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انسان همواره در تعامل با محيطي است كه متضمن معانی و سطوح مختلفی میباشد و در برابر هريك از آنها رفتار خاصي انجام
ميدهد و از سوی دیگر انعکاس همین رفتار به محیط باز میگردد .هدف از این تحقیق ارائه الگووارهایی کاربردی از دانش
روانشناسی محیطی در تعامل با اندیشه اسالمی است که میتوان در ساماندهی «مکان-رفتار»های زندگی معاصر در راستای
زمینهسازی برای سبک زندگی اسالمی از آن بهره جست .در راستای تحقق این هدف ،این نوشتار از سه مؤلفهی تشکیلدهنده
«مکان-رفتار» یعنی انسان ،محیط و مکانیزم ارتباط انسان-محیط از منظر اندیشه اسالمی ،با طرح سه سؤال در خصوص
ویژگیهای اجتماعی ،روانشناسی و فرهنگی انسان از منظر اندیشهی اسالمی که بر محیط تأثیر میگذارد؛ سطوحی از محیط
که تحت شرایطی بر انسان تأثیر میگذارد و در نهایت مکانیزمهای مورد نیاز برای تأثیر متقابل انسان و محیط از منظر اندیشهی
اسالمی شروع بهکار نمود .در راستای پاسخگویی به سؤاالت ،نیاز به چارچوبی مرجع مطرح گردید که محتوای آن از تعلیمات
اسالمی اخذ شود و از مکانیزمهای علمی روانشناسیمحیطی بدون تعارض با آموزههای دینی بهره گرفتهشود .جهت تبیین این
چارچوب در گام نخست ،نسبت معرفتشناسی دینی با علم تجربی مورد بحث قرار گرفت که بر خالف دیدگاه تفکیکی مدرن،
در ديدگاه اسالمي دين حاكم بر سه حوزهی دين ،علم و هنر است .سپس در گام دوم ،فضای بحث روانشناسیمحیطی اسالمی
در سه حوزهی سامانهی فردی-وجودی در قالب انسانشناسی دین ،سامانهی جمعی-اجتماعی در قالب نگرش دین به جامعه
و سامانهی کالبدی-فضایی در قالب نگرش دین به کالبد بهعنوان سه تجربه فضایی انسان-محیط مورد تحلیل قرارگرفت .در
گام نهایی ،سامانهای سهسطحی جهت بحث در خصوص الگواره مدنظر تبیین گردید که رجوع به وضع موجود اجتماع و متون
اسالمی را شامل میشود؛ شناخت «پدیدههای موضعی» ،شناخت «مکانیزمهای ارتباطی» (بصورت همبستگی یا علّی) میان
«پدیدههای موضعی عام» و «خاص» در حوزهی دین که در سطح قبل شناسایی شدهاست و باالخره ایجاد حلقههای پیوستهی
مکانیزمهای «عام» و «خاص» سطح دوم و ایجاد یک زیرسامانه از آنها که با در برخی مفاهیم یا اجزا ممکن است با روانشناسی
تجربی همچنان اشتراک داشته باشد .نتایج تحقیق استفاده همزمان دو رویکرد آگاهانه (مبتنی بر ضوابط فقه و احکام) و رویکرد
فراآگاهانه (مبتنی بر ارزشها و فضیلتها) جهت تبیین الگوواره روانشناسی محیطی در چارچوب اسالمی قابل طرح میداند که
به بررسی چهار وضعیت موقعیت پیشین یعنی کیفیت زندگی پیش از مدرنیسم (فرهنگ عامه) ،وضعیت موجود بهمعنای کیفیت
زندگی حال ،وضعیت مطلوب بهمعنای شایسته چه کیفیتی از زندگیبودن از منظر اندیشه اسالمی و وضعیت مقدور یعنی قادر به
چه کیفیتی از زندگیکردن جهت ایجاد قرارگاههای رفتاری منطبق با اندیشه اسالمی میپردازد.
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مقدمه

دانش روانشناسي محيطي ،علم تجربي-اکتسابی مطالعه
در روابط انسان-محيط است كه با گردآوري دانشهایی
از حوزههاي مختلف در يك زمينه روانشناختي ،به مطالعه
روابط ،رفتارها و تجارب انساني در محيط ميپردازد.
روانشناسي محيطي بهعنوان يك زمينه بين رشتهاي شامل
دانشهایی چون انسانشناسی ،جامعهشناسی و حتی علوم
سیاسی و اقتصاد میباشد .به این دلیل است که تعدادی از
پژوهشگران ،مطالعه انسان در محیط را در قالب الگوی
«مطالعه محیط – رفتار »1بیشتر ترجیح میدهند (برای
مثال رجوع کنید به راپاپورت .)2 ،1977 2حوزهی مطالعات
محیط -رفتار برمبنای دو دسته مالحظات مکمل پیریزی
گردیده است :دسته نخست ،نظامهای حرفهای طراحی
محیط انسانساخت نظیر معماری ،طراحی شهری و
برنامهریزی شهری و دسته دوم ،علوم رفتاری و اجتماعی-
فرهنگی.

تصویر  .1الگوی مطالعات محیط-رفتار؛ (مأخذ :مور)500 ،2004 3

پرسش تحقیق

این تحقیق در پی پاسخگویی به سه سؤال پایهای است:
 .1کدام ویژگیهای اجتماعی ،روانشناسی و فرهنگی
انسان از منظر اندیشهی اسالمی بر کدام ویژگی از محیط
تأثیر میگذارد؟ و یا در طراحی باید تأثیر بگذارد؟
 .2کدام سطح از کدام محیط ،تحت چه شرایطی ،چه اثراتی
بر روی انسان دارند؟
 .3با پذیرش تأثیر متقابل انسان و محیط ،چه مکانیسمهایی
نیاز است که آنها را بههم مرتبط کند؟
برای پاسخگویی به سوال اول نیاز به شناخت انسان از
منظر اندیشهی اسالمی است که با نگاهی به متون و
تحقیقات صورتگرفته ،مشخص میگردد درخصوص
تفاوت انسانشناسی اسالم و غرب از لحاظ وجه روحانی
بحثهای زیادی صورتگرفتهاست ولی هنوز در بعد
موضوعات روانی و اجتماعی جای کار و ابهامات زیادی
وجود دارد .برای پاسخگویی به سؤال دوم نیاز به واکاوی
وجوه و ابعاد محیط از منظر اندیشهی اسالمی است و اینکه
چه سطح یا سطوحی از محیط در الگوواره روانشناسی
محیطی از منظر اندیشهی اسالمی قابل بحث است.
پاسخگویی به سؤال سوم بعد از پاسخدادن به دو سؤال
قبل ،به سه صورت قابل تحقق است .1 :با تعریف اسالم
از روان انسان و وجوه محیط چه موضوعاتی در تعامل
انسان -محیط اهمیت مییابد؟  .2موضع اسالم در پاسخ به
حل مسائل محیط چیست؟  .3با پاسخهای حاصل از تعامل
انسان-محیط چه رویکردها ،راهبردها و روشهای تحقیقی
قابل طرح است؟

شرح موضوع

این تحقیق با این پیش فرض که جهانبینی [حکمت
نظری ]5دین اسالم -بهعنوان مجموعهای از بینشها
و تفسیرها و تحلیلها دربارهی جهان ،جامعه و انسان،
ایدئولوژی[ 6حکمت عملی ]7ارائه میکند که دالیل چنین
4
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در راستای دو رویکرد قابل بحث در حوزه روانشناسی
محیطی که زمانیکه محیط فیزیکی مورد توجه قرار
میگیرد؛ رفتار انسانی بهعنوان نتیجه محیط فیزیکی مطرح
میگردد (دیدگاه ابژکتیو) و در نگاهی دیگر وقتی رفتار
انسانی مورد توجه قرار میگیرد؛ محیط فیزیکی بهعنوان
معلول این رفتار تلقی میشود (دیدگاه سوبژکتیو) .هدف از
این تحقیق ارائه الگووارهایی از دانش روانشناسی محیطی

در تعامل با اندیشهی اسالمی است و بهعنوان رویکردی
جامع در یک زمینه تعاملی رابطه انسان با محیط و تأثیرات
این دو بر یکدیگر را به گونهای مورد بررسی قرار میدهد
که ارزشها ،نگرشها و احتیاجهای او مورد توجه قرار گیرد.
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ذاتی با برداشت دینی از «انسان» دارد (بشیری ،غروی و
آشتیانی)28-39 ،1388 ،؛ بهویژه در مورد مفهوم «خود»،
تأثیر انگارهی «خود» روایی یا «خود» انضمامی پست
مدرن در نگرشهای این رشته (گلرخ  )1392که در تقابل
کامل با مفاهیم دینی و بهویژه اسالمی است (هرسیج و
ایزدی 158 ،1392؛ رشیدیان  .)119-118 ،1385همچنین
موضوع «انسان ساختهی محیط» (ایتلسون 12و همکاران
 )7 ،1974که نفی ارزشهای جاودانهی انسانی و ثبات ذات
انسانی در تاریخ را هدف قرار داده است؛ معضالت بنیادی
را در بررسی موارد دینی در ذیل این بستر پیش میکشد.
در مورد مؤلفهی دوم ،یعنی «محیط» نیز تعارض مفهومی
برقرار است؛ ایتلسون و دیگران (ایتلسون و دیگران،1974 ،
فصل دوم ،بهویژه در نتیجهگیری فصل )55 ،در معرفی
علم روانشناسی محیط ،نگرش دینی به محیط (که بحث
مسیحیت و ادیان شرقی را در برمیگیرد) را در طیف مقابل
نگرش علمی مطرح نموده و آنها را مغایر یکدیگر دانستهاند.
در مورد مؤلفهی سوم یعنی «مکانیزمهای رابطهی انسان-
محیط» شاید در ابتدا اینگونه بهنظر برسد که بهواسطهی
علمی روانشناسی محیط ،این مؤلفه فاقد
موضع بیطرف
ِ
تعارض با دین باشد؛ اما در نظریات پیشگامان این علم
(پروشانسکی 13و همکاران 23 ،1976؛ ایتلسون و همکاران
 )60 ،1974با تکیه بر تجربهگرایی و نگرش پوپری 14به
علم ،نگرش تاریخی در مقابل نگرش سیستماتیک نسبت
به موضوع رابطهی انسان-محیط مطرح شدهاست .به این
ترتیب نگرش علمی روانشناسی محیط کام ً
ال منوط به
گسست از گذشتهنگری یا آیندهنگری تاریخی که ممیزهی
نگرش دینی است؛ معرفی شده است.
اتکا به سه ویژگی گذشتهگرایی ،آیندهگرایی و فقدان
نگاه سیستمی به مسائل در نگرش به دین ،موانع اصلی
در پیدایش «علم دینی» در قالب معرفیشده چارچوب
(الف) قابل بحث است .هرچندکه این موضوع مورد توافق
عام علمگرایان در حوزهی روانشناسی محیط نیز نیست؛
بهعنوان مثال در مورد وجود یا عدم وجود نگرش سیستمی
در رابطهی انسان-محیط ،نتایج تحقیق متأخر راپاپورت
( )193-4 ،2006حاکی از وجود این نگرش سیستمی
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یا چنانبودن ،زیستن ،ساختن یا شدن را تبیین میکند؛ در
پی آن است که با استخراج آموزههایی از حکمت عملی
دین اسالم که بر پایهی حکمت نظری و آن نیز بر پایهی
منطق و هستیشناسی دین اسالم است؛ به طراحی این
الگوواره بپردازد .در راستای ارائه این الگوواره دو چارچوب
قابل طرح است:
چارچوب الف) محتوا از دانش روانشناسی محیط وام
گرفتهشود و با پذیرش فرض روانشناسی محیط در
خصوص سطوح مختلف محیط (از محیط عینی تا محیط
ذهنی) ،در بررسی تطبیقی ،تأثیر محیط فرهنگی -اجتماعی
سنجیده شود.
چارچوب ب) محتوا از تعلیمات اسالمی وام گرفتهشود
و چارچوبی مرجع متشکل از نظرات دو حوزه اسالم و
روانشناسی محیطی تبیین گردد.
در چارچوب (الف) در واقع دین بهعنوان بخشی از پدیدهی
ذهنی و در زمرهی فرهنگ ،در نقاطی از بحث روانشناسی
محیط که دو عامل ذهنیت مخاطب و فرهنگ ،بهعنوان
محتوا یا بهعنوان چارچوبدهنده به تحقیق مورد نظر
قرار میگیرد (ریولین )2 ،2002 8و وارد موضوع میشود.
راپاپورت (راپاپورت  )19 ،2008برای دخیل کردن
طراحی براساس مطالعات محیط-رفتار ،نقش
فرهنگ در ّ
توسعهیافتهای از دین را تا ح ّد مؤثّر بر الگوهای ذهنی و
رفتاری از تاکیدات روانشناسی محیط معنی میکند.
در چارچوب تحقیق بینرشتهای ،9بهعنوان پارادایمی که
از سوی آلتمن و روگوف ،10از اواخر دههی  1980بهطور
جدی در روانشناسی محیطی مورد توجه قرار گرفته است؛
دین ،مفروضات و آثار آن در تحقیق در مورد یک جامعهی
خاص میتواند مؤثر باشد (ورنر ،براون و آلتمن،2002 11
 .)204در این حالت ،مفروضات اساسی علم روانشناسی در
سه موضوع ماهیت انسان ،ماهیت محیط و ماهیت رابطهی
انسان ـ محیط به صورت پیش-فرض باید پذیرفته شود و
دین به عنوان بخشی از پدیدهی «انسان ـ محیط» موضوع
مورد مطالعه باشد .در مورد مؤلفهی نخست یعنی ماهیت
«انسان» ،مفروضات علمی روانشناسی در شاخههای
مختلف (رفتارگرایی ،شناختگرایی ،روانتحلیلی) تعارضات
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قرار دادن یک علم تجربی ـ اکتسابی (مانند روانشناسی
محیط) در ذیل دین ،معنای بهخصوصی دارد .بر خالف
دیدگاه تفکیکی مدرن كه سهگانهی دين ،علم و هنر را به
حس ّيات قرار ميدهد
ترتيب در مقابل احساسات ،عقل و ّ
و گاه ،ح ّداکثر با درهم آمیختن احساس و حس ،سرشت
واحدی برای دین و هنر قایل میشود (عباسی ،1384
74-109؛ رهنورد )17-20 ،1378؛ در ديدگاه اسالمي،
(سیدرضی  ،1379خطبه
دين حاكم بر این سه حوزه است ّ
حرانی  )699 ،1382و تنها يكي
64-5 ،1718؛ ابن شعبه ّ
از ابعاد دين ،يعني «ايمان» با حوزهی احساسات ،پيوند
قوي دارد.
«علم» برخالف مصطلح امروز ،در لسان قرآن ،حقيقتي
واال و يقيني است که شناختي كلي است و لذا از آگاهي
پروردگار ،همه جا به «علم» ،تعبير شده ،و نوع كاربرد
18
«الراسخون في العلم»
عبارات «اولوالعلم» (قرآن ّ ، )2/18
(قرآن  19)2/7و «العلماء» (قرآن  20)35/28وااليي مقام
صاحبان علم را ميرساند .اين «علم» چنانكه از ظاهر آيات
بر ميآيد؛ امري وابسته به ذهن نيست و خود داراي ماهيت
است؛ چراكه چيزي است كه به انسان «داده» ميشود .بر
مبنای شواهد متعدد (قرآن  21)58/11و (قرآن ،22)30/56
«ايمان» شناختي ،نه در طول «علم» بلكه در عرض آن
است که بهمعناي هم ارزش بودن نيست؛ بلكه استقالل
نسبي دو حوزه را ميرساند .با توجه به حديث مشهور نبوي
که «ایمان معرفت با قلب ،اقرار با زبان ،عمل به ارکان
است» (صدوق )179 ،1362؛ ايمان متكي به «معرفت»
است« .معرفت» را اگرچه حكماء اسالمي به تعابير مختلف
تعريف كردهاند؛ اما در زبان وحي «معرفت» مسبوق به
«نشانه» است (قرآن  23)55/41و «سيما» به معني نشانه و
عالمت است (خسروي حسيني  ،1375ج .)288 ،2به اين
ترتيب ،معرفت نوعي «تداعي» است و لذا چنين ادراكي،
مدرك و
بجر فاعل (مد ِرك) مبتني بر دو ركن است؛ َ .1
 .2نشانه .نشانه ميتواند در شيء مادي باشد يا در ذهن
(امري كه برای روانشناسي تجربي ،بهسختي قابل هضم
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بهطور عام در فرهنگهای بومی است .راپاپورت بهعنوان
نمونهی کاملی از نگرش سیستمی ،به قواعد محیطی در
جامعهی اسالمی (بهعنوان مثال در پژوهش حکیم ()1381
و اکبر ))1988( 15اشاره میکند .مطالعه اخیر حکیم( 16حکیم
معرفی کرده است.
 )212-208 ،2010این سیستم را بهتر ّ
در موضوع «گذشتهگرایی» در رابطهی انسان -محیط،
راپاپورت با مواضع پوپر به مخالفت برخاسته و تاریخیگرایی
را در چارچوب علمی روانشناسی محیط ،معتبر دانسته است.
بدین معنا که نخست مطالعات رفتاری ،چارچوبی را برای
تحلیل و سازماندهی مفاهیم معماری فراهم میکند و سپس،
بستر تاریخی در چارچوب آن سنجیده و دانش کاربردی از
آن استخراج میشود (راپاپورت  .)39-29 ،1990مشکل
تئوريک اين رويکرد ،چگونگي توجيه تداومپذيري مباحث
در روزگار معاصر است چراکه بدون تبيين آن ،کاربردپذيري
تحليل با چالش ج ّدي مواجه خواهدشد .راپاپورت (راپاپورت
 )31 ،1990در بررسي اين موضوع ،مشخص ًا موضع پوپر در
ضرورت اجتناب از تاريخيگرايي را طرح و به پاسخگويي
به اشکاالت او پرداخته و نمونههاي تاريخي را واجد ارزش
«تجربي» از لحاظ «علوم رفتاري» ميداند .بنابراین با
اتخاذ چارچوب (الف) تمايل به تمرکز تحليل بر «بسترهاي
بيزمان» در مورد موضوع معماری اسالمی ميتواند خطر
بالقوهی استخراج «اسالم» از «معماری» را کام ً
ال بصورت
ج ّدی مطرح نماید .در مورد «آیندهگرایی» به لحاظ نظري،
روانشناسي محيط م ّدعي ايدهآلها نيست؛ بلکه به آنچه
که «هست» ميپردازد« :روانشناسي محيط ،مطالعهی
روانشناختي رفتار درمحيط کالبدي زندگي روزمره است»
(لنگ .)23 ،1381
با این حال ،در مورد «آیندهگرایی» این امکان وجود دارد
که از مکانیزمهای علمی روانشناسی محیط ،بدون تعارض
با آموزههای دینی بهره گرفت و این چیزی است که به
زعم نگارندگان ،بیش از دو موضوع نگرش سیستمی و
گذشتهگرایی در دین ،مستلزم ساماندهی بحث در قالب
چارچوب (ب) است که الگوی جامع و مانعتری در اختیار قرار
میدهد .ا ّما تبیین آن نیاز به ارائهی بحثی پایهای در خصوص
نسبت میان علم تجربی با معرفت شناسی دینی دارد.

نسبت میان علم تجربی با معرفت شناسی
دینی
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در حد اعلی بهصورت الهامات غيبي باشد.

تصویر  .2نسبت خودآگاهي ،علم و هنر از دیدگاه اسالمی؛ (مأخذ :نگارندگان)

حال این سؤال مطرح می شود که با این بیان ،برقراری
نسبت میان دین و علم تجربی (در اینجا روانشناسی محیط)
به نحوی که این علم در ذیل دین قرار گیرد و نه دین در
ذیل آن ،چگونه ممکن خواهد بود؟ شهید صدر (صدر ،1360
 )22-15این امر را نه بهعنوان ایجاد محتوای تجربی جدید
یا بنای یک علم جدید ،بلکه بهمعنای «مکتب» شدن آن،
معنی کردهاست .مکتبیشدن علم ،تلقی از علم در معنای
تولید مکانیزمی است که غایت و چارچوب عمل را از علم
خلع و آنرا به دین وامیگذارد .این موضوع در حوزهی بحث
روانشناسی محیط نیاز به تبین فضای بحث و سامانه بحث
روانشناسی محیطی در چارچوب منظر اسالمی دارد.
فضای بحث روانشناسی محیطی اسالمی
روانشناسی محیط ،سه حوزهی فضایی را توأمان شامل
میشود .فضای کالبدی (سامانهی کالبدی-فضایی) ،فضای
اجتماعی (سامانهی جمعی-رفتاری) و فضای فردی-
وجودی (سامانهی ادراکی -دریافتی) (تصویر  .)3اگر این
فضاها بهعنوان حوزههایی متمایز تص ّور شود؛ حضور دین
در بحث نیز به حوزههای مج ّزا تفکیک و بحث خواهد
شد .در این صورت سامانهی فضای فردی-وجودی ،به
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است) .در ذهن بودن نشانه از آن جهت قابل بحث است
که انسان در ضمير خود داراي حداقلي از ذاتيات است كه
دستكم «اسماء» تعليمي از جانب پروردگار به حضرت آدم
(عليه السالم) از آن جمله است (قرآن  .24)2/31بنابراين
راه شناخت حقيقي در حوزه معرفتشناسي ديني دو حوزه
متمایز را شامل ميشود كه هر دو وجههاي فراتر از ذهنيات
دارند و پايهی عمل هستند.
« .1علم» با ويژگيهايي كه شايد در بهترين وجه در
آيات (قرآن 9و17و  25)39 /18متجلي شده باشد؛ سخن
از آناني ابراز میکند كه پيوسته در حال «دانستن»اند .اين
«دانستن» دائمي آنان را به خوف و رجاء و كمال عبوديت در
قلب و در تاريكي شب ميكشاند که با اجتناب از «طاغوت»
و بازگشت به سوي خدا آغاز ميشود و ابزار آن «سمع»
«لب» (مغز) است.
(شنيدن اگاهانه) است و جايگاه آن ّ
26
« .2ايمان» چنانكه از ظاهر آيات (قرآن  )49/7و (قرآن
 27)58/22و (قرآن  28)59/9بر ميآيد؛ جوششي دروني و
مبتني بر حب و بغض است .رسول اكرم (ص) میفرمایند:
«محکمترین دستگیرهی ایمان دوستی در [راه] خدا و
دشمنی در [راه] خدا و تولّی اولیای خدا و برائت از دشمنان
خدای ع ّز ّ
وجل است»( 29شیخ صدوق  .)379 ،1377بنابراین
همچنانكه «علم» با «سمع» حاصل ميشود ايمان با «تذكر
به آيات» (قرآن  30)8/2و «رؤيت» (قرآن  31)33/22فزوني
مييابد و لذا از آن به نور هدايتكننده (روشن كننده راه)
تعبير شده است (قرآن  .32)42/52به اين ترتيب رابطه آن با
«بصر» و «فؤاد» بيش از علم است و جايگاه آن قلب است.
بنابراین در ديدگاه اسالمي میتوان ادعا نمود كه دين ،بر
تمام حوزهی خودآگاهي حاكميت دارد و لذا اگر اين حوزه
ديني شود؛ علم ،ايمان و ادراك ديني نیز حاصل ميشود.
بر خالف ديدگاه تجزيهگرا ،اين سه حوزه (علم ،ایمان و
ادراک) در عرض دين نيستند؛ بلكه در طول آن و زير
مجموعهی آن هستند .در ديدگاه ديني مساله اصلی واقعيت
داشتن ،عالم ماوراء طبيعت و حضور هموارهی انسان در آن
متعين باشد؛ باز هم
است .بنابراین هر علمي ،هر قدر هم ّ
حصول آن با گذار از فيلتر ماوراء طبيعي است .اين ماوراء
میتواند اوهام ،احساسات ،حب و بغض برخاسته از ايمان يا

23

24

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره ششم  /بهار  / 1394سال سوم

بحث انسانشناسی دین؛ سامانهی فضای اجتماعی ،به
نگرش دین به جامعه و سامانهی کالبدی ،به نگرش دین
به کالبد منجر میشود .هریک از این مباحث ،محتواهای
جداگانهای را برای بحث فراهم میآورد که در هر یک
ممکن است چارچوب دینی بتواند مقدم و محیط بر بحث
باشد (مث ً
ال در انسانشناسی) یا اینکه فرع بر ّ
کل بحث و
محاط در آن باشد (مث ً
ال در بحث کالبدی) .محیط یا محاط
بودن چارچوب دینی در مورد سه فضای ارتباطی تصویر
 3نیز محتمل است .بهعنوان مثال ممکن است تق ّدم دین
در رابطهی فضای وجودی و فضای اجتماعی (مسیر الف
تصویر  )3محرز باشد؛ ا ّما در دو رابطهی دیگر (مسیر ب،
ج تصویر  )3موضوعات دینی ،تنها بخشی از محتوای کلی
واقعیت
ارتباط فرد و جامعه با کالبد را تشکیل دهد .اما در ّ
این سه فضا ،سه حوزه مج ّزا و قابل تفکیک نیستد؛ بلکه
بهتر آن است که این سه حوزه را سه بُعد تجربهی فضایی
انسان ـ محیط تصور نمود .به اینصورت میتوان مدلی
سه محوری (تصویر  )4متصور شد .نحوهی حضور «دین»
در این عرصه بستگی به چگونگی حضور کلّی آن در این
فضای سهبعدی و نه صرف ًا نسبت تجزیهشدهی آن با این
سه محور دارد.

تصویر .4محورهای بحث در رابطهی انسان-محیط؛ (مأخذ :نگارندگان)

از جهت «فضای بحث» تفاوت بنیادین روانشناسی محیطی
که در حوزهی اسالمی قرار گیرد؛ در وسعتی است که این
فضا در محور حوزهی فردی تجربه از «حوزه جسمانی»
تا «وجه روحانی» و در محور حوزهی مکانی از «عالم
محسوس» تا «عالم نامحسوس (غیب)» و در حوزهی
جمعی تجربه از «الگوهای روزمره زندگی» تا بحث «امت
واحده به عنوان موجودیتی فرازمانی» گسترش مییاید
(تصویر  .)5در نگرش مدرن به دین ،چنانکه در چارچوب
(الف) شرح موضوع به آن پرداخته شد؛ بهعنوان «تجربهی
دینی» میتوان دید که «فضا»ی بحث دینی با فضای
بحث روانشناسی محیطی کام ً
ال متمایز است و فصل
مشترکی بجز ذهن ادراککننده ندارد .این امر با بسیاری از
ادیان موجود در عالم ،حتی مسیحیت در شکل کنونی آن،
نزدیک میباشد و در حوزهی اسالم نیز نگرش عرفان و
تص ّوف ،روبه این جهت دارد (تصویر .)6

تصویر  .5توسعهی محورهای بحث در رابطهی انسان ـ محیط در نگرش اسالمی؛
(مأخذ :نگارندگان )
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تصویر  .3فضاهای بحث در رابطهی انسان-محیط؛ (مأخذ :نگارندگان)
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تصویر  :6فضای بحث در رابطهی انسان ـ محیط در روانشناسی محیط و عرفان
اسالمی (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .7نسبت فضای روانشناسی محیطی دینی با فضای بحث در فقه اسالمی؛
(مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .8نسبت فضای روانشناسی محیطی دینی با فضای بحث در اخالق
اسالمی؛ (مأخذ :نگارندگان)
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ا ّما در صورتیکه به جمیع محتویات دینی در حوزهی اسالم نظر
شود؛ هر تجربهی محیطی در این صورت ممکن است بخشی
در عالم محسوس و بخشی دیگر نیز درعالم نامحسوس (غیب)
تجربه گردد که بدون درنظرگرفتن هر دو عالم (محسوس و
نامحسوس) تحلیل پدیده ناقص خواهد بود .هرچندکه عالم
ذهنیت مورد بحث روانشناسی
نامحسوس مورد بحث از سنخ ّ
نیست که محتویات آن سوبژکتیو تلقی شود؛ بلکه متعین و
ذهنیت مخاطب است .در تشریح
واقعی و مستقل از کیفیت ّ
عالم نامحسوس از منظر اسالمی میتوان به فرمایش امام
صادق (ع) اشاره نمودکه «محل مرقد امام حسين (ع) از روزى
كه در آن دفن شده است؛ روضهيى از روضههاى بهشت است
و از آنجا اعمال زائران آن حضرت به آسمان برده مىشود و
هيچ فرشتهيى در آسمان و زمين نيست مگر اينكه از خداوند
زيارت مرقد امام حسين را مسألت مىكند .گروهى فرود مىآيند
و گروهى به آسمان بازمىگردند .همان حضرت فرمودهاند مرقد
امام حسين بيست ذرا ع در بيست ذراع در بيست ذراع ،روضهيى
از روضههاى بهشت است» (فتال نيشابورى .)650 ،1366
فضای بحث روانشناسی محیطی اسالمی در حوزهی
قواعد محسوسات بهصورت فقه (تصویر  )7و در حوزهی
غیرمحسوسات (عالم غیب) بهصورت اخالق ،کام ً
ال در حوزة
اسالمی تعریف شده است (تصویر .)8
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با توجه به تصاویر  7 ، 6و  8و با تفکیک حوزهی
جامعهشناسی دینی از روانشناسی محیطی ،فضای بحث
روانشناسی محیطی اسالمی بخشی از فقه و اخالق اسالمی
توجه کرد که تفکیک فضای
را توأمان شامل میشود .باید ّ
بحث جامعهشناسی و روانشناسی ،در نهایت امر قراردادی
است و الجرم تداخل حدود در آنها رخ خواهد داد.

تصویــر  .9تحدیــد فضــای بحــث روانشناســی محیــط در چارچــوب اســامی
(فضــای فــوق محــور بــه جامعهشناســی اســامی تعلّــق مییابــد)

مقایسه تصویر  9و  6حاکی از این است که تنها در
یکچهارم «فضای بحث ،میان روانشناسی محیطی
اسالمی و روانشناسی محیطی تجربی اشتراک و تداخل
وجود دارد؛ لذا در سه حوزهی دیگر ،گذشته از محتوا،
مکانیزمهای مطالعاتی روانشناسی علمی نیز نمیتواند
مستقیم ًا بهکار گرفتهشود و نیاز دارد تا شیوههای مطالعاتی
خاص خود (از درون حوزهی دینی یا احیان ًا حوزههای
خارج از روانشناسی تجربی) وام گرفته شود که خود ،بحث
جداگانهای را میطلبد.

سامانهی بحث در حوزهی روانشناسی
محیطی در چارچوب اسالمی
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جهت بررسی علمی در چارچوب اسالمی برای مطالعهی
رابطهی روانی-رفتاری انسان بامحیط داعیهی نوشتار این
است که میتوان سامانهای در سه سطح تعریف نمود.
سطح ا ّول) نسبت اسالم با موضوعات روانشناسی محیط،
ح ّتی در حالتی که چارچوب اصلی نیز از اسالم اخذ شود؛
نمیتواند و نباید همهی مسائل مبتال به روانشناسی

محیطی کالسیک را شامل شود .این به معنی آن نیست
که با اعمال چارچوب اسالمی ،فضای بحث به دو اتمسفر
مج ّزا -یعنی اسالمی و غیراسالمی -تفکیک خواهد شد؛
چراکه بجز امور تحسینشده و معروف ،امور مکروه و حرام
و نهیشدهها در اخالق و فقه اسالمی ،خود بخشی از
فضای بحث است .بنابراین در وسعت فضای بحث ،نقاط
مشخص شدهای در فقه و اخالق اسالمی وجود دارد که
در مورد آنها «موضعگیری» در منابع دینی دیده میشود.
این «موضعگیری»ها را میتوان به عنوان مجموعهی
«پدیدههای موضعی» در سامانهی مورد نظر قلمداد کرد .در
سطح محدود به حوزهی جسمانی ،محور وجودی و حوزهی
محسوس ،محور حوزه مکانی ،رفتارها (موضع الف تصویر
 )9و در سطح محدود به حوزهی روحانی ،محور وجودی
و حوزهی محسوس ،محور حوزه مکان ،آیینها (موضع ب
تصویر  )9و در سطح محدود به حوزهی جسمانی ،محور
وجودی و حوزهی نامحسوس ،محور حوزهی مکان؛ طیفی
از ادراکات حسی (موضع ج تصویر  )9و در سطح محدود
به حوزهی روحانی ،محور وجودی و حوزهی نامحسوس،
محور حوزهی مکان؛ ادراکات روحانی (موضع د تصویر )9
ذهنیات ممدوح و
قابل شناسایی است .تمامی افعال ،نیاتّ ،
مذموم در اخالق و فقه ،در ذیل این «پدیدههای موضعی»
قرار خواهد گرفت.
در واقع «پدیدههای موضعی»شناسایی شده در موضوع
مورد بحث (روانشناسی محیطی در چارچوب اسالمی) در
سطح پدیدهها هنوز واقع ًا ظهوری ندارد و اگر تنها همین
سطح مطرح باشد؛ اصو ًال این پدیدهها میتواند کمابیش در
حوزهی همان روانشناسی محیطی تجربی نیز بررسی شود.
جهت عملیاتی نمودن ،میتوان پدیدهها را در دو حوزهی
«پدیدههای روانی ـ رفتاری موضعی عام» که مربوط به
پدیدههایی است که ارتباط مستقیم با محیط ندارد؛ ا ّما
«ممکن است» از آن تأثیر بگیرد .بعنوان مثال نوع رفتار و
تعامالت بین فردی و «پدیدههای روانی -رفتاری موضعی
خاص» که مربوط به پدیدههایی است که وجه کالبدی-
مسجل است؛ طبقهبندی نمود تا مطالعهی
محیطی آنها
ّ
واقعیات
آنها منسجمتر شود .در این حالت ناچار بخشی از ّ
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تج ّملي و اشرافي را نهي كرده است و پيامبر «ص» فرموده
است :هر بنايي كه ساخته شود؛ براي صاحب خود -در روز
قيامت -وبالي خواهد بود؛ مگر ساختماني باشد به اندازه
نياز» (حکیمی .)285 ،1380
در واقع آنچه در حوزهی سمبوليزم يا معاني ضمني معماري
اسالمي در منابع مختلف (نظیر آثار بوركهارت و آثار نصر)
مورد اشاره است و «معنا» در معماري اسالمي بر پايهی
آن معرفي و ارزيابي شده است؛ تنها پس از تحقّق تعامل
اجتماعي و سازوكار م ّتحدكنندهی «ا ّمت واحده» قابل طرح
و بررسي است .به بيان سادهتر ،هرآنچه كه بهنوعي مستلزم
«تظاهر» در سطح اجتماع باشد و متمايزكنندهی بخشي از
جامعه از ا ّمت باشد (ابراز هو ّيت فردي يا گروهي) ،بايد با
ابزار «منع شهرت» و هر آنچه بهعنوان «تظاهر معنايي
تشبه
ا ّمت» مطرح شود بايد با ابزار «منع تج ّمل» و «منع ّ
به كفّار» و نيز «حنيف بودن» (به معناي كنارهگيري از
تمام شيوههاي جامعههاي ديگر) سنجيده شود .همه این
موارد ،نه علّت يا مقدمهی تحقّق تعامل اجتماعي مطلوب
اسالم بلکه تابعی از آن است .تعاليم اسالمي ،موضوع
هو ّيتجويي را از كالبد و تظاهرات ما ّدي به سمت اخالق
حسنه اجتماعي و استفاده از كالبد براي تحقق آن (و نه
نمايش كالبدي) ميكشاند.
«ابو قتاده ق ّمي مرفوع ًا روايت كرده است که :در محضر
امام صادق (عليه السالم) راجع به فت ّوت (بزرگواري،
شرافت ،بلند ه ّمتي ،جوانمردي) و مر ّوت (مردانگي ،نرم
دلي ،دليري) گفتگو ميكرديم .سپس حضرت فرمودند:
بگویيد مر ّوت چيست؟ عرض كرديم :نميدانيم .حضرت
فرمودند :به خدا سوگند مر ّوت آن است كه :مرد سفره اطعام
خود را در پيشگاه وسيع خانهاش بگستراند (تا هر رهگذري
از آن بهرهمند گردد) (فلسفی  ، 1368ج .)277 ،1
در اينجا ،يك مكان -پيشگاه خانه -با وصفي اخالقي و
رفتاري از صاحب مكان ،هويتدار ميشود .مقاصد رفتاري-
اجتماعي كه از كالبد انتظار ميرود آن را برآورده كند يا
دستكم در برآوردن آن ،نقش مثبت ايفا كند را؛ بر حسب
ميزان وابستگي به حوزهی فردي و جمعي ميتوان در پنج
رده طبقهبندي كرد :خلوت ،قلمروپايي ،ابراز هو ّيت ،ارتباط
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که متعلّق به حوزهی نامحسوس محور مکان(عالم غیب)
است؛ میبایست به ناچار به ح ّد مصنوعات وهمی ذهن،
تن ّزل داده شود تا قابل مطالعه گردد .بنابراین صِ رف در نظر
گرفتن نیمهی نامحسوس مکان ،بدون هیچ عامل اضافی،
نوعی روانشناسی محیطی خاص اسالمی را رغم خواهد زد
که نیاز به بحثهای دیگری دارد که در مجال این نوشتار
نیست.
سطح دوم) سطح دوم که نخستین گام واقعی برای ورود
به یک «روانشناسی محیطی» در چارچوب اسالمی است؛
به شناسایی «مکانیزمهای ارتباطی» (بصورت همبستگی یا
علّی) میان «پدیدههای موضعی عام» و «خاص» در حوزهی
دین که در سطح قبل شناسایی شدهاست؛ میپردازد .مث ً
ال
در حدیث به این امر برمیخوریم که« :رسول اكرم (ص)
ميفرمود :بستر خواب پسر بچه با پسر بچه و پسر بچه با
دختر بچه و دختر بچه با دختر بچه در سن ده سالگي بايد
از هم جدا شود( .فلسفی  ،1368ج  .)89-90 ،3در اینجا
شریعت برای تحقّق پدیدهی موضعی عام ،ادراکی ـ رفتاری
(عفت ،حیا و ذهنیت صحیح از رفتارجنسی) مکانیزمی
مکانمحور (پدیده موضعی خاص) را تجویز کرده است و
کشف یا اعمال آن را به علم واگذار نکرده است .مفهوم
خاص دیگری از تعلیمات اسالمی که می-تواند به
اساسی ّ
«موقعیت تکلیفی» است که در
بحث چارچوب دهد؛ مفهوم
ّ
مقایسه با «قرارگاه رفتاری» قابل طرح است (رجوع شود به
ناریقمی .)608 ،1392
سطح سوم که از پیوند و ایجاد حلقههای پیوستهی
مکانیزمهای عام و خاص سطح دوم و ایجاد یک زیرسامانه
از آنها پدید میآید که در برخی مفاهیم یا اجزا ممکن
است با روانشناسی تجربی همچنان اشتراک داشته باشد.
بهعنوان مثال در مورد پدیدهی «هویتجویی» انسان در
اجتماع ،دو موضوعی كه به معناي محيط مربوط است؛ ابراز
هو ّيت و ارتباط معنايي (ميتوان از آنها به رابطهی معنايي
جامعه با حوزهی فردي و فرد با حوزهی اجتماعي نیز تعبير
نمود) میباشد که در تعاليم اسالمي ،مقدمه يا جزئي از
ضروريات كالبدي اجتماعي نيست .اين امر را «الحيات»
چنين توضيح ميدهد« :قرآن كريم ،ساختن ساختمانهاي
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معنايي با محيط و تعامل اجتماعي (تصویر  .)10با توضیحات
مذکور در باب هویتجویی از ديدگاه اسالم ،نقش اجتماعي
كالبد محيط از منظر اندیشه اسالمی را بايد در سه عرصهی
خلوت ،قلمروپايي و تعامل اجتماعي ،مورد بررسي قرارداد
و اين سه عرصه ،مقدمهی شكلگيري روابط مطلوب در
جامعه را رقم میزند (تصویر  .)11واضح است كه بخشي
از معني كالبدي (ارتباط غيركالمي و غيرنمادين) و هویت
محیط كه تابعي از سه عرصهی خلوت ،قلمروپايي و تعامل
اجتماعي است؛ در نقش اجتماعي -رفتاری بصورت تبعي و
نه اصلي مندرج است.

تصویر  .10مقاصد رفتاری اجتماعی کالبد؛ (مأخذ :نگارندگان)

بحث در خصوص یافتهها

الف) رویکردهای مواجهه با موضوع روانشناسی
محیط از منظر اسالم
با عنایت به توضیحات مذکور در خصوص فضای بحث و
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تصویــر  .11نســبت مقاصــد کالبــدی اجتماعــی در چارچــوب تعلیمــات اســامی؛
(مأخــذ :نگارنــدگان )

سامانه بحث روانشناسی محیطی اسالمی ،نگارندگان دو
رویکرد آگاهانه و فراآگاهانه را در تبین الگووارهی دانش
روانشناسی محیط در چارچوب اندیشه اسالمی قابل طرح
میداند.
 رویکرد اول) آگاهانه و مبتنی بر قواعد و ضوابط فقه واحکام است .در این رویکرد با رجوع به منابع اصيل اسالمي
سعي میشود که مفاهيم پایه از آن منابع دريافت شود و
موضع «اسالم» را در مورد محيط انسانساخت ،فارغ از
تعين بيروني واقع شده در طي قرون پيشين ادراک شود.
ّ
در این خصوص به چهار بحث میتوان اشاره نمود که در
تعالیم اسالمی مستندات آن موجود است (جهت مطالعه
تکمیلی رجوع شود به ناری قمی :)595 ،1392
 .1بيان عناصر محيطي-كالبدي معين در تعاليم اسالمي
 .2بيان ويژگيهاي توپولوژيك فضاها در تعاليم اسالمي
 .3بيان ويژگيهاي چيدماني فضا در تعاليم اسالمي
 .4بيان ويژگيهاي متريك فضا در تعاليم اسالمي
 رویکرد دوم ،فراآگاهانه و هنجاری (تکیه بر ارزشها وفضیلتها) که برمبنای الگوهای (توصیه یا منعشده) رفتاری
است که نظامي براي تنظيم روابط رفتار-كالبد ارائه میکند
و مقدم بر ذهنيات و حتي ارزشهاي زماني و مكاني ،قابل
ارائه و اجرا است .اگرچه این مورد از بديهيات تعاليم ديني
تمام اديان است اما در مقايسه با مفاهيم سمبليك ،كمتر در
عرصهی نظريهپردازي مورد تأكيد بوده است.
این رویکرد در قیاس با «علوم رفتاری» رایج ،به عنوان
ديدگاه «سوبژكتيو» نسبت به نقش رفتار اجتماعي ،در
شكلدادن به معماري و ديدگاه «آبژكتيو» (بهعنوان مثال
تئوري «نحو فضا») ،دیدگاه میانهای را مبتنی بر نقش دو
عامل سوژه و ابژه و عامل سوم (فرهنگ) در مورد نقش
معماري در رابطه با اجتماع مطرح میکند.
ب .بحث در علمی بودن تلقی اسالمی از نگرش
نسبت به «رابطهی مطلوب انسان ـ محیط»
از میان دو رویکرد آگاهانه و فراآگاهانهی فوق ،رویکرد اخیر با
چالش نظری «علمی بودن» ممکن است مواجه شود؛ چرا که از
زمان دیوید هیوم به این سو ،جدایی علم از حوزهی هنجارها ،در
مرکز حلقهی پوزیتیویسم مطرح بوده است (آپیا 1388؛ سروش
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تأكيدي كه بر «كشف» جنبههاي «انساني» محيط دارند؛
به لحاظ فلسفي «انسانيت» را فاقد ايدهآل مينگرند و
بهترين محيط را محيطي ميدانند كه با ويژگيهاي رواني،
فرهنگي «موجود» در انسان مورد نظر،
رفتاري ،اجتماعي و
ِ
همخواني بيشتري داشته باشد (راپاپورت .)66-67 ،1384
این عبارت ،یک حکم ایدئولوژیکی محض است که کام ً
ال
در عرصهی روانشناسی محیطی عادی تلقی میشود .این
نگرش در گزینش عرصههای قابل پرداختن به آن هم
تسری دارد .بنابراین فرض جان لنگ ( )1381که رویکرد
ّ
تئوریک مبتنی بر رفتارشناسی را دریچهای برای تئوری
اثباتگرایانه برای معماری میداند؛ خود متض ّمن تناقض
است .هرچندکه داعیهی دانش روانشناسی محیطی
توجه به آداب ،رسوم ،ارزشها و معيارهاي اجتماعي و
فرهنگي است (پروشانسکی و همکاران )23 ،1976؛ ا ّما
توجه
ايدهآلهاي رفتاري و شکل
ِ
زندگي آن ،کمتر مورد ّ
احان داراي داعيهی انسانگرايي قرار گرفته است؛ در
طر ِ
ّ
حالی که همین حذف یک موضوع از محدودهی شناخت،
یک انتخاب هنجاری در این رشته است .به اين معنا که
آنقدر که به موضوعات «ادراکي» فرهنگ -نظير معاني
توجه شده است؛ ويژگيهاي ايدهآلي رفتار
و سمبلهاّ -
فرهنگي مورد د ّقت نبوده است .مطلبي (مطلبی ،1380
 )53موضوع را به تفاوت مسألهی طراحان و مسألهی
رفتارشناسان نسبت داده است .عالوه بر معماران ،محقّقان
نيز همواره با پسزمينهاي از اعتقادات فرهنگي (عمدت ًا
توجه کرده
طراحي محيط ّ
مدرنيستي) به مباحث رفتاري در ّ
رسميت شناختن باورهاي اجتماعي و ايدهآلهای
و از به
ّ
فرهنگي ا ِبا نمودهاند (برای مثال رجوع کنید به (پاکزاد و
بزرگ  .))338 ،1391بهبیاندیگر میتوان ادعا نمود که
گرايي مورد نظر بیشتر نظریهپردازان ارتباط مکان-
اثبات ِ
رفتار نظیر لنگ (لنگ  )253 ،1381در باب فرهنگ ،بيشتر
رنگ هنجاري داشته است .بنابراین تطابق با ویژگیهای
فرهنگي موجود در انسان را
رواني ،رفتاري ،اجتماعي و
ِ
ایدهال تلقی نموده و با يافتههاي حاصل از مطالعهی تجربي
در مورد رفتار انسان آن را ارزيابي میکنند .در عين حال،
نوعي نگراني ضمني در اين محققان براي از دست رفتن
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 .)415 ،1379با این حال ،علم روانشناسی محیطی (همانند
سایر حوزههای روانشناسی) ،نمیتواند از هنجاری بودن رها
شود و هم در مبانی و هم در روشها ،میتوان هنجاری بودن
آن را بررسی نمود (مث ً
ال ترجیح روشهای آماری بر کیفی یا
بالعکس ،خود یک ترجیح فراعلمی است) .مسألهی دیگری که
هر محتوای ذیل این نام را به قلمرو هنجاری میکشاند؛ نسبت
طراحی بهناچار با «ارزیابی»
طراحی استّ .
آن با محیط کالبدی و ّ
از وضع موجود و حکم به «تغییر» آن سروکار دارد و به هیچ
وجه نمیتواند از آن جدا شود؛ بنابراین عبارت «محیط مطلوب»
و معادلهای آن ،همواره درای وجه ایدئولوژیکی خواهد بود؛
ظاهر امر این است که روانشناسی محیطی اثباتگرا ،پا به این
عرصه نگذاشته است؛ بدینمعنا که كمتر در متون نظري يا
عملي طراحي محيط ،در ماهيت رفتار مطلوب ،بحث ميشود و
بحث اصلي در اين زمينه ،بر شناخت رفتارهاي موجود متمركز
است و شناسایی ماهیت رفتار مطلوب به حوزههايي بهجز
طراحي موكول ميشود (مث ً
ال نگاه كنيد به بحريني .)4 ،1375
دو اشکال در این تص ّور در مورد علم روانشناسی محیط وجود
دارد .نخست اینکه انتظار موجود از چنین دانشی ،از بیرون،
این نیست .کارستن هريس 33با نقل قولي از شولتز مبني بر
عدم آماده شدن معماران براي مواجهه با وظيفههاي واقعي،
اين سؤال را مطرح کرده است که آيا ما حقيقت ًا ميدانيم که
اين «وظيفههاي واقعي» چه چيزهايي هستند؟ وی در کنار
رجوع به جامعهشناسان براي شناخت شيوهی زندگي ،تدقيق
اين وظيفه را کار فالسفه ميشمرد (هریس  .)4 ،1997لذا یک
انتظار مهم از علوم انسانی مزبور ،این است که در نظريههای
ارتباط رفتار اجتماعي و محيط ،براي رفتار اجتماعي آيندهی
انسان در محيط ،چگونه برنامهريزي شود و اینکه آيا براي این
ارتباط الگويی ايدهآل وجود دارد؟ آيا به حفظ وضع موجود ،رأي
داده شود و يا اص ً
ال براي آن برنامهاي وجود ندارد؟ و هر تغييري
در اين زمينه مطلوب تلقي ميشود؟
دوم اینکه کسانی که از حوزهی روانشناسی محیط به
طراحی کالبدی پرداختهاند؛ کام ً
ال
عرصهی تحلیل یا ّ
پیشفرضهای هنجاری خاصی را وارد موضوع کردهاند
و با آن کار میکنند :رفتارشناسان محيطي (مانند آلتمن،
لنگ) در كنار انسانشناسان محيطي (مانند راپاپورت) با
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جنبههاي انساني محيط ،ميتواند به معني وجود اعتقاد به
تغييرپذيري «ذات انساني» دانسته شود كه عوامل نامساعد
ازجمله محيط -ميتواند آن را تهديد كند.نگاه معماران دوران مدرنيسم و تمام معماريهایي که
ارزشهای معماري را نه از درون اجتماع ،بلكه از تشكلي
حرفهاي يا حكومتي ،اخذ كردهاند را میتوان نوعي
«ديكتاتوري معمارانه» دانست كه معمار براي تحقق
تأثيرگذاري فضا و نه رفتار مطلوب اجتماع ،به آن صورتيكه
مطلوب (براي خود يا كارفرما) ميداند؛ فضا را سازماندهي
ميكند .اين ديدگاه از منظر بحث نوشتار حاضر« ،انسانيت»
را بهمعني «انسانبودن» ،امری متعلق به گذشته مينگرد.
بدین معناکه تأثيرپذيري انسان و تغييرات در عرصهی زندگي
او بهشرط «نو» بودن ،پذيرفتني است .بنابراین در این دیدگاه
تالش براي حفظ چيزي به نام «جوهر انساني مخاطب»
موجب نگراني طراح نيست و امری ضروري تلقي نميشود؛
چراکه اين موضوعات متغير ،به ذات انساني و طبيعي انسان
خدشه وارد نميكنند و «انسان بودن» چيزي است كه وابسته
به منشأ تولد است و نه تأثرات بعدي .34اگر اين رويكرد را
از جنبهی اختيارات و قدرتي كه براي طراحي در آن تصور
شده است؛ مترادف با «جبريت معماري» بدانيم كه مورد
مناقشهی طراحان محيط و رفتارشناسان محيطي است
(آلتمن 7-6 ،1382؛ هیلیر)141 ،2007 35؛ ناكارآمدي آن
در تبيين مسائل محيطي (لنگ  )115-116 ،1381عقيدهاي
است كه همچنان مورد ترديد است.
مطابق این دیدگاه رفتار اجتماعي انسان ،در عمدهی حاالت
در يكي از دوسر طيف ،ديده ميشود؛ يا وضع موجود آن،
كمال مطلوب است و تنها عامل مشروطكنندهی آن خواست
جمعي است و يا اينكه كمال مطلوب نه از عينيت اجتماعي
موجود ،بلكه از ذهنيت يك انسان در مورد امر مطلوب
پديد ميآيد که منجر به ديدگاههاي اتوپيايي ميشود كه
عمدت ًا ماديگرايانه است؛ چراكه ذهنيت انسان منفصل از
معنويت ،با اين حوزه آشناتر است 36و ب ه لحاظ نظري التزام
به قيود اخالقي يا ديني در آن ضرورتي ندارد .در چنين
بستر مفهومي ،ويژگي بنيادي رويكرد اسالم در رابطهی
رفتار اجتماعي با محيط كالبدي ،اهمیت صدچندان مییابد.

در نگاه مفهومی رویکرد اسالم در رابطه رفتار اجتماعی
با محیط کالبدی ،نه مانند رفتارگرايان ،متناسبكردن
محيط با الگوهاي رفتاري موجود (يا حتي بخشي از آن كه
بهواسطهی توافق جمعي ممكن است مطلوب دانسته شود)
بهعنوان ايدهآل تلقي ميشود؛ نه تحقق همپيوندي فضاي
اجتماعي كشفشده از وضع موجود (در نحو فضا) و نه مانند
مدرنيستها ،رويكرد اتوپيايي انسانمحور پذيرفته ميشود.
قدر مسلم آن است كه از ديدگاه اسالم« ،انسانيت»،
كيفيتي كمالجويانه و در ساختار دین متعین و امري است
كه بايد «بشود»؛ است.
ج .الگوواره روانشناسی محیطی اسالمی
طبیعت ًا یک دانش روانشناسی محیطی اسالمی ،باید روابط
انسان-محیط را شناسایی کند .در روانشناسی محیطی
مصطلح ،محدود شدن به بازة ُعرفی زمان حال ،کفایت میکند؛
زیرا موضوع شناخت ،در همین بستر واقع است .ا ّما در آنجا هم
نوعی رویکرد مستتر نسبت به به آینده وجود دارد؛ لذا پرداختن
به آن در حوزهی اسالمی هم امر غریبی نیست .با این وجود،
مسألهی خاص دیگری در حیطهی «شناخت» در حوزهی
اسالمی وجود دارد که ممکن است در روانشناسی محیطی
معمول ،چندان مطرح نباشد .این موضوع را میتوان چنین
بیان نمود که از یک دانش روانشناسی محیط اسالمی ،انتظار
میرود که بتواند شرایط یا مکانیزمهایی را در کیفیت محیط
معرفی کند که تحقق آنها ،در پیدایش یا تثبیت رفتارهای
مبتنی بر سبک زندگی اسالمی ،مؤثّر باشد .این موضوع از
آنجا که حاوی «مکانیزم»ها است؛ غیرعلمی نیست (یعنی
مشتمل بر جمالت شرطی اگر ...آنگاه ...است و نه هنجاری)؛
ا ّما بهلحاظ بستر تجربی مطالعه ،برخالف روانشناسی محیطی
عادی ،با نوعی فقر نمونهی مطالعاتی مواجه است؛ زیرا هم
انسانهای موجود و هم کالبد موجود ،از سبک زندگی اسالمی
فاصلهی زیادی دارند و لذا آزمون تجربی مزبور ،کمتر محتمل
است .ح ّتی اگر آزمونها بر قشر مذهبی اعمال شود و به این
وسیله معضل وجه انسانی آزمون تجربی حل شود؛ معضل
وجه کالبدی همچنان به ق ّوت خود باقی است .به ویژه که
کالبد زندگی معاصر ،بدلیل وارداتی بودن الگوها ،فاقد نسبت
وجودی با سبک زندگی افراد است (یعنی از این سبک زندگی
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برنیامده است؛ بلکه رابطهی معکوس آن بیشتر است؛ سبک
زندگی ،خود را با کالبد وارداتی تطبیق داده است) .رجوع به
کالبدهای پیشین ،نیز بدون مطالعهی رفتارهای متعلّق به آنها
در زمان استفاده ،نسبتی با روانشناسی محیط ندارد .چنانکه در
ابتدای نوشتار از راپاپورت ( )1991نقل شد؛ یک راه حل معضل
مزبور ،رجوع علمی و رفتارشناسانه به پیشینههای کالبدی است؛
این رویکرد در تجارب بین رشتهای میان باستانشناسی و علوم
رفتاری ،دارای پیشینهی علمی حدود سه دهه و مبانی خاص
خود است (کنت -1993 37این کتاب مجموعهای از مقاالت
افراد مشهوری چون راپاپورت ،الرنس و  ...را به همراه مطالعات
موردی گرد آورده است) .در حوزهی اسالمی ،این رویکرد
اهمیت بیشتری دارد؛ با این فرض که در گذشته دو ویژگی
وجود دارد که محیط تجربهی امروز فاقد آن است؛  .1وجود
نسبت مستقیم میان سبک زندگی و الگوهای کالبدی و .2
احتمال تطابق بیشتر سبک زندگی گذشته با الگوهای اسالمی
(بدلیل عدم تأثیرپذیری عمیق جامعه از بیرون) .این مفروضات،
بخش مه ّمی را وارد مطالعات رفتار -محیط در حوزهی اسالمی
میکند و آن ،مطالعهی الگوهای رفتار اجتماعی پیشین و تطبیق
آن با کالبد موجود از آن دوران است .این مطالعه ،میتواند تا

31

ح ّدی جای خالی بستر تجربی برای مطالعهی رفتار-محیط را
در حالتی که هردو موضوع دارای رابطهی وجودی با هم باشند؛
پر نماید و از طریق آن ،برخی مکانیزمهای محتمل برآمدن
الگوی کالبدی از رفتار در حوزهی اسالمی ،شناسایی شود.
لذا الگووارهی دانش روانشناسی محیط اسالمی مدنظر این
تحقیق نیز با هدف ایجاد دانش نظری و عملی با بررسی
چهار وضعیت پیشین ،کیفیت زندگی پیش از مدرنیسم
(فرهنگ عامه) ،وضعیت موجود ،بهمعنای کیفیت زندگی حال،
وضعیت مطلوب ،بهمعنای شایسته چه کیفیتی از زندگیبودن
از منظر اندیشه اسالمی و وضعیت مقدور ،قادر به چه کیفیتی
از زندگیکردن ،برای ایجاد قرارگاههای رفتاری منطبق با
اندیشهی اسالمی است .توصیهی نگارندگان بهرهگیری از هر
دو رویکرد ،آگاهانه و فراآگاهانه است چراکه رویکرد آگاهانه
مبتنی بر اصول فقهی و احکامی بهعنوان پوستهای ،شکل و
قالب ایجاد کرده و تاحدودی از تحریفات ممانعت میکند و
درعین حال باب ورودی به معانی و حکمت نظری نیز میباشد.
رویکرد دوم (فراآگاهانه) نیز درحالت ایدهال به محیطهایی
منجر خواهدشد که معلول الگوهای رفتاری توصیهشده اسالم
میباشد (تصویر .)12
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تصویر  .12الگووارهی پیشنهادی دانش روانشناسی محیطی در تعامل با اندیشه اسالمی
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نتیجه گیری
روانشناسي محيطي تجربی که براي كمك به حل مسائل
مبتال به جوامع در دهههاي اخير دو هدف درك نظري
تعامالت انسان -محيط و كاربرد عملي اين درك را
دنبال كرده است؛ دستاوردهایي در راستای این دو هدف
بهصورت دانش نظري (نظريه) و يافتههاي عملی-تجربي
داشتهاست؛ ا ّما کاربرد این دستاوردها برای جامعهی
اسالمی ،هم در حوزهی «توصیف» و هم در مرحلهی
«تجویز» با چالشهای نظری و عملی مواجه است که
ضرورت پرداختن به چیزی به نام «دانش روانشناسی
محیط اسالمی» را ضروری نشان میدهد.
پرداختن به رابطهی مکان با رفتار اجتماعي ،از منظر دين
با تكيه بر هر يك از دو ديدگاه «سوبژكتيو» و «آبژكتيو»
يك «اشتباه روش شناسانه» است .بهبيانديگر ،دين نيامده
است تا قواعدي را در «پديده»هاي موجود كشف يا حتي
توصيف كند .به همين ترتيب ،استفادهی مستقيم از ابزار
نظريهپردازانهی آنان نيز نادرست است .چنانكه در بحث
«نسبت معرفتشناسی دین با علم تجربی» بحث شد؛
بهدليل آنكه دین ،هستيشناسي و سپس ايدئولوژي خود
را بدواً و نه به صورت اكتشافي از وضع موجود ،عرضه
ميكند؛ طبيعت ًا نه از جانب «علمي» که متكي بر شناخت
پديدهها است بلکه از جانب «فلسفي» ميتواند به مباحث
نظري وارد شود .گرايش به «سمبوليزم» در رابطهی
دين و معماري ،با انتقال نقش كالبد به سطح فراهستي
شناسانه و مطرحكردن آن به عنوان وسيلهی «تذكر» به
هستيشناسي خاص دين ،اين معضل فلسفي را براي خود
حل كردهاست؛ اما در بحث اجتماعي ،موضوع همچنان
حل نشده است .دست كم اين امر مسلم است كه براي

تبيين نوع دخالت دين در رابطهی رفتار اجتماعي و كالبد،
ابزار متفاوتي مورد نياز است كه در تبديل «مفهوم» به
«پديده» كارآيي داشته باشد و نه عكس آن .برای دستیابی
به این ابزار در این مقاله سه سطح مطالعاتی پیشنهاد شد
که توأم ًا رجوع به وضع موجود اجتماع و متون اسالمی
را شامل میشود .شناخت «پدیدههای موضعی» ،شناخت
«مکانیزمهای ارتباطی» (بصورت همبستگی یا علّی) میان
«پدیدههای موضعی عام» و «خاص» در حوزهی دین که
در سطح قبل شناسایی شدهاست و باالخره ایجاد حلقههای
پیوستهی مکانیزمهای عام و خاص سطح دوم و ایجاد یک
زیرسامانه از آنها .سامانهی حاصل از این بررسی برای آنکه
به دادههای تجربی در مورد نسبت انسان -محیط مجهز
شود؛ نیازمند آن است که عالوه بر وضع حال ،تطبیق رفتار
گذشته با کالبد آنها را هم (بهعنوان نمونهی ارتباط وجودی
زندگی و کالبد اسالمی یا شبه اسالمی) دربرگیرد؛ همچانکه
طراحی ،نگاه به
برای کاربردی شدن این دانش در حوزهی ّ
تأثیرگذاری مکانیزمهای شناسایی شده در آینده نیز مورد
نیاز است.
این مقاله با تعریف چارچوب جدید ،راه را برای پژوهش
در مورد محتواهای مربوط به این چارچوب بازمیگذارد؛
به نحوی که هریک از خانههای تصویر  12میتواند شامل
موضوعات تحقیقی میدانی یا کتابخانهای در آینده باشد و
راه را برای گسترش این دانش فراهم سازد .بررسی سطوح
سهگانهی فوق در منابع نقلی و ایجاد پایهی نظری الزم
میدانی نسبت موجود انسان-محیط،
برای ورود به بررسی
ِ
نخستین گام پژوهشی است که پس از این باید در این
راستا برداشته شود.
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 .34ايــن ،همــان اصالــت وضــع طبيعــي اســت كــه محــور تفكــرات اومانيســتي اســت -مثـ ً
ا آنچــه «روســو» ميگويــد ( .نــگاه كنيــد بــه
كاســيرر  ،1360ص)89
Hillier .35
 .36بــراي نمونههــاي طراحــي هــاي محيطــي بــا محوريــت اتوپياهــاي اجتماعــي ،نــگاه كنيــد بــه (پاكــزاد )1386؛ بــراي بحــث فلســفي
نــگاه كنيــد بــه (كاســيرر  ،1360فصــل )5
Kent .37
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Abstract
Mankind is always interacting with an environment that contains various meanings and layers with
each of which the environment behaves differently, and on the other hand, this behavior is effectively
reflected back to the environment. In recent decades, experimental environmental psychology has sought
to help solve the issues posed to human societies by pursuing two objectives of theoretical understanding
of human interactions with the environment and applying this understanding in practice. In pursuit of
these objectives, the area of knowledge has succeeded to build theories and achieve practical findings.
Nevertheless, applying these achievements in an Islamic society faces theoretical and practical challenges
in both «description» and «prescription», which in turn necessitates further investigations about «Islamic
Environmental Psychology». The present study aims to present an applied paradigm of environmental
psychology in interaction with Islamic thoughts, which can be used to organize «location-behaviors» of
contemporary living in order to facilitate the realization of an Islamic lifestyle. In regards, the present
study began with the three constituents of «location-behavior»; that is, humans, the environment and
the mechanisms needed for the human-environmental interaction, and posed three questions: what
social, psychological and cultural characteristics of humans, from the Islamic perspective, affect the
environment? What are layers of the environment that affect humans under certain circumstances? And
finally, what mechanisms are required for a human-environment interaction in Islamic viewpoint?
To answer these questions, two frameworks were proposed: The first relies on environmental psychology
by accepting the assumption about different layers of the environment (from the objective to the subjective
environment) and assesses the effect of sociocultural environment in a comparative study. The second
framework relies on the Islamic doctrines and develops a reference framework consisting of both Islamic
views and environmental psychology views. Following a survey of the two proposed frameworks, the
second one was taken as the reference comprehensive framework in this article.
To develop this comprehensive framework, the relation between religious epistemology and experimental
science was first discussed. Unlike the modern perspective that sets the religion-science-art trinity against
the emotion-intellect-sense one, in respective order, or at most assumes a unity between religion and art
by mixing emotion with sense, the Islamic perspective holds that religion rules these three areas, and only
one aspect of religion is strongly associated with emotions,which is «faith».
In the second step, the Islamic version of environmental psychology debate was analyzed in three areas
of the individual-entity system within the framework of the anthropology of religion, the collective-
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social system within the framework of religion’s attitude toward society, and the body-space system within the
framework of religion’s attitude toward the body, not as separate distinctive areas, but as three spatial humanenvironment experiences. That is to say, the fundamental difference of environmental psychology from an
Islamic viewpoint is so vast that it expands from the «bodily area» to the «spiritual aspect» in the individualentity line, from the «corporeal world» to «incorporeal world (the invisible)» in the body-space line, and from
«routine patterns of life» to the debate on the «united ummah as a timeless entity» in the collective-social line.
In the final step, a three-layer system was devised to discuss the intended paradigm, which includes collective
references to the current state of the society and Islamic texts. The first layer includes identifying «local
phenomena» as clear points in Islamic jurisprudence and ethics, whose «position» in religious sources is
identifiable in behaviors, rituals, sensory perceptions and spiritual perceptions. In fact, theidentified «local
phenomena» have not yet really emerged in environmental psychology within an Islamic framework, and if
this layer is the only one concerned, this phenomena can be more or less studied in experimental environmental
psychology. For practical purposes, the phenomena can be classified in two areas –»general local behavioralpsychological phenomena», indicating phenomena with no direct relationships with the environment,and
may only be affected by it, and «specific local behavioral-psychological phenomena», indicating phenomena
with an established bodily-environmental aspect. The second layer, which is the first real step toward an
«environmental psychology» within the framework of Islam, seeks to identify the (correlative or causal)
«relationship mechanisms» between «general” and “specific” local phenomena in religion that have been
identified in the previous layer. Finally, the third layer emerges from linking and creating connected loops of
general and specific mechanisms of the second layer and through creating a sub-system, and may have certain
concepts and components in common with experimental psychology.
According to the results, two approaches are applicable in the development of an Islamic environmental
psychology paradigm: a conscious approach and a meta-conscious one. The first approach is informed and
based on the rules and regulations of jurisprudence and Islamic orders. In this approach, attempt is made to
extract the basic concepts by reference to the original Islamic sources and to understand the Islamic position on
man-made environment irrespective of the external determination of the past centuries. The second approach is
meta-conscious and normative (relying on values and knowledge), is based on the recommended or prohibited
behavioral patterns, provides a system for the regulation of behavior-body relationships, and takes priority
over mentalities and even time and place values. Although an axiom of all religious doctrines, this approach
has been less emphasized in theorizing, compared to symbolic concepts. Compared to the mainstream
«behavioral sciences» as «subjective» perspective on the role of social behavior, this approach proposes a
middle perspective in forming architecture and an «objective» perspective, based on the role of the subject and
object and the third factor, culture, in relation to the role of architecture in society.
The final outcome of the present study, that is the Islamic environmental psychology paradigm, aims at
producing theoretical and practical knowledge and addresses four conditions: past conditions, i.e., the quality
of life before modernism (the popular culture), present conditions, i.e., the current quality of life, desirable
conditions, i.e., the quality of life deserved by humans from the viewpoint of Islam, and possible conditions,
i.e., the quality of life that can be handled by humans, in order to create behavioral benchmarks in accordance
with Islamic view point. The authors recommend that both conscious and meta-conscious approaches can
be used, since the conscious approach is based on jurisprudence and orders and thus acts as a framing shell,
prevents distortions to some extent, and is also the doorway to theoretical knowledge and implications. also,
the second approach as the meta-conscious one, should ideally create environments that are affected by the
recommended behavioral patterns of Islam
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