
 « الْقَيُّومُ الْحَيُّ هُوَ »

   « محله معماری در پایدار حیات های بنیان» بازخوانی موضوعات کتاب 
 

 در پایدار حيات معنایيِ اصول تبيين»تحت عنوان:  سرکار خانم صدیقه معين مهر در دانشگاه هنر اصفهان، یرساله دکترا

با علوم قرآني  یرساله بين رشته ای در حوزه معمارجایزه برترین  ،« حَيّ اسم مبنای بر انسان کمال بسترسازی جهت در محله

جایزه برترین منتشر شد که توانست   «محله معماری در پایدار حيات های بنيان»این رساله با عنوان کتاب:  .را از آن خود کرد

 سرزندگي از گفتن سخن» ست:نویسنده کتاب معتقد اکند. کتاب سال معماری را از جشنواره کتاب سال دانشجویي دریافت 

 زیست معنایي، اجتماعي، حيات ابعاد کليه به الجرم و است آن ساکنان زندگي کيفيتِ احياء و ارتقاء از گفتن سخن محله

 این اجزاء که شود مي محقق زماني شهری های محله پایداری. باشد مي مرتبط ای محله سيستم یک و اقتصادی و محيطي

 از هدف. بيانجامد محيط و انسان مطلوب و منطقي رابطه به و بوده ساکنين نيازهای به پاسخ در و دیگریک با متناسب ها محله

 نيازهای به توجه بستر در که است محيطي زیست و اقتصادی، اجتماعي، کيفيت ارتقاء سرزنده؛ و شایسته محله یک طراحي

 فضای یک که است متوازن سکونتگاهي اسالمي، های آموزه از برگرفته سرزنده محله. یابد مي تحقق ساکنين معنوی و مادی

 اجتماعي و زیستي نيازهای امکان حد تا و کند فراهم خود ساکنان برای آسایش با توام و دلپذیر سرزنده، و سالم زیستي

 و خاطره آن ترک تصور در و تمایل آن در سکونت ادامه به ساکنان توازن، این نتيجه در که آنچنان نماید، آورده بر را ساکنين

را  شبه پرسش هایي درباره بخش هایي از موضوعات مطرح شده در کتابمعين مهر دکتر خانم پاسخ های « .باشند داشته تعلق

 با هم مي خوانيم:

 

؟ در منابع دینی به خصوص ستا شده معنایی تغییر دچار تاریخ طول در واژه این آیا ؟ستمعنا چه به شهر واژه *

 برای شهر داریم؟ هر کدام از آنها چه بار معنایی دارند؟ دل هاییاقرآن چه مع

 ترین مهم از نيز شهری زندگي به انسان آوردن روی. است بوده تاکنون آغاز از انسان زیستي تجمع مکان ترین عاليشهر 

 را تمدني که یيها ارزش تجمع محل از است محوری شهر، هر. اند دانسته تمدن آغاز را مرحله این است؛ بشریت تاریخ مقاطع

 پایه بر گرفته شکل و فرهنگي های ارزش گاه تجلّي عنوان به شهر .آورند مي وجود به را جهان تصویر نتيجه، در و سازند مي

 نيز را انسان و محيط ارتباط همين نماید؛ مي القا انسان به را هایي ارزش و معاني خویش، اهل بيني جهان اصول و ها آرمان

 ظواهر بر عالوه آن، با تماس و شهر فضای در گرفتن قرار با انسان واقع، در. نمود تلقي حيات از ای جنبه عنوان به توان مي

 درجات شامل انسان، حيات و فرهنگي زمينه به بسته ادراک، این که کند مي ادراک را معنایي مادی، مشهود و ملموس

. است گردیده اشکاالت این دچار آن تعریف که است ساخته انسان مهم های پدیده از یکي شهراز دیگر سو،  .است متفاوتي

 شده تبدیل شود، مي تعریف و سنجيده ارقام و اعداد با که يکمّ ای پدیده به اینک آسمان بود، زمينيِ نمادِ روزگاری که شهر

 معاني و ها آن دهنده لشک اساطيری، و دیني عوامل که بودند مقدسي مراکز مثابه به ،(شرق در ویژه به) اوليه است. شهرهای

 فرمانروایان و پادشاهان افتخار و بزرگي شکوه، نماد عنوان به زمان، مرور به شهرها این. بود نهفته ها آن در عوامل این با مرتبط

 به شهرها جمعيت، تمرکز و ایام گذشت با. داشت شاهان مذهبي وجه و دیني باورهای در ریشه نيز این البته که درآمدند؛

 با خویش، قالع در شدن محدود و محصور با و شده تبدیل فروش و خرید و تجارت مراکز یا فرمانروایان و شاهان تِپایتخ

 .شدند گر جلوه امنيتي و تجاری سياسي، مذهبي، اهداف از نمایشي

 نشيني شهر جدی نمشوقا و منادیان از ،شهری محيط در انسان استعدادهای بهتر تعالي و رشد امکان به توجه با اسالم دیانت

 واسطه به مدینه یا شهر. شود مي خود تأسيسي مرحله وارد که است مدینه یافتن محوریت با نيز اسالم تاریخ و بوده

 پيشبرد به مکان، یک در سياست و فرهنگ اقتصاد، یعني انسان اجتماعي حيات مختلف حوزه سه تجميع امکان از برخورداری

 گریز نماد شهر. سازد مي محقق را خود اللهي خليفة قدرت انسان که است شهر با. رساند مي ییار بهتر بشر نوع تکاملي اهداف

 .اوست خالقيت قوه تجلي بارزترین و طبيعت سيطره از انسان نسبي



 بودن، طيّب امنيت، جمله از دارند؛ معنوی بار اکثراً که شود مي اشاره زیست مناسب شهر صفات به مجيد قرآن جای جای در

 ،126 آیه بقره، سوره ،58 آیه اعراف، سوره ،18و15 آیات سبأ، سوره ،3:تين سوره) برکت و نزدیکي رزق، وفور بودن، سمقد

 (.35 آیه ابراهيم، سوره

 و بوده «امنيت»و «صلح» ،«فراوان رزق» با توأم زندگي آن، مشخصات از که شده اشاره مطلوبي شهر به نحل مبارکه سوره در

 ها آن با قرآني آیات در مطلوب شهر که هایي واژه.  است کرده مبتال گرسنگي و ترس به را شهر ساکنان ا،ه نعمت این کفران

 در  پاکي و سالمتي امنيت، زندگي، معنای به طيّب، و سَلِمَ اَمِنَ، حَيِّ، ریشه از هستند مشتقاتي عمده، طور به شده، توصيف

 باروری و شکوفایي و رشد روح، دارای نابودی، و مرگ برابر در حياتِ و گيزند معنای به «حَيِّ. »معنوی و مادی های عرصه

  ـ است ریشه همين از سالم ـ نقص و عيب هر از عاری مفهوم به «سَلِمَ» خاطر، آسودگي و صلح امنيت، معنای به «اَمِنَ. »است

 و دارد آرامش آن در انسان که است شهری ایمن، شهر. است باطني و ظاهری پاکي روح، و جسم پاکي معنای به  «طيّب» و

 .است داده قرار خطر معرض در را شهر امنيت کند، تهدید را انسان آرامش که عاملي هر

 و بوده قرآني ضوابط بر مبتني آن، اجتماعي روابط نظام که ای جامعه است؛ «قرآني جامعه» همان ،«اسالمي جامعه» از منظور

 .است اسالمي شهر یک ای، جامعه چنين دارد؛ قرآني جهت ساکنانش و شهر هدف

 کالبدی و کاربردی مباني اصول که شهری است؛ استوار( معاد و نبوت توحيد،) دین اصول پایه بر که است شهری اسالمي، شهر

 تحقق با. است( ع)معصومين و الهي کالم از منبعث آن، اخالقي های ارزش و قوانين مجموع و معنایي وحدت جهت در آن،

 وجودی مرتبه باالترین به انسان و گشته ممکن اهلل عند عالم و طيّبه حيات سمت به انسان تکاملي سير که است هریش چنين

 .سازد مي زمين روی بر اللهي خليفه مقام شایسته را انسان که ای مرتبه شد؛ خواهد نائل خویش

 های ارزش. بود خواهد ميسر اسالمي شهر ایه ارزش و اصول ها، ویژگي تبيين امکان اسالمي، متون در دقت و بررسي با

 آورد؛ فراهم را  اسوه شهر به رسيدن های زمينه تواند مي و بوده مکاني فرا و زماني فرا ها، انسان هدایت کتاب قرآن، در نهفته

 چنين در زندگي رهآورد. است ها ریزی برنامه و راهبردها ها، اندیشه تمامي محور قرآن، و الهي احکام که موعود شهری

 عند» عالم در  طيّبه حيات ملکوتي، ميثاق و فطری پيمان از داری پاس و مسير این پيمودن با که است اهلل الي سير شهری،

 .یابد مي تحقق تعالي حق  والیت تحت و «اهلل

 

را اصوال پرداختن به محله چه اهمیتی دارد؟ چمحله چیست؟ در کتاب شما چه نوع نگاهی به محله شده است؟  *

 برای نگاه به شهر اسالمی روی محله کار کردید؟

 اساس. دهد مي پيوند ملي و شهری بزرگتر واحدهای به را خانواده واحد که است مياني، مقياس در انساني، جامعه نوعي محله

 و ستگيهمب احساس دوستي، و حمایت جلب امنيت، تامين بقاء، برای همکاری به انساني افراد نيازهای از محله پيدایش

 ویژگي. است همراه صميمي و پایدار مستقيم، چهره، به چهره روابط با که گيرد مي سرچشمه غيره و فرهنگي اشتراک همدلي،

 مکاني -اجتماعي واحد یک را محله توان مي نظر این از و است مشخص مکان و معين جمعيت به آن وابستگي محله مهم

 است این محله دیگر مهم ویژگي. بخشد مي معنا و هویت سازمان، معين مکان در گروه یک جمعي زندگي به که کرد تعریف

 و قدرت از بخشي. کرد ایجاد فوری یا دستوری طور به را آن توان نمي و گيرد مي شکل طوالني و طبيعي فرایند یک در که

 و پایداری توان از مه دليل همين به و است وابسته آن اعضای مشترک و تاریخي سرگذشت و سرنوشت به محلي جاذبه

 .است برخوردار زیادی ماندگاری

 گيری شکل در ای کننده تعيين نقش مساحت و جمعيت معيارهای که دهد مي نشان ایران و جهان در فراوان های پژوهش

 روابط براساس که است ای یکپارچه هویت و ساختار همان «محله» یک تعریف و تشکيل در اصلي معيار بلکه ندارد، محله

 جمعيت، و وسعت نظر از محله، اندازه دليل همين به. آید مي پدید محله، اعضای ميان مشترک، فرهنگي و فضایي همسایگي،

 و کم آنقدر نه یعني. برگيرد در را نفر هزار ده چند تا نفر صد چند از تواند مي و است برخوردار باالیي کشش و انعطاف از

 که بزرگ آنقدر نه و شود، تبدیل خود اعضای برای باهویت و پرجاذبه توانمند، فضایي -اجتماعي نهاد یک به نتواند که کوچک

 شکل در موثری نقش «همسایگي روابط» تردید بي. بدهد دست از را اعضا صميمانه و چهره به چهره نزدیک، روابط امکان



 و است همسایگي روابط از تر پيچيده و رت گسترده بسيار محله کارکرد و ساختار شد اشاره که همانطور ولي دارد محله گيری

 .کرد محدود همسایگي های حوزه به را محله مفهوم توان نمي

 محله محتوایي معنای تعریف در را اصلي نگاه پنج توان مي دهد مي قرار بررسي مورد را محله که مطالعاتي و ها نوشته در

 .کرد بيان

  اجتماعی واحد یک عنوان به محله -1

 اجتماعي قلمرو آنکه علت به محله نگرش این در. است داشته وجود اوليه الگوهای و ها انگاره همان از محله مفهوم به نگاه این

 ساکن مردم که کند مي فراهم را خدماتي و امکانات دیگر طرف از و کند مي جمع کنار در را مردم و کرده فراهم ساکنين برای

 قوی حس اند گفته اندیشمندان از بعضي. است موثر اجتماعي تعامالت افزایش در کنند، مي استفاده آن از مشترک صورت به

 .دارند را محلي اجتماع حسّ مشخص محله یک در ساکن افراد روانشناسي نظر از و دارد وجود محله در اجتماع یک از

 فضایی -کالبدی واحدی عنوان به محله -2

 از ای مجموعه که است ارتباطي شبکه و خدماتي مسکوني، حدهایوا جمله از مختلف کالبدی عناصر از شده تشکيل محله

. گردد مي تعریف گيرد مي شکل در روابطي که فضایي عنوان به محله نگاه این در. افتد مي اتفاق آن فضاهای در ها فعاليت

 عضویت همچنين. آورد مي دوجو به افراد بين ارتباطات برای را ای زمينه زمين، کاربری الگوهای و ها انجمن ها، سازمان وجود

 صورت به تواند مي محله نگاه این در. گردد مي افراد بين ارتباط باعث عمومي، های سازمان با ارتباط یا قومي گروه یک در

 .گردد تعریف مختلفي های

 سازمان چند یا یک با آن ارتباط اساس بر محله -3

 به که هایي محله مانند. شود مي تعریف محلي ارگان و نهاد یا مانساز چند یا یک با آن ارتباط اساس بر محله نگاه این در

 مرزهای محلي مدیریت یا و فرهنگي و اجتماعي خدمات پوشش تحت نواحي پليس، های حوزه انتخاباتي، های حوزه وسيله

 هم با آن نهادهای از هاستفاد در ساکنين که گردد مي تعریف واحدی عنوان به محله نگاه این در. شود مي تعریف و تعيين آنها

 متمایل که کنند مي تعریف را عملياتي شان های زمينه رسمي، نهادهای و ها سازمان از کدام هر مرزهای. باشند سهيم

 .شوند منطبق هم روی بر دقيقا نيستند،

  گذشته در اجتماعی ساختار و فضایی -کالبدی ساختار عنوان به محله -4

 هر گاهي بزرگ شهرهای در. بود ها پيشه صاحبان و مذهبي و نژادی و قومي های گروه سکونتگاه شهر محالت گذشته در

 به وابسته که مشخص اداری سازمان و ها گرمابه مساجد، بازارها، با مستقل نيمه یا و بود، مستقل شهری خود برای محله

 ترکيبي شهر مرکز و محالت شهر، وعهمجم فضایي -کالبدی نظر از. بود اجتماعي روابط اصلي واحد محله. بود شهر حکومت

 شدند، مي محسوب اصلي عناصر از ایران گذشته شهرهای فضایي -کالبدی ساختار در محالت و. اند مي کرده  ایجاد متجانس

 عناصر و فضاها رشته یک طریق از محالت مراکز و شهر مرکز یعني مجموعه عناصر ميان فضایي پيوند بر ساختار این که چرا

 همبستگي و پيوندها پایه بر مسکوني محالت مرزبندی اجتماعي لحاظ از. است بوده استوار ميدان ها و گذرها دهنده، ارتباط

 ای گونه و شد مي محسوب ارزش نوعي بودن ای محله هم. گرفت مي شکل مذهب حرفه، و کار ای، قبيله و ای طایفه های

 .دیگران برای خود محله افراد سایر از حمایت برای محله افراد از یک هر برای تعهد

  معاصر شهرهای در همسایگی واحد یک عنوان به محله -5

 و نياز مورد های کاربری و اندازه و جمعيت مساحت، کردن مشخص در سعي ایران، در واحد الگوی تهيه جهت تعریف این در

 مساحت و اندازه نظر از و همسایگي احدو چند از ای مجموعه محله دقيق، تعریف در. است محله اجزای و عناصر ویژگي یا

 مساحت و اندازه معيار خدماتي، های کاربری: جمله از محله های ویژگي نهایت در ولي. است همسایگي واحد از تر وسيع

 .شود مي تعریف همسایگي واحد آنها توسط غرب شهرسازی در که است هایي ویژگي همان

 به متون دینی چیست؟  محله با توجه مفهوم احیای بر تاکید لزوم*

 مسلمانان شهرهای فضایي ساختار در محرميت و قلمرو به توجه مي توان گفت: اسالمي فرهنگ در محله اهميتبا توجه به 

 اصل این به توجه. است شده برده نام شهرها طراحي بر حاکم اصول از یکي عنوان به آن از که آنجا تا است، داشته زیادی تاثير



 واحد کوچکترین عنوان به خانه از که باشد مي مختلف های مقياس در فضایي قلمروهای ایجاد مسلمانان، یشهرها طراحي در

 اجتماعي های گروه برای فضایي قلمرو ایجاد در اسالمي شهرسازی در محله بنابراین. رسد مي شهر و محالت به و شده شروع

 .است  خاص جایگاه و نقش دارای

 از حفاظت یا محالت ایجاد لزوم به این مطالب مي توان اشاره کرد: محله مفهوم احيای بر تاکيد لزوم علل همچنين درباره 

 شهرهای در محله مفهوم احيای عبارتي به یا و داد قرار توجه مورد توان مي گوناگوني جهات از را محله مفهوم احيای یا وجود

. است معاصر بزرگ شهرهای در انسان وضعيت دالیل ینا مهمترینِ از یکي. است اهميت واجد متنوعي دالیل به معاصر

 توطن، احساس تضعيف انسان، غربت از عبارت شود مي اشاره آنها به بزرگ شهرهای بارز های ویژگي عنوان به که موضوعاتي

 که د،هستن امثالهم و مکان به تعلق احساس تضعيف انزواطلبي، اجتماعي،( روی در رو تعامل خصوص به و) تعامالت تقليل

 مشارکت و مسئوليت احساس از گيری بهره با تواند مي محالت احيای. باشد موثر آنها تعدیل در تواند مي محله مفهوم احيای

 عنصر عنوان به محله. آورد در خویش اهل برای تحمل قابل و وطن صورت به را محيط شان، زندگي محيط اداره در مردم

( بزرگ شهرهای در ویژه به) را همنوعانش با انسان ارتباط تواند مي( شهر تا خانه زا) زیستي فضاهای مراتب سلسله در واسط

 . کند تقویت خود اهل در را توطن و مکان به تعلق احساس و آورده فراهم

 سبب تواند مي آنها به حصول که است فردی به منحصر های ویژگي دارای و محله مطلوب شهر باب در اسالمي اندیشه

 متون در دقت و بررسي با. گردد شهروندان معنوی و مادی توامان موفقيت و بشر زیستي فضاهای در طيّبه تحيا به رسيدن

 علل و اسالمي فرهنگ در محله اهميت. بود خواهد ميسر اسالمي شهر های ارزش و اصول ها، ویژگي تبيين امکان اسالمي،

 و ها ویژگي از شهرسازان و معماران شناخت عدم و پژوهش کمبود که چرا. اهميت دارد محله مفهوم احيای بر تاکيد لزوم

 محله طراحي در نظر مورد مهم مسائل از اسالمي، اندیشه در شده تعریف انسانِ مبنای بر اسالمي، محله لزوم مورد خصوصيات

 .باشد مي زندگي مطلوب محيط و اسالمي

 هستيم، روبرو غيره و محيطي زیست فرهنگي، ماعي،اجت مسائل خصوص در شهری های چالش انواع با که امروز دنيای در

 کنوني مشکالت راهگشای یکپارچه، و کامل پارادایم یک عنوان به اسالمي شهر عملي و نظری اصول به رجوع شک بدون

 بود. خواهد

 

در  را اولین بار چه کسانی استفاده کردند و چرا؟ در نگاه آنها وجه ممیزه شهر اسالمی "شهر اسالمی"عبارت  *

 چه بود؟

 روشهای که طوری به باشد، مي اعصار همه در زندگي برای کامل شيوه یک اسالم. است رسمي آیين یک از فراتر اسالم، دین

 شهر. است نموده ارائه غيره و اقتصادی فرهنگي، اجتماعي، زندگي جوانب و شئون همه در را کمال درجات ترین عالي حصول

 تبلور مکان را اسالمي شهر توان مي که ای گونه به است؛ بوده اسالم توجه مورد ها، انسان اليتفع و زیست کانون عنوان به نيز

 اند، کرده مي جستجو انسانها مختلف، دوران طول در که شهری آرمان صورت این در که دانست اسالمي های آموزه جميع

 همه کمالِ و زیبایي که گردد مي محسوب اسالمي رشه ویژگي متمایزترین معنوی، و الهي صبغه واقع، در. یافت خواهد تحقق

 .است آن مراتب از جانبه

 نظامي طوسي، نصيرالدین خواجه رشد، ابن سهروردی، الصفا، اخوان فارابي، چون بزرگ اندیشمنداني که اسالم آرماني شهر

 ارزیابي برای معياری اسالم، به قعيوا ایمان و اعتقادی حقيقت کنار در تواند مي اند، گفته سخن آن از ،خلدون ابن و گنجوی

 محيط اجتماع، خدا، با انسان رابطه ترسيم پي در اسالمي شهر آرمان. گویند مي اسالمي شهر از سخن که باشد کساني دعاوی

 اهميت و دارد توجه شهر ساختار به هم و دهد مي قرار توجه مورد را فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، روابط و باشد مي خود و

 جوهر و معنا و روح به تا رود مي آن چهره و شکل شهر، ظاهر ورای به و کشد مي تصویر به را خلقت با هماهنگ معنوی اتحي

 بر تکيه با که هستند بنياني طراحي پي در توحيدی، و دیني تفکر بر مبتني شهر آرمان در معماران و طراحان. یابد دست آن

 و تکثر و آورده مصنوع نظام به مخلوق نظام از را تعادل و هماهنگي و یگانگي و الهي نور تجلي یگانه، خدای به ایمان و توحيد

 .کنند تبدیل ملکوتي فضای و معنوی جهان وحدت به را ناسوت جهان



 پردازد مي سبز فضای رشد و محيط سازی سالم و تبعيض نفي مسکن، و بهداشت آموزشي، خدمات ارائه به تنها نه آرمانشهر،

 علوی و نبوی تعاليم براساس آسماني، و خدا شهر تا اندیشد مي نيز شهروندان اخروی سعادت با همراه دنيوی ادتسع به بلکه

 خداست به آن ساکنان کردن تر نزدیک و انسان تزکيه آن هدف که است روحاني تصویری بر مبتني اسالمي شهر. گيرد شکل

 .دارد قدسي امر با ناگسستي یپيوند خود رنگ و نقوش اشکال، بافت، کالبد، فضا، با و

 نظری های بنيان از متأثر این و کند مي اخذ محتوا از را خود هویت کالبد، و شود مي تعریف معنا تبع به فرم اسالمي، شهر در

 اسالمي شناختي جهان های بنيان در کالبد و روح نسبت همچون محتوا و قالب نسبت که است اسالمي شهرسازی و معماری

 زمان به منحصر اسالم قوانين که این ضمن است، نمانده دور به اسالم نظر از زندگي، مسائل و امور از یک هيچ اقع،و در .است

 جوانب کليه نظر از بودن جامع و کامل دليل به اسالم طرف از شده ارائه اصول و مباني لذا، شود؛ نمي افراد از خاصي گروه یا

 .دارد امروز شهری های چالش با مواجهه در را الزم کارایي شهری، زیست

 

به کی و کجا بر می گردد و چه مراحلی از ایده تا  "های حیات پایدار در معماری محله بنیان "ایده نگارش کتاب *

 نگارش طی شد؟

 ایده نگارش کتاب در پاسخ به سواالت زیر در ذهن نویسنده شکل گرفته است:

 محله طراحي اصول به رسيدن در(( السالم عليهم) معصومين ائمه روایات و کریم قرآن) اسالم دین منابع از توان مي چگونه -1

  کرد؟ استفاده حيات دارای و سرزنده و پویامطلوب و 

 کار به محله طراحي اصول برای مکان بستر در را کامل انسان صفات تحقّق و الهي اسماء تجلي بين ارتباط توان مي چگونه -2

 برد؟

 عمدتا اصول این که کند مي بيان را ثابتي اصول گوناگون های مکان و ها زمان در ها انسان حيات ادامه برای اسالمي تعاليم

 حيات به رسيدن) او زندگي اهداف در خارج، جهان با او روابط دهنده شکل اصول در او، زندگي نحوه در انسان، نيازهای در

 است نظری هم اصول این) کرد جویي پي توان مي او خلقت هدف و( اهلل خليفه عنوان به) زمين در انسان نقش در و( طيّبه

 مقتضيات حسب بر امکانات و مکان و زمان به نسبت که آنچه((. اسالم عملي حکمت) است عملي هم و( اسالم نظری حکمت)

 برای که فتگ توان مي لذا. است آن در مستتر های ارزش و اصول این به پاسخگویي های روش است، متغير مکاني و زماني

 .شوند تعریف و تعيين اسالمي، تعاليم از برگرفته مسلمانان زندگي و زیست مناسب فضای های ویژگي باید اسالمي محله ایجاد

 و جمال صفات تجلّي محله یعني. سازد منعکس را است الهي خليفه مقام که کامل انسان صفات تجلّي محل تواند مي محله

 جایگاهي ترین متعالي این اسالمي نگرش در. یابد دست واال جایگاهي به تواند مي محله تصور این در و گردد الهي جالل

 . شود گر جلوه آن مراتب تمامي در زیبایي و جوید تقرب آن به است ممکن معماری که است

 انساني، فعل و مطلوب حيات فيزیکي بستر عنوان به محله کمال مراتب و محله خالق عنوان به انسان کمال مراتب بين

 .است اثر منشاء و اهميت دارای بُعد دو این از الهي اسماء تجلي مقام به محله تقرب و دارد وجود داری معنا همبستگي

دارای  و مهم موضوعي آن، ادراک و محسوس آثار خلق تا ایده پرورش و شکل گيری از الهي، صفات و اسماء تجلي موضوع

جهت  در کامل انسان الگوی دادن قرار و الهي صفات و اسماء به مربوط سؤاالت با که است، فلسفي و حِکمي بنيان های

شده  انساني علوم حوزه های از بسياری با معماری حوزه پيوند سبب مقوله همين. است ارتباط در طيّبه حيات به دستيابي

حيات  و الهي اسماء به توجه و آن، ندهادراک کن و اثر خالق عنوان به انسان ویژگي های شناخت فرایند این در بنابراین. است

عنوان  به اسالمي اندیشه دادن قرار مبنا با علمي، بستر یک در دو این تعامل نحوه و اثر پيدایش بستر و زمينه به عنوان انسان

 .است برخوردار باالیي اهميت از مشخص نظری چارچوب

 صفات و الهي اسماء تحقّق منظور به محله در پایدار حياتِ یپذیر تحقق فرآیند و معنایي اصولِ ارائه اصلي این کتاب، هدف

 محله است. طراحي در گيری بهره جهت در کامل انسان

 به جدیدی بُعد از باشد مي تعالي حق صفات و اسماء تجلّي که کامل انسان تحقق دادن قرار معيار با کتاب در این راستا، در

 پژوهش در منظر این از است الهي اسماء تجلّي که کامل انسان. شده است تهپرداخ آن طراحي معنایي و الگوی محله موضوع

 دارد هایي ضابطه و کند مي بيان را مباني زندگي محيط طراحي برای که اسالمي اندیشه و نگرفته قرار تحقيق مورد دیگر های



 جهت در معنایي اصول دو این رابطه اساس بر و گرفته قرار پژوهش مورد هم با موضوع دو این کتاب این در. است نشده کار

 .شده است استنتاج آنها از اسالمي محله طراحي برای پایدار حياتِ تحقّق

 برای: گفت توان مي معنا بُعد از اول مرحله در. گرفته است قرار بررسي مورد نگاه اسمائي به حيات نظریِ مباني در این راستا،

 و اسماء از گيری بهره با کتاب این در که گيرد قرار توجه مورد معنا جنس از های حوزه است الزم معنا، حوزه از طراحي آغاز

 و تر متعالي تر، اصيل معماری آثار به و بخشيد ارتقاء را طراحي فرایند توان مي طراحي روش این با. است الهي صفات

 بازتابِ و گردیده است انتخاب حَيّ اسم و شده پرداخته الهي صفات و اسماء بررسي به بعد، مرحله در. یافت دست ارزشمندتر

. گرفته است قرار تفحص مورد محله با مواجهه در کامل انسان های ویژگي و( حَيّ جامع اسم ویژه به) الهي صفات و اسماء

 افزایش بر مؤثر عوامل شناسایي محله، طراحي در معنایي الگوی یک گيریشکل در حَيّ اسم تجلّي کارگيری به از هدف

 .بخشد ارتقاء فضاها این در را مختلف هایگروه و افراد حضور و جذب پتانسيل تا بوده محله دگيسرزن

 :صورت گرفته است زیر مراحل در آنها تحليل و تجزیه و شده آوری جمع اطالعات بندی دسته

 آن بررسي و( حَيّ اسم) االَسماء اُمّ گزینشِ و الهي اسماء شناسي معنا -1

 شامل که آیاتي منطقي، استدالل با و تفسيری -اکتشافي روش با) حَيّ اسم با مرتبط آیات استخراج و قرآني جستجوی -2

 .(شدند انتخاب اند، بوده حَيّ اسم از نظر مورد معاني

 اقتصادی(. بُعد و اجتماعي بُعد محيطي، زیست بُعد) پایداری ابعاد بررسي -3

 اسالمي اندیشه از برگرفته معنایي بُعد افزودن با پایداری ابعاد تکامل -4

 پایداری ابعاد در حَيّ اسم تاثير نحوه -5

 

محله مطلوب را بررسی کرده اید، نقش اسماء الهی  در این کتاب کاربرد اسماء الهی در زندگی و طراحی معماریِ *

  معنا به چه معناست؟  از معماری طراحیِ آغاز و در این بررسی چیست؟

 معنا جنس از های حوزه است الزم معنا، حوزه از طراحي آغاز برای .گردد مي آغاز معنا از آفرینش فرایند اسالمي اندیشه در

 طراحي فرایند توان مي طراحي روش این با. است الهي صفات و اسماء از گيری بهره با کتاب این در که گيرد قرار توجه مورد

 و اسماء کتاب این در) معنا حوزه از استفاده با .یافت دست ارزشمندتر و تر متعالي تر، اصيل معماری آثار به و بخشيد ارتقاء را

 یافت. دست فرایند در نهفتگي به توان مي معماری طراحي در( الهي صفات

 و فردی زندگي در اگر که شود مي بيان ظلم، و جهالت از او تطهير و انسان زندگي در اسماء شدن جاری ضرورت باب در

 فرد نفس، هوای سيطره با صورت این در و شده ور غوطه ظلمات انواع در نکند پيدا جریان الهي سنایحُ اسماء انسان اجتماعي

 بر عالوه عالم های پدیده تمام .داد خواهد دست از را تسليم و ایمان از برخورداری و تعقل و تفکر از بهره مندی امکان جامعه و

 اسماء تجلي مراتب بر معنا و صورت اسالمي حکمت در. دارد رجوع لهيا اسماء به آنان حقيقت و دارند حقيقتي ظاهر، صورت

 .گرفته است قرار بررسي مورد نگاه اسمائي به حيات نظریِ مبانيدر این کتاب  .است الهي

 مرحله بيان شده است: 3کتاب در  این در الهي اسماء از گيری بهره

 ایده گیری شکل: اول مرحله -1

 انسان و دارد وجود آن در زیادی های قابليت که است بذری مانند ایده این. گيرد مي شکل معماری اوليه ایده مرحله این در

 ادراک و معنا حقيقي مبدا شناخت مرحله این در. نماید شکوفا را آنها تواند مي خود های مهارت و ها توانایي با متناسب معمار

 هستي آفرینش و خلق فرایند در آن مهم نقش به کریم قرآن در و است "الهي صفات و اسماء" مبدا، این که است آن احصاء و

 معاني به نسبت معرفت کسب در باید معماری، و هنری آثار آفرینش خصوص به امور کليه در انسان لذا. است شده تاکيد بسيار

 دهد ارتقاء چنان را ودخ وجودی مرتبه معرفت، و علم کسب با و باشد داشته جدی عزم الهي صفات و اسماء متعالي مفاهيم و

 به را خویش افعال تا. نماید احصاء و ادراک را "الحُسني اسماء "خصوص به الهي صفات و اسماء متعالي مفاهيم بتواند که

 .بگيرد خود به الهي رنگ او فعل و گرداند متّصف الهي فعل صفات

 



 معماری طرح گیری شکل: دوم مرحله -2

 و نماید اقدام( اثر مجازی صورت) معماری طرح به رسيدن برای خود اوليه ایده بسط به یستبا مي معمار انسان مرحله این در

 .باشد داشته مخاطب و خود اعتقادی مکتب نبایدهای و بایدها و نيازها و انسان از مشخصي تعاریف باید راستا این در

 معماری محسوس اثر ایجاد: سوم مرحله  -3

 تمامي در. گردد مي طبيعت عالم در معماری آثار ایجاد به نوبت اثر، مجازی صورت قالب در معماری طرح تکميل از بعد

 مي اسالم مکتب نبایدهای و بایدها به توجه و گيری شکل بستر مکاني و زماني شرایط مجموع نيز معماری اثر اجرای مراحل

 .گيرد قرار معمار توجه مورد بایست

 

 محله انتخاب شده است؟ طراحی در آن تجلّی بررسی برایاسم حَیّ  ،چرا از بین اسماء الهی *

 دیدگاه مي توان اولویت انتخاب اسم حَيّ در برابر دیگر اسماء الهي را مطرح کرد: 3از 

 ص() پیامبر فرمایشات و قرآن در الهی اسماء دیگر بر حَیّ اسم اولویت -1

 این ميفرماید، معرفي آن به را خویشتن و پسندیده خود اللالج ذی ذات معرفي در خداوند که عنواني ترین جامع و بزرگترین

 او جز که است خدایي اهلل(. 2 آیه عمران، آل سوره و 255 آیه بقره، سوره) الْقَيُّومُ الْحَيُّ هُوَ إِالَّ إِلهَ ال اللَّهُ: است کریمه آیه

 . خداست اعظم اسم «القيّوم الحَيّ» که شده بيان نبوی احادیث برخي در .است پاینده و زنده او و نيست معبودی

 جميع حاوی و الحُسني اهلل اسماء تمام محور اند شده ذکر کریم قرآن سورة سه در که «القيّوم الحَيّ» مبارک اسم دو هر

 است این نيز آمده «حَيّ» شریف اسم از پس همواره «القَيّوم» شریف اسم قرآن در اینکه سرّ. است متعال خداوند کمال صفات

 پس رتبه در و حيات آثار از قيوميّت و است خداوند( ذاتي) ثبوتي صفات همه منشأ( مفهومي تحليل لحاظ از) «حَيّ» اسم که

 قيّوميت صفت و است خداوند ذاتي اسمای و صفات همه منشأ و جامع ،«حَيّ» اسم و حيات صفت رساتر، تعبير به. است آن از

 .اوست حيات از گرفته نشئت و خداوند عليف صفات و اسماء همه جامع قيّوم، اسم و

 کهن فالسفه و عُرفا دیدگاه از الهی اسماء دیگر بر حَیّ اسم اولویت -2

: که هفتگانه اسمای از عبارتند پيشوایان و امامان و است، جلوداران و پيشوایان پيشوای و امام حَيّ عربي، اسم از دیدگاه ابن  -

 اسم و هستند اسماء دیگر پيشوایان و امامان اسماء این. باشند مي «مُتکلم و بصير و ميعس و قادر و مُرید و عليم و حَيّ»

 .آنهاست جلودار و مقدم «حَيّ» بنابراین باشند، نمي «حَيّ» برای جز آنان زیرا است، امامان این امام «حَيّ»

 اُمّهات» به را گردند مي اسماء سایر مبدأ و دارند احاطه اشياء همة بر که ، اسمائيالحکم فصوص شرح در قيصری از دیدگاه -

 قدرت، اراده، علم، حيات، از عبارتند باشند، مي حق کلية اسماء منشأ که اسماء این. اند نموده تعبير «اسماء ائمّه» یا و «اسماء

 از همدیگر به د، نسبتآین مي شمار به اصل آنها برای و اند عام دیگر اسمای نسبت آنکه عين در اسماء، این. کالم و بصر سمع،

 .شود مي محسوب ائمه امام اسما، ائمه ميان در و بوده مقدم همه بر گانه هفت های اسم ميان در برخوردارند. حيات، تأخر و تقدم

 معاصر فالسفه و عُرفا دیدگاه از الهی اسماء دیگر بر حَیّ اسم اولویت -3

 تنهایي به او صفات) ذات صفات دسته دو به را خدا صفات: «الْقَيُّومُ الْحَيُّ هُوَ إِالَّ هَإِل ال اللَّهُ» آیه طباطبایي مي فرمایند: در عالمه

 ریشه بلکه و مهمترین، «حيات. »کنند مي تقسيم( اهلل ماسوی با رابطه در او صفات) فعل صفات و( دیگران با ارتباط بدون و

 حيات حقيقى، حياتِ کند؛ مي تراوش آن از قدرت و علم که است وجودى نحوه حيات .است( قدرت و علم) ذات صفات سایر

 زیر فعل اسمای همه و دارند پيشي فعل اسمای بر ذات اسمای: دنفرمای مي آملي جوادی اهلل آیتهمچنين  است. تعالى واجب

 سميع، قادر، مرید، عالم، حَيّ،: آیند مي شمار به دیگر اسمای امام برخي ذات، اسمای ميان در و اند ذات اسمای مجموعه

 منشا مفهومي، تحليل در حيات است، «االئمه اُم» یعني دارد؛ را رتبه باالترین و نخستين «حيات» آنها ميان در. متکلم بصير،

 مي سحر دعای شرح در نيز (ره) خميني امام .است مفهومي تحليل دیده به تاخير و تقدم و ترتيب این و است قدرت و علم

 سميع، قادر، مرید، عالم، حَيّ،: اسم هفت بين در. است الهيه اسماء و کليه سبعة حقایق بر مشتمل واحدیّت مقام: دنفرمای

 اراده چون و است برخوردار بيشتری شمول از الهيه اسماء سایر به نسبت و باشد مي اعم حُکم، حسب به حيات متکلم، بصير،



 در داخل قدرت جهتي از و گردد مي بر اراده به تعبيری، به يزن قول و کالم حتي است؛ علم در داخل اراده است، مراد به ميل

 .است کالم

ي در طراحي محله مطلوب مورد آنها برای تجلّ با مرتبط آیات و کریم، قرآن در حَيّ اسم در نهایت در این کتاب، مشتقات

 از حَيّ راج شده است. همچنين اسمحَيّ با توجه به آیات استخ اسم بندی تقسيم با مرتبط معنایي بررسي قرار گرفته و شبکه

مالصدرا مورد تحليل و  دیدگاه از چهارگانه اسفار مبنای بر الهي و اسماء (عربي )تعلّق، تحقّق و تخلّق ابن مرتبه سه منظر

 بررسي قرار گرفته است.

 

 با طرح موضوع انسان کامل به مبحث انسان شناسی و تاثیر آن در معماری پرداخته اید؟  چرا *

 پرتو در تنها رو این از شود، محقق انسان با متناسب بایست مي و است انسان با ارتباط در ای پدیده معماری که آنجایي از

 بر در را گوناگوني ابعاد تناسب، این البته. نماید مي انکارناپذیر امری انسان با ارتباط در آن تعيّن و یافته معنا انسان با مناسبات

 نخست وهله در معمار یک حال هر به. او زندگي کيفيت و شکل تا انسان استعدادهای و نيازها، ودی،وج مراتب از: گيرد مي

 حقيقي مفهوم ساختن روشن راستای در که است تالشي نخستين این و بپردازد هایش ویژگي و انسان شناخت به باید

 " از مشخص و صریح دریافت بر مبتني را معماری سرنوشت و کند مي ناپذیر اجتناب "شناسي انسان" از را آن معماری،

 .سازد مي استوار "انسان

 است( السالم عليهم) معصومين ائمه روایت و مجيد قرآن های آموزه مبنای بر اسالم معرفتي نظام بر مبتني که کتاب این در

 بنابراین دارند؛ راستا این در خصمش ای برنامه و اند شده نازل ها انسان هدایت برای آسماني ادیان که است این بر عمومي باور

 نهاده معرفت این پایه بر معارف تمامي بنياد اساساً بلکه انسان، شناخت به مربوط مباحث تنها نه آنها، متن در که است بدیهي

 نيز هستي نحوه نظر از و معرفي شناخت قابل و تردیدناپذیر موضوع یک عنوان به انسان روایات، و قرآن در که چرا. است شده

 .است شده تفسير

 مظهر کامل انسان که آنجایي از. است خلقت غایت کامل انسان و است کامل انسان در حق حضرت ظهور و تجلّي حقيقت

 خود کمال برای انسانها همة اسالمي حکمت با مطابق پس .شناخت او وسيله به باید را خدا پس است تعالي حق اسمای جميع

 همه زندگي و دارد نظارت هستي همة به کامل انسان که چرا. باشند کامل انسان با طرفه ود ارتباط در باید لحظه هر در

 خالفت خاطر به این. است پرکرده را هستي همة حقيقي طور به او جهت همين به اوست؛ مشاهدة تحت لحظه هر در انسانها

 شود یادآور را کامل انسان حضور دائماً مادینن شکلي به خود محيط در که دارد نياز مسلمان انسان. اوست توسط الهي مطلقه

 کاملي الگوی کامل انسان. کند مي دنبال خوبي به را وظيفه این اسالمي دوران معماری جهت همين به و نماید توجه آن به و

 .کنند طي او هدایت با را مسيرتکامل او به سالم و تسليم با دائماً باید انسانها همه جهت همين به انسانهاست؛ تکامل برای

 

طیّبه چیست و چرا در ارتباط با آن به امام حسین )ع( به عنوان الگوی این حیات اشاره  تعریف شما از حیات *

 کرده اید؟ 

 حيات مسئله یابد، مي نمود نيز اسالميو محله  شهر در و است وحي آورد ره کریم قرآن نظر از که مهمي موضوعات از یکي

 و بندگي مسير پيمودن با خدا، اوليای که است «اهلل الي سِير» آورد ره طيّبه، حيات .است منزه و پاک زندگي معني به طيّب،

 تحت و «اهلل عند» عالم در طيّبه حيات. برند مي بهره آن ثمرات از و رسيده آن به ملکوتي، ميثاق و فطری پيمان از پاسداری

 والیت تحت و دنيا موهوم عالم در مادی حيات طيّبه، حيات بلِمقا در. یابد مي تحقق خدا اوليای برای تعالي، حق والیت

 اسالمي، و محله شهر .کند مي گرفتار را بشر نفسانيت، و ها هوس غلبه اثر در و است شده بندی صورت شرک معيار با شيطان

 برای .سازد مي فراهم را کمال سوی به خود ساکنان وجودی تحول که است عنداهلل عالم به رسيدن و طيّبه حيات ساز زمينه

 کمال بسترسازی جهت در حيات روحاني و معنوی ابعاد به بایست مي آرماني جامعه مطلوبِ حيات و طيّبه حيات به رسيدن

 .است پذیر امکان سرزنده و مطلوب محله و محيط در زندگي پرتو در موضوع این که شود توجه وی رشد و انسان

 بلکه نيست قيام و شهادت الگوی تنها( ع)حسين اماماست. طيّبه  حيات الگوی و حيات حقيقت( السالم عليه)حسين امام

 قيام با( ع)حسين امام. کرد مهيا دوباره را اسالمي جامعه «طيّبه حيات» مقدمات( ع)حسين امام قيام. است طيّبه حيات الگوی



. نمود احياء اسالمي جامعه برای را شود مي مطرح «طيّبه حيات» بر مبني  نحل سوره ۹۷ آیه در که را حرکتي مقدمات خویش

 حرکت مبنای(. یَعْمَلُونَ کَانُواْ مَا بِأَحْسَنِ أَجْرَهُم وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ طَيِّبَةً حَيَاةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أُنثَى أَوْ ذَکَرٍ مِّن صَالِحًا عَمِلَ مَنْ)

 به را مردم کردند مي تالش حق سخن و بشارت با خود حرکت موقع از امام و دبو جامعه مردم های دل احيای( ع)حسين امام

 پيدا دست طيّبه حيات به توان مي ایشان از معرفت کسب با که است نجاتي کشتي( ع)حسين امام. سازند رهنمود طيّبه حيات

 که ایشان های ارزش مبنای بر( ع)حسين ماما با ارتباط طریق از افراد: گفت توان مي زندگي در معنا مفاهيم به اشاره با .کرد

 معنای به کربال حادثه و( ع)حسين امام داستان عظمت طریق از. بخشند مي معنا خود زندگي به بوده، رفتارشان و حيات در

 حيات و رحمت نسيم از پر عاشورا، حرارتاست.  رفعت و امنيت و بخش حيات نسيم حيات، وادی عاشورا، .رسيم مي زندگي

 .است انسان احياء و قلب حيات و طيّبه

 نام تا است نيازمند آنها، سوی به حرکت و انساني های ارزش از پاسداری و حفظ برای که است بشریت این شد گفته آنچه بنابر

 و ها ارزش و ها رشادت ی خاطره و( ع)حسين امام نام روزی اگر و دارد نگه زنده هميشه را حضرت آن ی خاطره و یاد و

 .نمود خواهد ضرر که است بشری جامعه این شود، فراموش حضرت آن های آرمان

 

منابع این کتاب را در چند دسته تقسیم بندی کرده اید. از منابعی که به معماری و شهرسازی مربوط است تا  *

چه اندازه  منابع دینی و روایی. چرا این تفکیک را انجام دادید؟ در پیدا کردن و جستجوی منابع دینی و روایی، تا

 به منابع دست اول دسترسی داشته اید؟ آیا مشاوری هم در این حوزه داشته اید؟ 

برای مراجعه آسان تر خوانندگان کتاب، منابع معماری و شهرسازی از منابع دیني و روایي تفکيک شده تا مخاطب با توجه به 

 خود دست یابد. خواسته و تخصص خود از آن بهره برده و راحت تر به منابع مورد نظر

 ه در این کتاب به سه دسته تقسيم مي شوند:عمورد مطال اصلي منابع

 و(( ره) طباطبایي عالمه الميزان، گرانقدر تفسير ویژه به) موضوعي تفاسير برخي نيز و آن تفاسير و کریم قرآن: اوليه منابع -1

 سالم((ال عليهم) معصومين ائمه احادیث آملي، جوادی اهلل آیت تسنيم تفسير

 (... و بيني جهان شناسي، انسان) اسالمي حکمت و فلسفي فقهي، آثار: ثانویه منابع -2

 دکتری. های رساله و معماری نظری مباحث در اصلي منابع :ثالث عمناب -3

به  عقلي اجماع و عقلي دليل طریق از یا و سنّت و کتاب به واسطه بي و مستقيم طور به یا ادّله و منابع به رجوع همچنين،

 شرح زیر است:

   قرآن صریح نصّ روی از اکتشافي روش: کتاب -1

 خاص و عام های داللت کشف و سند صحّت کشف طریق از تفسيری روش: سنّت -2

 برهان اقامه و استدالل یا قياسي روش: عقل -3

 عام. جستجوی یا استقرایي روش: اجماع -4

ار زیادی به منابع دست اول دسترسي داشتم و در این راستا از مشاوره های بي بنابراین با توجه به منابع ذکر شده تا حد بسي

دریغ اساتيد بزرگوارم، آقای مهندس عبدالحميد نقره کار )عضو هيئت علمي معماری دانشگاه علم و صنعت ایران و ریاست 

)عضو هيئت علمي معماری دانشگاه علم و صنعت  قای دکتر مهدی حمزه نژادآقطب علمي معماری اسالمي آن دانشگاه( و 

بسيار بهره گرفته ام که شایسته  ی دانشگاه علم و صنعت ایران( )عضو هيئت علمي معمارآقای دکتر فرهنگ مظفر  و ایران(

  منصور و  موفق ،(عج)عصر ولي حضرت عنایات پرتو در همواره عزیزان، این  که اميد است در اینجا از این بزرگواران تشکر کنم.

 .باشند

 نگاه و برداشت شما از متون دینی و روایی یک نگاه اخباری بوده یا اصولی؟ تاویلی بوده یا تفسیری؟ *

 از غير الهي مکاتب و نمایند تشریح خطاناپذیر و مانع و جامع را او غایت و انسان توانند نمي بشری مکاتب اسالمي منظر زا

 عليهم) معصومين سنت و الهي کالم بر مبتني اسالم مکتب تنها ،تشيع منظر از. اند شده نقص و تحریف دچار نيز، اسالم

 .  باشد انساني فرایندهای عميق و دقيق نقد و ارزیابي برای مبنا مکتب تواند مي و است مانع و جامع و خطاناپذیر( السالم



 و الهي کالم چهارگانه منابع از ،هنر و انساني علوم درحوزه آن شناسي شناخت و  اسالمي اندیشه پایه کتاب بر این نظری شالوده

 یک در تجربي، و منطقي و عقلي بدیهيات و شناسان اسالم و فقيهان خبرگان، اجماع و( ع)معصومين تفسير و ها راهنمایي

 داوری و خورد مي محک خبرگان اجماع معيار با تجربي -عقلي های دریافت دیگر گفته به. است شده برگرفته طولي رابطه

 تمام تشيع، مکتب در اجتهاد گانه ده اصول برپایه نيز اصول ارائه و عمل حوزه در. است( ع)معصومين و الهي مکال با نهایي

 به توان مي صرفاً نظری مباحث حوزه در اسالمي منظر از. گيرد مي قرار توجه مورد( عصری)مکاني و زماني شرایط و عوامل

 عمل حوزه در. پرداخت( ع)معصومين و الهي کالم در متشابه مضامين از جدید تدوین و تعبير یا تأویل و تفسير در نوآوری

 راهکارهای ارائه به تجربي و تخصصي اجتهاد با توان مي آن فرامکاني و فرازماني و فطری ثابت اصول و اسالمي معارف برپایه

 اجتهاد گانه ده اصول به توجه با توان مي را معماری و هنری آثار خلق و طراحي های شيوه و ها روش. پرداخت عملي و جدید

 خلق به و نمود اجتهاد انساني و فطری ثابت اصول از متنوع و نسبي طور به مکاني و زماني شرایط و عوامل مجموع و  شيعي

 .اند نموده ابالغ مشهوری حدیث در( ع)صادق امام را فرایند این. پرداخت اصيل و بدیع آثار و نوین های سبک

پژوهش  به نياز آن، کيفيت بر موثر عوامل و محله، طراحي در معنایي اصولِ ساختار از صحيح شناخت یک به دستيابي برای

 گردیده بنا اسالمي اندیشه نظری مباني پایه بر کتاب این نظری شالوده لذا. است اسالم معرفتي نظام محوریت با دقيق های

 این .است نموده استفاده عقلي و نقلي منابع از توامان بطور پژوهش مسير طول در "حداکثری دین" دیدگاه پذیرش با و است

 و عقلي بدیهيات و شناسان اسالم و فقيهان خبرگان، اجماع ،(ع)معصومين تفسير و ها راهنمایي و الهي کالم: از عبارتند منابع

 .است شده گرفته بهره طولي رابطه یک در آنها از که تجربي، و منطقي

 هستي عالم خلقت  واسطه و اند شده مجتمع الحُسني اسماء در معاني و حقایق کاملتری و زیباترین که آنجایي از همچنين،

 بر مفاهيم که مي شود حاصل زماني( هنری آثار سایر و) معماری اثر برای کيفيت عالي ترین رسد مي نظر به باشند، مي نيز

 .داد تجلّي آن در مشخص کاری و ساز با بتوان را الهي صفات  و اسماء از گرفته

 جهت در محله طراحي در پایدار حيات معنایيِ اصول" تبيين جستجوی در منطقي استدالل روش از استفاده این کتاب با

 .باشد مي( حَيّ اسم مبنای بر) الهي صفات و اسماء از استفاده با"انسان کمال بسترسازی

 خلق آن محصول دهد، تجلي معماری های مقوله بر را الهي سماءا از برگرفته متعالي معاني بتواند معمار اگر رسد مي نظر به

 اثر کيفيت در کننده تعيين عاملي( معمار)انسان نفس وجودی مرتبه است ذکر به الزم البته. شد خواهد شایسته معماری

 خواهد متعالي مفاهيم از بهتری دریافت باشد، تر صاف هرچه که است ای آینه مانند انسان نفس  زیرا بود خواهد معماری

 به خود از تری شایسته آثار متعالي های انسان که است اینگونه و. داد خواهد انعکاس بيشتر را آن نيز ميزان همان به و داشت

 .گذارند مي یادگار

 است: ارزیابي قابل بُعد دو از کتاب این دستاوردهای

 ائمه احادیث و قرآن شامل معتبر منابع بر تکيه با هکتاب ک این اطالعات از دسته آن گفت باید: «استنادی» بُعد از -1

 متفکران و اندیشمندان نظریات از شده گرفته اطالعات از دسته آن و خطاناپذیرند و مطلق هستند،( السالم عليهم) معصومين

 .باشند مي استناد قابل اند، رسيده خبرگان اجماع به چون نيز اسالمي حکمت حوزه

 و تجزیه تا ها داده و اطالعات این از مدل سازی و بندی طبقه بندی، جمع نحوه گفت توان مي نيز :«استداللي» بُعد از -2

 و است محقّق توانمندی و استعداد با متناسب فرایند این کيفيت ارتقاء و سازی غني برای الگویي ارائه و آنها ترکيب و تحليل

 ارزیابي قابل است اسالمي اندیشه مباني همان که ،کتاب این گفتمانيِ سامانه فرهنگي محيط بستر در آن از حاصل نتيجه

 .بود خواهد

 

وقتی صحبت از پایداری در طراحی و نگاه معمارانه می شود، صحبت روی چه چیزی است؟ عوامل پایداری در *

 معماری محله چه چیزهایی هستند و شما چه زاویه جدیدی را باز کردید؟

 ی مقوله به گرایش و نگاه نوع در ریشه چيز، هر از بيش که است خاص ای واژه خود، خيرا علمي و جدید معنای در پایداری

 نگرش، اولين در است مدرن غربي جامعة آن خاستگاه که پایداری مفهوم دیگر، بيان به به. دارد «پایدار امر» و «ناپایدار»

 زیست پایداری+ اقتصادی پایداری+ اجتماعي یپایدار= پایداری ،غرب دیدگاه از .است مدرن جامعه بر حاکم بحران حاصل



 چهارم عامل را معنایي مهم بُعد کتاب این. است شده گرفته نادیده(  اسالم دیدگاه از برگرفته) معنایي بُعد و. است محيطي

 آنها، با ارتباط در و گرفته قرار بررسي مورد پایداری، گانه سه ابعاد راستا، این در. نموده است معرفي دیني زاویه از پایداری

 دینيِ مباني بُعد هر برای و گرفته قرار تفقه مورد(( السالم عليهم)معصومين ائمه روایات و کریم قرآن) اسالمي اصيل متون

 جهت در نيز حيات روحاني و معنوی ابعاد به بایست مي طيبه حيات به رسيدن برای. شده است بررسي آن با مرتبط

 پذیر امکان سرزنده و مطلوب محله و محيط در زندگي پرتو در موضوع این که شود توجه وی رشد و انسان کمال بسترسازی

 .است

 

 چه پیشنهادهایی دارید؟ محله برای ارتقا فرایند طراحی معماری* 

 و طراحي فرایند مراحل شهرسازان و معماران بایست مي اسالمي، منظر از محله در پایدار حياتِ ابعاد پذیری تحقّق جهت در

 :نمایند ساماندهي زیر شرح به را خود آثار خلق

 شناسي، هستي) اسالم نظری حکمت بر مبتني را خود های آل ایده و ها ایده باید معرفت، و شناخت یعني نظر، حوزه در -1

 .بخشند ارتقاء و اصالح ارزیابي،( غيره و شناسي جامعه شناسي، انسان

 های ارزش مجموع یعني اسالم، عملي حکمت بر مبتني باید خود اجرایي های شيوه و سبک انتخاب و عمل حوزه در -2

 .نمایند رعایت کامالً را( مباح و مکروه و مستحب حرام، و حَالل پنجگانه احکام) آن عملي احکام نبایدهای و باید و اخالقي

 از توانند مي شهرسازی و معماری آثار خلق و ها پدیده در ها ایده تجليّ و خود عملي اجتهاد در شهرسازان و معماران -3

 .بگيرند الهام است حٌسن و اعتدال کمال در که آفرینش شهرسازی و معماری هنر، در یافته تحقّق های صورت

 مجموع به توجه با و اسالم عملي حکمت در اوليه احکام و نظری حکمت بر مبتني توانند مي شهرسازان و معماران -4

 و مصالح و مواد و ها صورت و جدید های شيوه و ها روش با و نموده تخصصي اجتهاد مکاني و زماني متنوع شرایط و مقتضيات

 .نمایند احداث و طراحي را جدیدی اصيل و بدیع آثار نوین، های آوری فن

 ضمن که بوده آن تکميل در و آفرینش معماری و هنر با جهت هم و هماهنگ ميتواند صورتي در تنها ما شهرسازی و معماری

 های ارزش از ما شهرسازان و معماران که نماید فراهم را ها انسان معنوی و روحي تکامل بستر انسان، مادّی نيازهای تأمين

 .باشند نموده کامل برداری بهره طراحي فرایند در خود آثار و ها روش و ها ایده در اسالمي

. یابد مي تحقق آنها اختياری و ارادی های گرایش و آگاهي با که است اموری انسانها روحي و معنوی نيازهای همچنين،

 فضای مخاطبين، برای خود، معماری و هنری اثر در معناگرایي و صورت در معنا تجلّي طریق از ميتوانند فقط معماران بنابراین

 .آورند فراهم آنها اختياری و روحي تعالي برای مناسبي بستر و نموده ایجاد ذکرگونه

 گوی پاسخ هم بایستي محله. پذیرد صورت بایستي اسالم عاليه اهداف پایه بر مطلوب زیستِ محيط انتخاب مجموع در و

 حوزه در صورت در معنا تجلّي و نمادگرایي های بحث در امر این تجلّي و بازتاب و باشد ها انسان معنوی هم و مادی نيازهای

 مفهومي های شاخصه و نماید یاری اسالمي ای محله به دنرسي جهت در را ما که باشد ای گونه به باید شهرسازی و معماری

 و همسایگي حقوق مبنای بر جامعه با انسان رابطه تبيين همچنين. گذارد نمایش به محله سيمای و چهره در را محله آن

 .گيرد قرار نظر مد باید است شده توجه آن به کم بسيار که مسجد حقوق و شهروندی حقوق

 

 کدام چه جایگاهی در شکل بخشی به شهر و محله دارد؟  هر اقتصاد و اقلیم *

 حَيّ» انسان نگرش، این در. یابد مي معنا انسان حيات اصلي مفاهيم ذیل اقتصاد مساله اسالم، توحيدی و وحياني نگرش در

 به پاسخگو و آن زا منبعث اقتصاد که وی، جسماني جنبه و دارد خداجویي و الوهيت به گرایش که ای زنده یعني است، «مُتالّه

 نگاهي معيشت و اقتصاد به نگاه که است بدیهي بنابراین. است اصلي هدف خدمت در و فرعي ای جنبه است، آن های اولویت

 در که آنچنان توسعه مفهوم که جاست همين از. نيست اصالت واجد خود خودی به و کمال، به رسيدن برای ابزاری به است،

 و جهان و انسان تکاملي حرکت منتهای قرآن،. است ناسازگار اسالمي اندیشه و بينش حوزه با شود مي توصيه و تبليغ جهان

 اشاره «کارائي اصل» ،«تجمالت از دوری» ،«اسراف از پرهيز اصل» به معماری در قاعده این انعکاس. داند مي خداوند را تاریخ

 .دارد



 فقر موجود موانع از یکي و سازد ميسر را انسان متعالي حرکت خواهد مي که روست این از فقر سازی برطرف به اسالم توجه

 قرار فقر بردن بين از خدمت در فرهنگ و آموزش بنابراین. اصلي نه و تبعي است امری مادی فقر بردن بين از پس. است مادی

 پایدار رشد و رفاه نيآرما جامعة هدف. است معنوی و فرهنگي اعتالی خدمت در که است فقر با مبارزه این بلکه گيرد نمي

 مي پيدا اسالم به محکمي رابطة ارزشها و اهداف حوزة در مخصوصاً اسالمي اقتصاد. است فقر رفع ، عمومي استغنای اقتصادی،

 .کند

 و دارد مالزمه...  و کمتر مصرف و زهد و قناعت با بالعکس، بلکه و نيست همراه اقتصادی و مادی توسعه با لزوما معنوی تعالي

 به - تکامل برای بشر که نيست این ضرورتا اما! نه باشد، تکامل با مخالف اقتصادی توسعه که معناست بدین نه سخن این تهالب

 .باشد( آن مدرن معنای به) اقتصادی توسعه از ناچار - اسالم در آن وسيع معنای

 نيازهای آن در که است وضعيتي انسان لمعقو حيات. »شود مي تعریف معقول حيات با رابطه در اقتصاد اسالمي، اقتصاد در

 تعالي و رشد زمينة که ای گونه به شود؛ تأمين وجه آسانترین و بهترین به موجود امکانات محدودة در او جسمي و مادی

 .«باشد فراهم است آفریده آن برای را بشر متعال خداوند که ای شایسته و واال مقام به رسيدن و او معنوی

 :گرفت نظر در زیر شرح به توان مي را اسالمي اقتصاد در اهداف مراتب سلسله لذا

 .ممکن شيوة ترین آسان و بهترین به انسان جسمي و مادی نيازهای تأمين -1

 .او معقول تعالي و رشد آوردن فراهم و انسان روحي نيازهای به معقول پاسخگوئي -2

 .معبود ایترض و هللا الي قرب به یابي دست و الهي موهبت به رسيدن -3

 .است توزیع و توليد زمينة در عادالنه روابط شدن حاکم فوق اهداف به یابي دست اصلي شرط و -4

 

 اصول پیشنهادی شما در طراحی محله مطلوب و سرزنده با توجه به ابعاد پایداری چیست؟ *

 .ه شده استاصول حيات پایدار در چهار بُعد در کتاب مورد بررسي قرار گرفت

 با توجه به این اصل مي توان راهکارهای زیر را برای طراحي محله مطلوب پيشنهاد داد:. پایدار معنایي حياتِ اصول -1

 محله.  حياتِ و سرزندگي در بصری زیبایي و حُسن ادراک نقش: اول اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در اذان صدای شدن پخش نقش: دوم اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در انسان با مناسب تعامل زمينه ایجاد جهت ضاف پذیری انعطاف و پویایي نقش: سوم اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در محله باز فضای سطح در ها عزاداری و ها جشن برگزاری نقش: چهارم اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در المنفعه عام دیني خدمات وجود نقش: پنجم اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در طبيعت با نمادپردازی و معناسازی نقش: ششم اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در معنوی های پيام انتقال و هستي حقایق یادآوری نقش: هفتم اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در حُسينيه یا مسجد محوریت با محله مرکز ایجاد با معنوی بُعد تحقّق نقش: هشتم اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در محله مسائل حلّ در محوریتشان و دیني عالمان سکونت و محوری عالِم نقش: نهم اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در شهدا یادمان وجود و شعائر تعظيم احيای نقش: دهم اصل

 پایدار اجتماعي حياتِ اصول  -2

 محله. حياتِ و سرزندگي در ایمني و امنيت نقش: اول اصل

 محله. حياتِ و سرزندگي در جمعي مراکز نقش و پذیری عاجتما و پذیری حضور افزایش نقش: دوم اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در مردمي مشارکت نقش: سوم اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در همسایه حقوق به توجه و همسایگي روابط بر تاکيد و دوستي همسایه نقش: چهارم اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در مسجد حریم به توجه لزوم و گریکدی با محل اهالي اجتماعي تعامالت در مسجد نقش: پنجم اصل

 پایدار اقتصادی حياتِ اصول  -3

 .محله حياتِ و سرزندگي در وقف نقش: اول اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در اسراف از پرهيز و روی ميانه طبيعي، منابع از عادالنه استفاده نقش: دوم اصل



 .محله اتِحي و سرزندگي در قناعت نقش: سوم اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در تجدیدپذیر های انرژی از گيری بهره نقش: چهارم اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در خودکفایي و زایي اشتغال نقش: پنجم اصل

 پایدار محيطي زیست حياتِ اصول -4

 .محله حياتِ و سرزندگي در پاکيزگي و پاکي به توجه نقش: اول اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در بصری يزیبای نقش: دوم اصل

 .محله حياتِ و سرزندگي در اقليمي نيازهای و اقليم به توجه نقش: سوم اصل

 .طبيعي مواهب و بومي امکانات از استفاده به توجه نقش: چهارم اصل

 .طبيعي منظر و سبز فضای ایجاد به توجه نقش: پنجم اصل

 

 

 




