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چکیده

بیشتر تحقیقاتی که در معماری اسالمی صورت گرفته در حوزة نظری و مفاهیم کلی است .اما معماری اسالمی تحت
تصوری از آنها در
تأثیر مفاهیم و ارزشهای اســامی شکل میگیرد و مفاهیم اســامی اغلب انتزاعیاند؛ یعنی تنها ّ
ذهن شــکل میگیرد و تصدیق آنها از طرف مقابل دشوار است ،لذا بســیاری از آن مفاهیم بر اساس برداشتهای
متفاوت معماران تفسیر شده و در معماری مورد استفاده و ارزیابی قرار میگیرند .ولی اگر مفاهیم ،معنای ثابتی نداشته
باشــند ،غیرقابل سنجش و استفاده خواهند شد .این امر به نوبة خود به ناکارآمدی مدلهای معماری اسالمی و بالتبع
نارضایتی عمومی از آن خواهد انجامید .برای حرکت به ســمت معماری اســامی باید درکی از وضع ّیت کنونی آن
داشت و به ارزیابی ،پیشبینی و برنامهریزی آن پرداخت که بدون وجود شاخص امکانپذیر نیست .لذا شاخصسازی
که به تبدیل مفاهیم ذهنی به عینی میپردازد ،در معماری اسالمی ضروری به نظر میرسد .شاخصسازی از تحقیقات
پیمایشی آغاز شده و در معماری و شهرسازی دارای سابقة نسبت ًا طوالنی است .البته در معماری و شهرسازی اسالمی نیز
هر چند محدود ولی اقداماتی به منظور شاخصسازی صورت پذیرفته است .این مقاله به معرفی مختصر شاخصسازی
و نیز آسیبشناسی شاخصســازی مفاهیم اسالمی در معماری اســامی به روش توصیفی -تحلیلی میپردازد .نتیجة
تحقیق نشــان میدهد بسیاری از نواقص ،به عدم شناخت مشــخصات و ویژگیهای شاخص از جمله غیر مفید بودن،
عدم جامع ّیت ،عدم بررســی اعتبار و پایایی شاخصها و نیز عدم رعایت کامل فرایند شاخصسازی از جمله وزندهی
آنها برمیگردد.
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مقدّ مه
رویکرد تج ربی دانشمندان در دورة رنسانس و به ویژه در اواخر قرن
نوزدهم چارچوب ک ّم ی را ب رای بســیاری از علوم و از جمله معماری
تحمیل کرد .هر چند برخی محققان ،اندازهگیری 1امور کیفی ،به
خصوص پدیدههایی انسانی مانند دینداری و یا ارزشهای اخالقی
را -کــه نقش قاب لمالحظــهای در معماری اســامی دارند -محال و
غیرممکن م یدانند و آنها را از جنس معنا و امور فهمی دنی م یدانند
نه از جنس امور اندازهگرفتنی ،معتقدند این امور غالب اً امری درون یاند
و نمود بیرونی ثابتی که به عن وان معیار ســنجش واقع شــوند ندارند
(محدثی .)1392 ،اما مس ل ّم اً کیفی بودن بسیاری از متغی ّرها به معنای
ســنجشناپذیری آنان نیست ،زی را در این صورت عم ً
ال کار تحقیق
اجتماعی -انســانی صورتپذیــر نخ واهد بود .در واقــع اگر ادعای
امتناع اندازهگیری امور کیفی را داشــته باشــیم ،بر اســاس استدالل
فیلســوفان در صورت اثبات حکم امتناع بر امری ،محال اســت که
آن امــر ،وجود و تحقــق خارجی پیدا کند (طالبــان .)1392 ،این در
حالی است که تحقیقات پیمایشی در حوزههای مورد بحث سابقة
طوالنی دارنــد و اموری مثل هوش ،اضط راب ،عزت نفس ،اعتماد به
نفس ،خودشناســی ،دینداری و حتی ارزشهای اخالقی چون صبر،
حسادت ،شادکامی با تســتها و مقیاسهای متع دّدی اندازهگیری
م یش وند .البته درست اســت که همة واقعی ّت پدیدههای انسانی را
نم یت وان از ط ریق روشهــای تج ربی ،مثل پیمایشها که رایجت رین
نوع پژوهش در علوم اجتماعی است به دست آورد ولی از این مقدمه
نم یت وان منطقاً سنجشناپذیری آن امور را استنتاج کرد.
معماری امروز ما به اذعان عموم کارشناسان و به گ واهی وضعی ّت
نابسامان کالبدی شهرهای بزرگ ،با وجود منابع غنی در اسالم (آیات
و روایات) و نیز وجود سابقة هزاران سالة معماری ای ران (با طی ف راز و
فرودهایی در طول تاریخ) ،آنچنان که باید و شــاید ،نه ای رانی است
و نه اســامی و نه حت ّی در بعضی م وارد عقالنی و علمی (نقرهکار،
 .)1393در مجمــوع م یت وان به نارضایتــی از وضع موجود معماری،
اغتشــاش و ب یه ویّتی آن و تغییــرات فرهنگی و رفتاری مردم در اثر
وجود فضای تقلید از بیگانگان و گسترش فردگ رایی و خودنمایی در
معماری پی برد .مدلهای معماری موجود ،با ارزشهای پذیرفتهشده
در جامعة اسالمی بیگانه است2؛ اما چ را در عین آنکه نظام اسالمی
دارای ب رنامة جامع زندگی در قرآن و سن ّت است نت وانسته در عمل (به
طور کامل) کارآمد باشد؟ به عقیدة کارشناسان یکی از دالیل عمده،
عدم تبدیل مفاهیم کلی به مفاهیم ساختاری است و مادام یکه این
مفاهیم ،امکان تبدیل به ض رایب ک ّم ی را پیدا نکند و عینی ّت نیابد،
نم یت وان از کارآمدی مدلهای اســامی سخن به میان آورد .در این
وضعی ّت است که گاه بنا به ضرورت و مصلحت ،راه را ب رای پذیرش
محصوالت تم دّن غی رالهی باز م ینماییم و باعث تق ویت آن م یش ویم
(رضایی)1391 ،؛ درحال یکه در تم دّن غرب به دلیل ک ّم ی و کاربردی
نمودن اصــول ،مفاهیم و ارزشهای خود حت ّــی در برخی م وارد در

عمل به دســتورات اسالم از ما پیشــی گرفتهاند (& Scheherazade

 .)Askari,2010این در حالی است که بی شتر تحقیقات انجامشده
در معماری اسالمی در ای ران در حوزة نظری و مفاهیم کلی است 3و
ی روشن و واضح ،قابل تبیین نیستند و
مفاهیم نیز بدون شاخ صها 
نم یت وان به طور قطعی به آنها استناد کرد .اگر مفاهیم ،معنای ثابتی
نداشته باشند ،هرکس آن را به دلخ واه خود تع ریف م یکند ،در نتیجه
مفاهیم ،غی رقابل سنجش و غی رقابل استفاده خ واهند شد.
اگر نگاه تاریخی و کالبدی به معماری اسالمی نداشته باشیم و آن
را معماریی بدانیم که ارزشها و باورهای اسالمی بر آن تأثیر گذاشته
و محت وای دینی داشته و آنها را متج ل ّی م یسازد  -این ارزشها باید
از منابــع دینی و با روشهای معتبر خود اســتخ راج گردند -اهمی ّت
شاخ صســازی در معماری اسالمی بی شتر آشکار م یشود .چ را که
بســیاری از آموزههای اســام در قالب مفاهیم انتزاعی هســتند و به
دلیل غی رمادی بودن این دســته از مفاهیــم که تنها تص ّوری از آنها
در ذهن پدیدار م یشــود ،کار تصدیق آنها از طرف مقابل ،دش وار
و در نتیجه مانع همفکری م یشــود .به بیان دیگر در زمینة برداشت
و درک مفاهیــم انتزاعی ،امکان همفکــری و ت وافق کمتری وجود
یواسطه و
دارد .اینگ ونه مفاهیم را نم یت وان به صورت مســتقیم ،ب 
انضمامی درک کرد بلکه در اثر مشــاهده و ادر ِ
اک وضعی ّتی عینی،
معنی م یش وند (میرسندسی .)1389 ،در این صورت چگ ونه م یت وان
به معماریی بر اســاس مفهومی اســامی دست یافت؟ با رعایت چه
شــاخ صهایی ،نزدیکی و دوری ما به موضوع مشــخّ ص م یشــود؟
ارزشها و مفاهیم اسالمی که غالب اً مفاهیمی انتزاعی هستند ،چگ ونه
ِ
معماری عینی ،تجزیه و تحلیل م یشود؟ چگ ونه م یت وان صفات
در
و ویژگ یهای آن مفهوم را در اثر معمارانه دید و مورد ســنجش ق رار
داد؟ روش سنجش مفاهیم اسالمی در معماری چگ ونه است؟ به نظر
م یرســد حلقة مفقوده ،ت ولید نظام شــاخ صهایی است که مبنای
طراحان ق رار گیرد .از ط ریق شاخ صها
ســنجش پروژهها و عملکرد ّ
م یت وان همجهتی و یا می زان انح راف عملکرد ،اقدامات و شــرایط،
موقعی ّتها و اهداف ترسی مشده را ارزیابی و سنجش نمود .بنا بر این
حرکت به ســمت معماری اسالمی باید با درکی از وضعی ّت کن ونی
صورت پذیرد و این امر بدون وجود شاخص امکانپذیر نیست.4
توج ه به اهمی ّت و ضرورت شاخ صســازی که بدان پرداخته
بــا ّ
شد ،این سؤال پیش م یآید که شاخ صسازی در معماری اسالمی
در چه وضعی ّتی ق رار دارد؟ ب رای پاســخ به این سؤال در این پژوهش
ابتدا به معرفی اجمالی شاخ صســازی و ســپس به ارزیابی برخی
از پژوهشها در حوزة مفاهیم اســامی در معماری اســامی و نیز
شاخ صســازی در معماری اســامی و نتیج هگیری پرداخته شــده
اســت .البتــه ارزیابی انتقادی کــه در این مقاله مطرح م یشــود به
هی چوجــه نافی زحمات محققان و نی ّات خیر برخی پژوهشــگ ران
نیست و اگر در جایی به ذکر ای راد کار محققی پرداخته شده تنها
از جنبة ف رایند شاخ صســازی و ویژگ یها و مشــخّ صات شاخص

بوده است (که حتی ممکن است این موضوع مد نظر ن ویسند ه نیز
نبوده باشــد و لذا بدین دلیل خردهای بر ایشــان نیست) .ه مچنین
بدین معنا نیســت که کوششهای این پژوهش عاری از خطاست،
بلکه تالشی است در جهت تبیین اهمی ّت و ضرورت ک ّم یسازی
مفاهیم کیفی به منظور کاربردی نمودن اصول معماری اسالمی.

روش پژوهش
روش ب هکاررفته در این پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است (سرمد
و همــکاران1385 ،؛ حافظ نیــا )1389 ،و روش گــردآوری دادههــا
مبتنی بر بررســی اسناد کتابخانهای است (ســاروخانی .)1382 ،در
توج ه بــه اهمی ّت و ضرورت شاخ صســازی ،ابتدا
ایــن پژوهش با ّ
به تع ریف و معرفی ف رایند شاخ صســازی پرداختهشــده و سپس
برخی شاخ صســازیهای صورت گرفته در حوزة معماری اسالمی
به منظور آسی بشناســی شاخ صســازی در معماری اسالمی مورد
نقد ق رار گرفته است.
مباحث نظری

شاخ صســازی اولین و مه مت ریــن گام در م راحــل مختلف هر
تحقیق پیمایشی اســت .این م راحل عبارتاند از -1 :روشن ساختن
مســأله و تع ریف عملیاتی متغی ّرها (شاخ صسازی) -2 ،تعیین ابزار
جمعاوری اطالعــات -3 ،انتخاب اف راد گروه نم ونة مورد مطالعه-4 ،
انتخاب مصاحب هکنندگان و آموزش آنان -5 ،تنظیم دادهها و تجزیه
و تحلیل آنها -6 ،گزارش نتیجه (ش ریفی و ش ریفی.)1380 ،
تعریف شاخص
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اساس سنجش هر چیز را شاخص م یگ ویند (جعفری لنگرودی،
1387؛ سووه .)1354 ،شــاخص راهنمایی است که در کمت رین زمان
ماهی ّــت و ه ویّت وجودی موضوع مورد ســنجش را نشــان م یدهد.
شــاخ صها نکات برجسته و بارزی هســتند که فرد با کمک آنها
م یت واند اطالعات عظیم و ب یشــماری را در مــورد پدیدة مورد نظر
(خ واه این پدیده شیء باشد و خ واه اتفاق یا روند حرکتی) طبقهبندی
کند و با اســتفاده از آن با سرعت و دقّت بی شتر به بررسی تح ّوالت
آن پدیده بپردازد (توکلی .)1390 ،شاخ صها ،مفاهیم ذهنی و کیفی
را به مفاهیم عینی و ک ّم ی تبدیل م یکنند و به تصمی مگیری ب رای
اتخــاذ تدابیر کارآمد و اثرگذار یاری م یرســانند (علوی وفا.)1390 ،
شــاخص ،در حوزة معماری و شهرســازی اســامی عبارت است از
ابزار عینی یــا مفهومی (انتزاعــی) که ب رای اندازهگیــری و ارزیابی
وضع موجود معماری بناها ،شــهر ،محاســبه و مقایسة موقعی ّتها و
مکانهای مختلف شــهر و بناهای آن و نیــز به عن وان محکی ب رای
پی شبینی آیندة شــهر و محاســبة فاصلة میــان وضعی ّت موجود تا
وضعی ّت مطلوب اسالمی به کار م یرود (ق ربانی.)1391 ،
تعریف شاخ صسازی

به ف راينــد تعيين نمودهــاي عينيِ قابل بررســي تج ربي و قابل
اندازهگيري مفاهيم انتزاعي ،شاخ صسازي م يگ ويند؛ یعنی تبدیل

آسیبشناسی شاخصسازی مفاهیم اسالمی در معماری اسالمی

پیشینه پژوهش
تا کنــون در پژوهشهای متع دّدی به شاخ صســازی در معماری
توج هی به ارزشها و
و شهرســازی پرداخته شده اســت که در آنها ّ
5
فرهنگ اســامی و تأثیر آنها بر شاخ صها نشده است و لذا مورد
نظر این تحقیق نیستند .تنها تعداد معدودی از پژوهشها به نحوی به
شاخ صسازی در معماری و شهرسازی اسالمی پرداختهاند که در ادامه
به منظور آسی بشناسی شاخ صسازیهای صورت گرفته به ارزیابی
آنها پرداختهشده است .البته برخی از تحقیقات نیز وجود دارند که
در آنها اشــارهای به شاخ صسازی نشده است ،ولی با مشخّ صات و
اهداف شاخ صســازی ق رابت دارند ،به طور مثال آیتاللهی ()1380
در رســالة دکتری خود با عن وان «آزمون کارایی تئوریهای برخاســته
از زمینه در معماری به ســوی مت ریک کردن مفاهیم کیفی» با اینکه
اشــارهای به شاخ صســازی نم یکند و بــه روش تحقیق زمینهیابی
پرداخته اســت ،اما به نظر وی مت ریک کردن دارای خصوصی ّات غیر
شــخصی بودن ،اطمینان ،اعتبار داشــتن و دارای حساسی ّت و دقّت
اســت و ب رای همگان روشن اســت و جامعة علمی و غیر علمی بر
آن ت وافق دارند .این ویژگ یها مشترک با شاخص هستند هر چند این
دو روش دارای تفاوتهایی نیز هســتند که از جملة آنها وزندهی
به معیارها و زیرمعیارهاســت .ه مچنین ک ریمی ( )1390در پایاننامة
کارشناسی ارشد خود با عن وان «تج ل ّی سرمدیّت در معماری مقدّس
اســامی» در پیِ آن است که نشــان دهد معمار چگ ونه م یت واند به
تجس ــم ما ّدی ببخشد
مفهوم غیرما ّدی ســرمدیّت و الزمانی جلوه و ّ
و آن را در قالــب معماری ارائه دهد و بدین وســیله حضوریابندگان
متوج ه حقیقت واقعی آن در
در بنای معماری را از جنبة ظاهری آن ّ
ع والم ماوراء کند و از باب نتیجه ،با شاخ صسازی وجه اشت راک دارد.
پورجعفر و همکاران ( )1394نیز در «ان واع شــهر اسالمی و اشاراتی
به نحوة شاخ صســازی در راستای شــهر آرمانی  -اسالمی » با روش
توصیفی -تحلیلــی به دســتهبندی محت وای متون شرقشناســان در
خصوص شهر اســامی پرداخته و آن را به دو دستة مخالف و م وافق
تقسیم نمودهاند .اما در خصوص شاخ صسازی تنها به طور مختصری
به تع ریف آن  -به نقل از ق ربانی ( -)1391و ذکر نم ونه اکتفا شده است
و روند شاخ صســازی ،شامل استخ راج متون پایه (آیات روایت ،فقه و
تاریخ) ،مفهومگیری (مســتقیم یا غیرمستقیم) و مفهومسازی مع رفی
طراح ی ،اج را،
شده است .بدین ت رتیب هرگ ونه تصمیم در ب رنام هریزیّ ،
مدی ریّــت و نگهداری باید با م وازین و اص ولی که بدین ت رتیب از دین
یآیند کام ً
ال هماهنگ باشد.
مبین اسالم به دست م 

شــایان گفتن اســت که در تحقیقات ن ویســندگان این نوشتار،
پژوهشــی کــه به آسی بشناســی شاخ صســازی پرداخته باشــد،
مالحظه نشد.
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مفاهیــم به عدد (رمضانیــان فهندری)2014،؛ بــه عبارتی دیگر ،به
چگ ونگی ترکیب کــردن مقادیر موجود در جامعه ب رای ســاختن
شاخص ،شاخ صسازی گفته م یشود (عزتی.)1391 ،
ّ
مشخ صات و ویژگ یهای شاخص

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره بیست و یکم پاییز 1394

شــاخ صها دارای ان واع گ وناگ ونی هســتند؛ از جمله شــاخص
9
ک ّم ی ،کیفی ،عینی ، 7ذهنی ،8ســاده و شاخص مرکب (ترکیبی)
 .مه مت رین کاربرد شــاخ صها شــناخت وضع موجــود ،پی شبینی
آینده ،ب رنامهریزی و ارزشــیابی اســت (قلفی .)1379 ،از مه مت رین
ويژگ يهاي شاخص م یت وان به م وارد زیر اشاره کرد:
طراحی
علمی بودن :بر پایة مبانی علمــی و نظری صحیح ّ
شود و دقیق باشند.
مفید بودن :شــاخص باید واقعی و ت وانایی ارائة نتایج علمی
را داشته باشــد؛ اطالعات مناسبی را در اختیار سیاستگذاران ق رار
دهد؛ قابلی ّت مقایســه داشته باشد و بت واند نقاط بح رانی را شناسایی
و نشان دهد.
جامع ّی ت :شــاخ صها باید بت واند تمامی پدیده را بپوشانند ،از
جامع نگری برخوردار باشــند و یکســویه به تغیی رات نگاه نکنند؛
اقالم ســؤاالت بایــد با يكديگــر در ارتباط بوده و ازهمبســتگي
توج هی برخوردار باشــند و بیانکنندة کل واقعی ّتها باشند و
قاب ل ّ
در کل مجموعهای به هم پیوسته تشکیل دهند.
عدم نیاز به تحلیل :شــاخ صها باید به طور ص ریح و بدون
نیاز به تحلیل و تفسیر ،تح ّوالت پدیدة مورد نظر را نشان دهند.
اعتبار :شــاخص باید معتبر باشد و دقیقاً آن چیزی را که باید،
اندازهگیری کند.
روایی :شــاخص بايد قاب ل اعتماد باشــد و بــا تک رار آن نتیجة
تق ریب اً یکسانی حاصل شود.
قابل ّی ت ســنجش :شــاخص باید قابل اندازهگیری باشــد و
نحوة محاسبة آن معلوم باشــد و قابلی ّت ب هکارگیری تکنی کهای
مطالعاتی را داشته باشد.
پویایی :شــاخص باید حســاس به تغییــرات زمانی ،مکانی و
یا ســاختاری بــوده و منعکس کننــدة تغیی رات اجتماعی ،توســعة
اقتصادی و زیست محیطی و  ..باشد.
ثبات نسبی :شاخص باید به جای جذب ف رایندهای ک وتاه مدت
از ف رایندهای بلندمدت بهره ببرد ،ولی نباید تغیی رناپذیر مطلق باشد.
قابل ّی ت دسترســی به موقع :ســه ولت در گردآوری دادهها
(ســاروخانی1382 ،؛ پاپ ینــژاد و محبــی1389 ،؛ توکلــی1390 ،؛
آسایش.)Li et al, 2009;1378 ،
فرایند شاخ صسازی
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از جمله معروفت رین طرحها دربارة انتقال مفاهیم به شاخ صهای
تج ربــی ،طرح الزارســفلد« -انتقــال مفاهیم ،به درون هســتههای
قاب لمشــاهده» -اســت که شــامل م راحل چهارگانة تص ویرسازی،
معرف و ســاختن شاخ صهاســت
تشــخیص مفهومــی ،انتخاب ّ

10
معرفها را که
( .)Bryman,1988دواس  ،نحــوة تبدیل مفاهیم به ّ
«پایین آمدن از نردبان انتزاع» 11م ینامد ،دارای ســه مرحله م یداند:
معرفهای اولیه -3 ،ارزیابی معرفها
 -1تع ریف مفاهیم -2 ،تهیة ّ
13
(دواس .)1387 ،کیــوی 12و کامپنهود (کیوی و کامپنهود،)1392 ،
وانگ ،)Wong, 2006( 14میلر( 15میلر ،)1380 ،محمدی (محمدی،
 )1387و افــراد دیگری نیز م راحل مختلف مفهومســازی را معرفی
کردهاند که به نظر م یرســد فصل اشت راک آنها چنین است :باید
تع ریف اسمی مفهوم مورد نظر انجام شود ،ابعاد 16آن مفهوم بررسی
و مشخص شود آیا موضوع تحقیق شامل تمامی ابعاد م یگردد یا
به ب ُعد خاصی از آن م یپردازد؟ ســپس خرده ابعاد هر کدام تعیین
معرفها 17دســت یابیم
و تعاریــف عملیاتی آنها ارائه گردد تا به ّ
طراحی پرســشنامه و تعیین گ وی هها به سنجش
و در مرحلة بعد با ّ
معرفها ،ریز ابعاد و
معرفهــا بپردازیم .وزندهی و تعیین اول ویّت ّ
ابعاد ،م راحل بعدی شاخ صسازی خ واهند بود.18

یافت هها
توج ه به اهمی ّــت شاخ صســازی و نیز اهمی ّــت ارزشها و
بــا ّ
مفاهیم اســامی در معماری اســامی ،برخی منابع از منظر می زان
توج ه و پرداختن به مفاهیم اســامی در معماری اســامی و یا نوع
ّ
شاخ صسازی مفاهیم اسالمی در معماری اسالمی معرفی و ارزیابی
م یش وند .مجددا ً تأکید م یشود ارزیابی صورت گرفته تنها از منظر
شاخ صسازی است و نقد مقالهها از سایر جهات مدنظر نیست.
الف) «معماری قانعانه» (ســعدوندی ،)1388 ،در پی دســتیابی
بــه روش پیادهســازی مفهوم قناعــت (مفهومی ذهنــی و انتزاعی)
در معمــاری (موضوعی عینی) اســت .این پژوهــش از نوع کیفی
20
اســت و دارای م راحل اصلی کدگذاری باز ،19کدگذاری رشتهای
و کدگــذاری انتخابی 21اســت و در ایــن م راحل ق رابتــی با نظ ریة
زمینــهای 22دارد .این تحقیق به دنبــال مصادیق قناعت در معماری
نیســت؛ چ را که معیاری ب رای تشخیص آن وجود نداشته است .لذا
پژوهش بر پایة شــناخت مفهوم قناعت صورتپذیرفته است .ابتدا
معانی اصلی مفهوم قناعت بر اســاس منابع دینی و ادبی فارسی و
ع ربی به دستامدند (پر شدن ظرف ،رضایت ،اکتفا و پوشیدگی)،
سپس جوهرة مشترک آن معانی با مفاهیم متضاد ،مفاهیم سازگار
و مفاهیم ناسازگار استخ راجشدند .در مرحلة بعد تعاریف معماری
و ســه وجه متمایز معماری (اف راد مؤثر ،ف رایند خلق و اثر معماری)
معرفیشــدند .سپس جوهرهها با ســه وجه فوق مورد بررسی ق رار
گرفته و اصول معماری قانعانه متناسب با هر وجه به دست آمدند.23
در مرحلة بعد اصول مستخرج ،غ ربالگری شدند و در نهایت اصول
معماری قانعانه تحت ســه عن وان معمــاری طبیع یگ را ،خردگ را و
معناگ را تبیینگردیدند.
در ایــن رســاله میت وان دو نکتــه یافت -1 :برخــی از معیارهای
معماری قانعانــه در قالب مفاهیم انتزاعی جــای گرفتهاند و امکان

آسیبشناسی شاخصسازی مفاهیم اسالمی در معماری اسالمی

طراحی بر اساس آن اصول ،به طور
استفاده از آنها در سنجش و یا ّ
واضح و ملموسی وجود ندارد .مجددا ً این امکان وجود دارد که ذوق
و سلیقة شــخصی اف راد در استنباط آن معیارها تأثی رگذار باشد .لذا
باید در م راحلی این مفاهیم ،ک ّم ی ش وند؛ یعنی ،ابعاد به خرده ابعاد ،و
معرفها و پرسشها تبدیل ش وند تا در حد امکان به مرحلهای برسیم
ّ
که دیگر نیازی به تع ریف و اســتدالل نباشد و موضوع ب رای همگان
توج ه به اینکه تمامی اصو ِل
به طور یکســان قابلدرک باشد -2 .با ّ
معماری استخ راجشده از مفهوم قناعت ازاهمی ّت یکسانی برخوردار
نیســتند ،بناب راین باید وزن تمامی مالکها و ض ریب تأثیر آنها در
معماری قانعانه تعیین شــوند تا در نهایت به وسیلة پرسشنامههای
تدوینشــده بت وانیم میــزان رعایت اصو ِل تع ریفشــده ب رای قناعت
را بســنجیم و دریابیم کدامیک از معیارهای معماری قانعانه ســهم
بی شتری در دستیابی به آن دارند؟
ب) بمانیان و امینی ( )1390در «بررســی شــاخ صهای مؤث ّر در
شــکلگیری تعادل در معماری مســلمانان؛ نم ونة موردی :مسجد
جامع اصفهان» به دنبال شاخ صهای تعادل در کل بنا و اجزای آن
در معماری مســلمانان هســتند تا از این ط ریق آرامش را به زندگی
بشــر مدرنیته برگرداننــد .آنها بدین منظــور از روش موردپژوهی
و راهکارهــای ترکیبــی بهره بردهاند .این شــاخ صها عبارتاند از:
ریتــم در عناصر ،تقارن اجزا ،سلســلهم راتــب ،تزیی نهای طبیعی،
فن ایســتایی ،تناســب مقیاس و مصالح همگن و ساده .با این که
از عنــوان پژوهش برم یآید که به شاخ صســازی یکی از مفاهیم
اســامی پرداخته شده اســت ،ولی در واقع واژة شاخص به معنای
«اصول» و یا «ویژگ یهای بارز» اســتفاده شده است ،لذا مشخّ صات
توج ه
شــاخص به بحث گذاشته نشده و ف رایند شاخ صسازی مورد ّ
توج ه با این که این اصول
نبوده اســت .در ضمن به نظر م یرسد با ّ
از نم ونة موردی اســتخ راج شــدهاند ،امکان تعمیم این ویژگ یها به
شاخ صهای تعادل معماری مسلمانان به راحتی میسر نباشد.
ج) معینی ( )1391در «بازشناسی اصول کیفی مسکن در ارتباط
معرفی و تع ریف
بــا طبیعت از منظر جهانبینی اســامی» ،پس از ّ
اصول مبتنی بر جهانبینی اسالمی  -اصالتمداری ،وحدتمداری،
معنامداری ،انســانمداری -مفهوم مســکن و شاخ صهای کیفی ّت
مســکن را در دو بخش سازواری معنایی و ســازواری ما ّدی تعیین
م ینمایــد .برخی از این شــاخ صها عبارتاند از :قائل شــدن بار
معنایــی ب رای طبیعــت ،ایجاد فضای آرام ،مطمئــن و تذ ّک ردهنده
در ارتباط با طبیعت ،قانونمداری ،سازواری ،ت وازن ،وحدتگ رایی،
هم وزنــی در بهرهگیــری از عناصــر چهارگانــه .بســیاری از این
شــاخ صها ،کلی و انتزاع ی هســتند و قابلی ّت سنجش ندارند ،در
حالی که از مشــخّ صات شاخص «قابلی ّت ســنجش» و «عدم نیاز
به تحلیل» اســت .به طور مثال شاخ صهای ت وازن و وحدتگ رایی
معرف و تع ریف
بــرای امکان کاربــرد در معماری نیازمند تعییــن ّ
عملیاتی هستند .در مورد ف رایند شاخ صسازی نیز به نظر م یرسد

توج ه به این که امــکان رعایت اصول فوق بــه طور ه مزمان به
بــا ّ
ندرت پیــش م یآید و هر کدام از این معیارهــا تأثیر متفاوتی در
دستیابی به کیفی ّت در مســکن دارند ،رتب هدهی به شاخ صهای
معی ّن شده ضروری باشد.
د) هاشــمپور و ک ینژاد ( )1391در «ارتقای کیفی خانه با عنصر
خیرخ واهــی» ،پس از تعیین وجــوه کیفی خانه -وجــوه معنوی،
اجتماعــی ،فرهنگی ،روانی و فیزیکــی -و تع ریف خیرخ واهی ،به
بررســی نمودهای آن در وجوه مختلف خانــه پرداختهاند؛ به طور
مثال گفتهاند« :اســتفاده از هندســه ،نور و رنگ م یت واند رموزی از
حقیقت مطلق باشد که هدف نهایی از نمود عنصر خیرخ واهی در
خانه اســت» ،ولی معی ّن نیســت کاربرد هندسه ،نور و رنگ باید با
چه کیفی ّتی و چگ ونه انجام ش وند تا خانه ،واجد صفت خیرخ واهی
شــود و یا «در خانة خیر به رعایت حد اعتدال در اندازة فضا تأکید
شده اســت؛ خانهای متعادل ،نجیب و فروتن است که نمود عینی
ارزشهای اخالقی فردی اســت» .منظور از خانة متعادل چیست؟ و
در نهایت به طور ملموســی معی ّن نیســت به منظور ارتقای کیفی
خانه با عنصر خیرخ واهی چــه اقدامات عملی باید صورت پذیرد
و شــاخ صهای تعیین شده نیازمند تحلیل و تفسیر هستند .برخی
دیگر از ویژگ یهای شاخص که مغفول ماندهاند «جامعی ّت»« ،عدم
نیاز به تحلیل»« ،اعتبار» و «روایی» اســت .در ف رایند شاخ صسازی
نیز تع ریف عملیاتی ،ریزابعاد و گ وی هها تعیین نشده و وزندهی نیز
صورت نپذیرفته است.
ه) ق ربانی ( ،)1391در «شاخ صهای معماری و شهرسازی اسالمی»
به مجموعهای از اصول ،شاخ صها و مؤلّفههای عملیاتی در زمینة
معماری و شهرســازی اسالمی پرداخته که بر اساس نگرش تم دّنی
و با شــیوة اجتهادی تشــی ّع از متون معتبر دینی استخ راج و تنظیم
کرده است .در این شــیوه ب رای رسیدن به شاخ صها از متون دینی
به بررســی کلیدواژهها در آیات ،روایات ،فقه و تاریخ پرداخته شده
است .برخی از شــاخ صها عبارتاند از :رعایت عفت (برگرفته از
اصــل ع ّفت) ،عدالت و وحدت (از اصول اعتقادی عدل و توحید)،
حرمت رفع حاجت به ســمت قبله (از اصــول فقهی) .این کتاب،
شــاخص را ابزاری عینی و ه مزمان مفهومی انتزاعی دانسته است.
این تع ریف ،تحقیق را به ســمت تحصیل «ویژگ یهای برجســتة»
معماری و شهرسازی اسالمی سوق م یدهد که برخی ک ّم ی و قابل
درک ب رای همگان هســتند (مانند نماز نخ واندن به سمت د ِر باز یا
آتش) ،و برخی کیفی هســتند که درک یکســانی از آنها وجود
ندارد (مانند شــاخص رعایت ع ّفت ،شــاخص وحدت و عدالت و
 )....و ب رای تبدیل آنها به معیارهای ک ّم ی اقدامی صورت نپذیرفته
است؛ حال آن که اهمی ّت شاخ صسازی در مفاهیم کیفی بی شتر
نمود پیدا م یکند .به بیان دیگر ب هرغم این که ن ویسنده به تع ریف
دقیق و مناســبی از شــاخص و انــواع آن (صفحه هــای 13تا )15
پرداخته است ،ولی در عمل بسیاری از شاخ صهای به دست آمده
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کیفــی و انتزاع یاند و ف رایند شاخ صســازی به طور کامل رعایت
نشــده اســت و در نهایت به اصول معماری اسالمی بر اساس متون
دینی پرداخته شده اســت و نحوة کاربرد این اصول در معماری در
هالهای از ابهام باقی م یماند.
و) وثیــق ( )1392در رســالة دکت رای خود با عنــوان «چهارچوب
توج ه به مفاهیم قرآنی؛ مطالعة موردی :خانه
اصول معماری خانه با ّ
در اقلیم گرم و خشــک ای ران» و ه مچنین در «مفاهیم سک ونت در
آیات و روایات اســامی» (وثیق و پشت ون یزاده ،)1389 ،مؤلّفههایی
مانند ذکر ،تقوی ،وحدت ،طاعت ،عبرت ،ب رابری ،اصل سودمندی
فــردی -اجتماعی ،طهارت را به عن وان شــاخ صهای اصلی معنا و
مؤلّفههایی مانند نظم ،حســن ،عدل ،حساب ،امنی ّت ،بنای صدق
و طی ّب ،شــرافت جغ رافیایی ،جهتگ رایی ،زیبایی و اســتحکام را
به عن وان شــاخ صت رین ابعاد کالبدی خانه و سک ونتگاه در قرآن
بیان نموده است .ضمن تصدیق این م وارد م یت وان گفت مؤلّفههای
مطرح شــده در مسکن اکث را ً کیفی و هنوز در قالب مفاهیم است،
کاربــرد آن در معمــاری با تع ریــف دلخ واه هر شــخص صورت
م یگیرد و امکان ســنجش آن مفاهیم وجود نخ واهد داشت و آن
معیارها ه مچنان در هالهای از نسبیت باقی خ واند ماند ،لذا نیازمند
معرفها و وزندهی به
در سایر م راحل شاخ صسازی یعنی تعیین ّ
مؤلّفههای فوق است.
ز) قاســمی ( )1392در پایاننامة کارشناســی ارشد خود با عن وان
«بازنمــود مفهوم قرآنی قســط در فضای شــهری؛ نم ونــة موردی:
محلــة درب امام اصفهان» و ه مچنین در مقالة مســتخرج از آن با
عن وان «تحقق مفهوم قرآنی قســط در فضای شهری» (قلع هن ویی و
همــکاران )1393 ،نزدیکت ریــن و م رتب طت رین پژوهش را با رعایت
مشــخّ صات و نیز ف رایند شاخ صســازی انجام داده اســت .در این
رســاله ابتدا مفهوم قســط در قرآن با اســتفاده از روش معناشناسی
بررسی شده است .سپس مؤلّفههای قسط تبیین شدهاند .در مرحلة
بعد ما به ازای مؤلّفههای قســط در فضای شهری تعیین شده و در
نهایت از تکنیک  AHPب رای اول ویّتبندی مؤلّفههای قسط استفاده
شــده اســت .در مطالعة موردی نیز بر اســاس این که هر کدام از
کیفی ّتهای فضای شهری در ایجاد چه تعدادی از مؤلّفههای قسط
نقش داشــتهاند به امتیازدهی کیفی ّتهای فضای شــهری پرداخته
اســت .امّا به نظر م یرســد ابعاد هفتگانة کیفی ّت فضای شهری
متخصصان (به خصوص کرم ونا) آورده شده است،
بر اســاس نظر
ّ
نه بر اساس ما به ازای مؤلّفههای قسط در فضای شهری .ه مچنین
مشــخّ ص نیســت معیارهای ارزشگذاری مؤلّفههای قسط (مفهوم
کان ونی ،مفهوم کلی و جزئی ،انســانمداری ،تعلیم و می زان تک رار)
و رتبة هرکدام چگ ونه به دست آمدهاند؟
ح) جهانبخش و دلزنده ( )1393در «بازشناسی اصول ،مؤلّفهها
و شاخ صهای فطری سازمانبندی شهر اسالمی با رویکرد اجتماعی
کالبــدی» ،به منظور پاســخگ ویی به نیازها و خ واســتههای فطری

انسان ب رای رسیدن به کمال و سعادت در تمام ساحتهای وجودی
به دنبال اصول و شــاخ صهای سازمان شــهر از نظر اسالم هستند.
این اصول بر مبنای پنج گ رایش فطری حقیقتج ویی و رسیدن به
کمال (درونگ رایی ،وحدت و کثرت و  ،)..خیر و فضیلت (رعایت
تناســبها ،سلســله م راتب) ،جمال و فضیلت (هندسه ،رنگ ،نور،
شــفافی ّت) ،خالقی ّت و ابداع (رابطه با طبیعت ،اســتفاده از عناصر
گذشته) و گ رایش به عشق و پرســتش (مرکزیّت ،جهتگیری ،به
کارگیری عناصر طبیعی) معرفی شدهاند .به نظر م یرسد به منظور
دســتیابی به اص ولی جامع،باید جامعی ّت گ رایشهای فطری مد
نظر باشد ،در حالی که این پنج گ رایش فطری بر اساس نظر شهید
مطهری برگزیده شدهاند؛ به بیان دیگر ،علت انحصار گ رایشهای
فطری به م وارد ذکر شــده مشخّ ص نیســت .ه مچنین ،بسیاری از
مؤلّفههایی که از اصول شــهر اسالمی بر اساس ویژگ یهای فطری
حاصل شــدهاند  -از قبیل وحدت ،تعــادل و نظم -هنوز کیفی و
انتزاعی هســتند و مشــکل ایجاد عدم همفکری در میان کارب ران
معرفها و
آن مؤلّفهها ه مچنان پابرجاســت .ایــن مؤلّفهها نیازمند ّ
گ وی ههایی هســتند تا از جنبة ذهنی آنها کاســته شود .در نهایت،
به منظور هرچه کاربردیتر و عین یتر نمودن این اصول طی ف رایند
شاخ صسازی مناسب به نظر م یرسد.
ط) مشــکینی و همکاران ( )1394در «تدقیق مفهومی و تش ریح
راهکارها و شــاخ صهای تحققسنجی چهار اصل مسج دمحوری،
مح لّهمحوری ،درونگ رایی و طبیعتگ رایی در شهر ای رانی اسالمی»
با اســتفاده از مطالعــات کتابخانهای دیدگاههــای اف راد مختلفی از
جمله اسالمشناســان ،جغ راف یدانان ،شهرســازان و معمــاران را در
ســطح جهانی و ای ران مورد مطالعه قــرار دادهاند .آنها از تکنیک
دلفــی در دو مرحله ب رای پاالیش مؤلّفههــا ،معیارها و زیرمعیارهای
هر یک از شاخ صهای شهرســازی ای رانی ـ اسالمی توسط ده نفر
متخصص در این حوزه بهــره گرفتهاند .بر این مبنا
از کارشناســان
ّ
مه مت رین و اساس یت رین اصول معماری و شهرسازی ای رانی ـ اسالمی
شامل مسجد محوری ،درونگ رایی ،مح لّهمحوری و طبیعتگ رایی
شناسایی شــد و ابعاد ،معیارها و گ وی ههای هر کدام تعیین شدند.
م یتــوان گفت در صورتی که وزندهی به ابعاد ،معیارها و گ وی هها
صورت م یگرفــت ،م راحل شاخ صســازی به طــور کامل انجام
م یشد .شایان گفتن است که شاخ صسازی در این پژوهش از نوع
قیاسی است و ف رایند شاخ صسازی از اص ولی که از مصادیق عینی
حاصل شــدهاند شروع شــده اســت .اگر وجود یا نبود اصول فوق
در آنچه معماری اســامی خ وانده م یشود مطرح نباشد و هدف،
دســتیابی به شاخ صهای معماری اســامی بر اساس آموزههای
دین اســام باشد م یت وان از شاخ صسازی اســتق رایی بهره برد .در
اینجا شاخص نه بر وضعی ّت عینی بلکه بر مق ولهای ذهنی داللت
م یکند که ممکن اســت واقع ها ی عینی با نشانههای خارجی (که
باید کشــف گردد) با آن متناظر باشــد .در هر صــورت در هر دو

روش باید تفکیک و تشــخیص ابعــاد ،زی رابعاد و گ وی هها صورت
گیرد که در این پژوهش به خ وبی صورت پذیرفته است.
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 - 1قاب لذکر اســت در این م وارد معموالً اندازهگیری (،)Measurement
ارزیابی( )Evaluationو سنجش ( )Assessmentمعادل یکدیگر ب هکاربرده
م یش وند ،ولی در واقع این واژهها دارای بار معنایی متفاوتی هستند :اندازهگیری
توصیف ک ّم ی رفتار ،اشیا و وقایع و تعیین ک ّم یت و خصوصی ّتی که یک چیز
یا یک واقعه دارای آن اســت؛ اندازهگیــری صرفاً ج ریانی جمعاوری اطالعات
فآبادی)1374 ,؛ اگر اندازهگیری با قضاوت هم راه باشــد ،مت رادف
اســت (لط 
ارزشیابی است .محمدی ( )1387اما ســنجش ،مفهومی جامع و وسی عتر دارد
که شامل ف رایند کاملی از اج رای آزمون ،تحلیل و تفسیر اطالعات و پی شبینی
نزاده و مداح .)1388 ،منظور از سنجش
دربارة یک فرد یا پدیده اســت (حســ 
آن است که یک مفعول (موضوع ،مطلب) با واحدها یا مقیاسهایی که به طور
بین ذهنی کم و بیش ملموس باشند اندازهگیری شود (رفی عپور.)1392،
طراحی شــده
 - 2چ را که این مدلها و الگوها در فضای ارزشــی دیگری ّ
اســت .این الگوها در ابعاد معرفتشناختی ،هست یشناختی ،انسانشناختی و
روششناختی بر مبنایی است وار شدهاند که کام ً
ال با مبانی اسالمی متفاوت و
بلکه متعارضاند (ق ربانی.)1391،
 - 3از جملــة ایــن تحقیقات م یت وان به م وارد ذیل اشــاره کرد :اســراف

و تبذیــر در معمــاری (ســیفیان)1376 ،؛ نقش خدامحوری در شــکلدهی
به ســاختار ،اجزا و عملکردهای معماری اســامی ای ران (شهیدی و بمانیان،
طراحی خانه (صادقی پی)1388 ،؛ انعکاس مبانی
)1388؛ دیدگاه مسرفانه در ّ
منبعث از جهانبینی اسالمی در ط راحی معماری (بمانیان و عظیمی)1389 ،؛
شخصی ّت شناســی شــهر اســامی با تأکید بر ابعاد کالبدی شــهر اسالمی
(خدایی و تق وایی)1390 ،؛ بازشناســی ه ویّت دینی در مسکن سنتی (اخوت،
)1392؛ اعتبارسنجی اصول ن وین پایداری اجتماعی با تکیه بر اخالق اسالمی
(صمیم یفــر و حمزه نــژاد)1392 ،؛ چهارچوب مفهومی اجتمــاع پایدار در
جهانبینی اســامی و سن ّت شهرسازی مســلمانان (دانشپور و روستا)1392 ،؛
مفهوم محرمی ّت و فضا در شــهرهای دوران اســامی (علیــزاده و همکاران،
)1393؛ بررســی اصول و ق واعد حاکم بر ســاختار شــهری شهرهای اسالمی
به منظور دســت یافتــن و آف رینش آرمان شــهر ای رانی -اســامی (کیائی و
باباعباسی .)1394 ،بســیاری از این ن ویسندگان به اهمی ّت محت وا و ارزشهای
توج ه به نیازهای معنوی در کنــار نیازهای مادی ،نقش معماری در
اســامیّ ،
ّ
انعکاس طرز تفک ر انســان مســلمان و شکلگیری شــخصی ّت و رفتار وی
تأکید داشــتهاند ،ولی غالب اً به روش تحققِ این مبانی نظری نپرداختهاند و یا
در نهایت به توصی ههای کل ّی اکتفا نمودهاند.

آسیبشناسی شاخصسازی مفاهیم اسالمی در معماری اسالمی

نتیج هگیری
در کنــار منابع متع دّدی که به امر شاخ صســازی در معماری و
شهرســازی و یا مفاهیم اسالمی در معماری اســامی پرداختهاند،
تعداد اندکی مختص شاخ صســازی مفاهیم اســامی هستند و به
توج ه داشتهاند؛
نوعی به اندیشــههای اسالمی در وضع شــاخ صها ّ
چ را که در شاخ صسازی باید به باورهای رایج و راهبردهای اساسی
توج ه شــود و شــاخ صهاباید در تناسب با فرهنگ و
نظام حاکم ّ
ارزشهای مورد قبول جامعه باشــند .اما بررســی این منابع -که به
شاخ صسازی مفاهیم اسالمی و کاربرد مفاهیم اسالمی در معماری
اسالمی پرداختهاند ،نشان از وجود ن واقصی دارد که بی شتر به عدم
شــناخت ویژگ یهای شاخص و یا ف رایند شاخ صسازی دارد؛ مانند
این که شاخ صها کلی هســتند و قابلی ّت سنجش ندارند؛ م راحل
معرفها به جای
ســاخت شاخص به طور کامل انجام نشده است؛ ّ
معرفها انجام نپذیرفته
شــاخص در نظر گرفت ه شــدهاند؛ ترکیب ّ
توج ه نبوده
معرف در کل ،مورد ّ
اســت و سهم و نســبت تأثیر هر ّ

طراح یشده مناسب نبوده و نم یت وانند
است؛ تعداد و نوع سؤاالت ّ
معرفهــا از جامعی ّت الزم
آن
معــرف را به طور کامل بســنجد و ّ
ّ
برخوردار نبودهاند؛ اعتبار و پایایی پرسشها بررسی نگردیده است؛
معرفها به م وارد ذکرشــده
هیچ دلیل ّ
موج ه منطقی ب رای انحصار ّ
ارائه نشــده اســت (جدول شــمارة  .)1هر کدام از ایــن م وارد مانع
جمعبندی ،استنتاج نهایی و کاربرد شاخص م یگردد .این درحالی
اســت که شــاخ صها اســاس تحقی قاند و بدون آنها ســنجش
امکانپذیر نیســت و تدوین شــاخ صها با توجه به عدم اتفاق نظر
در مفاهیمی که در معماری اســامی کاربــرد دارند ضرورت دارد
و ب رای حرکت به ســمت معماری اســامی باید شناخت وضعیت
کن ونی ،ارزیابی ،ب رنامهریزی و پی شبینی آیندهی آن صورت پذیرد
و این امر بدون وجود شاخص امکانپذیر نیست .در نهایت به نظر
م یرسد با توجه به اهمیت شاخ صسازی و نیز آسی بهای موجود
در شاخ صســازیهای صورت گرفته ،به منظور پرهیز از گرفتاری
در نسبیت در شــناخت و عینی و کم یسازی مفاهیم اسالمی در
معماری اسالمی ،کاربرد شاخ صسازی به هم راه رعایت مشخصات
شــاخص و فرآیند شاخ صســازی ،ضــروری باشــد؛ همچنان که
گامهایی نیز در این زمینه برداشته شده است.
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 -4در واقــع صحبت از این نیســت که معماری اســامی وجــود دارد یا
نــه ،بلکه قصد داریم با تع ریف شــفاف ،ضابطهمنــد و عملیاتی از معماری
اســامی ،یک باور همگانى در درجة ا ّول در بینِ نخبگان ،بعد در همة مردم
به وجود بیاید که بدانند دنبال چه هســتیم و به کجا م یخ واهیم برســیم و
اف راد و بخشهــاى گ وناگون بدانند چه کار باید بکنند .البته شــاخ صها نه
تنها ابزار مناســبی ب رای ســنجش وضعی ّت موجود و می زان تحقق ب رنامهها در
طول اج رای آنهاســت بلکه عامل شفافسازی در امر نظارت بر چگ ونگی
یربط خ واهد بود.
عملکرد سازمانهای مجری ذ 
 - 5مانند :تحقیقی در سنجش ع وامل تأثیرگذار بر احساس امنی ّت شهری؛
نم ونة موردی :شــهر کرمان (بمانیان و محمودینژاد)1387 ،؛ شهرهای آهسته
(جمالی)1388 ،؛ مســکن سالم (بزی و ج واهری)1390 ،؛ بررسی ع وامل مؤثر
بر رضایت مشــت ریان از مسکن شهری اصفهان (اب راهیمی و همکاران)1391،؛
تحلیل شاخ صهای نفوذپذیری در بافتهای شهری (امی نزاده ی گوهرریزی
طراحانه ارتقای سرزندگی محالت مسک ونی( .واحد
و بدر)1391 ،؛ معیارهای ّ
همســایگی بانشــاط و ســرزنده) (نوروزیان ملکی)1392 ،؛ مطل وبی تسنجی
محی طهای شــهری؛ نگرشــی تحلیل در ســنجش کیفی ّت محیط شــهری
رویکردها ،شــاخ ص ها و روشها (رفیعیان و همکاران)1392 ،؛ شــهر خالق
(موســوی)1393 ،؛ شــهر عدالت محور (ســعیدی رض وانی و نوریان)1393 ،؛
مفهوم شادی در ط راحی پاتوقهای شهری (وزیری و همکاران.)1394 ،
 معادل آن  indexاســت؛ مانند  Human Poverty Indexشاخص فقرانسانی؛  Corruption Perception Indexشاخص ادراک فساد؛ Index of
 Social Healthhشاخص سالمت اجتماعی؛ �Human Development In
 dexشاخص توسعهی انسانی و یا  Air Quality Indexشاخص کیفیت ه وا.
6 -Objective

شماره بیست و یکم پاییز 1394

7 -Subjective
8 - Composite Index
9 -D.A De vaus
10 - Descending the ladder of abstraction
11 -Raymond Quivy
12 -Luc Van Campenhoudt
13 - Cecilia Wong
14 -Delbert Charles Miller
15 - Dimentions
16 -Indicator

معــرف ،ان واع
 - 17در هــر کــدام از ایــن م راحل (از جملــه ویژگ یهای
ّ
روشهای وزندهی) با روشها و مســائل مختلفی م واج هایم که بررسی آنها
در این مجال نم یگنجد.
18 -Open Coding

19 - Axial Coding
20 - Selective Coding
21 -Grounded Theory
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 - 22برخــی از معیارهــای م رتبــط با افــراد مؤث ّر عبارتانــد از :آگاهی،
خودباوری ،ت وانمندی ،تع ّهد و مســئ ولی ّتپذیری ،پذیرش داشــتهها ،پذیرش
تعصب در خ واســتهها ،تمنی ّات شــخصی ،قیاس،
محدودیتهــا ،پرهیز از ّ
تقلید ،مدزدگی و سب کزدگی .م وارد ذیل از معیارهای م رتبط با ف رایند خلق
توج ه به ک رامت انسان ،جامع نگری،
معماری است :شناخت شــکل زندگیّ ،
بوم یگ رایی ،تعدیل منابع ،سادهسازی ف رایند معماری ،بهره بردن از قابلی ّتها،
مدی ریّت ،مشــارکت و رعایت کیفی ّــت .تعدادی از معیارهــای م رتبط با اثر
معماری نیــز عبارتاند از :قاعدهمندی ،ه ویّت ،خالقی ّت ،ســادگی ،تع ّفف،
تأمیــن حداقلهــای معماری ،انعطافپذیــری ،قابلی ّت توســعه ،میانه بودن،
چندمنظوره بودن ،بوم یسازی ،خودگردانی و تعمی رپذیری.
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پورنجف ،محمدتقــی صمددخت و ول یاهلل نیک فــر ،مرکز چاپ و
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،ته ران.
4242قلفی ،محمد وحید (« ،)1379کاربرد شــاخ صهای توسعه فرهنگی در
مناطق روستایی» ،فصلنامه مسکن و محیط روستا ،شمارة .90
4343ک ریمی ،نازنین ( ،)1390تجلی ســرمدیت در معماری مقدس
اســامی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه کاشــان ،به راهنمایی
امیرحسین چی تسازیان.
4444کیائی ،اله ســادات و بابا عباســی ،مهدی (« ،)1394بررســی اصول و
ق واعد حاکم بر ساختار شهری شهرهای اسالمی به منظور دست یافتن
و آف رینش آرمان شــهر ای رانــی -اســامی» ،فصلنامه نقش جهان،
شمارة.5-1
4545کیــوی ،ریمون و کامپنهــود ،لــوک وان ( ،)1392روش تحقیق در
علوم اجتماعی ،ترجمه عبدالحســین نیک گهر ،انتشــارات ت وتیا،
چاپ دوازدهم ،ته ران.
4646لطف آبادی ،حســین ( ،)1374سنجش و اندازهگیری (در علوم
ت ربیتی و روانشناســی) ،روانسنجی ســنتی و رویکردهای
جدید در ســنجش روانی -ت ربیتی ،موسســه انتشارات حکیم
فردوسی ،مشهد.
4747محدثــی ،حســن (« ،)1392امتنــاع اندازهگیــری دیــنداری و امکان
رتب هبنــدی نوع دینداری» ،فصلنامــه مطالعات اجتماعی ایران،
سال  ،7شماره .1
4848محمدی ،رضــا ( ،)1387راهنمای عملی انجام ارزیابی درونی
در نظام آموزش عالی ایــران :تجارب ملی و بی نالمللی،
سازمان سنجش آموزش کشور ،ته ران.
4949مشکینی ،اب والفضل؛ حمزهنژاد ،مهدی و قاســمی ،اکرم (« ،)1394تدقیق
مفهومی و تشــریح راهکارها و شــاخ صهای تحقق ســنجی چهار اصل
مسجدمحوری ،محلهمحوری ،درونگ رایی و طبیعتگ رایی در شهر ای رانی
اسالمی» ،فصلنامه پژوهشهای معماری اسالمی ،سال  ،3شماره .8
5050معینــی ،مهدیه (« ،)1391بازشناســی اصول کیفی مســکن در ارتباط
با طبیعــت از منظر جهانبینی اســامی» ،فصلنامه مطالعات شهر
ایرانی اسالمی ،شمارة .9
5151موســوی ،می رنجف (« ،)1393رتب هبندی محالت شهر سردشت از نظر
حرکت به ســوی خالقیت با تأکید بر تحقق شــهر خالق با اســتفاده
از تاپســیس و  ،»ANPفصلنامــه جغرافیا و آمایش شــهری-
منطقهای ،شمارة .10
5252میر ُسندُســی ،ســید محمد (« ،)1389تحلیل درک مردم از عدالت در
مشهد» ،مجله مطالعات اجتماعی ایران ،سال  ،4شماره .12
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1717حســنزاده ،رمضــان و مــداح ،محمدتقــی ( ،)1388ســنجش و
اندازهگیری در علوم رفتاری ،نشر روان ،ته ران.
1818خدایــی ،زه را و تق وایی ،عل یاکبر (« ،)1390شخصی تشناســی شــهر
اسالمی ،با تاکید بر ابعاد کالبدی شهر اسالمی» ،فصلنامه مطالعات
شهر ایرانی اسالمی ،شمارة .4
1919دانشپور ،سید عبدالهادی و روستا ،م ریم (« ،)1392چهارچوب مفهومی
اجتماع پایدار در جهانبینی اســامی و ســنت شهرسازی مسلمانان»،
فصلنامه پژوهشهای معماری اسالمی ،شمارة .1
2020دواس ،دی ای ( ،)1387پیمایش در تحقیقات اجتماعی ،ترجمه
هوشنگ نایبی ،نشر نی ،ته ران.
2121رضایی ،عبدالعلی ( ،)1391مهندســی تمدن اسالمی (موانع و
الزامات) ،کتاب فردا ،قم.
یزاده ،زهــرا و فــرزاد ،زهــرا (،)1392
2222رفیعیــان ،مجتبــی؛ عســگر 
مطلوبی تسنجی محی طهای شــهری؛ نگرشی تحلیل در
ســنجش کیفیت محیط شــهری رویکردها ،شاخ ص ها و
روشها ،نشر شهر ،ته ران.
2323رفی عپــور ،ف رامرز ( ،)1392کندوکاوها و پنداشــتهها .مقدم های
بر روشهای شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی ،شرکت
سهامی انتشار ،ته ران.
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نحوهی محاسبه و جایگاه ای ران» ،مجله تدبیر ،شمارة .236
3838علی زاده ،هوشــمند؛ ای راندوست ،کیومرث؛ حبیبی ،کیومرث و رباطی،
محمــد بشــیر (« ،)1393مفهــوم محرمیت و فضا در شــهرهای دوران
اســامی» ،فصلنامه پژوهشهای معماری اســامی ،ســال ،2
شماره .1
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5353میلــر ،دلبــرت چارلــز ( ،)1380راهنمای ســنجش و تحقیقات
اجتماعی ،نشر نی ،ته ران.
5454نقرهکار ،ســلمان (« ،)1393نقش دانشــکدههای معماری در نقشــه راه
تحقق معماری شایســته ای رانی ،نم ونهی موردی :تالشهای دانشــکده
معماری و هنر دانشــگاه کاشــان» ،فصلنامــه مطالعات معماری
ایران ،شمارة .5
5555نوروزیــان ملکــی ،ســعید ( ،)1392معیارهــای طراحانه ارتقای
سرزندگی محالت مسکونی( ،واحد همسایگی بانشاط و سرزنده)،
رساله دکت را دانشگاه علم و صنعت ،ته ران.
5656وزیــری ،وحید؛ حاجلو ،نادر؛ رضایی شــریف ،علی و ک رامتی ،صدف
(« ،)1394بررسی شــاخ صهای تعیین کننده مفهوم شادی در ط راحی
پاتوقهای شــهری؛ محــدوده مرود مطالعه :منطقه یک شــهر اردبیل»،
فصلنامه انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران ،شمارة .10
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5757وثیق ،بهــزاد ( ،)1392چهارچوب اصول معماری خانه با ّ
به مفاهیم قرآنی (مطالع هی مــوردی :خانه در اقلیم گرم
و خشــک ایران) ،دانشــگاه ت ربیت مدرس ،به راهنمایی محمدرضا
بمانیان و مجتبی انصاری ،ته ران.
یزاده ،آزاده (« ،)1389مفاهیم سک ونت در آیات و روایات
5858وثیق ،بهزاد و پشت ون 
اسالمی» ،فصلنامه مسکن و محیط روستا ،سال  ،29شماره .129
5959هاش مپور ،پ ریسا و ک ینژاد ،محمدعلی (« ،)1391ارتقای کیفی خانه با
عنصر خیرخ واهی» ،فصلنامه مسکن و محیط روستا ،شمارة 140
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