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تجّلي انديشة اسالمي در شهر با حضور مدرسه در محله

چکيده
مقاله حاضر با عنوان تجلي انديشه اسالمي در شهر با حضور مدرسه در محله به روش توصيفي – تحليلي – استنباطي 
به بررس�ي چگونگي تجلي تفکر و انديش�ه اس�المي در محله مي باشد. و بر آن اس�ت چگونگي تأثيرپذيري کالبد شهر و 
معم�اري از جه�ان بين�ي و تفکر و انديش�ه يک قوم و ملت را کنکاش نمايد. و چگونه ش�هر با ن�وع تفکر و جهان بيني با 
ترکي�ب از فرهن�گ و الگوه�اي رفتاري مي تواند معنا و مفهومي متفاوت پيدا نمايد. فلس�فه زندگي انس�ان، برگرفته از 
جهان بيني آن مي باش�د و جهان بيني اس�الم با محوريت توحيد و يکتاپرس�تي معنا و مفهوم خاصي به زندگي مسلمانان 
بخش�يده اس�ت و براي هدايت بش�ريت با ارائه اصول و معيارها و همچنين بايدها و نبايدها طريقتي را براي ش�ريعتي 
مقدس جهت رسيدن به کمال هستي تبيين نموده است. و قرآن با سوره علق و حکم به »خواندن« به پيامبر )ص( نازل 
ش�د و حس تفکر و پرسش�گري انس�ان تهييج شد و در شهر بصورت فضاي تربيتي تجسم پيدا نمود. قرآن کريم با دعوت 
به تفکر و تعقل و ايجاد حس پرسشگري توانسته است از 1400 سال پيش انسان را به تحقيق و پژوهش دعوت نمايد. و 
رفته رفته کالبدي براي آن تعريف نموده و به آن حس مکان و تقدس دهد. و با حضور در محله، معنا و مفهومي خاص 
به شهر اسالمي داده است. حضور مدرسه در اصل حضور روحيه جستجوگري و پرسشگري ديني است. به گونه اي که 
فرد قادر به کشف و طرح مسئله، فرضيه ها، گردآوري اطالعات، توانايي تجزيه و تحليل يافته ها و نتيجه گيري گردد.

در اي�ن مقال�ه ب�ا پيش فرض هاي برگرفته از جهان بيني اس�المي بدنبال معنا و مفهوم حضور مدرس�ه در مرکز محله 
براساس تفکر وانديشه اسالمي هستيم و از نقش کاربردي و مادي آن در تئوريهاي غربي فراتر رفته و به معنا و چگونگي 

تجلي تفکر و انديشه اسالمي در شهر را با حضور مدرسه در محله کنکاش مي کنيم.

واژگان کليدي: مدرسه، محله، شهر اسالمي، معماري اسالمي، جهان بيني اسالمي.
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مقّدمه
حضور و تجلّي معنا در ش��هر هميش��ه دغدغة طّراحان، معماران و 
شهرسازان بوده اس��ت. چرايي موضوع، چگونگي ايجاد، شكل گيري، 
سيرتحّول معنا ومفهوم، كالبد، شكل و صورت مورد بحث متفّكران قرار 
داشته است. در فرآيند بررسي اين موارد، عوامل بسياري تأثيرگذار است 
و هر عامل براساس پيش فرض هاي فكري و نظري، قابل ارزش گذاري 
است. يكي از عوامل تأثيرگذار بر علّت وجودي كاربري ها نحوة تفّكر و 

انديشة ساكنان شهر و جهان بيني مسلّط بر جامعه است.
جهان بيني، نگاه به عالم و هس��تي است. نوع نگاه انسان به هستي، 
فلسفة زندگي او را شكل می دهد و بر اساس آن ابعاد مختلف زندگي 

مادي و معنوي خود را طّراحي می كند.
جهان بيني توحيدي، ايدئولوژي و خط مشي ای براي تمام عرصه هاي 
زندگي در طول زمان ها ارائه كرده و بر سياست، تجارت، روابط اجتماعي، 
خوردن و آش��اميدن و... تأثير گذاشته است. معماري و شهرسازي به 
عنوان فضاي در برگيرندة انسان و فعالّيت هاي او دستخوش تغييرات 
شده و براساس نيازهاي اين تفّكر و نگرش خود را اصالح نموده است. 

اين تفّكر كمال و سعادت همه انسان ها را مّد نظر قرار داده است. 
شهر برگرفتة تمام رفتارها و رخدادها و هم چنين ظرف مصنوع های 
بش��ري اس��ت و ويژگي ها خاصي دارد. »ش��هر قبل از اينكه كالبدي 
فيزيكي و بي جان باش��د، محل زيس��ت انسان اس��ت، تجلّيگاه اصول 
ارزش هاي فرهنگي و مورد باور انسان است، جهان بيني سازندة خويش 
را معرفي مي كند، و به اهدافي كه اهلش براي خود قائل هستند گواهي 
می دهند. نمايش��ي از نحوة نگرش انس��ان به طبيعت است، شهر در 
عين حالي كه جلوه هويت اهل خويش است، نشان دهندة تمايلشان به 
هويتي كه عالقه دارند به آن شناخته شوند مي باشد، بيانگر رابطة اهل 
آن با يكديگر است و اجماالً اين كه شهر شيوة زيست ساكنين خويش 
را بيان مي كن��د" )نقي زاده، 1385: 58(. لذا براي ش��روع بحث بايد 
جهان بيني توحيدي و تعريف انسان را در اين نگرش به بحث گذاشت 
و اصول و ارزش هاي اين جهان بيني را مشخص نمود و تأثير آن را بر 
كالبد و معنا و مفهوم معماري تحليل كرد. به جايگاه علم، تفّكر، تعّقل، 
تربيت و هدايت گري پرداخت تا بتوان با اس��تنباطي منطقي، حضور 

مدرسه را در شهر اسالمي مورد بررسی قرار داد

1. علم، تف و تعّقل، هوّيت انديشه اسالمي
جهان بيني نوع برداش��ت و طرز تفّكري است كه هر مكتب دربارة 
جهان هس��تي عرضه می كند. و به علمي، فلسفي و مذهبي كه از سه 
منبع علم، فلس��فه و دين الهام مي گيرد، تقس��يم مي شود )مطهري، 

1357 الف: 65-63(.
جهان بيني آن گاه تكيه گاه ايدئولوژي و پاية ايمان قرار مي گيرد كه 
رنگ و صبغة مذهبي داش��ته باشد. جهان بيني توحيدي يعني درک 
اين كه جهان از مش��ّيتی حكيمانه پديد آمده اس��ت و نظام هستي بر 
اس��اس خير و رحمت، و رس��اندن موجودات به كماالت شايستة آنها 
اس��توار است. يک قطبي و تک محوري است. از اويی و به سوي اويي 
اس��ت )پيشين: 70-71(. جهان با سلسله ای از نظام های قطعي يعنی 
»سنن الهيه« اداره مي ش��ود. جهان بيني اسالمي، جهان بيني توحيد 
اس��ت. از نظر اس��الم خداوند مثل و مانند ندارد )س��ورة شوري، 11(. 
خداوند بي نياز مطلق اس��ت )سورة فاطر، 15(. همه جا هست و به هر 

طرف بايستيم رو به او ايستاده ايم )سورة بقره، 115(. مجموع كماالت 
است و از هر نقصي منزه و مبرا است )سورة اعراف، 180(.

در اولين خطبة نهج البالغه مي خوانيم:
»س��رآغاز دين، معرفت اوس��ت، و كمال معرفتش، تصديق ذات او، 
و نهايت تصديق ذات خدا، ش��هادت دادن به يگانگي اوس��ت؛ نهايت 
درج��ة اقرار به يگانگي خداوند، اخالص ورزيدن در پيش��گاه اوس��ت؛ 
كمال اخالص نسبت به خدا آن است كه او را از صفات و خصوصيات 
مخلوقات پيراسته كنند، چرا كه هر صفتي گواهي مي دهد كه غير از 

موصوف خود است و هر موصوفي غير از صفت«.
جهان بين��ي توحيدي صفاتي را براي جامعه اس��المي برمي گزيند: 
»جامعة بي طبقة اسالمي، يعني جامعة بي تبعيض، جامعة بي محروم، 
جامعة بي طاغوت، جامعة عادله،  جامعة بي ظلم، نه جامعة بي تفاوت كه 
خود نوعي ظلم و بي عدالتي اس��ت. فرق است ميان تبعيض و تفاوت، 
همچنان كه در نظام تكويني جهان، تفاوت هست. جامعه اسالمي طبقه 
تساوي ها و برابري ها و برادري ها است. اما نه تساوي منفي، بلكه تساوي 
مثبت، تساوي منفي يعني به حساب نياوردن امتيازات طبيعي افراد و 
سلب امتيازات اكتسابي آن ها براي برقراري برابري، تساوي مثبت يعني 
ايجاد امكانات مساوي براي عموم و تعلّق مكتسبات هر فرد به خودش 

و سلب امتيازات موهوم و ظالمانه« )مطهري، 1357الف: 99(.
اين عناوين مي تواند به عنوان خط مشي و اصول نظري هدايتگر انسان 
مس��لمان برای خلق فضاي زيستن باش��د. مي توان اصول شهرسازي 
اس��المي را از آن اس��تخراج نمود و به وحدت رساند؛ به عبارتي، »فرد 
و جامعه تا به يگانگي نرسد، به سعادت نائل نمي گردد« )پيشين: 77(.
انسان و يا هر موجود زنده اي واجد حداقل دو ساحت وجودي جسم 
و جان اس��ت. براي علم و هم چنين هنر ني��ز عالوه بر مرتبة ظاهري 
و مادي��ش، ج��ان و معنا و معنويّتي قابل تصّور اس��ت كه جهان بيني 
تعيين كنندة ويژگي هاي آن اس��ت. بي توّجهي به مباني معنوي علم، 
علم را به صورت جسد و الشه اي ظاهر مي كند كه برخي انسان ها آن 
را علم مي پندارند. معرفت بش��ري تا زماني مشروع و شريف است كه 
تابع حكمت الهی باشد. حكماي اس��المي با اين گفتة سن بوناوانتور 
موافقند كه گفته است: »ايمان بياور تا بفهمي«. آنان نيز مانند او بر اين 
عقيده اند كه عل��م واقعاً تا وقتي وجود دارد كه مقارن با حكمت الهی 
باشد، و استدالل تا آن حد ملكه اي شريف است كه به تعّقل بيانجامد، 
نه اين كه بنا باش��د در پي يافتن استقاللي براي خود برآيد، يا بكوشد 

داخل دستگاه محدودي نامحدود را فرا گيرد)نصر، 1359: 24(. 
ام��روز، مانند گذش��ته، مس��لمان س��ّنتي به علم هم چ��ون امری 
»مق��دس« مي نگرد، و اين علم مقدس را در يک دس��تگاه منظم كه 
شامل سه قس��مت است تحصيل مي كند. نخست علمي است كه در 
دس��ترس همگان است، يعني علم »ش��ريعت« كه جوهر آن در قرآن 
است، و حديث و فقه به فهم آن كمک مي كند، و فقها آن را به ديگران 
مي آموزند. اين علم همه سيماهاي زندگي اجتماعي و ديني مؤمن را 
فرا مي گيرد. در ماوراي آن، علم »طريقت« اس��ت كه با جنبة دروني 
اش��يا سروكار دارد، و حيات روحاني كس��اني را كه براي پيروي از آن 
»برگزيده ش��ده اند« اداره مي كند. از همين طريق است كه رشته هاي 
مختلف اخوت هاي صوفيانه برخاسته است؛ چه طريقت در واقع راهي 
از زندگي اس��ت كه برپاية اتصال و ارتباطي شخصي و غير منظومه اي 
بنا شده است. باالخره يک »حقيقت« غير قابل بيان وجود دارد كه در 
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قلب هر دو راه شريعت و جايگزين است)پيشين: 25(. 
بنا بر تش��بيهي جاري، ش��ريعت محيط دايره اي است كه طريقت 
شعاع آن است و حقيقت مركز آن. طريقت و حقيقت با يكديگر سيماي 
باطني اس��الم را مي س��ازند كه صوفي خود را وقف آن كرده است. در 
مغز آن شهودی عرفاني و معرفتي نهفته است كه تنها نصيب آن كس 
مي ش��ود كه داراي حال و استعداد درست درک معرفت است. يكي از 
مهم ترين بنيادهايي كه براي پژوهش و كشف و ابداع و روش تحقيق 
مطرح مي شود "سؤال" است، و يكي از اصلي ترين ريشه ها و عواملي كه 
سبب ظهور و بروز و ايجاد سؤال در ذهن انسان مي شود، جهان بيني او 

است )نقي زاده، 1385الف: 25(.
قرآن اساسش بر مذّمت كساني است كه اسير تقليد و پيروي از آباء 
و گذشتگان هستند. آن ها تعّقل و فكر نمي كنند تا خودشان را از اين 
اسارت آزاد كنند. هدف قرآن از اين مذّمت چيست؟ هدف قرآن تربيت 
اس��ت؛ يعني در واقع مي خواهد افراد را بيدار كند كه مقياس و معيار 
بايد تشخيص و عقل و فكر باشد نه صرف اين كه پدران ما چنين كردند 

ما هم چنين مي كنيم. 
در سوره زمر آيه 18 مي خوانيم:

ِمعوَن الَْقْوَل َفَيتَِّبعوَن اْحَسَنُه اولِئَک الَّذيَن  ْر ِعباِد الَّذيَن يَْس��تَ َفَبشِّ
ُ  َو اولِئَک ُهْم اولُوا ااْللْباِب. بندگان مرا نويد بده، آن بندگان  َهديُهُم اللَّ
اينچناني را. مطلب با »بندگان من« ش��روع ش��ده اس��ت. كأنه قرآن 
مي خواهد بگويد بنده خدا آن است كه چنين باشد، و الزمه بندگي خدا 
اين اس��ت: الَّذيَن يَْسَتِمعوَن الَْقْوَل آنان كه سخن را استماع مي كنند. 
نمي گويد: يَْسَمعوَن فرق است بين »سماع« و »استماع«. سماع يعني 

شنيدن ولو انسان نمي خواهد بشنود. استماع گوش فرا دادن است. 
آنان كه سخن را استماع مي كنند؛ به دقت دريافت مي كنند َفَيتَِّبعوَن 
اْحَسَنُه بعد غربال مي كنند، تجزيه و تحليل مي كنند، خوب و بدش را 
مي س��نجند و بهترين آن را انتخ��اب و پيروي مي نمايند. پس، آيه به 

استقالل عقل و كفر اشاره دارد.
ُ. قرآن اين هدايت را با  س��پس می فرمايد: اولِئَک الَّذيَن َهديُهُم اللَّ
اين كه هدايت عقلي است، هدايت الهي مي داند. اولِئَک ُهْم اولُوا ااْللْباِب 

اينها به معني واقعي صاحبان عقل هستند.
 »الْباب« جمع »لُّب« است. لّب يعني مغز، نه مخ؛ از اين رو، عقل و 

فكر انسان، مغز هيكل و اندام انسان در نظر گرفته است.
»الْباب« جمع »لُّب« است. لّب يعني مغز، نه مخ؛ از اين رو، عقل و 

فكر انسان، مغز هيكل و اندام انسان در نظر گرفته است. 
در حديثي از حضرت علي)ع( در غررالحكم آمده است: »جبرئيل بر 
آدم نازل شد و گفت من مأمورم كه تو را ميان يكي از اين سه موهبت 
مخي��ر كنم، تا يك��ي را برگزيني، و بقيه را رها كن��ي، آدم گفت: آنها 
چيست؟ جبرئيل در پاسخ گفت:" عقل" و "حيا" و" دين". آدم گفت: 
من عقل را برگزيدم. جبرئيل به "حيا" و "دين" گفت او را رها كنيد و 
به دنبال كار خود برويد. گفتند ما مأموريم همه جا با عقل باشيم و از 
آن جدا نشويم! جبرئيل گفت: حال كه چنين است به مأموريت خود 

عمل كنيد، سپس به آسمان صعود كرد«1.
اين لطيف ترين تعبيري است كه ممكن است در بارة عقل و خرد، 
و نسبت آن با "حيا" و" دين" گفته شود؛ چرا كه اگر عقل از دين جدا 
گردد با اندک چيزي بر باد مي رود، يا به انحراف كشيده مي شود. "حيا" 
نيز كه مانع انس��ان از ارتكاب زش��تي ها و گناهان است، ثمره شجرة 

معرفت و عقل و خرد اس��ت. اين نش��ان مي دهد كه" آدم" سهم قابل 
مالحظه اي از عقل داش��ت كه به هنگام مخير شدن در ميان اين سه 
چيز، مرحلة باالتر عقل را برگزيد، و در س��اية آن هم دين را تصاحب 

كرد و هم حيا را.
در مكتب هاي ديني، تربيت  اخالقي و س��ازندگي انس��ان سرلوحه 
برنامه ها قرار دارد. با نگاهي به معارف اسالمي از آيات و روايات اهمّيت 
اين موضوع در مكتب اسالم روشن مي گردد؛ تا حدي كه پيامبر اسالم 
انگيزه بعثت خود را تكميل مكارم اخالق بر شمرده است: "انما بعثت 
التم��م مكارم االخالق" آن حضرت از هم��ان روزهاي اول بعثت خود 
برنامه هاي تربيتي اسالم را كه از آن جمله نماز است پياده نمود و در 
طول رسالت خود مس��جد را پايگاه تعليم و تربيت قرار داد)فوالدوند، 

 .)1 :1374
تفّكر بدون تعليم و تعلّم امكان پذير نيست. ماية اصلي تفّكر، تعليم 
و تعلّم اس��ت. در اس��الم، هم تفّكر عبادت است، و هم تعلّم و آنچه در 
باب تفّكر آمده است بيشتر از مواردی است كه در باب تعلّم بيان شده 
ِر؛ كاَن اْكَثُر  ُر؛ ال ِعباَدَة َكالتََّفكُّ است؛ به عنوان مثال: اْفَضُل الِْعباَدةِ التََّفكُّ
ُر . در تفكر، گذشته از نتيجه اي كه انسان از فكر خود  ِعباَدةِ ابي َذرٍ التََّفكُّ
مي گيرد، فكر خود را رش��د مي ده��د. در قرآن راجع به تفّكر و تعّقل، 
مطلب زياد داريم. خيلي موارد داريم كه قرآن دعوت به تفّكر و تعّقل 

كرده است)مطهري، 1388، ج22: 529(.

2. چگونگي نقش هدايتگري و تربيتي قرآن 
هويّت يابي ديني به معناي دس��ت يابي به تعريف منسجم ديني از 
خود اس��ت كه انتخاب آگاهانه و آزادان��ة ارزش ها، باورها و هدف هاي 
زندگي مشخصة اصلي آن است. به اين معنا كه فرد بيابد كيست؟ چه 
چيزهايي براي او ارزش محس��وب می ش��ود و چه راه هايي را برگزيده 
اس��ت كه در زندگي پيگي��ري نمايد. هويّت پاي��دار ديني كيفّيتي از 
دينداري را در انسان به وجود مي آورد كه معّرف آگاهي، تعلّق خاطر، 
غليان احس��اس ها و دلبستگي هاي عاطفي، پايبندي، تقّيد نسبت به 
مجموع��ه اي از اعتقادات و اعمال ديني اس��ت. با اين تعريف مي توان 
سطوحي از هويّت را متصّور شد كه در طول پيوستاری از پايين ترين 
س��طح شامل باور به اعتقادهای بنيادي، بدون تعلّق خاطر و پايبندي 
به اعمال ديني تا باالترين س��طح شامل آگاهي و تعلّق خاطر و غليان 
احساس ها و دلبستگي هاي عاطفي و پايبندي و تقّيد و تعّهد نسبت به 
مجموعه اي از اعتقادات و اعمال ديني را در برگيرد. بر اين اساس، يكي 
از ملزومات و پيش شرط هاي اساسي در دست يازيدن به هويّت پايدار 

ديني، جستجوگري و پرسشگري است.
ش��يوه اي كه براي دس��ت يازيدن به هويّت روشن و پايدار در قرآن 
كريم مورد تأكيد است شيوة جستجوگري فّعال است كه از طريق طرح 
پرسش و تأكيد آن حاصل مي شود. قرآن كريم از طريق پرسشگري در 
پي تقويت قدرت اس��تدالل، قدرت تمييز و داوري و در نهايت هدايت 
و رهبري انسان است. در واقع توّجه به پرسشگري، درگير كردن ذهن 
فرد با پرس��ش هاي فلسفي و بحث و گفت وگو دربارة آن ها نقطة آغاز 

راه اندازي تفّكر در فرد است.
پرس��ش هاي قرآني و دعوت به تفّك��ر در قرآن كريم خواه حقيقي 
باش��د، خواه مجازي با س��ه اص��ل تعلّق، اختيار و ش��ناخت پيوندي 
ناگسس��تني دارد و به ميزاني كه تعلّق و تفّكر افزايش مي يابد، افعال 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arch
ive

 of
 SID

102

13
91

ار 
 به

م  
هفت

ره 
شما

   
ي 

هش
ژو

 ـ پ
مي

 عل
امه

صلن
ف

انس��ان از تأثير پذيري غرايز و شرايط محيطي منزه مي شود و متناظر 
با آن، تعهد به ارزش ها افزايش مي يابد؛ زيرا چنين انساني سنجش گر، 
توان��ا در داوري، ارزياب��ي و پرسش��گري خواهد ب��ود و از اين رهگذر 

جهت گيري دروني در او تقويت مي گردد )فياض،1388(.
ق��رآن كريم بزرگترين معجرة جاودانة آخري��ن پيام آور الهي، براي 
هدايت بشر بهترين و زيباترين روش هاي ممكن را به كار گرفته است. 
از جملة اين روش ها، پرسش��گري و جستجوگري است كه آدمي را به 
طور مستقيم به سوي دست يافتن به هويّت پايدار ديني سوق مي دهد. 
اين رويكرد، انسان را وامی دارد با طرح پرسش، پاسخ را از درون وجدان 
خويش بش��نود و آن را فكر و تشخيص خود بداند و به عنوان طرح و 
آشنا بدان بنگرد تا نه تنها در مقابل حرف حق مقاومتي نكند و موضعي 
نگي��رد، بلكه خود را متعّهد ب��ه آن نيز بداند و از اين رهگذر به هويّت 
پايدار ديني دست يابد. بنابراين می بينيم كه بيش از هزار آيه از آيات 
قرآن كريم به صورت پرسشي مطرح شده است )ابيض شلماني،1380: 
21(. زيرا پرسش چنان با حيات و ممات انسان پيوند دارد كه هيچ گاه 
اين موهبت الهي را كه در او به وديعه نهاده اند، از او نمي توان بازستاند. 
طبعاً اين يكي از ويژگی های بلند دامنه ی بشر است كه به طور فطری 

جويای كسب معرفت است.
انسان با جست وجوي صادقانه براي يافتن راه ها و اهداف گوناگون، 
دان��ش عميق در عرصه دين به دس��ت م��ي آورد. در عين حال كه به 
ارزش ها و اهداف مش��ّخصي متعّهد مي ش��ود، همواره عقايد، ارزش ها 
و باورهايش را مورد وارس��ي قرار مي دهد و آن ها را ارتقا مي بخش��د. 
انسان، پس از عبور از دورة جست وجوگری و اكتشاف فّعال به تعّهدات 
روشني مي رسد و به ارزش ها و اهدافي كه خود آن ها را برگزيده است، 
پايبند و متعّهد مي شود چنين فردي از راهي كه در پيش گرفته آگاه 
اس��ت )Brek, 2001( و غالباً به آن چه مي تواند و مي خواهد در زندگي 
خويش انجام دهد، نگاه و احساس��ي روش��ن و مثبت دارد و نسبت به 
تجربه های جديد نيز گش��وده تر است و پاسخ هاي قالبي را نمي پذيرد 
)پاييني و همكاران، 1989 به نقل از آقاجاني،1381(. از طريق فرآيند 
اكتشاف، فرد آن چه را به دست مي آورد به بوته آزمايش مي گذرد و از 
طريق فرايند هاي عالي ذهن مثل توّجه به چراها و روابط علي- معلولي 

و همبستگي، به داللت ها و پيامدهاي هر نوع تفّكر و عمل مي پردازد.
نتيجه آن كه در پرسش��گري به عن��وان نوعي گفت وگوی متقابل، 
مس��تمر و منظم��ي ك��ه طرفين ب��ه واس��طة آن به ارائ��ه داليل و 
استدالل هايش��ان مي پردازند، معيارها و اصولي را كه در آن ادراک و 
تفّكر عميق تر رخ مي نمايد، ارتقا می بخشند )Lipman, 1988 به نقل 
از اسپلي تر،1991(. از طريق اين گفت و گوی دو طرفه يا ديالكتيكي، 
خودمداري تمايالت ذهني نامناسب و گرايش هاي قوم پرستي خنثی 
می ش��ود؛ زي��را تفّكر ديالكتيك��ي و مباحثه با بررس��ي نقاط قّوت و 
 .)Marzino, 1989(ضعف ديدگاه هاي متفاوت و استنتاج همراه است
پرسشگري از طريق فرايند جست وجوگري حقيقت براي انسان اين 
امكان را فراهم مي كند تا سعي نمايد به واقعّيت همان طور كه هست 
دست يابد و تا زماني كه با كوشش ذهني به آن چيزي كه في نفسه 

خوب است، نرسد، دست برندارد.
ق��رآن كري��م ب��راي هدايت انس��ان از مي��ل و گراي��ش طبيعي 
جست وجوگري استفاده نموده و پرسش هايي را براي فّعال سازي ذهن 
انس��ان و ايجاد تعّهد نسبت به دست يافته هاي ديني اش تدارک ديده 

اس��ت. در شيوة تربيتي قرآن بر پرورش روحية جست وجوگري تأكيد 
فراوان ش��ده و پرسش هاي بس��يار مطرح گرديده است كه از سطوح 
پردازش��ي متفاوت برخوردارند و با طرح پرس��ش مخاطبان را در پي 
يافتن به تعقيب متن ترغيب مي كند )حس��يني، 1384(. پرسشگري 
ديني بيانگر اين اس��ت كه در  افق انديش��ه هاي ديني، جبر، تحّكم، 
تحميل يا دعوت به تعّبد كوركورانه وجود ندارد )س��ورة بقره، 255(. 
اصوالً يكي از شاخصه هاي اساسي اسالم اين است كه معرفت را شرط 
قطعي ايمان و باور مي داند. چنان كه خداوند در س��ورة اس��راء آيه 36 
مي فرمايد: "ال تقف ما ليس لک به علم" يعني در راهي كه چند و چون 
و ماهّيت آن را نمي داني، قدم نزن. قرآن كريم پرسش هايي متفاوت را 
براي توّجه دادن مخاطب مطرح مي نمايد كه می توان آن ها را در پنج 

گروه جای داد.
الف. پرسش هاي جهت دهنده/ هدايتي

منظور پرس��ش هايي است كه عبارات آن ها پاسخ دهنده را به سوي 
پاس��خ موردنظر هدايت مي كند. اين نوع پرسش ها تلويحاً پاسخ مورد 
نظر را در خود دارند. عالوه اين كه پاسخ مورد نظر معموالً پاسخ صحيح 
نيز هست )دوهرنوند و ريچاردسن1 1964 به نقل از هارجي، ص125(. 
اين پرس��ش ها يا به طور صريح و روشن و يا به صورت تلويح درصدد 

هدايت مخاطب به جهتي خاص هستند)فياض، 1388(.
در پرسش��گري قرآن كريم هدف عب��ور از پلها و گردنه هاي متنوع 
ترديد و احتمال و ظن نيست كه پديده سوال را ايجاب مي كند. خداوند 
نور مطلق معرفت است و براي روشنايي مطلق، ابهام موضوعيت ندارد. 
به خالف پرسش��گري انس��ان كه جهت تحصيل معرف��ت درباره يک 
مجهول مطرح است، سوال قرآني جنبه ارشادي/ هدايتي و جهت دهي 
براي بشر دارد. قرآن كريم درصدد است با پرسشگري انسان را هوشيار 
و آگاه نمايد و او را به هدايتي كه براي او ترسيم نموده است، مهتدي 

گردد)ابيض شلماني، 1380: 21(.
در قرآن كريم پرسش��هاي هدايتي و جهت دهنده صريح، تلويحي 
يا ظريف بسيار استفاده ش��ده است، هر چند پرسشهاي قرآني صرفاً 
جستجوي مفهومي نيس��ت كه بايد معلوم شود و اطالعات تازه اي به 
دس��ت دهد. پرسش گشاينده افقهاي تازه است. پرسش قفل نيست، 
بلكه گشودگي است هر پرسش به مخاطب مي گويد از كدامين راه بايد 
رفت، پرس��ش چون نوري است كه تفكر را از گم گشتگي ضاللت باز 
مي دارد. پرسش دقيقاً مفهوم هرمنوتيكي دارد. به اين معنا كه پرسش 

كليدي است براي گشودگي آنچه ذاتاً خود را نهان مي كند.
براين اس��اس با اندكي تأمل در آيات الهي متوجه مي ش��ويم كه 
بس��ياري از مسائل مهم آموزش��ي و تربيتي به صورت سوال مطرح 
شده است)سوره يوسف:39، انقطار:6، روم:8(. زيرا الزمه پاسخ گفتن 
به هر پرس��ش خواه به صورت حقيقي و خواه مجازي، تحريک تفكر 
و انديشه مخاطب است و اين ناظر بر مفروض پنداشتن توان انديشه 
ورزي انسان در قرآن كريم است. استفهام هاي قرآني تاكيد چشمگير 
و بدون قيد و ش��رط بر جنبه عق��ل ورزي دارد و از اين راه حجيت 
عقل را اثبات مي كند. چرا كه اس��تفهامي كه در كتاب آسماني طرح 
شده گفتگوي عقالني را با مخاطب سامان داده است كه صرفاً عقول 
آنان را مورد خطاب قرار مي دهد. اساس��اً هر س��وال كه متكلم طرح 
مي كند، انتظار دارد كه مخاطب با انديشه پاسخ گويد، در اين زمينه 
پرسش از آدم سفيه يا حتي بي خرد كاري عبث و لغو است، چه رسد 
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به خداوندي باري تعالي كه حكيم اس��ت و از كار لغو و بيهوده منزه 
است)ابيض شلماني، 1380: 23(.

با اين مفروضه طرح پرسش های هدايتي/جهت دهنده معنا مي يابد. 
از همين روس��ت كه خداوند در آية 8 سورة روم انسان ها را با پرسش 
ب��ه تفّكر در خلقت خويش و خلقت آس��مان و زمي��ن و آن چه در آن 
قرار دارد، فرا مي خواند، تا از اين رهگذر مس��ير هدايت را به او بنمايد. 
هم چنين در س��ورة طارق آية 5 مي فرمايد: »پس انس��ان بايد بنگرد 
كه از چه آفريده ش��ده اس��ت«. قرآن كريم نظر انس��ان را به شيوه اي 
متفكرانه و عبرت جويانه به اطراف خود معطوف مي س��ازد تا اين كه از 
مصن��وع به صانع و از اثر به مؤثّر و از كون به مكنون انتقال يابد. قرآن 
با چنين استفهام هايی به او نشان مي دهد كه پيكان حركت به صراط 
مستقيم از اين سو است. چنان كه در سورة ق آية 6 مي فرمايد: »مگر به 
آسمان باالي سرشان ننگريسته اند كه چگونه آن را ساختيم و زينتش 
داديم و براي آن هيچ ش��كاف و خللي در آن راه ندارد«. قرآن كريم از 
پرسش های جهت دهنده حتي در گفت وگو با مخاصمان و معاندان نيز 

استفاده مي كند.
ب. پرسش هاي تکذيبي/توبيخي 

نمونه اي ديگر از پرسش های قرآن كريم، تكذيبي/توبيخي است، در 
پرسشگري انكاري گوينده مخاطب را با استدالل به چنان آشفتگي و 
سردرگمي مي كشاند كه استوارترين اعتقادات شان به نظر مي آيد در زير 
ژرف كاوي صبورانه ولي آزاردهنده مي لرزد. در اين گفت و گو مخاطب را 
وامي دارد كه به سنجش عقايد، نظرها و باورها و عمل خويش بپردازد 
و با اين سنجش آنان را به نادرستي عقايد، نظرها و باورها و عمل شان 
آگاه كند؛ زيرا استدالل عقلي چنانكه ارسطو مي گويد به منزلة راهنما 
يا دليلي براي تصحيح رفتار است. پرسش های استداللي اغلب با چرا 
آغاز مي شود و مخاطب را وا مي دارد تا دربارة علل و ريشة امور بينديشد 
و ب��ه محرک هاي پنهاني رفتار خود توّجه نمايد و در پي درک و فهم 

مقصود و هدف مشّيت الهي باشد )فياض، 1388(.
پ. پرسش هاي تمثيلي

پرس��ش هاي تمثيلي1، پرسش هايي هس��تند كه در قالب داستان 
يا مثال بيان مي ش��وند تا فرد دربارة آن بينديش��د. در اين پرسش ها 
پاس��خ گو موّظف به ارائة پاس��خي خاص نيست، بلكه گوينده درصدد 
يادآوري و تذكر است. اين نوع پرسش ها را پرسش های پردازشي/يادآور 
نيز مي گويند. بدين معنا كه از مخاطب انتظار مي رود برخي از اطالعات 
را عالوه بر آن كه به ياد مي آورد يا متذكر مي ش��ود در مورد پاس��خ و 

پرسش آن به تفكر بپردازد)فياض، 1388(.
ت. پرسش هاي انگيزشي/تحريکي

رويكرد مسأله مدار قرآن كريم مخاطب را به شوک و شگفتي فكري 
وام��ي دارد تا از اين رهگذر تواناي��ي واقعي خويش را در پيدايي و ارائه 
افكار درس��ت به كار گي��رد. قرآن كريم با طرح س��ؤال چالش برانگيز 
اشتياق به جس��تجوگري را در انسان فّعال مي كند تا راز و رمز نهفته 
در رازه��اي عميق را به اختيار و ارادة خويش دريابد تا از كوره راه هاي 
باريک بيرون رود و به وادي بزرگ تر و ژرف تر دانستن و بودن راه يابد. 
زيرا فراهم س��ازي محّرک هاي عقالني از طريق پرسش��گري در جهت 
پرورش روح تعّهد و مسئولّيت پذيري ديني بسيار كارساز خواهد بود؛ به 
اين دليل كه شخصي كه از آزادي هايي برخوردار است، در عرصه هاي 
گوناگون و به شيوه اي صحيح و مناسب استفاده نمايد )فياض، 1388(.

ث. پرسش هاي عاطفي
پرس��ش هايي هس��تند كه به هيجان ها، نگرش ها، احس��اس ها يا 
ترجيح های پاس��خ دهنده مربوط مي شوند. پرس��ش هاي پردازشي/

عاطفي وقتي مناس��ب هس��تند ك��ه بخواهيم پاس��خ دهنده درباره 
احساس��اتش و دالي��ل اصل ب��روز آن ها عميق تر فك��ر كند)فياض، 
1388(. قرآن و نقش پرسشگري آن و تجلّي آن در انديشة اسالمي 
به بيداري فطرت حقيقت جوي انس��ان مي پردازد و انسان را به عقل 
و عقل گرايي براي دس��ت يابي به حل مس��ائل و روش منطقي براي 

استنباط حقايق دعوت مي كند. 

3. تأثيرپذيري هنر و معماري از مباني نظري اسالم
هنر و معماري قبل از اسالم تا مّدتي پس از استيالي اعراب در قرون 
اولّية اسالم كه هم زمان با حكومت هاي ساماني، آل بويه، و حّتي اوايل 
دورة سلجوقي بود، ادامه يافت و در واقع همان هنر و صنعت ساساني 
به سليقة اس��المي در آمد. اّما، معماري مذهبی غرب و شرق ايران از 
نفوذ اعراب مصون ماند و مس��اجد مسلمانان به سبک ايراني ساخته 
شد. اين مساجد به تقليد از طرح هاي محلّي به صورت بناهايي شبيه 
به چهار طاقي ساساني كه تكميل شده و به شكل مسجد در آمده بود، 
بنا شدند. به اين معني كه چهار طاقي مركزي، كم كم به طرف ديوار 
جانبي تغيير مكان داد و در صحن آتشكده مبدل به محرابي شد كه از 
س��ه طرف باز بود. در اين زمان عنصر اصلي معماري مذهبي در شرق 
ايران، ايوان بود. ساختمان ايوان كه از منازل خراساني تقليد شده بود 
در مسجدسازي مورد استفاده قرار گرفت. در اين دوره هنر نيز تعريف 
خاصي پيدا كرد و تحت تأثير دين و مذهب قرار گرفت و داش��ته هاي 
خود را در اختيار اس��الم گذاشت و توانست هنري با ريشة اسالمي و 
توحيدي ايجاد كند. وحدت و تجلّي يگانگي، در تمام هنرهاي اسالمي 
موج زد و متجلّي گشت. هنر، بيان زيبايي و تجلّي آن، كالبد بخشيدن 
به زيبايي هاي معنوي و آرامش بخشيدن به روان ناآرام انسان و تعديل 
كننده و قابل تحمل كنندة غربت او در اين جهان ماّدي اس��ت. با اين 
تعريف توانست اهمّيت حضور خود را در متن زندگي در دورة اسالمي 

روشن نمايد. 
با ظهور اسالم، هنر قدسي كه در آن امر الهي حاضر است )اعواني، 
1375(، از بطن وحي برخاست. هنر ديني كه به تعبيري اعالم وفاداري 
انسان به عهدي است كه با خداي خود بسته است "الست بربكم قالو 
بلي"، )سورة اعراف، 172( و همين وفاداري، عامل رشد و كمال انسان 
است )الهي قمشه اي، 1377( در شهر و معماري حاضر شد. هنر ديني، 
هنري است كه اگر چه مضامين خويش را از دين گرفته است، ليكن 
به صورت غير س��تقيم ب��ه اصول مذهبي اش��اره دارد؛ به عنوان مثال 

مينياتور، در مقايسه با كتاب قرآن مجيد به عنوان هنر قدسي.
پيامبر فرمود: خداون��د آدم را به صورت خود آفريد. صورت، در اين 
زمينة خاص به معناي نوعي شباهت كيفي است؛ چرا كه به بشر قوايي 
بخش��يده اس��ت كه صفات هفت گانة الهي، يعني حيات، علم، اراده، 

قدرت، سمع، بصر و نطق را متجلّي مي كند )بوركهارت، 1370(.
اصول جهان بيني اس��المي، منبع مهّمي ب��راي معماران معناگراي 
مسلمان براي اقتباس معاني و مفاهيم متجلّي در كالبد معماري است. 
مفاهيمي چون توحيد، وحدت در عين كثرت، تجلّي پروردگار در عالم 
خلقت و حركت دائم در جهان مادي نمونه اي از مواردي هستند كه در 
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خلق معماري مؤثّر هستند)بمانيان و عظيمي، 1389: 47(.
هنر و معماري ايراني برآن ش��د با جهان بيني جديد، روحي جديد 
به كالبد ش��هر، آداب و رسوم و رفتار و اعمال ساكنان خود دميد. و با 
نگاه اخروي، بيش تر به نقش عبادي توّجه نمود و رنگ و بويي ديگر به 
الگوهاي رفتار بخشيد و تفّكر و علم آموزي و يادگيري قرآن و احكام را 
براي خود فريضه الهي قرار داد و با رجعتي به فطرت پاک انساني سعي 

به ايجاد مكان براي تربيت و تعليم و تعلّم كرد. 

4. چگونگي شکل گيري فضاي تربيت اسالمي در شهر 
معماري اسالمي يكي از بزرگ ترين جلوه هاي ظهور حقيقت هنري 
در كالبد مادي اس��ت. معماري اس��المي به مثابه يك��ي از بزرگترين 
شاخه هاي هنر اسالمي توانس��ته است، بخش عظيمي از ويژگی های 
اين هنر را در بس��تر زمان و در طول دوره هاي گوناگون نهادينه سازد. 
معماري نيز كه در هنر اس��المي شريف ترين مقام را دارد، همين روح 
اس��رارآميز را نمايش مي دهد. معماري، اولين هنري است كه توانست 
خود را با مفاهيم اس��المي س��ازگار نمايد و از طرف مس��لمانان مورد 
استقبال قرار گيرد. اقبال مسلمانان به اين هنر موجب شد تا سال ها به 
عنوان تنها هنر اسالمي به درج مفاهيم ديني و مذهبي اسالمي بپردازد 
)مهدوي ن��ژاد، 1383(. معماري اس��المي با تجل��ي وحدت در كثرت 
توانست توحيد و يگانگي را در شهر اسالمي و در معماري تشديد كند 
و نقش��ي تربيتي در جهت عبوديت خداوند يكتا ايجاد نمايد. در اوايل 
ظهور اسالم تنها عنصر و فضای اصلي تجمع و گردهمايي امت اسالمي 
مسجد بود كه براي اولين بار بدست رسول اكرم)ص( بنا گرديد و اين 
فضاي چند منظوره تمام فعاليت هاي اجتماعي را پذيرفت و در طول 
زمان از كالبد خود منشعب نمود. و عناصر اصلي حكومت اسالمي يكي 
يكي از مسجد خارج و اما با تفكر وحدت گراي اسالمي با هماهنگي با 
هارموني موزون در كنار مسجد بنا گرديدند. يكي از كاربريهاي اصلي، 
مدرس��ه مي باشد كه تا چند قرن بش��كل خانه، مدرسه)مكتبخانه( و 
مسجد و مدرس��ه )مدرسه درون مسجد( و بعد از حضور بيشتر علوم 
اسالمي و انش��عابات آن و تربيت طالب، مدارس بصورت مستقل كه 
داراي مسجدی در درون خود شكل گرفتند. در ادامه، انواع اين فضاها 

به بحث گذاشته می شويم.
4ـ1. مسجد

مس��جد اّولين بناي ساخته شده انس��اني در راستاي جهان بيني و 
تفّكر و انديشة اسالمي است و معنا و مفهوم ديگري به شهر و معماري 
بخش��يد. نخستين مسجدي كه به دست پيامبر بزرگوار ما با همكاري 
ياران گراميش در مدينه س��اخته ش��د هميش��ه برگيرن��ده و الگوي 
مسجدهاي بي شمار و گوناگوني بوده است كه به دست هنرمندان چيره 
دست ما در سراسر ايران زمين)و هرجا كه فرهنگ اسالمي ايران فرمان 

ميرانده( بنياد شده است)پيرنيا، 1369( .
معماري اس��المي چ��ون ديگر معماري هاي دين��ي به تضاد ميان 
فضاي داخل و خارج و حفظ مراتب توّجه داش��ته است. هنگامي كه 
انسان وارد س��اختمان مي ش��ود، ميان درون و بيرون تفاوتي آشكار 
مش��اهده مي كند. اين حالت در مس��اجد به كمال خويش مي رسد؛ 
به اين معني كه آدمي با گش��ت ميان داخل و خارج، ميان وحدت و 
كثرت، و خلوت و جلوت س��ير مي كند. هر فضاي داخلي، خلوت گاه 
و مح��ل توّجه به باطن، و هر فضاي خارجي جلوت گاه و مكان توّجه 

به ظاهر مي ش��ود. بنابراين، نمايش معماري در عالم اسالم، نمي تواند 
همة امور را در صرف ظاهر به تمامّيت رس��انده و از سير و سلوک در 
باطن تخلف كند. به همين اعتبار، هنر و هنرمندي به معني عام، در 
تمّدن اسالمي عبادت و بندگي و سير و سلوک از ظاهر به باطن است 
)مددپور،1384(.  اساساً اسالم جمع ميان ظاهر و باطن است و تمام 
و كمال بودن ديانت اسالم به همين معناست؛ چنان كه »شهرستاني« 
در كت��اب ملل و نح��ل در اين باب مي گوي��د: »آدم اختصاص يافت 
ب��ه اس��ما و نوح به معاني اين اس��ما و ابراهيم به جم��ع بين آن دو، 
پس خاص ش��د موسي به تنزيل )كش��ف ظاهر و صور(، و عيسي به 
تأويل )رجوع به باطن و معني( و مصطفي- صلوات الل عليه و عليهم 
اجمعين- به جمع بين آن دو«. چنين وضعي در اس��الم و فرهنگ و 
تمدن اس��المي سبب مي شود كه هنر اسالمي برخالف هنر مسيحي 
صرفاً بر باطن و آخرت تأكيد نكند و يا چون هنر يهودي تنها به دنيا 
نپردازد، بلكه جمع ميان دنيا و آخرت كند و در نهايت هر دو جهان را 
عكس و روي حق تلقي كند )شهرستاني، 1359(. آن چه آثار معماري 
اسالمي را با تمام گونه گوني ها در يک مجموعه در كنار يكديگر تعريف 
مي كند، انگاره اي اس��ت كه آموزه هاي معنوي معماري اسالمي را در 
تک تک اين آثار متبلور س��اخته است؛ به عبارت ديگر، اصلي پنهان 
در اين بناها به وديعه نهاده شده كه موجب مي گردد، بتوان آنها را در 
كنار يكديگر به عنوان اعضاي  يک خانواده بازيابي كرد )مهدوي نژاد، 
1383(؛ اصلي كه سيد حسين نصر آن را به عنوان »اصل وحدت« ياد 
مي كند )نصر، 1375(. اصل وحدت جوهره اي كارگش��ا در بازشناسي 
آثار معماري اسالمي است زيرا از يک سو ادراک بنا را ممكن مي سازد 
و از س��وي ديگر امكان مي دهد، تمامي آثار معماري اسالمي ايران و 
ديگر كش��ورهاي اسالمي را به صورت مجموعه اي واحد مورد مطالعه 
قرار داد. در معماري اسالمي هر چيز به اصلي باز مي گردد. بايد دانست 
كه در مقام عمل اين اصول نه تنها متباين نيس��تند، بلكه هم آوازند 
و اين مهم را در فرهنگ معماري اس��المي »حكمت« مي ناميم. اين 
حكمت نكتة مركزي سازگاري آموزه هاي معنوي با نيازهاي كالبدي 
و اب��زار و مصالح معماري اس��ت. حكمت معماري اس��المي مرتبه اي 
است كه در آن نيازهاي مادي و معنوي انساني در تعالي پويا متبلور 
مي گردن��د. مي ت��وان معماري اس��المي ايران را آينه اي دانس��ت كه 
آموزه هاي اصيل، معنوي و الهي حكمت اسالمي را در خود به وديعه 
نهاده است )مهدوي نژاد، 1383(. در معماري اسالمي ماده سنگين و 
بي شكل با حكاكي طرح هاي تزييني زخرفي و اسليمي و حجاري به 
اشكال مقرنس و مشبک، سبكي يافته و شبيه به اشيای حاكي ماوراء 
مي شود و بدين وسيله نور بر هزار جهت تابيده و سنگ و گچ را مبدل 

به جوهری قيمتي مي سازد)بوركهارت، 1376(.
معماري مس��جد بايد نيروي تعقل وخرد انس��ان سازنده و هوش و 
ذكاوت او را در قالب ه��اي معمارانه بريزد؛ به طوري كه بناي مس��جد 
بتواند اعتالي روح و س��ير عرفاني به س��وي كمال و ظرافت و خشوع 
عبادي را در عمق وجود انسان مسلمان پرورش دهد. معماري مسجد 
به عنوان اثر هنري، عصارة انواع مفاهيم هنر را كه در ذهنّيت بش��ري 
شكل گرفته، متبلور ساخته است. در معماري مسجد، گذشته با زندگي 
و فرهنگ جامعه يگانه گردي��ده و جوهرة آن به طور هم زمان در بعد 

تمامي اين جنبه ها صورت وقوع پيدا كرد و متجلي شد.
ويژگي هاي مسجد و اثر آن بر انسان، براساس نيازهاي مسلمين در 
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رابطه با محل عبادتشان ش��كل گرفت. مهم ترين حالتي كه نمازگزار 
باي��د به آن نايل آيد »حضور قل��ب« به هنگام اداي نماز و راز و نياز با 
پروردگار اس��ت )سوره ماعون آيات6-4، تفسير الميزان ج29، تفسير 
آيه2 از س��وره مومنون(. در ثاني، انس��ان به طور ع��ام، به يادآوري و 
تذّكر نياز دارد. كه بر اصول اسالمي، مباني معنوي، ويژگي هاي صراط 
مستقيم و... مشتمل است. بنابراين، معماري مسجد و شكل و احجام و 
اجزاي آن بايد به گونه اي شكل پذيرد و با هماهنگي تركيب شود، تا به 
نحو احسن پاسخ گوي اين نيازهاي باشد و بتوانند در هدايت مسلمانان 

به سمت اهداف تعيين شده براي زندگي و عاقبتشان نقش ايفا كنند.
• مسجد يادآور ذات اقدس،	
• براي تالوت قرآن،	
• تدبّر در قرآن،	
• يادآوري و تذكر،	
• مس��جد با تلّون جمع اضداد مي نمايد كه اساس طبيعت بر آن 	

است،
• دوري از لغو، اسراف، دنياگرايي	
• و... .	

4ـ 2. مسجد مدرسه
اگر بخواهيم از اّولين مراكز تعليم و تربيت كشورهاي اسالمي سخن 
بگوييم، بايد مس��اجد و مقابر و زوايا و عبادت گاه ها را مورد توّجه قرار 

دهيم. 
نخس��تين محلّي كه در جهان اس��الم، تعليم در آن صورت گرفت، 
مس��جد بود. از همان دهه هاي اّول تاريخ اسالم، مؤسسه های علمي  و 
تعليمي غالباً منفک از مسجد نبودند و با موقوفات ديني اداره مي شدند.

آموزش به ساده ترين صورت عبارت است از هماهنگ كردن انسان 
با ضروريّات زندگي و نيازمندي هاي محيط خود، و چون آيين مقدس 
اسالم در جامعة اسالمي به عنوان نظامي جهت  دهنده به تمامي مظاهر 
زندگي محسوب می شود، توّجه به معارف اسالمي و دريافت  تعليمات 
آن نيز براي كلية مومنين ضروري اس��ت. از اين جاس��ت كه انديشة 
آموزش در اسالم براي دعوت و رساندن پيام، بر امور ديگر مقدم شده 
است. بنابراين آغاز آموزش  در اسالم همراه است  با وعظ و ارشاد مسائل 
ديني و تذّكرهاي روحي، و چندان نپاييد كه  مسجد به منزله جايگاه 

اصلي آموزش و پرورش مسلمانان درآمد. 
عنوان مدرسه برای مس��جد از خالفت عمر آغاز شد كه خطيباني 
براي مس��اجد ش��هرهايي چون كوفه و بصره و دمشق تعيين كرد تا 
قرآن و احاديث نبوي را به مردم فرو خوانند)نصر، 1359: 59(. در قرن 
هش��تم يعني دوره هايي كه حدود چهار قرن از ايجاد مدارس كامل با 
كتابخانه ها و حجره ها و س��ازمان مخصوص مي گذشت، »ابن بطوطه« 
جهانگرد مش��هور وقتي به شيراز رس��يد در جامع اين شهر در درس 
حديث  حاضر ش��د و پيش  از آنكه به ش��يراز برسد در جامع بغداد در 
حلقه تدريس حديث  حضور يافته بود و حال آنكه در آن ايام در بغداد 
چندين مدرس��ه بزرگ وجود داش��ت؛ به همين جهت مدرسه را گاه 
مسجد و يا بالعكس مسجد را گاه مدرسه نيز مي ناميدند و اين اشتراک 
اسامي و خلط آن ها با يكديگر در تمامي اعصار اسالمي معمول بود، و 
حتي گاه مقابر و زوايا يعني عبادت گاه هاي زهاد يا صوفيه و خانقاه ها و 
رباط ها نيز براي اس��تفاده از آموزش و پرورش به كار مي رفتند. عالوه 
بر اين، بيمارس��تان ها و دارالشفاها يا »بيت االدويه «ها هم براي تعليم 

پزشكي و داروسازي، و رصد خانه ها براي تعليم رياضيات و نجوم مورد 
استفاده قرار مي گرفتند.

4ـ 3. مکت بخانه: »خانه، مدرسه«
هدف مكتب، كه هنوز هم در بسياري از كشورهای جهان اسالمي 
وجود دارد، آشنا كردن كودكان با خواندن و نوشتن و مخصوصاً تعليم 
اصول دين بوده اس��ت. پس��ران و دختران هر دو تعليم مي ديدند، و 
اين كار عموماً در مس��اجد صورت مي گرفت، ولي گاه به جز مسجد 
مكتب خانه ه��اي خصوصي هم وجود داش��ت. كودكان با اس��تعداد 
در اين مرحله از تعليم ش��ناخته مي ش��دند، و غال��ب اوقات آنان را 
تش��ويق مي كردند كه به مراحل باالتر برس��ند. بدين ترتيب مكتب 
ه��م عنوان مركز تعليم و تربيت ديني و ادبي در جهان اس��الم بود، 
و هم مرحلة ابتدايي براي رس��يدن به سازمان هاي مخصوص مراحل 
پيشرفتة دانش، كه در آنها وسايل تحصيل و تكميل علوم فراهم بود. 
تعليم ابتدايي در س��طح مكتب، خواه در مس��جد صورت مي گرفت، 
خواه در خانه و به وس��يله آموزگاران س��رخانه، به وضع اساسي كه 
دانش آموز بايد نس��بت به معلم و نس��بت به خود علم داشته باشد، 
شكل مي بخشد، و همين وضع است كه معموالً در مراحل پيشرفتة 

تعليم برجاي مانده است)نصر، 1359(.
نح��وة تعليم و تربيت در جامعة ايراني، در مكتب خانه ها بر اس��اس 
اسالم و در اين جا »تشيع« و فرهنگ ايراني با عالی ترين جلوة آن يعنی 
ش��عر پارس��ي صورت می گرفت درس هاي مكتب، علي رغم بي نظمي 
ظاهريي كه در تعيين آن ها احساس مي شود، با دّقت براساس اين دو 
پاية اصلي مذهب و فرهنگ انتخاب شده بودند. قرآن، به عنوان سنگ 

زيرين بناي معنويت ايران، كتاب اصلي تعليم مكتب بود. 
بعضي از مكاتب در مس��اجد و برخی در خان��ه مكتب دار و حّتی 
برخي در دكان ها تشكيل مي شد. معموالً در بناي  مدرسه نيز، محلّي 
را ني��ز به مكتب تخصيص مي دادن��د تا داوطلبان را ب��راي ورود به 

مدرسه  آماده سازند. 
اين جدايي مكتب از مسجد به نظر برخي از محققان نظير الشيرزي 
در نهايته الرتبه  في طلب الحس��به ص 103 و القرشي در معالم القربه 
ص 170 ب��ه فرم��ان رس��ول اكرم  راجح اس��ت: آموزش ك��ودكان در 
مس��جد روا نيست، چرا كه پيامبر اس��الم)ص( فرمان داد تا مسجدها 
را از كودكان و ديوانگان دور نگه داريم، زيرا به در و ديوار مس��جد باال 
مي روند و پروايي از ناپاكي ها)نجاست( ندارند. پس براي آموختن  آنان 

دكان هايي در كوچه ها و كنارة بازارها در نظر گرفته شود
4ـ 4. بيت الحکمه

بناب��ر نظر محققان بيت الحكمه توس��ط هارون الرش��يد و مأمون 
پي ريزي  ش��د كه مجمع علمي بزرگي بود با كتابخانه اي معظم گفته 
می شود. فرمان گزار سيسيلي مجموعه اي از كتاب هاي يوناني را كه در 
جايي معين و دور از دس��ترس محافظت  مي ش��د، براي مأمون ارسال 
داش��ت. مأمون، سهل بن هارون را كتابدار بيت الحكمه نمود. نيز نقل 
كرده ان��د مأمون پس از پيروز ش��دن بر امپرات��وري بيزانس به هنگام 
آتش ب��س  نامه اي به امپراتور روم نگاش��ت و از او خواس��ت تا بهترين 
كتاب هاي كهن يوناني را برايش بفرس��تد و بدين منظور افرادي نظير 
ابن بطريق و حجاج بن مطر را به آن جا گسيل كرد و بهترين كتاب ها را 
آورده و به تازي برگرداندند )رجوع شود به  تاريخ الحكماء قفطي: 51(. 
عالمان بزرگي هم چون عالن شعوبي و ابوسهل فضل نوبختي از كاتبان 
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و مترجمان اين  مركز در عصر هارون و مأمون بودند. 
تأسيس بيت الحكمه عباسي در گسترش فكر و احيای كتابخانه در 
جهان اسالم تأثير فراواني داشت و از آن پس بزرگان و خلفا به تأسيس 
كتابخانه هاي عمومي و خصوصي  همت گماشتند. بيت الحكمه داراي 
ساختمان ويژه اي بود كه در كاخ هارون قرار داشت و تا زمان  استيالي 

قوم مغول بر بغداد و سقوط اين شهر)656 ه.ق( هم چنان بر قرار بود.
4ـ 5. دارالعلم

دارالعلم پديده ديگري  از تحّوالت مس��جد اس��ت ك��ه در امتداد و 
به دنبال ايجاد بيت الحكمه ها تأس��يس ش��د. اساس  تشكيل دارالعلم 
نخست مبتني بر كتابخانه هايي بود كه برخي از كنفرانس هاي علمي 
و ادبي  در آن انجام مي ش��د. به نظر مي رسد اين نام گذاري از دارالعلم 
اس��كندريه اخذ شده باشد كه توسط بطلميوس��يان در آن شهر دائر 

گرديد.
4ـ 6. مدرسه

هخامنشيان نخستين دستگاه حكومتي وسيع و متمركز را در ايران 
پديد آوردند. در عهد داريوش در حدود چهل و شش قوم با فرهنگ هاي 
متفاوت تحت حكومت هخامنشيان زندگي مي كردند. ادارة كشوري با 
چنان وسعت به دبيرخانه هاي بزرگ و دبيران كار آزموده اي نياز داشت 
كه نخس��ت مي بايست در طي دوره اي معين تعليمات الزم و از جمله 
خواندن و نوشتن را در مراكز آموزشي فرا مي گرفتند. گفته اند كه در آن 
دوره دو ديوان وجود داشت كه دبيران يكی با خط ميخي و ديگري با 
الفباي آرامي مي نوشتند. در اين دبيرخانه ها مقررات و فرمان هاي مهم 
بر روي لوح هاي خشتی و سنگي و چرمي نوشته و به اياالت فرستاده 

مي شد )سلطانزاده،  1366(. 
در آن دوران آموزش، بيش تر به طبقه و گروه خاصي تعلّق داشت و 
جنبه همگاني نداشت. مراكز آموزشي نيز بيش تر در فضاها و ميدان هاي 

نزديک كاخ هاي سلطنتي و ساختمان هاي دولتي جاي داشتند.
بر پاية آن چه از گزارش هاي گزنفون، افالطون و استرابون برمي آيد، 
در اغلب موارد تعليمات علمي همراه با تربيت جسمي همراه بود و در 
برخي اوقات جوان ها مي بايس��ت در مدت چند س��ال كه گاه طوالني 

مي شد، تعليمات الزم را فرا مي گرفتند)پيشين(.
در هنگام ظهور اس��الم هيچ نهاد و مؤسس��ة مستقل آموزشي در 
عربس��تان وجود نداش��ت؛ زيرا تعليم و تربيت بر پاية آموزش شفاهي 
اس��توار بود و تنها ع��ّدة اندكي كه تعداد آن��ان را بين ده تا هفده نفر 
گفته اند، سواد داشتند. پس از مهاجرت پيامبر اسالم محل آموزش در 
مس��جد بود. به اين ترتيب كه حلقة درس در اوقاتي غير از وقت هاي 
نماز جماعت و اوقات وعظ تش��كيل مي ش��د. در دورة خلفا بر وسعت 
قلمرو سرزمين هاي اس��المي افزوده شد. چنان كه ديگر ادارة امور آن 
با تش��كيالت پيشين امكان نداش��ت. در زمان خليفة دوم بيت المال 
تأسيس شد و ديواني براي ثبت نام و حقوق قبايل و مجاهدان تشكيل 
شد. تش��كيالت جديد به عّدة بيش تري افراد باس��واد نياز داشت. اّما 
هنوز نحوة آموزش چنان نشده بود كه براي تعليم خواندن و نوشتن به 

فضايي جدايی از مسجد نياز باشد. 
در زمان بني اميه، بيش تر ش��عر و ادب و كم تر علوم عقلي و نقلي 
مورد استقبال قرار گرفت. در اين زمان تا هنگام خالفت عباسي مسجد 

و سپس خانة علما محل بحث و تدريس بود.
در زمان منصور عباسي بناي شهر بغداد)141هجري( آغاز شد و به 

زودي به صورت يكي از مراكز فرهنگي جهان اس��الم در آن هنگام در 
آمد. علومي مانند، رياضيات، طب، و فلس��فه مورد توجه قرار گرفت و 

كتاب هايي در اين زمينه ها به عربي ترجمه شد. 
در اغلب شهر هاي بزرگ مانند اصفهان، نيشابور، بصره، بلخ، هرات، 
مرو، آمل و موصل مدرسه اي توسط خواجه نظام الملک تأسيس شده 
ب��ود كه »نظاميه« نام گرفتند. مدرس��ه نظامية بغداد بيش از س��اير 
نظاميه ها شهرت داش��ت. اعتبار و منزلت نظامية بغداد چنان بود كه 
حّتي برخي از علمای غير ش��افعي براي كس��ب مقام تدريس در آن 
تغيير مذهب مي دادند؛ زيرا نظاميه ها به ش��افعيان اختصاص داش��ت 

)سلطانزاده، 1366(.
اغلب مدارس بزرگ در امتداد يا جوار بدنة بازار و راسته های اصلي 
شهر احداث مي شدند. شهرهايي مانند اصفهان، تبريز و يزد نمونه هاي 
خوب��ي از اين موضوع هس��تند. عالوه بر آن، تعدادي مدرس��ه نيز در 
محلّه هاي بزرگ ش��هر توس��ط اعيان و بزرگان محلي احداث مي شد. 
در اين دوران، در ساختن مدارس از معماری مساجد استفاده می شد. 

جلسه های درس به پيروی از سّنت پيامبر، »حلقه« نام گرفت.
ارشاد عمومي با عنوان »خطبه« و سخنراني هاي آموزشي با عنوان 
»محاضره1« تشكيل مي شد. روش يادگيری بحث و گفت وگو و مناظره 

بود و مجموعه مطالب گردآوري شد. را »امالي2« می گفتند.

5. حضور مدرسه در محّله و نقش تربيتي آن
ش��هر و فض��اي ش��هري، بازت��اب ايدئولوژي ها و عقاي��د حاكم بر 
شكل گيري آن است؛ به عبارتي در شرايط سلطة دولت متمركز صفوي 
كه حكومت خود را به صورت يک امپراتوري در پهنة وسيعي از فالت 
ايران مسلّط گردانيده است و مذهب شيعه را به عنوان مذهب رسمي 
و عامل وحدت و هويّت ملّي ايرانيان در اين پهنه می ش��ناخت، شهر 
محل نمود و تّجس��م اقتدار حكومت متمركز مبتني بر سازمان دهي 
مراد- مريدي، پير- سالک بود. سلطان صفوي به عنوان مرشد كامل، 
س��اية خدا بر زمين و فضاي ش��هري نمايانگر چنين روابط عقيدتي و 

اعتقادي بود )اهري، 1385: 243(. 
ش��هر اس��المي در بطن خود بايد داراي صفاتي باشد: شهر تجلي 
توحيد، ش��هر عبوديت و عبادت، ش��هر تقوي، شهر ذكر و تفّكر، شهر 
عدالت، شهر اصالح، شهر شكر، شهر عبرت، شهر امنيت، شهر احسان، 

شهر ميانه روي )نقي زاده،1377(. 
مدرس��ه با تمام فعالّيت هاي متنّوع و خاص خود و در كنار عملكرد 
آموزش��ي خود، قابليت تعامل با محلّه را در بهره وري از امكانات را دارد. 
ايدة مدارس اجتماعي، به نحوي در معماري س��ّنتي ايران مطرح بوده 
است. در محلّه های سّنتي، فضاي مدرسه، تنها به درس و بحث منحصر 
نبود، بلكه اهالي هر ش��هر و محلّه، در ايام و مناسبت هاي خاص، از آن 
استفاده مي كردند. برخي مجالس وعظ، سوگواري و مجالس فوت علما 
يا سرشناسان شهر در مدرسه ها برگزار مي گرديد. نمازخانه و مسجد هر 
مدرسه، در وقت نمازهاي روزانه، عالوه بر طالب، در خدمت اهالي محله و 
شهر نيز قرار مي گرفت )غروي خوانساري،1384(. در دورة قاجاريه، عالوه 
بر آن كه مجالس عزاداري در ايام محرم در بعضي از مدرسه ها تشكيل 
مي شد، در تعدادي از آن ها، مراسم تعزيه نيز برگزار مي گرديد. به همين 
جهت، بانيان اين مدرسه ها، پيش بيني هاي الزم را براي تأمين وسايل و 

هزينه ها در وقف نامه ها ذكر مي كردند )سلطانزاده، 1364: 399(.

www.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.irwww.SID.ir

www.SID.ir


Arch
ive

 of
 SID

107

له
ر م

ه 
ر

ر م
 با 

شه
ر 

ي 
م

ش 
ي 

ل

مهم ترين، نظريّة طّراحي ش��هري مرتبط با مكان مدارس و متّكي 
بر تعريف محلّه، نظريّة واحد همس��ايگي اس��ت. مبن��اي اين نظريّه، 
متكي بر تقس��يم كل ش��هر به زير مجموعه هايي تحت عنوان واحد 
همس��ايگي و محلّه های شهري است. در اين انگاره، كل شهر متشكل 
از واحدهايي است كه به صورت سلسله مراتبي عمل مي نمايند. واحد 
اّوليه تقسيم بندي در اين نظريه، بر مبناي حدود خدمات دهي به يک 
مدرس��ه ابتدايي اس��ت و هر كدام از واحدها، برحسب سلسله مراتبي 
كه در آن قرار دارند، ش��امل مقادير معيني از خدمات هستند)غفاري، 
109:1377(. نقطة قوت اين نظريّه، تأكيد خاصي است كه بر احيای 
حريم و حدود محلّه ها دارد كه بازگرداندن آرامش و ايمني محلّه های 
قديم به محلّه های مس��كوني و رفع س��ردرگمي زندگي در شهرهاي 

بزرگ، از نتايج مثبت آن است.
از جمله مهم ترين و با ارزش ترين س��اختمان هاي سّنتي كه واجد 
و معّرف هويّت خاص معماري اس��المي كش��ورمان اس��ت، مدارس و 
حوزه هاي علميه هستند كه در طول تاريخ معماري به تدريج به تكاملي 
قابل تحسين رسيده اند اين مدارس ضمن انطباق بر عملكرد آموزشي 
هر يک با ويژگي هاي كالبدي خاص خود به عنوان عناصر هويّت بخش 
ش��هرهاي سّنتي محس��وب مي ش��وند و عالوه بر وحدت در اصول و 
س��ازمان دهي فضايي داراي تنوعي قابل توّجه و متناس��ب با شرايط 

خاص محيطي خود هستند)غفاري،1377، ج 1(.
اين فضاها به عنوان زير مجموعه هاي ش��هري در جامعة اسالمي با 
توّجه به مقام انساني و كرامت بخشيدن به او- كه از آموزه هاي ديني 
اين گونه جوامع است- هيچ گاه صرفاً پاسخ گوي نيازهاي فقط مادي 
نبوده اند؛ بلكه نياز هاي معنوي و زيبايي ش��ناختي او را نيز پاس��خ گو 
بوده اند. توصيف و تصّور فضاي سّنتي و تعيين اصول ساخت و سازمان 
فضاي��ي حاكم بر آن بدون بيان كيفّيت ه��اي ادراكي، بصري و بينش 

فلسفي آن امري ناقص محسوب مي گردد. 
به طور خالصه مدرسه را مي توان به عنوان بنيان آموزشي متعالي تر، 
توصيف كرد؛ بنياني كه در آن علوم س��ّنتي اس��المي، يعني حديث، 
تفسير، فقه در آن تدريس مي شده  است. از اين رو، مدرسه عبارت بود 
از ايجاد نوعي تمدن خودگردان و ريشه دار. نخستين مدرسه هاي ثبت 
گرديده در منابع مكتوب در شرق ايران در اوايل قرن چهارم ه.ق )دهم 
ميالدي( است. اين زمان معماري اسالمي سبكهاي خود را ايجاد كرده 
ب��ود و مفهوم تبادل پذيري گونه هاي بنا نيز با همان اهميت، خود به 
خود مفهومي آشنا به شمار مي آمد. رباط هاي تونسي شاهد اين مدعا 
هستند. از اين رو معماران قرن چهارم ه.ق حق داشتند كه الهام را در 
سنت معماري خود جست و جو كنند. اين تبادل پذيري شايد به خوبي 
ريشه در ايمان مسلمان داش��ته باشد. اين مسئله را مي توان حديثي 
كه به وسيله ابوهريره نقل ش��ده استنباط كرد. اين حديث مي گويد: 
»ه��ر آن كس كه ب��ه منظور فراگيري نيكي يا تدريس وارد مس��جد 
مي گردد، همانند جنگاور )مجاهد( ي در راه پروردگار اس��ت«. از اين 
رو فعاليت ه��اي تدريس، عبادت و جهاد در راه خدا به طرز خاصي به 
هم پيوسته اند. همانگونه كه مشاهده مي گردد، منشأ تقريباً نامشخص 
مدرسه چنين مي نمايد كه نمونه هاي اوليه چيزي جز بنيادهاي دولتي 
نبودند كه در ساختمان هايي كه مشخصاً به همان منظور طراحي شده 
است به فعاليت بپردازند. اين نهاد با آهنگي طبيعي به آرامي رشد كرد 

و احتماالً با تغييري عمده در سبک تدريس متداول گرديد.

نتيجه گيری
در تفكر و انديش��ة اس��المي و با توصية قرآن به تفّكر و تحقيق و 
جست وجو در عالم خلقت به ريشه اصلي ايجاد مراكز علمي در جوامع 
اسالمي مي رسيم. قبل از اسالم، فضاهايي خاص بويژه در كاخ ها براي 
ديوان ساالران و شاه زادگان براي تعليم خواندن و نوشتن وجود داشته، 
اّما در شارس��تان حضور نيافته بود. بعد از ظهور اسالم و گسترش اين 
تفّكر در بالد مختلف ب��ا دعوت به برابري و برادري، علم و علم آموزي 
به همة انسان ها سفارش و مسجد پايگاه اصلي تربيت اسالمي شد. با 
گس��ترش علوم و تعداد طالب، مدرسه از مس��جد جدا و در كنار آن 
ايجاد گرديد. و مي توان گفت تأس��يس مدرس��ه در شهرهاي اسالمي 
كاماًل براساس سفارش  اين انديشه و جهان بيني بود. حضور مدرسه در 
مركز محلّه و بازار كه شالودة شهرهاي ايراني قلمداد می شوند، مدرسه 
نقش تربيتي و دعوت به تعليم و تعلم براس��اس آموزه هاي اسالم را به 
خوبی نشان می دهد. همان گونه كه مسجد به عنوان كاربري و عنصر 
جديدي در ش��هر براي عبادت و مركز حكومت اسالمي شكل گرفت، 
مدرسه هم براساس اين نگاه جديد به انسان و جهان هستي تأسيس 
شد. لذا ما در شهرهاي معاصر و شهرهاي جديد بايد به حكمت برخي 
كاربري ها با دّقت توّجه داشته باشيم و تفّكر و جهان بيني توحيدي را 
بر خود فرض بدانيم و با پيش فرض هاي ايراني و اسالمي به معماري و 
شهرسازي بپردازيم. چرا كه در انديشه اسالم بعد معنوي انسان در كنار 
جسم و ماديّت آن مورد توّجه بوده و ابعاد مختلف انسان بايد به كمال 
و سعادت برسند. بنابراين شهر بايد توانايي ايجاد و تشديد اين انديشه 
را داشته باشد و متذّكر و هدايت گر باشد. حضور مدرسه در مركز محله 
نش��ان دهندة تأثير انديشة اسالمي بر كالبد شهر است و مدرسه چون 
مركز علم و تعليم است، تأثير تربيتي خود را بر فضاي شهري مي گذارد.
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