیرد 
  SPSS انتها پاسخها وارد نرمافزار تا به آن پاسخ دهند. در 
شده و با استفاده از این نرمافزار نتایج استخراج میگردد. و 

سپس نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
4. علل لزوم تاکید بر احیای مفهوم محله 

یکی از ویژگی های ارزشمند »محله« این است که مقیاس 
به  برنامه ریزی کیفی و طراحی شهری  برای  بسیار خوبی 
شمار می رود. در واقع دانش طراحی شهری، با تمام توانایی ها 
و نوآوری های خود، در بسیاری موارد یا اسیر مفاهیم کلی، 
نظری و فلسفی می شود و یا در دام زیباسازی بدنه ها، کف ها 
و نشانه ها به بی راهه می رود. ولی مفهوم و مقیاس محله 
به عنوان یک واحد اجتماعی- فضایی یکپارچه این امکان 
را به دست می دهد که تمام فعالیت های مربوط به طراحی 

شهری به صورتی هدفمند، از مقیاس کالنشهری گرفته تا 
فضاها و عناصر شهری منفرد، از یک پیوستگی و انسجام 
فضایی و اجتماعی برخوردار شود. در این زمینه میتوان به 
چند نکته و گزاره راهنما اشاره کرد:  1. نخست این که از نظر 
اجتماعی، برنامه ریزی و طراحی شهری در مقیاس محله، 
از  آگاهی  مردم،  نیازهای  درک  برای  بیشتری  امکانات  از 
کمبودها و مشکالت آنان، جلب مشارکت عمومی و کمک 
به افزایش ایجاد عدالت اجتماعی و برابری فضایی برخوردار 
است. 2. دوم اینکه از نظر فرهنگی و روانشناسی اجتماعی، 
در محله، شرایط مناسب تری برای شناخت و حفظ ارزش ها 
نیازهای  به  می توان  بهتر  و  دارد  وجود  فرهنگی  هویت  و 
عاطفی روانی و زیباشناختی مردم در بستر محیط زندگی 
روزمره آنان پاسخ گفت. 3. سوم اینکه از نظر اقتصادی، در 
محله، نقش مسلط اقتصاد سوداگرانه پولی کاهش می یابد 
و نقش اقتصاد اجتماعی، فعالیت های داوطلبانه، ارزش های 
اخالقی و روحیه همیاری اهمیت بیشتری پیدا می کند. 4. 
چهارم اینکه از نظر زیست محیطی، در محله، میزان عالقه 
و دلبستگی ساکنان به حفظ و بهسازی منابع و ارزش های 
محیط زندگی پیرامون خود بیشتر است و آسان تر می توان 
)صرافی  کرد  اجرا  و  طراحی  را  زیست محیطی  برنامه های 

.)137-143 ،1377
در  حیات  و  سرزندگی  تأمین  ضرورت  و  اهمیت   .5

محله
امروزه به دالیل گوناگون تأمین سرزندگی و شادابی و حیاِت 
مدیریت  نظام هاي  اصلی  دغدغه هاي  از  یکی  به  محیط 
به  محیط  سرزندگی  تأمین  است.  گردیده  تبدیل  شهري 
مثابه یک آرمان مشروع، در صدر بسیاري از اسناد رسمی 
اهمیت  از  برخاسته  به چشم می خورد که خود  شهرسازي 
سرزندگی فضا به مثابه یک هدف و یک وسیله است )گلکار 
1385(. از آنجایی که محالت، ساخت و بافت اصلی شهرها 
را تشکیل می دهند؛ زندگی روزمرة مردم در مقیاس محله 
تأثیر  تحت  را  آن  و  بوده  درک  قابل  محسوسی  طور  به 
بر  مؤثر  عوامل  و  شرایط  در  تغییر  دنبال  به  می دهد.  قرار 
گسترش و توسعه شهري در دوران اخیر، محالت مسکونی 
انسان مدار جایگاه ویژه اي در شکل گیري شهرها داشته 
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کیفیات  اول،  درجة  در   .)1386 چرخچیان  و  )دانشپور  اند 
عوامل  می سازند.  فعال  و  سرزنده  را  فضاها  این  کالبدي، 
بی شمار فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی نظیر ایمنی/امنیت، 
بین  ارتباط  پیوستگی،  فضا،  بصري  و  کالبدي  دسترسی 
محیطی  کیفیت  طبیعی،  عوامل  وجود  راحتی،  کاربري ها، 
)آلودگی هوا، صدا، بصري(، توجه به اقشار مختلف کاربران 
و شرایط فیزیکی آنان وجود نور، آب، فضاي سبز، زیبایی 
و جذابیت محیطی در میزان حضور ساکنین در این فضاها 
تحقیقاتی  اهمیت سرزندگی فضا،  مؤثر می باشد. علی رغم 
که به بررسی تأثیر محیط مصنوع بر سرزندگی در مقیاس 
دیگران  و  )فرانک3  است  محدود  بسیار  می پردازند؛  محله 
2010؛ الوجوی4 و دیگران 2010؛ الیس5 و دیگران 2006؛ 

لسالی6 و دیگران 2005(.
6. جامعه آرمانی و حیات مطلوب  

ابعاد حیات مطلوب، هم بُعد فردي دارد و هم بُعد اجتماعی. 
و  آرمانی«  »جامعه  به  آن  جمعی  بُعد  در  مطلوب  حیات 
کلید واژه هایی  و  مربوط می شود  »زندگی جمعی مطلوب« 
مانند حیات طّیبه، آرمانشهر، اتوپیا، امت، جامعة توسعه یافته 
و جامعه پیشرفته معرفی شده است. معماري به عنوان یک 
عمل خالق سعی در قدم گذاشتن در فرداي مطلوب و زندگی 
بهتر و واالتر دارد. تعریف حیات و جامعة مطلوب رابطه اي 
دوگانه با معماري دارد. از طرفی وظیفه معماري زمینه سازي 
براي توسعه کیفیت حیات و جامعه مطلوب است و از طرف 
دیگر درک چیستی و ابعاد حیات و جامعة مطلوب راهنماي 
عمل مناسبی براي معماري است )معین مهر 1397، 168(.

پایداري  اجتماعی+  پایداري  پایداري=  غرب  دیدگاه  از 
معنایی  بُعد  و  است.  زیست محیطی  پایداري  اقتصادي+ 
چرا  است.  شده  گرفته  نادیده  اسالم(  دیدگاه  از  )برگرفته 
که برای رسیدن به حیات طیبه می بایست به ابعاد معنوی 
و  انسان  کمال  بسترسازی  جهت  در  نیز  حیات  روحانی  و 
در  زندگی  پرتو  در  موضوع  این  که  شود  توجه  وی  رشد 
است.  امکان پذیر  سرزنده  و  مطلوب  محله  و  محیط 
متقاباًل رویکرد اسالمی به محیط مطلوب، قبل از هر چیز 
توحیدي، دانش محور و انسان محور و فرهنگ محور است. 
گرایش هاي متعالی فطري عامل انسجام درونی جامعه تلقی 

شکل گیري  مبناي  عقلی  و  دینی  معیارهاي  و  شده 
نهادهاي مدنی و الگوي سیاسی است. تکیه بر تولید 
فقر  اهداف خدمت  از  پرهیز  به همراه  و خودکفایی، 
موارد  از  عدالت  بر  تکیه  و  احسان  تشویق  کنار  در 
مهم در خط مشی اقتصادي است. اعتقاد به تقدس 
آبادانی  در  انسان  مأموریت  و  طبیعت  بودن  زنده  و 
برداري  بهره  زنده و  زمین، رعایت حقوق موجودات 
از منابع حیات به عنوان نعمت الهی استفادة مجدد از 
تولیدات از جمله محورهاي مورد توجه محیطی است. 
تأکید بر مدیریت و رهبري صالح، و نهاد خانواده و 
تعلیم و تربیت، اعتقاد به جامعة آرمانی آزادي اندیشه 
از جمله  انسان ها و رعایت حقوق دیگران  و برابري 
و  مطلوب  معماري  است.  اجتماعی  فرهنگی  اصول 
پایدار از نظر »غایت« همان غایتی را دنبال می کند 
که  ذکر می کند؛  زمین  فلسفة خلقت  در  که خداوند 
و  کمال  بالندگی  رشد،  بستر  آوردن  فراهم  همانا 
حیات ابدي انسان است )همان، 171(. عالوه بر این 
تالشی در جهت ارائه یک رویکرد جامع از معماري 
صورت  تاکنون  اسالمی  آموزه هاي  بر  مبتنی  پایدار 
نگرفته است که از عمق و جامعیت الزم برای ابعاد 
عملکردی محیط و محله مطلوب برخوردار باشد. به 
بُعد  افزودن  با  دارد  قصد  پژوهش  این  همین جهت 
از  جامع  تصویري  پایداری،  سه گانه  ابعاد  به  معنایی 
معماري پایداِر سازگار با آموزه های اسالمی در جهت 
حیات و سرزندگی محالت ارائه نماید. همانطور که 
در مدل 2 دیده می شود؛ بُعد معنایِی حیات پایدار در 
راس هرم قرار گرفته و سه بُعد دیگر در وجوه هرم با 

نگاه معنا خوانده می شوند.

ُمدل 1. سه بُعد تاثیرگذار در ایجاد
 حیات پایداِر محله )مأخذ: نگارندگان 1397(
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ُمدل 2. هرم ابعاد حیاِت پایدار در محله
 )مأخذ: نگارندگان 1397(

6-1. بُعد پایداری اجتماعی جامعۀ آرمانی و معماری 
مطلوب

محیط مصنوع سامان دهنده حیات جمعی و شکل دهنده به 
فعالیت هاي  آن  سایه  در  که  است  جمعی«  فضاي  »روح 
غیرفردي کیفیت ویژه و سازنده خود را باز می یابند. محیط 
مصنوع، عامل بسیار اساسی در ایجاد فضاي حیات و نظارت 
جمعی است که به نوبه خود باعث کاهش ملموس جرائم 
می گردد  جامعه  اجتماعی  و  روانی  امنیت  سطح  ارتقای  و 

)همان، 174(.
6-1-1. مبانی دینی پایداری اجتماعی 

6-1-1-1. امنیت و ایمنی
اهمیت این موضوع در دعای حضرت ابراهیم)ع( مبنی بر 
امن خواستن شهر مکه و اعطای نعمت ایمنی به شهروندان 
عنوان  به  آرامش«  و  »امنیت  قرآن  در  است.  مشخص 
عبادت پرور  و  مؤمن ساز  محیطی  -که  الهی  موهبت هایی 
فراهم می آورند- بیان شده است؛ و امنیت به عنوان صفات 
شهر مناسب زیست بارها مورد تأکید در آیات و روایات قرار 

گرفته است.
و  جمعی  مراکز  نقش  و  اجتماع پذیری   .2-1-1-6

حضور پذیری افزایش 
در اسالم به این موضوع توجه شده است. به عنوان نمونه 
خداوند در آیه 103 سوره آل عمران می فرمایند: و همگی به 
ریسمان الهی )قرآن و پیامبر)ص(( که شما را به خدا پیوند 

بپرهیزید.  پراکندگی  و  اختالف  از  و  زنید  چنگ  می دهد؛ 
پیامبر اکرم)ص( فرموده اند: بر شما باد شرکت در جماعت و 

مجالس عمومي )محمدي ري شهري 1377، ج 2(.
تعامالت  در  مسجد  نقش  اهمیت   .3-1-1-6

یکدیگر  با  محل  اهالی  اجتماعی 
را  مسجدی  که  هر  فرمودند:  علی)ع(  امام  زمینه  این  در 
حرمت نهد؛ در روز مالقات با خدا، او را خندان و شادمان 
دیدار می کند؛ در حالی که کارنامه اش را به دست راست او 

است.  داده 
6-1-1-4. مشارکت مردمی 

مؤمنان  شما  می فرمایند:  مائده  سوره   2 آیه  در  خداوند 
در  و  دهید  یاری  تقواپیشگی  و  نیکوکاری  در  را  یکدیگر 
گناه و تجاوز به یکدیگر کمک نکنید؛ و از خدا پروا کنید 
که خداوند سخت کیفر است. همچنین در حدیثی از پیامبر 
اکرم)ص( آمده است: هرکس چیزی از زمین های موات را 

او است )حکیمی 1380، جلد 4(. به  متعلّق  احیا کند 
6-2.  بُعد پایداری اقتصادی جامعۀ آرمانی و معماری 

مطلوب
ذیل  اقتصاد  مساله  اسالم،  توحیدي  و  وحیانی  نگرش  در 
نگرش،  این  در  می یابد.  معنا  انسان  حیات  اصلی  مفاهیم 
به  گرایش  که  زنده اي  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 داند7. انعکاس این قاعده در معماري به »اصل 
کارایی«  از تجمالت«، »اصل  اسراف«، »دوري  از  پرهیز 

اشاره دارد )معین مهر 1397، 182(. 
1-2-6. مبانی دینی پایداری اقتصادی 

1-1-2-6. بهره گیری از سنت وقف
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نظام وقف، که عامل بقا و حفظ مجموعه با گذشت زمان 
است؛ از مهمترین اصول در بُعد اقتصادی می باشد. این سّنت 
َحسنه به خوبی می تواند در شهرهای جدید و مجتمع های 
محدودیت هایی  خاطر  به  گردد.  ترویج  توسعه  حال  در 
چنین  دارد؛  وجود  وقفی  ساختمان های  تغییر،  در  که 
ساختمان  هایی عامل پایداری سنت ها و ارزش های هویتی 
دارند  اسالمی  شهر  هویت  در  زیادی  اهمیت  و  می گردند 
)شاطریان و دیگران 1390، 267(. در قرآن کریم با عنوان 

است8.  گفته شده  آن سخن  از  باقیات الصالحات 
2-1-2-6. قناعت

از  اندک  به  کردن  بسنده  معنای  به  لغت،  نظر  از  قناعت 
پرسیدند:  علی)ع(  از حضرت  است.  انسان  نیاز  مورد  آنچه 
منظور خداوند از حیاه طیبه در آیه 97 سوره نحل چیست؟ 
کار  که  ایمانی  با  زن  و  مرد  هر  الَقناَعه«  »ِهَی  فرمودند: 
نیکی انجام دهد؛ او را زندگی پاکیزه خواهیم بخشید. پیامبر 
اکرم)ص( نیز در این باره می فرمایند: »منظور از آن قناعت 
کاشانی  )فیض  است  داده  آنچه خداوند  به  راضی شدن  و 
1360، ج3، 154(. در این باب می توان به احادیثی از امام 

نمود9. اشاره  علی)ع( 
و  آرمانی  پایداری زیست محیطی جامعۀ  بُعد    .3-6

مطلوب معماری 
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. 
ساختگاهی  در  می گیرد؛  بکار  که  منابعی  در  هم  معماري 
به  اساسًا  اقلیمی،  اثرات  لحاظ  به  هم  و  می شود  برپا  که 
محیط خود وابسته است؛ و با ویژگی هاي محیطی از دیگر 
.)188  ،1397 )معین مهر  است  تشخیص  قابل  معماري ها 

1-6-3.  مبانی دینی پایداری زیست محیطی
1-1-6-3.  ایجاد  فضای سبز و منظر طبیعی 

مکان  لحاظ  به  را  شهرهایتان  فرمودند:  پیامبر)ص(   -1
داشته  چشم انداز  و  بوده  چشم نواز  که  بسازید  گونه اي  به 
باشد. امام صادق)ع( فرمودند: زراعت کنید و درخت بکارید 
بخدا قسم هیچ عملی مباح تر و پاکیزه تر از آن نیست. امام 
نگاه  کنند:  روشن  را  چشم  چیز  سه  فرمودند:  کاظم)ع( 

)السیوطی  زیبا  روی  به  نگاه  روان،  آب  به  نگاه  سبزه،  به 
1401ق(.

2-1-6-3.  زیبایي بصری
و  اوست  صفات  و  خداوند  زیبایي ها  سرچشمه  قرآن  در 
زیباترین زیبایي صادر شده از او، انسان است. پس از انسان، 
سراسر طبیعت نشانه هایي زیبا از زیباي مطلق هستند. به 
زبان قرآن راز زیبا شدن حقیقي، رنگ خدا گرفتن است10. 
6-4.  بُعد پایداری معنایی جامعة آرمانی و معماری مطلوب

معنادار بودن محیط و تأثیري که محیط از طریق حواس بر 
ذهن انسان می نهد؛ و بالنتیجه معنایی که از تماس با محیط 
به ذهن  یا  القا و  او  به  انسان در فضایی  قرار گرفتن  با  و 
او متبادر می شود و در نهایت تحوالت فرهنگی و رفتاري 
بر  که عالوه  موضوعاتی هستند  محیط،  تأثیرات  از  ناشی 
تأیید از طریق استدالل منطقی تأیید، با روش هاي تجربی 
نیز به اثبات رسیده اند )معین مهر 1397، 198(. به طور کلی 
از  عبارت  انسان  بر  تأثیرگذار محیط  ویژگی هاي  بارزترین 
نمادها، نشانه  ها، تناسبات، صدا، نور، 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 

می توان مورد توجه قرار داد )نقی زاده 1395، 120(.
6-4-1. مبانی دینی پایداری معنایی

6-4-1-1. مرکز محله با محوریت مسجد یا ُحسینیه
در بافت بیشتر شهرهای اسالمی، سلسله مراتبی از مسجدها 
دید.  می توان  عملکرد  شعاع  تقریبی  حدود  به  توجه  با  را 
هستة اصلی محله های مسلمانان را نیایش گاه ها )در درجة 
در  که  همانطور  بنابراین  می داد.  تشکیل  مسجد(  نخست 
غرب و در »واحدهای همسایگی کالرنس پِری« مدرسه، 
به  مسکونی  بخش  یک  ابعاد  تعیین کننده  عامل  و  مرکز 
شمار می آید؛ در یک شهر اسالمی باید به مسجد به عنوان 
عامل تعیین کننده و مرکزی فرهنگی و مذهبی در بخش 
مسکونی توجه کرد. سپس دیگر خدمات رفاهی، آموزشی، 
بهداشتی و تجاری می توانند در کنار هسته اصلی محله ها 
شوند  طراحی  و  برنامه ریزی  محله  ساکنان  رفاه  برای 

ادب خواه 1383، 559(. و  )پورجعفر 
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6-4-1-2. یادآوری حقایق هستی و انتقال پیام های 
معنوی

بهره گیری از نمادها و نشانه های آشنا برای شهروندان در 
جهت یادآوری و القای ارزش های معنوی یکی از اصلی ترین 
روش هاست؛ که یکی از مهم ترین آنها بهره گیری از کالم 
و  مناسب  مکان های  در  هنرها  سایر  با  ترکیب  در  الهی 
با  که  کتیبه ها  این  است.  کتیبه ها  در  و  محله  اندیشیده 
گچبری  آجرکاری،  کاشی کاری،  همچون  فنونی  و  هنرها 
و  اصول  به  را  ناظر  مداوم  شده اند  آمیخته  خوشنویسی  و 
ارزش هایی متذکر می کردند که بنیاد حیات معنوی اسالم 
و زندگی مسلمانان بر آنها بنا نهاده شده است )بورکهارت 

.)25  ،1370
6-4-1-3. معناسازی و نمادپردازی با طبیعت

دقیقًا  قرآن  دارد.  طبیعت  به  آیه اي«  »نگاه  اسالم  دین 
نشان  این  و  مي برد  کار  به  هم  طبیعت  براي  را  آیه  لفظ 
مرحله  آخرین  هرگز  اسالمي  طبیعت گرایي  که  است  آن 
و  نشانه اي  جنبه اي  هم  آن  بلکه  نیست؛  هستي شناسي 
نمادین دارد تا ما را به مراتب باالتر هستي و مأنوس تر با 
ذات باري  تعالي نزدیک نماید )نصر 1359، 216(. آیه 53 
به  آیه اي  نگرش  که  است  آیه اي  مهمترین  فصلت  سوره 
طبیعت و وجود آدمي را از هم تفکیک کرده و به اهمیت 

مي کند11. تأکید  دو  هر 
6-4-1-4. عالِم محوری و سکونت عالِمان دینی در 

محله
در متون دینی تأکید زیادی بر ارتباط با علماء وجود دارد. 
ساعت  یک  فرمودند:  علي)ع(  حضرت  به  پیامبر)ص( 
همنشیني با عالِم از هزار سال عبادت باالتر است و نگاه 
به عالِم از اعتکاف هزار ساله در کعبه باالتر است و زیارت 
علما از هفتاد طواف و هفتاد حج و هفتاد عمره مقبوله باالتر 
باال مي برد )حلی  را هفتاد درجه  است و خدا چنین کسي 

 .)75 1407ق.، 
6-4-1-5. احیای تعظیم شعائر

تعظیم شعائر از تأکیدات خداوند است. با توجه به آیه 32 
اینکه شهدا زنده اند و  ابراهیم، و  سوره حج و آیه 5 سوره 

نقش  و  موضوع  این  اهمیت  بماند؛  زنده  باید  نیز  یادشان 
یادمان هاي مذهبي در سرزندگی و حیات محله  و  نمادها 

می گردد. مشخص 
مکان یابی نمادهای معنوی و ُقدسی در کانون های اصلی 
محله و لحاظ کردن کالبد مناسب برای آنها تأثیر به سزایی 
یادمان  وجود  راستا  این  در  دارد.  شعائر  تعظیم  احیای  در 
شهدای گمنام در محله نیز مورد اهمیت قرار می گیرد. آیه 
154 سوره بقره12 و آیه 169 سوره آل عمران13 سندی بر 

اهمیت این موضوع هستند )جوادی آملی 1386(.
7. عملکردهای محله از دیدگاه ابعاد پایداری حیات

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

 .)3900  ،1 ج   ،1366 )مجلسی 
بر طبق این روایات می توان عملکردهای متناسب با آن 
در  خدا  با  مناجات  1. بخش  نمود:  بیان  زیر  به صورت  را 
قالب فضای عبادی؛ 2. بخش کسب معاش در قالب فضای 
تجاری؛ 3. بخش کسب علم در قالب فضای آموزشی؛ و 4. 
قالب  از لذت های حالل در  استراحت و بهره گیری  بخش 

فضای واحد همسایگی.
8. بررسی اولویت های حیات بخش به محله از نظر 

معماری و شهرسازی صاحب نظران حوزه 
نتایج حاصل از پرسشنامه در چهار بُعد به قرار ذیل است.
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8-1. بُعد اجتماعی
جدول 1. میانگین نظرات صاحب نظران در بُعد اجتماعی )مأخذ: نگارندگان 1396(

در جدول فوق، میانگین نظرات صاحب نظران گویای این 
است که در بُعد اجتماعی 1. واحد همسایگی بیش از همه 
تأثیر گذار  محله  در  حیات بخشی  و  سرزندگی  افزایش  در 
است. و به ترتیب بعد از آن، 2. فضای عبادی، 3. فضای 

ارتباطی، و 5. فضای تجاری. آموزشی، 4. شبکه 
اولویت  به  توجه  با  پیشنهادی  راهکارهای   .1-1-8

اجتماعی بُعد  های صاحب نظران در اصول 
1. برای برقراری امنیت که موجِب حضور مستمر و ایمِن 
افراد در محله می شود؛ طراحي فضاهای محله به گونه ای 
که مورد نظارت عمومي قرار گرفته و موجِب کاهش جرائم 
)به  امنیتی  فاکتورهای  رعایت  با  طراحی  اهمیت  و  گردند 

خصوص کنترل ورود و خروج( مشخص می گردد.
فضاهاي  وجود  اجتماعی،  تعامالت  ارتقای  جهت  در   .2
باز در محله و درون گرایي آنها باعث مي شود که محله از 
یکنواختي و ظهور کامل در نگاه اول که خسته کننده است؛ 
خارج شود. عابر با مجموعه اي گوناگون و پرجاذبه از انواع 
اول  منظر  در  که  گونه اي  به  روبرو شده؛  محله ای  عناصر 
باشد  داشته  ظاهري  فضا  هر  بلکه  نپذیرد؛  پایان  همه چیز 
درک  و  حضور  همیشه  محل  اهل  یک  براي  و  باطني  و 

فضاهاي داخلي به صورت یک جاذبه قوي باقي بماند. در 
اینجا می توان به ایجاد فضاهاي باز جمعي با کارکرد نمادین 

آییني توجه نمود. مانند فضاهاي 
برای  بسترسازی  مردمی،  مشارکت  ارتقای  منظور  به   .3
مشارکت بیشتر اهالی محل در فعال نمودن امکانات بالقوه 
در  مشارکت  به  محل  اهالی  تشویق  دارد.  اهمیت  محله 
بایر در کنار نظارت کلِی مدیریت  باز زنده سازی زمین های 
و  محله  بالقوه  پتانسیل  ارتقای  و  ثروت  تولید  و  محله ای 
امکانات محله ای مشخص می گردد.  از  استفاده حداکثری 
ایجاد  به  ساکنان  تشویق  گفت  می توان  راستا  این  در 
در  دخالت  جهت  آنها  به  اختیاردهي  و  محلي  شوراهاي 
امور گوناگون محله و تشویق مردم و گروهها به تشکیل 
و  گوناگون  زمینه هاي  در  و...  مردمي  نهادهاي  ها،   NGO

ایجاد تسهیالت و امکانات براي این گروه ها و حمایت از 
مراکز  ایجاد  با  و...  جوانان  زنان،  مانند  مخلتف  گروه های 
اهالی  مشارکت  در  می تواند  و...  ورزشي  فرهنگي،  جمعي 
ویژه  به  و  محلّي  امور  اداره  همچنین،  باشد.  مؤثر  محله 
مسجد مي تواند پس از ساخت به تدریج با حمایت دولتي و 
نظارت ُعلما به خود مردم واگذار گردد. مساجد، حسینیه ها و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
22

-0
4-

16
 ]

 

                            11 / 23

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1174-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و سوم / تابستان 1398 / سال هفتم 78

زیارتگاه ها مي توانند مرکز فرهنگي و مردمي فعالّي را براي 
ترویج و تبلیغ فرهنگ اسالمي و الهي به صورت عمومي 

آورند. فراهم 
سلسله مراتب  بایستی  مسجد،  حریم  به  توجه  برای   .4
تعریف شود. همچنین،  براي طي حریم مسجد  کارکردي 
فضاهاي الزم در مساجد براي عملکردهاي مکمل مسجد 
ساخته شوند؛ چرا که توجه به چند عملکردي بودن مسجد 

در جدول فوق، میانگین نظرات صاحب نظران گویای این 
است که در بُعد اقتصادی 1. فضای تجاری بیش از همه در 
افزایش سرزندگی و حیات بخشی در محله تأثیرگذار است. 
و به ترتیب بعد از آن، 2. واحد همسایگی، 3. فضای عبادی، 

4. فضای آموزشی، و 5. شبکه ارتباطی.
به  توجه  با  پیشنهادی  راهکارهای   .1-2-8
اقتصادی بُعد  اصول  در  صاحب نظران  اولویت های 

مشارکت  ارتقای  جهت  در  وقف«  »سّنت  از  استفاده   .1
نقش  سکونتشان  محل  آبادي  و  استعمار  در  محل  اهالی 
انساني  تعامالت  و  زمینه  جذب سرمایه  و  داشته  به سزایی 
با انگیزه هاي الهي را فراهم می آورد. موقوفات در تأسیس 
و تداوم حیات فضای عبادی و آموزشی تأثیر فراوانی دارند 

برنامه ریزی  در  اهالی محل می شود.  بیشتر  تعامل  موجب 
و طراحی شهری و محله ها بایستی به تناسباتی همچون 
متناسب  توزیع  مساجد،  به  محله  افراد  دسترسی  میزان 
کاربری های  و  فعالیت ها  تجانس  محله،  در سطح  مساجد 
همجوار با مساجد و خوانایی و هویت داشتن مساجد توجه 

بگیرد. صورت  ویژه ای 

محله  در  پایدار  صورت  به  عام المنفعه  بهره مندي هاي  و 
می گیرد. صورت 

2. در توصیف مصادیق قناعت می توان گفت مصرف منابع 
و دگرگونی در آنها در جهت بهبود کیفی و کمال آنها و در 
نهایت کمال انسان بوده و تغییرات و مصرف صرف مدِّ نظر 
نمی باشد. تا حِدّ امکان می بایست نسبت به حفاظت از منابع 
تجدیدناپذیر اقدام نموده و منابع پایدار و تجدیدپذیر مورد 
و  اقلیم  و  برای هر محیط  گیرند. می بایست  قرار  استفاده 
محله ای برنامه ها و طرح هایی مطابق نیاز و مختصات آنها 

تهیه و اجرا شود.
3. برای استفاده عادالنه از منابع طبیعي و پرهیز از اسراف، 
معماران و شهرسازان که به بهره برداري از مواد و مصالح 

8-2. بُعد اقتصادی
جدول 2. میانگین نظرات صاحب نظران در بُعد اقتصادی )مأخذ: نگارندگان 1396(
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8-3. بُعد زیست محیطی
جدول 3. میانگین نظرات صاحب نظران در بُعد زیست محیطی )مأخذ: نگارندگان 1396(

بسیار زیادي در کارهاي خود نیازمندند؛ بایستی نقشه هاي 
اجرایي خود را به نحوي تهیه نمایند که اقتصاد ساختمان 
کاماًل رعایت شود. می بایست از تزئینات بیمورد و اسراف 
و تبذیر در استفاده از مواد و مصالح و نیروي کار و سایر 
همچنین،  شود.  جلوگیري  ساخت  زمان  حتي  و  امکانات 
طراحی فضاهای محله بایستی براساس شیوه هاي طبیعي 
سازگاري با اقلیم و استفاده از انرژي هاي پاک و پرهیز از 
وابستگي زیاد ساختمان به فّناوري صنعتي صورت گیرد.

4. در جهت ارتقای اشتغال زایی و خودکفایی در محله، اهمیت 
این موضوع در رسیدن به جامعه اي با اقتصاد پایدار، نیاز به 

در جدول فوق، میانگین نظرات صاحب نظران گویای این 
است که در بُعد زیست محیطی 1. واحد همسایگی بیش از 
همه در افزایش سرزندگی و حیات بخشی در محله تأثیرگذار 
است. و به ترتیب بعد از آن، 2. فضای آموزشی، 3. شبکه 

ارتباطی، 4. فضای عبادی، و 5. فضای تجاری.
8-3-1. راهکارهای پیشنهادی با توجه به اولویت های 

صاحب نظران در اصول بُعد زیست محیطی
1. اهمیت ایجاد فضای سبز و باغسازی در واحد همسایگی، 
با فضای سبز  ارتباط  در  نیمه باز  و  باز  و طراحی فضاهای 
ارتباط بیشتر اهالی محل  با کاربری آن( موجب  )متناسب 

اقتصاد  به  دسترسی  است.  انسانی  نیروي  تمام  همکاري 
پایدار، با کمک گرفتن از نقش مضاعف و توانایی هاي بالقوه 
و چند بُعدي همه جمعیت فعال در جامعه تسهیل می گردد. 
اقتصادي  قابلیت هاي  و  توان ها  است  الزم  راستا  این  در 
و  شده  شناسایي  و...(  صنعت  گردشگري،  قبیل  )از  محله 
انجام شود.  آنها  تقویت  سرمایه گذاري هاي الزم در جهت 
انتظارات جمعیتي محله  تأمین مشاغل،  با  این صورت  در 
برآورده شده و استقالل آن تأمین مي گردد. همچنین، وجود 
بستر فرهنگی مناسب برای اشتغال در محله موجب کاهش 

نرخ بیکاري می گردد. 

با طبیعت و برخورداري بیشتر از مواهب آن و بهره گیری 
نیز محصول فضای سبز  و  زیبایی  از  اهالی محل  توأمان 

می شود.  محله 
که  محله ای  گفت  می توان  بصری،  زیبایی  مسئله  در   .2
سیما و منظر زیبا دارد؛ این منظر از ترکیب مناسب خانه ها، 
زیبایی  می آید.  دست  به  نور  و  آب  درختان،  سبز،  فضای 
نظم،  ترکیب،  وحدت،  همچون  اصولی  رعایت  در  بصری 
تباین،  ریتم،  تعادل،  تقارن،  مقیاس،  تناسب،  هماهنگی، 
قلمرو و محصوریت نهفته است که در صورت رعایت در 
آنها نقش  فضاهای عمومی می توانند در تجلی زیبایی در 
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داشته باشند. اگر مردم در محیط زندگی شان، با مناظر نرم 
باشند؛ سالمت  داشته  ارتباط  بومی  و  طبیعی  کیفیت  با  و 
عمومی و رفتار اجتماعی ساکنین و حتی نسل های بعدی 
آنان از این ارتباط منتفع خواهند شد. این  امر حتی در رشد 
و تکامل جسمی- روانی گروه های خاص نظیر کودکان و 

دارد. معناداری  تأثیر  در کهن ساالن  اجتماعی  تعامل 
3. در اهمیت توجه به اقلیم و نیازهای اقلیمی می توان گفت 
مبناي  بر  گوناگون  مقیاس هاي  در  طراحي  اصول  رعایت 
شرایط اقلیمي و بستر اکولوژیک )جهت باد، تابش آفتاب، 

توان هاي  از  حداکثر  بهره گیري  منظور  به  و...(  توپوگرافي 
تأثیرگذار  محیطي  کیفیت هاي  ارتقاي  در  محیطي  زیست 
بررسي  و  تحقیق  از  پس  می بایست  راستا  این  در  است. 
کافي، گونه هاي گیاهي بومي و منطبق بر شرایط اقلیمي 
گونه ي  عنوان  به  و  شناسایي شده  محله  اکولوژیک  بستر 
هویتي خاص در منظر محله مورد استفاده قرار گیرد. توجه 
اقلیمی  آسایش  و  کارآیی  انرژي-  هوا،  و  آب  اقلیم،  به 
بایستی با استفاده از طراحی کالبد فضای همساز با  اقلیم 

قرار گیرد. مورد توجه 

8-4. بُعد معنایی
جدول 4. میانگین نظرات صاحب نظران در بُعد زیست معنایی )مأخذ: نگارندگان 1396(
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در جدول فوق، میانگین نظرات صاحب نظران گویای این 
است که در بُعد معنایی 1. فضای عبادی بیش از همه در 
افزایش سرزندگی و حیات بخشی در محله تأثیرگذار است. و 
به ترتیب بعد از آن، 2. واحد همسایگی، 3. فضای آموزشی، 

4. شبکه ارتباطی، و 5. فضای تجاری.
8-4-1. راهکارهای پیشنهادی با توجه به اولویت های 

صاحب نظران در اصول بُعد معنایی
1. با توجه به اولویت اول قرار گرفتن پخش شدن صدای 
اذان در سرزندگی و حیات محله، بایستی در محله در عین 
مراعات شرایط افراد خاص، صدای اذان مطلوب با شرایط 
مطلوب در همه محله وجود داشته باشد. شکل موجود پخش 
اذان در محالت با توجه به تالش برای رساندن صدا به نقاط 
دور دست در بخش های زیادی از محله شرایط نامطلوب 

ایجاد کرده است. 
2. در جهت نقش ادراک ُحسن و زیبایی بصری در سرزندگی 
و حیات محله که اولین اولویت از دیدگاه صاحب نظران است؛ 
می توان گفت فضاهای عمومی محله قابلیت اظهار کالبدی 
مؤلفه های زیبایی را در خود دارند. در این راستا می توانند از 
طریق همسویی با طبیعت، نمایش مؤلفه های زبان و تجلی 
عوامل مکانی همچون ریتم و تقارن و مواردی از این دست، 
در محله  روحانی  و  معنوی  مرتبه  در  زیبایی  تجلی  موجب 
باشند. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای این اصل، استفاده 
و  رنگ  در  و هماهنگی  معماری  فضای  در  از خوشنویسی 
جنس مصالح در افزایش نشاط و شادابی، و نفی طرح های 

خشک و بی ارتباط با طبیعت است. 
پیام های  انتقال  یادآوری حقایق هستی و  باب نقش  3. در 
معنوی در سرزندگی و حیات محله، می توان گفت باید توّجه 
داشت مظاهر و نمادهاي ٌقدسي محدود به نشانه هاي بارز 
تاریخي همچون رنگ ها، مصالح، هندسه هاي سنتي نگردد؛ 
غیر جذاب  شکلي  به  بّنایي  و  سنگین  احجامي  با  غالباً  که 
به کار گرفته مي شوند. این نمادها مي توانند ظهور جدیدي در 
قالب هایي با فناوري نوین و سبک در عرصه محله پیدا کنند. 
به طوري که به جاي ظهور اسم ٌقدسي )قدیم( و در ترکیب با 
آن مي توان اسم ٌقدسي »بَدیع و باِعث« را به ظهور رساند. 
گاه عادي شدن نشانه هاي کهن قدسي براي ذائقه تنّوع طلب 

را مي توان با ایجاد تحوالتي در این مظاهر در محله جبران 
کرد. اقدامات شهرداري ها در این راستا مي تواند بسیار راهگشا 
باشد و الزم است هنرمندان، مفاهیم معنوي و اعتقادي را 
با عالي ترین و خالقانه ترین تکنیک به زبان روز در آثار خود و 

در فضاهاي عمومي در محله تبلیغ نمایند.
فضای  سطح  در  عزاداری ها  و  جشن ها  برگزاری  برای   .4
به  مذهبي  مراسم  که  آنجا  از  گفت  می توان  محله  باز 
خصوص در ماه هاي محرم و رمضان )حرکت و دسته هاي 
یادمان هاي شهدا و غیره(  ایستگاه هاي صلواتي،  سینه زني، 
در هویت بخشي محله مهم ترین نقش را دارند؛ می بایست در 
طراحي محله فضاهایی را برای آنها پیش بیني کرد. این فضا، 
می تواند به واسطة بهره مندی از امکانات فیزیکی و خدمات 
عمومی، تسهیل کنندة حضور مردم به بهانة برگزاری مراسم 
مناسبتی بوده و به همین بهانه، با این مناسبت پیوند بخورد. 
حس  ایجاد  برای  فرصتی  محله،  فضای  در  مردم  حضور 

به مناسبتی خاص است. مشترک، 
5. در اهمیت ایجاد فضاهایی چون سقاخانه، در نظرگرفتن 
گفت  می توان  عبوری  و  عمومی  فضاهای  در  نشیمن 
خصوصیت ایستایی و پویایی فضاهای عمومی و عبوری از 
کیفیت های فضاهاي محله است. گشودگی ها به پویایی فضا 
کمک می کند و محل توقفی را ایجاد می کند که ارزش توقف 
را دارد. در دسترسی هاي محله اي باید به خصوصیت پویایی 
و ایستایی فضاهاي محصور توجه نمود. قرار دادن عناصري 
)بسته به اهمیت عنصر و توجه به مسئله تجمع( در مسیر گذر 
یا خیابان از یک طرف و در جوانب میدان از طرف دیگر، به 

فضا اعتبار مکانی میبخشد. 
6. به منظور احیای تعظیم شعائر و وجود یادمان شهدا می توان 
گفت مکان یابی نمادهای معنوی و ُقدسی در کانون های اصلی 
محله و لحاظ کردن کالبد مناسب برای آنها تأثیر به سزایی 
در احیای تعظیم شعائر داشته و موجب متذکر شدن دائمی 
اهالی محل در فضاهای محله درباره هدف و جهت اصلی 
زندگی می گردد. نمادها و یادمان هاي مذهبي و ٌقدسي باید در 
محله ظهوري پررنگ تر نسبت به مظاهر روزمره داشته باشند 
از  یادمان ها  این  انسان ها جهت دهند.  زندگي  به  بتوانند  تا 
ساده ترین آرایه ها و آثار همچون اسماء الهی تا یاد دانشمندان 
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بزرگ گذشته و معاصر و ارزش  هاي باقي مانده از دفاع مقّدس 
به ویژه شهداي گرانقدر انقالب را شامل مي شود.

9. نتیجه گیری
با توجه به بررسی های صورت گرفته و میانگین اولویت ها 
می توان  پایداری  بُعد  چهار  در  صاحب نظران  نظر  براساس 
گفت از میان این ابعاد، بُعد اجتماعی با میانگین 8/60 در واحد 
همسایگی و فضای عبادی بیشترین اهمیت را در سرزندگی 
و حیات محله دارا است. پس از آن بُعد معنایی با میانگین 
8/34 در فضای عبادی و واحد همسایگی بیشترین اهمیت را 
دارد. در مرتبه سوم، بُعد زیست محیطی با میانگین 8/17 در 
واحد همسایگی و فضای آموزشی بیشترین اهمیت را دارد. در 
مرتبه آخر بُعد اقتصادی با میانگین 7/55 در واحد همسایگی 

و فضای تجاری در سرزندگی و حیات محله نقش دارد. 
این دارد  از  اجتماعی نشان  بُعد  قرار گرفتن  اول  اولویت   -
که این بُعد شرط ُمقّوم ابعاد دیگر است و قرار گرفتن بُعد 
معنایی بعد از اجتماعی حاکی از آن است که ایجاد زمینه های 
ابعاد اجتماعی بی فایده است.  مذهبی بدون در نظر گرفتن 
به عنوان نمونه، در توسعه شهرهای جدید به بُعد اجتماعی 
به  توجه  اجتماعی کمرنگ است.  بُعد  و  داده نشده  اهمیت 
مفهوم همسایگي و همسایه بودن از مهم ترین راهکارهاي 
پاسخ گویي به خواست انساني در ارتباط با نیاز به وابستگي 
است. به همین دلیل، توسعه اجتماعي و کالبدي واحدهاي 
همسایگي و تقویت زندگي اجتماعي در محله از طریق تماس 
چهره به چهره باعث ایجاد هویت و احساس تعلق به مکان 

خواهد شد. 
امروزه لزوم تأکید  - در مرتبه بعد می توان گفت آنچه که 
بر معنویت را دو چندان می نماید؛ تمرکز بیش از حِد جوامع 
معاصر بر جنبه های مادی حیات و ملحوظ داشتن ارجحیت 
مذکور در طراحی و شکل دادن فضاها و کالبد شهر و محله و 
مدیریت آن است. این الزام نه به این جهت اهمیت دارد که 
نیازها و جنبه های مادی حیات نفی شود؛ بلکه از آن جهت 
است که نیازهای معنوی محتاج به تذکر و یادآوری و هدایتی 

بسیار فراتر از جنبه های مادی زندگی هستند.
- اولویت سوم قرار گرفتن بُعد زیست محیطی نیز نشان از این 
دارد که زمینه های دو بُعد اول بایستی فراهم شود تا توجه به 

راهکارهای زیست محیطی مؤثر واقع شود. امروزه نیاز جسمی 
و روحی انسان به برقراری ارتباط با طبیعت موجب گردیده که 
در همة جوامع، طبیعت به مثابه میراث فرهنگی تلقی شود. 
نتایج نشان می دهد که بُعد اقتصادی اهمیت بیشتری از بُعد 
زیست محیطی دارد. ولی اولویت چهارم قرار گرفتن آن در این 
پژوهش نشان می دهد که اقتصاد در محله با اقتصاد در شهر 
فرق دارد. این مسئله اگر در شهر باشد از بُعد زیست محیطی 
مهم تر است؛ اما در محله توجه به راهکارهای زیست محیطی 

اولویت دارد.
در انتها می توان گفت؛ سخن گفتن از سرزندگی محله سخن 
و  است  آن  ساکنان  زندگی  کیفیِت  احیای  و  ارتقا  از  گفتن 
الجرم به کلیه ابعاد حیات اجتماعی، معنایی، زیست محیطی 
و اقتصادی و یک سیستم محله ای مرتبط می باشد. پایداری 
این  اجزای  که  می شود  محقق  زمانی  شهری  محله های 
محله ها متناسب با یکدیگر و در پاسخ به نیازهای ساکنین 
بوده و به رابطه منطقی و مطلوب انسان و محیط بینجامد. 
هدف از طراحی یک محله شایسته و سرزنده، ارتقای کیفیت 
اجتماعی، اقتصادی، و زیست محیطی است که در بستر توجه 
محله  می یابد.  تحقق  ساکنین  معنوی  و  مادی  نیازهای  به 
سرزنده برگرفته از آموزه های اسالمی، سکونتگاهی متوازن 
است که یک فضای زیستی سالم و سرزنده، دلپذیر و توأم 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 ترک آن خاطره و تعلق داشته باشند. در مجموع 
انتخاب محیط زیسِت مطلوب بایستي بر پایه اهداف عالیه 
اسالم صورت پذیرد. محله بایستی هم پاسخ گوي نیازهاي 
مادي و هم معنوي انسان ها باشد و بازتاب و تجلّي این امر در 
بحث هاي نمادگرایي و تجلّي معنا در صورت در حوزه معماري 
و شهرسازي باید به گونه ای باشد که ما را در جهت رسیدن 
به محله ای اسالمي یاری نماید و شاخصه هاي مفهومي آن 
محله را در چهره و سیماي محله به نمایش گذارد. همچنین 
بر مبناي حقوق همسایگي و  با جامعه  انسان  تبیین رابطه 
حقوق شهروندي و حقوق مسجد -که بسیار کم به آن توجه 

شده است- باید مد نظر قرار گیرد.
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می یابد و برای خویش زمینه گشایش فراهم می کند. همچنین فرمودند: غایت میانه روی، قناعت است )آمدی 1395، أهمیت االقتصاد ص 353(. 

10. ِصبغه اهلل َو َمن اَحسُن ِمن اهلل ِصبَغه همه جا به رنگ خدا است و چه کسي رنگش زیباتر است از رنگ خدا )سوره بقره: آیه 138(.
11. به زودي آیات خود را در آفاق )بیرون( و انفس )درون( به آنها نشان مي دهیم تا آنکه بر آنان آشکار شود که او حق است اما آیا تنها همین 

مسئله کافي نیست که خداوند بر هر چیزي شهود مي شود.
12. و کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مرده نخوانید؛ بلکه زنده اند ولی شما درنمی یابید.

13. و کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار؛ بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان از نعمت های بهشت به آنان روزی می دهند.
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Prioritizing sustainability strategies in the 
neighborhood with the Islamic approach

Abstract

Urban planning seeks to improve the quality of life of the city›s residents. The way to 
achieve this is through recognizing the dimensions of life to the neighborhoods and the 
factors that influence it. On the other hand, the vitality of the environment is one of the 
missing circles in urban life. From the perspective of the West, sustainability has three 
dimensions: social, economic, and environmental. This research identifies the important 
dimension of semantic as the fourth factor of religious look. Because the perfection of 
life in the religious view is to reach the life of Tayyibah, and for this purpose, spiritual 
and spiritual dimensions of life should considered in order to establish human perfection 
and growth. This is possible if you live in a lively environment and neighborhood. 
In addition, no attempt has made to present a comprehensive approach to sustainable 
architecture based on Islamic teachings, which has the depth and comprehensiveness 
necessary for the functional dimensions of the environment and desirable neighborhoods. 
Therefore, this study aims to add the semantic dimension to the three dimensions of 
sustainability, to provide comprehensive model of sustainable architecture compatible 
with Islamic teachings to live and vitality of the neighborhoods.
The method of this research is the combination method (quantitative and qualitative). 
Library studies have used to extract dimensions of sustainable living. In the next step, 
with a survey of experts and architects and urban planners, the significance of the model 
criteria has been determined, leading to a researcher-made questionnaire. Finally, the 
collected data analyzed through descriptive statistics. In this research, to identify the 
dimensions and characteristics of the Islamic area, the original Islamic texts (Quran 
and the traditions of the Imams (AS)) have investigated. The findings show that among 
the four dimensions of sustainability, social dimension in neighborhoods has the most 
importance in the vitality and living of the neighborhood. After that, the semantic 
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dimension is most important in the religious space and the Neighborhood. In the third place, 
the environmental dimension in the neighborhood and the educational environment and at 
the last turn of the economic dimension in the neighborhood and the commercial space is 
contributing to the vitality of the neighborhood. At the end, Sustainable life strategies are 
given the priorities in the neighborhood design to create a neighborhood consistent with the 
Islamic worldview is developed.
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