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  چكيده
خداي از زمان هاي دور به ويژه قبل از اوج گيري مدرنيته و انقالب صنعتي يعني زماني كه انسان سنتي هنوز از خود و 

عالم طبيعت مظهر تجلي . احترام به طبيعت و استفاده آن در معماري مورد توجه خاصي بوده است، خود بيگانه نبود
در نظر چنين انساني طبيعت . فريننده ي آن نمي ديدآجمال و جالل الهي بود و انسان وجود خود را جدا از طبيعت و 

بيعت به مانند بخشي از فريضه ديني و اخالقي پنداشته مي شد و حفظ حرمت ط. نشاني از عظمت و خالقيت خداوند بود
در ، در يك نگاه كلي انسان پيش از مدرن با جهان بيني خاص خود. تجاوز به حريم طبيعت سركشي برابر خداوند بود

به نمود،  ميتعامل با طبيعت پيرامون خود قرار داشت و طبيعت به اشكال مختلفي در تمامي آثار هنري و معماري جلوه 
اين طبيعت گرايي تحت تاثير  . به تدريجگونه اي كه قديمي ترين بناها زيبايي خود را مديون الهام از طبيعت بودند

پس از گذشت بيش از چهار قرن سلطه روز به روز كمتر شد. پيشرفت هاي علمي قرار گرفت و تعامل انسان و طبيعت 
تالش براي جلوگيري از ، ن با هدف ثروت اندوزي و بهره كشي از طبيعتجامعه صنعتي بر طبيعت و بيگانگي انسان از آ

اما آنچه . امروزه بازگشت به طبيعت به عنوان يك اصل مهم دوباره مورد توجه قرار گرفته است. تخريب طبيعت شروع شد
ين مقاله تالش بر آن و در ا استتا به امروز گذشته از   اه عناصر طبيعي در معماري اسالميجايگتغيير ، كه سوال است

 طبيعت در معماري اسالمي پرداخته شود. جايگاه بوده تا به بررسي 

  راييطبيعت گ، طبيعت، انسان، معماري اسالمي: واژه هاي كليدي
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  : مقدمه
به گونه اي كه از ، بوده است انسان مفهوم طبيعت و چگونگي نگاه به آن همواره مورد توجهدر طول تاريخ 

به است تالش نموده  زندگي خودانسان در . درباره طبيعت بحث شده است ي تا بينش نويناسطوره ابينش 
كه گاهي موجب تخريب محيط گشته و گاه نيز همگام با آن  تا آنجا، نحوي با طبيعت ارتباط بر قرار كند

 سببتحوالت رابطه انسان و طبيعت به خصوص پس از انقالب صنعتي و دوران مدرن . حركت كرده است
به موضوع طبيعت و فرهنگي به گونه اي كه توجه محافل مختلف علمي . پيچيدگي مفهوم طبيعت شده است

ميالدي با آشكار شدن اين واقعيت كه تنها يك زمين براي زيستن وجود  1960از آغاز دهه . معطوف گرديد
س از منشور دستور كار به ويژه پ 20. در آخرين دهه قرن دارد تالش براي جلوگيري از تخريب آن شروع شد

تقريبا همه به اين واقعيت پي بردند كه  رسيدخود نگراني بشر نسبت به تخريب طبيعت به اوج  21قرن 
از اين رو  )1389(ابراهيم زاده سپاسگزار،.ه اي است كه انسان جزيي از آن مي باشدطبيعت سامانه زند

ند خلق آن براي تواند در فهم اثر معماري و فرآيي عماري و طبيعت در دوره اسالمي مبازشناسي نحوه تعامل م
اين سوال مطرح ، معماري گاه حقيقي طبيعت و خاستگاهبا توجه به مفهوم و جاي. مفيد باشدمعماران و طراحان 

، پاسخ به اين سوالاز آنجاييكه الزمه  چه رابطه اي ميان طبيعت و فضاهاي انسان ساخت وجود دارد؟است كه 
پرداختن به همه ويژگي هاي عناصر بتني بر حقيقت انسان و طبيعت است و و م انه فكري اصيلاستناد بر پشتو

پس از اشاره ، در فرهنگ اسالمي به تنهايي مي تواند به عنوان تحقيق گسترده اي مطرح باشدو انسان  طبيعي
آن در معماري اسالمي به طور و نمود اين دو بين در ادامه به بررسي لزوم ايجاد رابطه ، آنهااجمالي به مفهوم 

  . مختصر مي پردازيم
 

 انساننياز هاي 

اهميت فراواني دارد تا آنجا كه دانشمندان ، شناخت انسان و ويژگي هاي ممتاز نهفته در ابعاد وجودي اش
پس از خدا انسان ، در آموزه هاي اسالم. است ساختهبسياري را در رشته هاي گوناگون علمي به خود مشغول 

انسان به عنوان جانشين خداوند در زمين معرفي ، در فرهنگ اسالمي . ي ترين مساله به شمار آمده استمحور
در اين مقاله به اختصار مي توان گفت اين  آنچه. محل زندگي او قرار داده شده است مي شود و زمين به عنوان

جسم : دو حقيقت عبارتند ازاين . است كه انسان از دو بعد يا حقيقت وجودي گوناگون تشكيل شده است
، )مثل مسكن( مقوله نيازهاي مادي دربه سه ساحت  اوهاي نياز بر اين اساس. بعد روحي و رواني و، طبيعي

براي . دسته بندي شده اند) مثل ارتباط با مبدأ هستي( و نيازهاي روحاني) مثل حب ذات( نيازهاي نفساني
عالوه  كه هرچه از ماديت به سوي معنويت مي رود است احتياجصي پاسخ گويي به اين نياز ها مراتب و ابزار خا

اما . وسايل و ابزار مربوط به آن نيز پيچيدگي بيشتري مي يابند، بر آنكه از اهميت بيشتري برخوردار مي شود
پاسخ گويي به نيازهاي مادي است و به  در درجه اول، مورد توجه مي باشددنياي صنعتي امروز آنچه كه در 

بعد از آن نياز هاي مربوط به حوزه نفس و . جوامع حالت مصرف گرايي به خود گرفته اند است كه ن دليلهمي
نوي در نهايت نيازهاي روحاني و مع هستند و... راستي و، عدالت، يا نياز هاي رواني شامل نيازهايي چون آزادي

ازلي و ابدي ، ان به وجودي واالو اتصال انس لزوم ارتباط سبب اين نياز ها. ندروبرو مي شوحداقل توجه  انسان با
  .)1384، نقي زاده( دنحيات انسان را معنا دار و هدفمند مي نماي و همچنين مي شوند

مرور بر ويژگي هايي كه در مقوله زندگي مادي و معنوي انسان مطرح مي باشد حاكي از آن است كه 
آنچنانكه در مورد جنبه مادي . طبيعي مي باشد انسان از جهات متعددي نيازمند تماس با طبيعت و عناصر
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امري كامال بديهي و محسوس و ) هوا و خاك، گياه، مثل آب( نياز انسان به طبيعت و عناصر طبيعي، حيات
انسان سنتي تمام مخلوقات را به صورت تجليات وجود يگانه مي بيند و در مسير الهامي كه طبيعت . كمي است

نياز انسان به طبيعت در ). 1390اردالن، بختيار، ( در ساختار و تناسب مي رسد با آن سهيم است به شباهتي
در جهت بهره گيري از زيبايي طبيعت و آرام بخشي آن موضوعي است كه در دهه هاي اخير با ، قلمرو رواني نيز

ناسان جوامع مورد تاكيد و توجه روانش، بروز مشكالت ناشي از زندگي ماشيني و تقليل تماس انسان با طبيعت
بر اساس تعاليم اسالمي همان طور كه اشاره شد ، عالوه بر نياز هاي روحاني و معنوي. مختلف قرار گرفته است

تا  اللهي او ايجاب مي نمايد هوظايف خليف د پسانسان به عنوان جانشين خداوند در زمين معرفي مي شو
  . فعاليت هاي خويش را نيز بر اين اساس هماهنگ كند

انسان به عنوان اشرف مخلوقات شناخته  اوالً، خارج محيطرابطه انسان با پيرامون  تعاليم اسالم برطبق
و 12: و جاثيه 20: لقمان، 65: حج، 12: نحل، 33: ابراهيم( زمين مسخر او قرار داده شده اند شده و آسمان ها و

نابراين انسان خليفه اهللا بايستي ب). 30: بقره( به عنوان خليفه خدا در زمين معرفي شده است دوماً). 13
  .مفاهيم معنوي ياري رساندكه او را در جهت يادآوري محيطي به وجود آورد 

. نياز انسان به طبيعت موضوعي كيفي و روحاني است كه در قرون اخير به فراموشي سپرده شده است
به عبارتي انسان . تسلط نداشته باشند به ويژه از نظر رواني، بر او، بنابراين بايد توجه داشت تا مصنوعات انسان

در تفكر اسالمي هر نوع به عبارت ديگر . نمايد نبايد خود را مقهور ساخته خويش و يا انساني ديگر احساس
 ). 1384،نقي زادهاوند باشد (رابطه بايد انسان را به خداوند نزديك نموده و در حقيقت مقوم رابطه انسان و خد

  
 طبيعت

هموطن  "nation"به معناي تولد كه از آن لغت هاي ملت  "natura"از لغت  "nature"لغت طبيعت 
"native"  و مادر زادي"innate" 1386احمدي، خاك زند، ( گرفته شده است، نيز گرفته شده اند(.   

 تعريف كه و نظاير آن مفاهيم متفاوتي دارندعلمي ، هنري، طبيعت از ديدگاه هاي مختلف فلسفياصطالح 
همه ما در برخورد با تصور و در مجموع  مسلماً. مي سازدكمي مشكل را و اجزاي تشكيل دهنده آن طبيعت 
پژوهش درباره آن را به خصوص پس از تغييرات ، اما پيچيدگي مفهوم طبيعت، به هم نزديك است اين واژه

  . اساسي در زندگي دوران مدرن ضروري مي سازد
  

  نگرش هاي مختلف به طبيعت 
  يني و عرفاني به طبيعتنگرشهاي د -1

  : نكته مهم مطرح شده است 3، درباره طبيعت، در قران كريم
سوره هود ( حاني و به تعبيري مادر انسان استطبيعت بستر الزم براي شكل گيري بعد جسماني و رو) الف

  . )43يه آ
  . )43يه آسوره هود ( انسان وظيفه ي استعمار و تسخير طبيعت را دارد) ب
(شرقي، . )4الي  1آيات سوره تين ( عت از نظر وجودي پايين تر از بعد روحاني انسان استارزش طبي) ج
  )1391قنبران،

، مطرح مي كند) به معني حقيقي نشانه ها و نمادها( تعاليم اسالمي طبيعت را به عنوان آيات الهي
ان ادعا كرد كه بنا به منظر مي تو، حتي به معناي عميق تر. اصطالحي كه براي آيات قرآن هم به كار رفته است

آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است از آن ". محيط خوانده شده است، اسالمي خود خداوند در قران
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و به بيان ديگر قرآن طبيعت را تجلي الهي . )126نسا ( ".خداوند است و خداوند بر همه چيز محيط چيره است
براين تفكر و تدبر و تعقل درباره عناصر آن و ارتباط آنها با بنا. دانست صفات متنوع الهييا نمايش دهنده 

به بيان . رهنمون مي نمايددر نهايت به شناخت خالق هستي  انسان را به شناخت بهتر عالم وجود و، يكديگر
آيات قران كريم به عنوان يكي از ابزارهاي شناخت مطرح شده  ديگر طبيعت در تعاليم اسالمي و در بسياري از

به طبيعت  از نگاه دين) و بسياري آيات ديگر 5: جاثيه، 44: عنكبوت، 9: سبا، 53: فصلت، 101: يونس( است
، ماوراي طبيعت و عالم غيب و عالم شهادت، همه جهان اعم از طبيعت، كه همان نگاه عرفاني يا هنري است

اد به خداوند و صفات الهي هيچ پديده اي در آفرينش بدون استن": به گفته ابن عربي. پرتو ذات الهي است
نظام آن نظام ، طبيعت صحنه پرستش خداوند و مهمترين معبد است به عبارتي. )1386، نصر( "وجود ندارد

از كهكشان هاي دور تا ذرات و  ،از اينرو مي توان طبيعت را كل جهان خلقت. الهي و قوانين آن قوانين الهي اند
بيان ساده تر آنچه ساخته دست خود بشر نيست و بدون دخالت  موجودات درون آبها در نظر گرفت و يا به

لطفي، موسوي، ( ت مي گيردنسان نيز از طبيعت نشأبه عبارت ديگر خيال و تصورات ا. انسان ساخته شده است
  . )بيتا

به بيان ديگر . طبيعت به عنوان يك منبع شناخت ياد مي كنند از، سالم نيز به تبعيت از اين تعاليمعلماي ا
درك و فهم آنچه كه قران كريم در مورد عناصر طبيعي بيان مي فرمايد لزوم ارتباط نزديك و مداوم انسان با 

  . طبيعت را در لحظات مختلف زندگي او و در مكان هاي متفاوت نشان مي دهد
از ديدگاه عميق تر مي توان گفت كه نظام طبيعت چيزي جز حقيقت الهي نيست كه خود را در وجود 

: قران كريم در آيه زير به اين حقيقت اساسي درباره وحدت وجود اشاره كرده است. ه ها متجلي كرده استپديد
مسيحيت در حالي كه  قانونمندي حاكم بر طبيعت از قانونمندي حاكم بر جامعه انساني غير قابل تفكيك است"

مسيحيت قرون وسطي . ده استدر سير تاريخي خود دنياي طبيعت را تسليم جهان بيني كامال غير ديني كر
شكل حادي از طبيعت گريزي را به نمايش مي گذارد و دو گرايش طبيعت گرايي و طبيعت ستيزي دوره جديد 

 ". غرب را پرورش مي دهد
  
  
  نگرش هاي فلسفي -2

به همين جهت براي  كه روح هركس با طبيعت اطرافش پيوستگي دارد و آيين شينتو در ژاپن معتقد است
در ديدگاه تايويي  تا آنجا كه توصيه مي كند در همان محيط طبيعي زندگي خود بمانيم تا بميريم، مرگ راحت

خسته شوند به طبيعت  اگر يك انسان چيني يا ژاپني از زندگي و عالم. له ديده مي شودئدر چين نيز اين مس
   .پناه مي برد

با نظر و احساس شاعرانه مطرح اما  يعت راشاعران و عارفان ايراني و اسالمي نيز همان ديدگاه قراني به طب
توجه به نظم و هدفمندي پديده بر، سعدي. به دو قطعه از سعدي و موالنا اشاره مي شوددر اينجا  كهكنند  مي

  : در شعرش نمايان استتاكيد دارد چنانكه هاي خلقت و پي بردن به شناخت خداوند 
  عرفت كردگارـدفتري است م هر ورقش      ر هشيارــان سبز در نظــرگ درختـب

  جلس ببارـر بيار بر سر مـــن گوهــدام      دفتر فكرت بشوي گفته سعدي بگوي
به  مي توانند خواندن آنبا انسان ها  كه مي داند داراي نظم و هدفي مشخص او طبيعت را چون كتابي

دي كه نمي داند كتاب را شناخت كامل از طبيعت و خداي آن مي رسند و در غير اين صورت به سان بي سوا
  . از كنار آن عبور مي كند، چه كند و به چه كار مي آيد

  : بيان مي كندنسبت به طبيعت را اينچنين ديدگاه قرآني نيز  موالنا
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  امـــرو چون ميوه هاي نيم خــما ب       اين جهان همچون درخت است اي كرام
  اخ راـد كــي نشايــه در خامزان ك       اخ راـام ها مر شـــــرد خــخت گيــس

  اخ ها را بد از آنـرد شـست گيــس       زانـپخت و گشت شيرين لب گــچون ب
  ار خون آشامي استــني كـا چنيـت       امي استــعصب خـري و تـخت گيــس

 ي هدرخت وظيف كه در آنبه مانند رابطه ميوه و درخت بيان مي شود با طبيعت در اين اشعار رابطه انسان
در توضيح اكثر  نيز شهيد مطهري. اين ديدگاه نوعي طبيعت گرايي معنوي است. به تكامل رساندن ميوه را دارد

. رشد و تغذيه او به وسيله درخت است. ميوه تا روي درخت است تابع نظام درخت است": اشعار مي گويد
 "ن دنياست بايد هماهنگ با آن باشدانسان هم از درخت طبيعت جهان زاييده شده است و تا در اي، گونههمين

  . )1387شرقي، قنبران، (
 او به تعبير. نيازمند طبيعت استاز ديدگاه مالصدرا روح ثمره جسم است و در آغاز رشد خود مانند مادر 

رحم و جنين شكل گيري روح به حساب آورد و تكامل روحي نمي تواند با فاصله گرفتن از مي توان طبيعت را 
له حقوقي را براي طبيعت ايجاد مي كند كه شايد مهمترين آنها اين باشد كه ئاين مس. م شودطبيعت فراه

در حقيقت صدرالمتالهين با فارابي و ابن سينا و پيروان آنان در اين جهت . انسان نبايد آنرا به فراموشي بسپارد
مي توان گفت كه ، ن مالصدرابا توجه به سخنا. استماده موافق است كه نفس در جهت استكمال خود نيازمند 

زمينه آشكار ، طبيعت با همه عوامل و اركانشاو معتقد است . ضروري مي پندارد را تباط با طبيعتروي ا
ساختن و تحقق بخشيدن به حقايق معنوي و ارواح انساني و منشا رسيدن و پيدايش و رشد استعداد هاي واالي 

  . )1392نقره كار، ( استزيرا طبيعت واسطه ي ايجاد روح ، انساني است
  

  طبيعت از منظر معنا شناختي
مبناي اصلي حيات و روح ، مادر روح آدمي است و كيفيت هاي ذاتي طبيعتطبيعت ، در انديشه اسالمي

آن جهاني است كه طبيعت زادگاه روح و بستر تكامل و  انسان موجودي طبيعي پس. معرفي شده اندآدمي 
  :بيعت را مي توان مشتمل بر سه قلمرو معنايي متمايز دانستط، با يك ارزيابي كوتاه. اوست
به  هستند كه آنها را) طبيعي( كه خود واجد سرشت و كيفيت ذاتيعناصر طبيعي و كالبد طبيعت  - 1

  ، مي برد.سوي كمال و جايگاه طبيعيشان
مطابق و ، كه هرگونه تغيير و حركتي در اين منظومه ويژگي هاي ذاتي و قوانين حاكم بر طبيعت - 2

آن معنا مي يابد كه به صورت قوانين تنظيم  با هماهنگ با ويژگي هاي دروني و ماهيت هر عنصر يا پديده
  .تعريف ميشوند) نظم الهي( كننده روابط بين عناصر و پديده هاي طبيعي

ان حقيقت جسم هاي مادي تنها به وسيله ظاهرشيا به عبارت ديگرمعنا و تمثيالت آن جهاني طبيعت  - 3
نمايان نمي شود بلكه تمام اجسام جوهري دروني دارند كه با كالم خدا يا روح در ارتباط است و تحكيم هاي 

  . )1390اردالن، بختيار، (. متعدد نفس الرحمن هستند
 خاصيت تذكردهي آنهارا مي توان  بارزترين خاصيت معاني نمادين طبيعت و عناصر طبيعيدر نهايت 

حتي بدون آموزش  به طوري كه. مي نمايدا بسياري اصول بنيادين حيات بشري راروشن كه تفكر در آنه دانست
تفكر و تدبر در عناصر و فرآيندها و قوانين حاكم بر آن به  با هاي آكادميك نيز مي توان در تماس با طبيعت

حتي يتبين سنريهم اياتها في االفاق و في انفسهم ( حيات دست يافت) و حتي مادي( بسياري اصول معنوي
ما آيات قدرت و حكمت خود را در آفاق جهان و نفوس : لهم انه الحق اولم يكف بربك انه علي كل شي شهيد

خدا و آيات حكمت و قيامت و رسالتش ( بندگان كامال هويدا و روشن مي گردانيم تا ظاهر و آشكار شود كه او
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 پيدا و گواه است كفايت از برهان نمي كندخدا كه بر همه موجودات عالم ، آيا اي رسول بر حق است) همه
  . )53 ،فصلت(

بهره مندي و ، دوستي را بر همه آنها بنايبا بررسي معناي طبيعت در نگرش هاي مختلف مي توان 
و آداب خاصي را در مواجهه با  يعت اهميت دادو به همين جهت به حقوق طب دانستصميميت با طبيعت 

بلكه عميقاً به ، و قانون مندي هاي طبيعت نه تنها از هم جدا نيستند قوانين بشري. دانستطبيعت ضروري 
، نظام طبيعت درباره عميق ترين نياز هاي انساني و سرنوشت نهايي او سخن بسيار دارد. يكديگر مربوط اند

 اما روي آوردن به مسئله محيط زيست به عنوان يك. حتي اگر اين سرنوشت از تجليات طبيعت نيز فراتر باشد
، دين و ظهور مجدد فرقه هايي كه به پرستش زمين مي پردازند در عصر حاضر به خودي خود بسيار مهم است

ديدگاه دين است كه در غرب تا همين زيرا اين رويداد خود حاكي از نياز روح انسان ها به شناخت طبيعت از 
  . اواخر تحت الشعاع علوم جديد افول كرده و اديان عمده از آن غافل شده اند

كاب تاكيد دارد كه همه اشيا در فرآيندي مشاركت دارند كه نزد خداوند با ارزش است و به آنچنان كه 
ت از طبيعت با خداوند مشاركت دارد و نمي انسان نيز خود در مراقب. همين دليل بايد مورد احترام بشر باشند

  ).1386، نصر(د خود را از روند طبيعت جدا كند نتوا
  

  رابطه محيط و مكان
زميني كه ما در آن زندگي مي كنيم نتيجه تكامل ميليون ها سال مي باشد و نهايتا رابطه انسان با محيط 

در . مرحله به مرحله ديگر منتقل مي شودپيرامون خود در چهارچوب روند تكاملي شناخته شده اي از يك 
بسياري از فرهنگ هاي شرقي ارتباط كامال نزديكي بين انسان و طبيعت وجود داشته و امروزه نيز گاهي اين 
ارتباط به چشم مي خورد به طوري كه انسان خود را جزيي از طبيعت مي دانسته و به اين دليل در ارتباطي 

. ارتباط نزديك هم به انسان هم به طبيعت امكان ادامه زندگي مي داده استاين . چندگانه با آن بوده است
در جوامع غربي نيز وجود داشته است و سال هاي متمادي بشر بدون  چنين ارتباطي بين انسان و طبيعت

تا انجا كه جهان بيني مسيحي آن را تحت تاثير خود قرار داد و نخستين تالش ها . طبيعت بود تسليم، قدرت
طوري كه مسيحيت  به. اي توجه به غيبت طبيعت و برابر قرار دادن آن با انسان در دوره رنسانس شكل گرفتبر

بر اساس اين تفكر خداوند طبيعت . به يك ارتباط مثلثي تبديل كرد طبيعت و خدا را، ارتباط دوگانه بين انسان
شرق آسيا آنچه خدايي بود عليرغم مافوق را خلق كرده است و بشر بايستي از آن استفاده كند در حالي كه در 

به اين ترتيب نقش . )1388گروتر، بيعت قرار داشت (طبيعي بودنش در ارتباط نزديك يا حتي در يگانگي با ط
خارق العاده طبيعت در رابطه انسان طبيعت روز به روز ضعيف تر شد و اين آغاز تحولي بود كه تا امروز نيز هر 

  .ت بار تر كرده استلحظه اين رابطه را مصيب
و به آن وابسته است بشر به عنوان يك موجود زنده جزيي از طبيعت است كه در آن زندگي مي كند 

اين فرآيند تكاملي از يك رابطه وابستگي به  تعامل انسان در اما آنچه كه واضح است آن است كه. )همان(
هم انسان و ( رد حكايت از يك آسيب متقابلمحيط به يك رابطه تسلط بر محيط تغيير يافته است و اين رويك

دارد و نياز به بررسي ها و مطالعات دقيق و عميقي و با محوريت رابطه سالم و آسيب شناسانه ) هم طبيعت
 طبيعتو انسان اي بين  رابطه چگونه آن اينكهمطرح مي شود و  سوال اساسياينجا يك در . ضروري مي باشد
رابطه مثال  باالتر از رابطه ي بيگانه با بيگانهمانند رابطه دو بيگانه است يا شايد  رابطهاين  آيا. مشاهده مي شود

 اين رابطه چگونه ديده مي شود قرآن و اسالم و از ديدگاه .رابطه ي يك مرغ با قفس يا ي يك زنداني با زندان و
ورد بررسي و يا مشخص ساختن ارايه تعريفي از موضوع م، در ابتداي بررسي هر موضوعي. ) 22،بي تا ، مطهري(

عالوه بر آنكه باعث تعيين و تبيين دقيق موضوع  اين كار. محدوده ي مورد بحث از جهات بسياري الزم است
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مسير و روند پيشروي بحث را روشن تر ساخته و ذهنيت مخاطب و همراهي او به نويسنده ، مورد بحث مي شود
  .را نزديكتر و آسان تر مي سازد

  
  طبيعتمعماري و 

بين هر موجود زنده و پيرامون او روابطي وجود دارد كه به طور مادرزادي شكل نگرفته اند بلكه بيشتر 
پس انسان بايستي در ارتباط با . اكتسابي هستند وتنها در برخي موارد واكنش انسان به صورت غريزي مي باشد

جايگاه هر چيز كجاست و اينكه او در مقابل براي مثال  به اين معني كه، محيط خود مفهوم اشيا را ياد بگيرد
  ). 1388گروتر، امري چه رفتاري بايد داشته باشد ( هر

تنها به وسيله  اما شخصيت يك مكان ،يعني ايجاد مكان هاي مصنوعي به وسيله انسان، احداث ساختمان
رين نقش را در اين ميان مهمت. انسان شكل نمي گيرد بلكه ممكن است عوامل گوناگوني بر آن تاثير پذير باشند

آن را اين چنين  بر اين اساس ماريو بوتا ارتباط بين يك ساختمان و پيرامون. تقابل با محيط به عهده دارد
به بياني ساده تر پيرامون اين . هر اثر معماري داراي محيط ويژه مربوط به خود مي باشد: تعريف مي كند كه

نيزارتباطي نقش گرفته از يك  يد و ارتباط بين معماري و بستر آنمحيط ويژه را مي توان بستر ساختمان نام
پس مي توان گفت كه اين بستر و معماري آن در تماس دو جانبه و هميشگي . تاثير ناپذيري متقابل است

 ). همانهمواره با هم در ارتباط اند ( هستند و

ورد محيط و به طور كلي نسبت به براي درك رابطه ساختمان با محيط ابتدا بايستي ديدگاه انسان در م
اساس ساختن دست اندازي به طبيعت است و نوع اين دست اندازي ارتباط بسيار . طبيعت را بررسي كرد

  ). بيعت دارد(هماننزديك با طرز تفكر انسان در مورد ط
پديده و  انسان با صناعت و آفرينش خود بايد زمينه تحقق ماهيت اصلي و ذاتي طبيعت، در تفكر اسالمي

ضمن اينكه به پديده ها و نعمت هايي كه دردسترس وي . هاي طبيعي را به گونه وحدت يافته اي فراهم آورد
كمال بخشي ، بنابراين اصالح ..ببخشد، بنا بر طبيعت خود از آن برخوردارند كمالي كه آن اشيا، قرارگرفته است

ان در اين ميان معماري به عنو. بيعت استيكي ازوجوه آفرينش گري انسان درنسبت با ط، و تكامل طبيعت
. در و نتيجه آفرينش انسان در طبيعت به شمار مي رود، از مهمترين صناعات گيرنده زندگي انسانفضايي در بر

فضاي انسان ساخت مي بايست بستري را براي دريافت كردن محيط طبيعي و حركت در مسير ، نهايت
 طبيعت- بهره ور ساختن محيط انسان، معماري همچون ديگر هنر هارسالت . فراهم آورد، استكمالي مقدر آن

  . تعديل كند، تا آنچه را هست به سود آنچه بايد بشود. است) جهان(
بر اين مبنا غايت معماري تنها ساخت سر پناهي براي رفع نيازمندي هاي انسان و سكونت وي نيست 

و پيرو آن به وقوع  طبيعتي است كه معماري در آنغايت كمال بخشي به انسان و در كنار او محيط و ، بلكه
كمال بخشي به طبيعت و عناصر طبيعي را مي توان هدف غايي معماري در تعامل با ، ازين رو. پيوسته است

  ). 1391عادلي، ( طبيعت دانست
ه اغلب براي معماران بهترين سرچشمه الهام بود كهطبيعت دستاورد بهترين معمار يعني خداوندگار است 

از سوي . مي باشد گرايش انسان به آثار خلقت و طبيعت گرايي و نشانه، معماري بهره گيري از طبيعت در. است
از احترام و تقدس در ، طبيعت در گذشته چه در زمينه عملكردي و چه در باب زيبايي عناصر استفاده ديگر

 ارتباط با طبيعت، ويسنده و نقاش سوييسيبه گفته پل كله ن. فرهنگ ها و اقوام ملل مختلف برخوردار بوده اند
و طبيعت به مثابه ابزاري بسيار قدرتمند براي الهام بخشي مورد استفاده  ضروري ترين شرط براي هنرمند است

غير قابل طبيعت در بسياري از راهبردهاي منتهي به خالقيت معماري به طوري كه تاثير . قرار مي گيرد
انسان همواره . اشكار است نيز فرم و مصالح معماريو ايجاد تقليد ، استعارهحضور آن در همچنين . انكاراست
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به تجربه مشاهده شده هرگاه . براي زندگي در ميان طبيعت از معماري به عنوان يك ابزار بهره جسته است
له را تا مرحآن ابزار بر ضد خود او سر بر افراشته و او ، انسان از ابزاري براي غلبه به طبيعت استفاده مي كند

حفاظت انسان در مقابل مخاطرات  با هدفبه كارگيري ابزار صنعت  براي مثال. نابودي به مخاطره انداخته است
در حال تخريب همين ابزار در حالي كه، دستيابي به رفاه بيشتر و مكانيزه تر كردن زندگي مدرن است، طبيعي

بازگشت به طبيعت و پس ، و زيست محيطي است بصري، صوتي، زندگي انسان از طريق الودگي هاي فراگير
مورد توجه قرار گرفته و بسياري از معماران بزرگ قرن ، همراه شدن با آن اجتناب ناپذير بوده و پرداختن به آن

  . به آن رويكرد مثبت نشان مي دهند 20
ل و برهم حاصل تعام، سازماندهـي فضاي زندگـي انسـان ها است ؛ و شكل فضـاي زندگي، كار معمار

همواره تعاملي بين اين سه بايد ، به اين ترتيب. مي باشد معماري و طبيعت، انسان كنش مؤلفـه هاي سه گانه
تقليد و . بر فضاي زندگي برقرار باشد، تعادل در ميزان اثرگذاري هر يك از اين سه، هموارهبه گونه اي كه باشد 

ها از شيوه قبل خود  هر يك از اين شيوه. سيم مي شودالگو پذيري و الهام جويي از طبيعت به سه شيوه تق
  ). 1387قنبران، شرقي و ( شيوه مطلوب و غايي است، كامل تر و آگاهانه تر است و شيوه سوم

  الهام از اشكال طبيعت  - 1
  الهام گيري معنايي از طبيعت - 2
  الهام از قواعد طبيعت - 3

كه زماني تلقي غالب ، رش ديني و هنري به طبيعتنگاما آنچه كه اكنون مشاهده مي كنيم آن است كه 
كه در آن طبيعت از آن حيث كه تحت سلطه  ه استرفته رفته جاي خود را به تلقي ديگري داد، در جهان بود

در دوران جديد انسان را بنياد همه چيز مي دانند و به طبيعت نيز به . آدمي قرار گيرد مورد توجه قرار مي گيرد
پس از انقالب صنعتي انسان به . ي نگاه مي كنند پس به عالم نيز با نگاه بهره برداري مي نگرندعنوان ابزار آدم

تمركز . تكنولوژي و توليد شد، روشها و ابزار هاي جديد دست يافت كه باعث پيشرفت او در زمينه هاي علوم
سب حداكثر بهره اقتصادي اصلي انقالب صنعتي و برنامه هاي توسعه صنعتي و اقتصادي تا دهه هاي اخير ر ك

از طبيعت و منابع طبيعي متوجه بود بدون اينكه به خساراتي كه در اثر اين تفكر به طبيعت و به تبع آن به 
در اين زمان طبيعت به عنوان مهمترين منبع مواد خام به . انسان وارد مي شود توجهي جدي مبذول گردد
ر اين دوره طوالني انسان از اين اصل مهم غافل ماند كه جهان صورت بي رويه مورد بهره برداري قرار گرفت و د

در تعادل است و او بايد در برنامه ها و فعاليت هاي خود به آن توجه كند زيرا در صورت ورود خدشه به اين 
خود او خواهد بود اما به تدريج با كمبود منابع و آلودگي اكوسيستم و ، تعادل اولين كسي كه آسيب خواهد ديد

حيط زيست و با بروز عواقب ناشي از عدم تعادل هايي كه در اثر بهره برداري سلطه جويانه و بيرحمانه ي م
به مرور توجه محافل مختلف علمي به موضوع طبيعت و آثار زيان بار نحوه ، انسان از طبيعت به وجود آمده بود

امور و كاستن از ميزان تخريب سعي در اصالح ، معطوف گرديد و به تبع آن، ي برخورد خويش با طبيعت
طبيعت و حفاظت از محيط زيست نمود به گونه اي كه حفظ محيط زيست و رسيدن به توسعه پايدار به 

بستر تكامل و مسخر ، عالم خلقت. )1389شهيدي،  و (فالحت موضوعات بنيادين جوامع علمي دنيا تبديل شد
نشين خود در طبيعت نام مي برد و تمامي طبيعت و عالم از انسان به عنوان جا، انسان معرفي شده است/خداوند
پس آدمي در مقام خالفت الهي مسئوليتي را در مقابل طبيعت در عين بهره . خلقت را مسخر او قرا مي دهد

تمامي فعاليت هاي انسان در برابر طبيعت و هرگونه دخل و تصرفي ، در تفكر الهي. مندي از آن بر دوش دارد
نه تنها بايد از هرگونه فساد و تباهي ، اعتدال و هماهنگي اي كه بر عالم حكمفرماست، ظامدر آن ضمن حفظ ن

كمال بخشي ، بر مبناي آنچه گفته شد. منجر شود، بلكه به اصالح و كمال آن نيز، و آسيب به طبيعت دور باشد
مي توان دو ، ظومه طبيعتبه طبيعت به عنوان خليفه اهللا و هماهنگي و هم آوايي با آن را همچون جزئي از من
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با توجه به چگونگي تعامل و نسبت مقدر ميان انسان و . مولفه بنيادين در نسبت انسان با طبيعت قلمداد كرد
در شكل متعالي خود ، رابطه ي آفرينش هاي انساني با طبيعت به طور عام و معماري به گونه خاص، طبيعت

  .مشمول قدر و نسبتي ويژه است
در هر مكتب ، اس آنچه كه بيان شد به اين نتيجه مي رسيم كه تاثير طبيعت در معماريدر نهايت بر اس

هاي  مكاتب معماري معاصر از پيچيدگيبرداشت بسياري از  كه معماري به طريقي رهگيري مي شود تا جايي
  . برداشت هاي شكلي و ظاهري است، طبيعت

  
 نتيجه گيري

نظريه هاي معماري مطرح وان شالوده و زير بناي شكل گيري طبيعت همواره به عن همانگونه كه بيان شد
ست كه معناي طبيعت را براي انسان قابل درك كرده و وي را ا جمله مقوالتيمعماري از همچنين  بوده است.
جامعه مي تواند نوع جهان بيني و نگرش آن يك از اين رو معماري  از طبيعت ياري مي كند. منديبراي بهره 

رمان هاي برخاسته آهر هنر مندي بنا بر  .طبيعت و نظاير آن بيان كند ت به مفاهيمي مانند دين،جامعه را نسب
جهان بيني اسالمي مهم ترين و محوري ترين نقش  بر اين اساسبه خلق كردن مي پردازد. ، از جهان بيني اش

ناگوني نگاه به طبيعت، ناشي را در تبيين انديشه هاي طراحي و معماري اسالمي ايفا مي كند. به عبارت ديگرگو
  از تنوع مباني فكري و يا به عبارتي تناقض در جهان بيني و نوع ارتباط ميان انسان و طبيعت است.

در ابتدا  مورد بررسي قرار داد. دورهدر سه جمع بندي مطالب گفته شده مي توان مفهوم طبيعت را از 
به مي كرد را كنترل  بود نو هر آنچه در آده است بوطبيعت به عنوان نيروي مسلط و حاكم بر تمام هستي 

و از اين  بيشتر به منشا پيدايش جهان بود توجه ،اين دوره در .مي شدتعريف كه انسان نيز در داخل آن  طوري
مردم و معماران اين روند ادامه داشت و  رو طبيعت به معني سر منشا و فطرت به وسيله معماري بيان مي شد.

با اوج نفوذ تفكر مدرن در معماري، وقفه اي در  20تا آنجا كه در نيمه دوم قرن  مي گذاشتندم به طبيعت احترا
  .داداين روند روي 

زياد به وقوع پيوستن انقالب صنعتي و پيشرفت در دوره مدرن ديدگاه هاي بشري دگرگون شد و باعث 
كه انسان را عامل و فاعل دانسته  ه استخرد گرايي و انسان مداري از ويژگي هاي اين دور گرديد.علوم و فنون 

 ايعمواد خام صن بعنوان منبع پايان ناپذيردر چنين زماني طبيعت  و وي را از كيهان و خدا جدا مي كند.
تبديل و امور كمي انسان و استانداردهاي فيزيكي زندگي وي به  به پرداختنمعماري در اين دوره  شناخته شد.

مي انسان هاي اين جهاني  به نياز زيبايي را در پاسخ گويي كاملبه گونه اي كه  ،نياز هاي آدمي منطبق شد با
جهان بيني خاصي براساس ابعاد مادي  ،و جانشيني انسان به جاي اهللا به دليل حذف خدا به بياني ديگر ديد.

به اين  .بودبدون در نظر گرفتن بعد روحاني او  انسان شكل گرفت كه هدف آن فقط توجه به بعد زميني انسان
معماري اين دوره را مي  جامعه مدرن را فرا گرفت. استثمار انسان و بي هويتي، بحران محيط زيست، ترتيب

  توان معماري مسلط بر طبيعت ناميد زيرا همه امور در انحصار كامل تفكر انسان بود.
از تفكر مدرن را  تا بحران هاي حاصل در دوره پس از مدرن التقاط تكنولوژي و طبيعت ظاهر مي شود

  اثر نامناسب انسان بر طبيعت سابقه چنداني ندارد و اين اخالل گري يك پديده نسبتا تازه است. .بهبود بخشد
در حقيقت منشا احساس لزوم حفاظت از طبيعت به آگاهي انسان از نتايج مرتبط با تخريب آن بر مي  

يعت و اهتمام در حفظ و حراست از طبيعت و منابع گردد. در عين حال فراهم آوردن امكان تماس انسان با طب
وجه غالب اين توجه بر جنبه  ،كه البته بنا به ماهيت بينش حاكم.طبيعي از ضروريات تداوم حيات انساني است

هاي مادي و كمي طبيعت معطوف و متمركز مي باشد. اين در حاليست كه وجوه مهم ديگري نيز مي توانند و 
مهمي كه در اثر شدت توجه به وجه مادي و كمي حيات، كمتر مورد توجه قرار گرفته  بايد مطرح شوند. وجوه
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اند. عمده ترين وجه مغفول عبارت از اهميت معنوي و روحاني تماس با طبيعت براي انسان مي باشد كه باعث 
طلوب نگاه ايجاد معماري م به منظوربنابراين  ايجاد تحوالت هنري در طراحي مصنوعات عصر حاضر شده اند.
شاهد تغييراتي  نتايج مشاهده شده،بر اساس  عميق به مباني جهان بيني اسالمي بسيار حائز اهميت مي باشد.

حفظ  ت، به منظوركه محصول دوره مدرن اس "تك- هاي"معماري براي مثال . در تفكر مدرن مي باشيم
 ،نيرو هاي طبيعي دوره طبيعت، در اين توسعه يافت. "تك- ارگاني"و  "تك- اكو"اكوسيستم هاي طبيعي به 

موجود زنده با محيط زيست مورد توجه قرار گرفت و معماري زمان نيز از اين تفكر تاثير اكوسيستم و نوع رابطه 
معماري اين دوره را در نهايت  .در اين دوره مفهوم پايداري متولد و در محافل علمي دنيا توسعه يافت .پذيرفت

بيعت ناميد زيرا به ذات امور توجه و از عناصر و نيروهاي طبيعي به درستي در مي توان معماري همراه با ط
  جاي خود استفاده مي كند.
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