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چمیده

تعالیــم اسالمی انســان را بــه عنــوان جانشــین خداونــد تبــارک و تعالــی در زمیــن معرفــی می نمایــد. بنابرایــن انســان خلیفــه اهلل بایــد در 
کــه به ایجــاد محیــط مناســبی بــرای زندگــی انســان و توســعه زمیــن بینجامــد. انســان در برخــورد بــا  پــی تجّلــی دادن کیفیاتــی باشــد 
کــه اهــم آنهــا از طبیعــ  نیــز )بــه عنــوان خلــق الهــی( قابــل اســتنباط  پدیده هــا و همینطــور اعمــال خویــش بایــد اصولــی را مرعــی دارد 
کــه حفاظــ  از طبیعــ  و عناصــر  و اســتنتاط هســتند و از جملــه مهم تریــن آنهــا رعایــ  عــدل اســ . بــرای شــناخ  مبانــی تفمــری 
طبیعــی را در جامعــه ای بــه عنــوان یــک فرهنــگ و بــاوری قوی ایجــاد می کنــد، توجــه بــه منابــع و مأخــذ اصلــی آن تفمــر ضــرورت 
ــم آن  ــه تعالی ک ــ   ــم اس ــرآن کری ــی ق ــع فرهنگ ایران ــن مناب ــی از مهم تری ــی یم ــر طبیع ــ  و عناص ــا طبیع ــاس ب ــه و تم دارد. در مواجه
جه  دهنــده و کمال بوشــنده فرهنگ ایرانــی بوده اســ . آیــات قــرآن و احادیــث و تعالیــم پرحممــ  اســالمی همواره طبیعــ  و 
ــاروا از طبیعــ  تفاســیر  ــر حمــم تحریــم شــرعی در مــورد اســتفاده ن عناصــر آن را مهــم و قابــل توجــه دانسته اســ  و فقــه شــیعه نیــز ب

متعــدد داشته اســ .

ــر هریــک از آنهــا بــه عنــوان  کیــد آیــات و روایــات قرآنــی ب ــر در معمــاری و تأ ــه حاضــر ضمــن بیــان مؤلفه هــای هویــ  طبیعــی مؤث مقال
ــژه »حیــاط«  ــه وی ــه بیــان جایراه ایــن مؤلفه هــا در معمــاری مســمونی ایرانی اســالمی و ب متغیرهــای اصلــی تحقیــق در »حیــات«، ب
می پــردازد و بــرای نمونــه خانه هــای تاریوــی دوره هــای زندیــه، قاجــاری و پهلــوی در شــیراز مــورد بازخوانــی قــرار می گیــرد. همچنیــن 
ــن  ــرد. رو  تحقیق ای گی ــرار  ــش ورزان ق ــه اندی ــالمی مورد توج ــه اس ــات طیب ــا حی ــردد ت ــان می گ ــی بی ــرای دوران کنون ــی ب راهمارهای
کــی از  مقالــه، کیفــی اســ  و رو  جمــع آوری اطالعــات بــه صــورت مطالعــات کتابوانــه ای و اســنادی  می باشــد. نتایــج حاصلــه حا
کــه بیــن آیــات قرآنــی و احادیــث و توجــه بــه »حیــات« و »مســأله ســمون  در معمــاری مسمونی ایرانی اســالمی« می تــوان  آن اســ  

کــه بــا توجــه بــه مؤلفه هــای هویــ  طبیعــی هــر اقلیم ایــن مســأله خــود را بــروز می دهــد. رابطــه ای دانســ  
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 مقدمه
عناصــر طبیعــ ، موجــودات و مناســبات زیســتی متعــادل 
بیــن آنهــا تشــمیل دهنده طبیعــ  اســ . خداونــد متعال ایــن 
ســرمایه غنــی را بــه بشــر ارزانــی داشــته تــا انســان ها و موجــودات 
ضمــن بهره منــدی از آن، بــه عمــران و آبادانــی زمیــن همــ  
گمارنــد و بســتر زیســ  گاهی مناســب بــرای همــه موجــودات 
باقــی بمانــد. از ایــن رو حــق اســتفاده از آن را بایــد از مصادیــق 
مهــم حقــوق بشــر دانســ . قــرآن کریــم در آموزه هــای توصیفــی 
و حتــی دســتوری خــود بــر مصونیــ  طبیعــ  و منابــع طبیعــی 
و تعــادل زیســ  محیطــی از هرگونــه تجــاوز، تعــدی و فســاد در 
کیــد داشــته و بر ایــن اســاس تجــاوز و تعــدی بــه طبیعــ  را  آن تأ
کــه عــذار اخــروی و مســئولی   فســاد در زمیــن دانســته اســ  
دنیــوی را در پــی خواهــد داشــ  ]1[.  انســان بایســتی محیطــی 
کــه امــمان پرهیــزگار بــودن و پرهیــزگار مانــدن  را بــه وجــود آورد 
را بــرای او فراهــم آورد. عــالوه بر ایــن، محیــط بایــد انســان را 
گنــاه و همیــن طــور در  در انجــام اعمــال نیــک و عــدم ارتــمار 
جهــ  تذکــر و یــادآوری معانــی و مفاهیــم معنــوی یــاری رســاند. 
کــه امــروزه در مباحــث روانشناســی  و ایــن مســاله مهمی اســ  
محیطــی و رفتارهــای محیطــی مــورد بحــث و تحقیــق قــرار 
گرفتــه، و مؤیــد لــزوم توجــه بــه نقــش محیــط در هدایــ  انســان 
اســ  ]2[. در فرهنــگ اســالمی، انســان جانشــین خداونــد در 
کــه بــر بســیاری مولوقــات برتــری داده شــده  زمیــن اســ  ]3[ 
]4[ و زمیــن بــه عنــوان محــل زندگی او قرار داده شــده اســ  ]5[ 
کــه انســان بــرای حیــات در جهانــی دیرــر  و ]6[ و ]7[ از آنجایــی 
خلــق شــده ]8[، و زمیــن تنهــا بــه عنــوان ممــر و مــمان آمــاده 
شــدن و مالحیــ  یافتنــش بــرای ورود بــه حیــات جاوید ایفــای 
نقــش می نمایــد ]9[ و ]10[، بنابرایــن مهم تریــن ضــرورت نیــز 
بهره گیــری مناســب از جهــان و اجــزا، آن بــرای وصــول به ایــن 
کــه اســالم بــرای  گی هایــی  اهــداف  می باشــد. از مجموعــه ویژ
حیــات و فعالیــ  انســان تبییــن می نمایــد چنیــن اســتنباط 
کــه افعــال انســان بــه عنــوان جانشــین خــدا در زمیــن  می شــود 
ــه صفــات فعــل الهــی متصــف باشــد. به ایــن ترتیــب  بایســتی ب
ــان از »از  ــای انس ــر فعالی  ه ــذار ب ــای تاثیرگ گی ه ــه ویژ مجموع
کــم بــر  اصــول توصیــه شــده بــرای حیــات وی« و »قوانیــن حا

عالــم وجــود« تشــمیل یافتــه اســ . 

و  تفمــر  شــمل دهنده  منابــع  مهم تریــن  از  یمــی  کریــم  قــرآن 
فرهنگ ایرانــی اســ  که ایــن فرهنــگ نیــز بــه نوبــه خــود نرــر  
بــه طبیعــ  را بــه عنــوان جزیــی از خویــش، در ذهــن و رو  
زندگی ایرانیــان شــمل داده اســ . علمــای اســالم نیــز بــه تبعیــ  
کــرم )ص(،  از ایــن تعالیــم و ســونان معصومیــن)ع( )رســول ا
امــام علــی )ع( و امــام صــادق )ع(( از طبیعــ  بــه عنــوان یــک 
منبــع شــناخ  یــاد می کننــد. همه اینهــا لــزوم ارتباطــی نزدیــک 

ــا امــمان  و مــداوم بیــن انســان و طبیعــ  را ضــروری می نمایــد ت
بهره گیــری از ایــن آیــات الهــی و تفمــر در آنهــا فراهــم آیــد.

محیــط  و  زمیــن  و  کیهانــی  نظــام  ســبحان،  خــدای 
زیســ  را آفریــد و آن هــا را در اختیــار انســان نهــاد تــا او را بــر 
از  پــس  کــه وی  اسامی دســتورهای خــود بیازمایــد و ببینــد 
مطالعــه و شــناخ  الزم، چرونــه از ایــن امان  هــای الهــی در 
مســیر طاعــ  خالــق بهــره می گیــرد و بــا مزایــا و نعم  هــای 
زمانــی  می کنــد.  رفتــار  چرونــه  پــروردگار  محیطــی  زیســ  
نعم  هــا و اممانــات در راســتای هــدف آفرینــش قــرار می گیرنــد 
کــه از آن هــا بــه درســتی بهره بــرداری و از افــراط و تفریــط پرهیــز 
شــود. روز قیامــ  نیــز از همــه نعم  هــا بازخواســ  می شــود: 
کــه  )لتســئلن یومیــذ عــن النعیــم( ]10[ و انســان بایــد بدانــد 
محیــط زیســ  متعلــق بــه همــران اســ  و وظیفــه دارد در 
حفــظ و آبادانــی آن بموشــد تــا خــود نیــز بتوانــد از مواهبــش 
برخــوردار شــود، زیــرا طبــق فرمــوده امــام صــادق )ع( زندگــی 
کیــزه، آر فــراوان و زمیــن  ک )هــوای پا بــدون محیــط زیســ  پــا
گــوارا و شــیرین نمی شــود ]11[. 1در آموزه هــای دینــی  بــارور( 
کــه  کســانی  توجــه ویــژه ای بــه محیــط زیســ  شــده و بــرای 
در احیــا و نرهــداری آن می کوشــند پــادا  مــادی و معنــوی 
رســول خــدا )ص(  نمونــه،  بــرای  اســ ؛  ذکــر شــده  فراوانــی 
می فرمایــد: هرکــس درختــی بــمارد خــدا بــه انــدازه محصــول 
گــر از طبیعــ  و  ا ]12[. 2 در مقابــل،  پــادا  می نویســد  آن 
گونــه ای مناســب و شایســته بهره گیــری  اممانــات مــادی بــه 

گاه جبران ناپذیــری در پــی دارد ]13[. نشــود آثــار زیانبــار و 

دوران  در  معمــاری  طبیع  گرایانــه  خــاص  رویمــرد 
شــهرهای ایرانی  محله هــای  اســ .  توجــه  اســالمی قابل 
خاصــی  جغرافیایــی  وحــدت  از  خــود  ســاختار  اســالمی در 
برخــوردار هســتند ]14[. شــهر اســالمی در عیــن آنمــه تــا حــدی 
بــه علــ  آنچــه ســاخ  دســ  بشــر اســ  از طبیعــ  جــدا 
بــا  را  تعــادل خــود  توانســته اســ   مانــده اســ  و پیوســته 
محیــط طبیعــی و نیروهــای طبیعــی و عناصــری همچــون آر، 
ــه آن هــا اســ   ــه زندگــی آدمیــزاد وابســته ب ک ــور  ک، هــوا و ن خــا
محفــوظ نــراه دارد. معمــاری و شهرســازی اســالمی هرگز بــا 
ــوده  ــراه نب ــه آن هم ــب  ب ــی نس ــ  و بی اعتنای ــا طبیع ــارزه ب مب
دانــش  چرونــه  کــه  اســ   بیانرر ایــن  معمــاری  اســ . این 
موجــود  عوامــل  از  بهتــر  هرچــه  بهره بــرداری  آدمی بــرای 
کــه در عیــن حــال هــم زیبــا  طبیعــی برای ایجــاد یــک معمــاری 
ــد و  ــس می کن ــالم را منعم ــول اس ــم اص ــ  و ه ــد اس ــم کارآم و ه
درعیــن حــال بــا طبیعــ  نیــز در حالــ  هماهنرــی اســ ، مــورد 
اســتفاده قرارگرفتــه اســ  ]15[. علی رغــم توســعه شهرنشــینی 
کــه نشــانرر غایــ   در عصــر حاضــر، اصــل هدفمنــد زیســتن 
بایــد  اســ   انســان  زیســتن  بــودن  بــودن و هدفــدار  محــور 
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در تمامی بوش هــای مرتبــط و تأثیرگــذار در حــوزه مســائل 
هماننــد  مباحثــی  در  موضــوع  باشــد. این  مدنظــر  شــهری 
ابنیــه  ســاخ   جغرافیایــی  جه  گیــری  و  مــمان  گزینــش 

ح اســ  ]16[.  )شــمالی و جنوبــی بــودن( مطــر

بوــش اول مقالــه حاضــر بــه بیــان مبانــی نظــری مشــتمل بــر 
بیــان طبیعــ ، هویــ  و مؤلفه هــای هویــ  طبیعــی مؤثــر در 
ــات  ــات و روای ــان آی ــن بی ــن بی ــردازد. در ای ــاری می پ ــد معم کالب
کیــد می نمایــد. در  در مــورد هــر مؤلفــه بــه جایــراه ارزشــی آنهــا تأ
بوــش بعد ایــن مؤلفه هــا در معمــاری مســمونی دوره زندیــه تــا 

ــی قــرار می گیــرد. پهلــوی در شــهر شــیراز مــورد بازخوان

مسئله تحقیق
کــه چرونــه می تــوان  پرســش اصلــی در ایــن مقاله ایــن اســ  
بــه توجــه بــه تفاســیر اســالمی و فقهــی شــیعه مبنــی بــر توجــه 
ــا  ــه ُبعــد اخالقــی طبیعــ ، معمــاری مناســب ایجاد نمــود. آی ب
در معمــاری مســمونی دوره هــای زندیــه تــا پهلــوی در شــیراز 
بــا توجــه به اینمــه در  عناصــر معمــاری اقلیمی وجــود دارد؟ 
معمــاری مــوارد مربــوط بــه اقلیــم، طبیعــ  و بمارگیــری عوامــل 
گرفتــن طبیعــ  و تعامــل آن بــا  طبیعــی جهــ  بــه خدمــ  
معمــاری مــورد بررســی قــرار می گیــرد مســئله مــورد نظر ایــن 
کــه در معمــاری هــر دوره چرونــه مؤلفه هــای طبیعــی بــه  اســ  
عنــوان عاملــی هوی  بوــش بــرای شــمل دهی بــه معمــاری آن 

دوره نقــش داشــته اســ ؟

اقلیمی کــه  پارامترهــای  و  مؤلفه هــا  بررســی  بــه  رو  از ایــن 
عنــوان  )بــه  بوده انــد  گــذار  تأثیــر  ســنتی ایران  معمــاری  در 
شــده  پرداختــه  معمــاری(  طبیعــی  هویــ   مؤلفه هــای 
رطوبــ ،  تابــش،  بــاد،  شــامل  مؤلفه هــا  اســ ، این 
گیاهــان و آر  می باشــد و تعــدادی از پارامترهــای معمــاری 
و  بازشــوها  ســطح  مرکــزی،  حیــاط  اقلیمی چون ایــوان، 
گرفتــه شــده و بــه  اختــالف ارتفــاع بنــا و حیــاط نیــز در نظــر 
تحلیــل و بررســی این مــوارد در نمونه هــای مــوردی پرداختــه 

اســ . شــده 

 روش تحقیق

گرفتــه شــده بــا توّجــه بــه  کار  کــه در ایــن پژوهــش بــه  روشــی 
کنــما  در مســمن ســّنتی ایرانی در شــیراز و معمــاری امــروزی 
مســمن بــه صــورت توصیفــی- تحلیلــی و رو  جمــع آوری 
اســنادی  و  کنابوانــه ای  میدانــی،  صــورت  بــه  اطالعــات 
اســ . در بوــش مطالعــات تفاســیر فقهــی شــیعه بــرای مؤلفــه 
گرفتــه اســ . در  کتابوانــه ای صــورت  »طبیعــ « مطالعــات 
مســمونی  معمــاری  ســاختار  کلّیــ   بــه  میدانــی  مطالعــات 
ــه و پهلــوی توّجــه  ــه، قاجاری شــیراز در دوره هــای تاریوــی زندی

هویــ   مؤلفه هــای  بررســی،  مــورد  نمونه هــای  در  و  شــده 
طبیعــی مؤثــر در معمــاری بــه عنــوان پارامترهــای اصلــی مــورد 

گرفتــه اســ .  بررســی قــرار 

تعاریف پایه

 هویت
کــه بیانرــر و جلــوه گاه باورهــا و  هویــ : شــهرها بــه دلیــل آن 
شــیوه زیســ  مــردم و نتیجــه نرــر  آنهــا بــه هســتی هســتند 
]17[، می تواننــد بــه عنــوان عامــل هویتــی یــک تمــدن و یــک 

ملــ  و یــک جامعــه ظاهــر شــوند.

ــه تفــاوت معمــاری و ســیمای شــهر  ک ــ  موضوعــی اســ   هوّی
را موجــب  قدیم ایرانــی و معمــاری و ســیمای شــهر معاصــر 
عناصــر  و  پدیده  هــا  و  عرصه  هــا  در  مطالعــات  اســ .  شــده 
شــهری گذشــته بــرای هوّیــ  بوشــیدن بــه ســاختار معمــاری 
بناهــا در شــهرهای کنونــی الزم اســ . مهم تریــن بنــای مــورد 
کاربــری مســمونی  اســتفاده در شــهرها همــواره بناهــای بــا 
شــمل دهندة  اصــول  شناســایی  بــا  می تــوان  بوده انــد. 
فضاهــای شــهری ایرانی، بــه نظــام پایــدار برنامه ریــزی بــرای 
شــهر معاصــر اندیشــید. بنابرایــن برای ایــن منظــور بایــد دیــد 
تغییــر و تحــّوالت هــر دوره چرونــه و تــا چــه حــد بــوده اســ ؟ 
شــهر  مصنوعــی  کالبدهــای  و  ســاختارها  طبیعــی،  عناصــر 
ــه بررســی تطبیقــی آن هــا در دوره هــای  ک ــی هســتند  موضوعات
موتلــف ســبب شناســایی تمایزهــای هــر دورة تاریوــی از دورة 

دیرــر شــده و هوّیــ  شــملی شــهر را ســبب می گــردد.

ــه تنهــا یــک صفــ  نیســ   کــه »هویــ « ن ــد توجــه داشــ   بای
لــذا دارای »ماهیــ «  ح اســ .  بلمــه فراتــر از صفــ ، مطــر

اســ  و تنهــا یــک هنجــار نیســ  ]18[.

طبیعت
کــه انســان در پدیــد آوردن آن نقشــی نداشــته باشــد را  آنچــه 
رابطــه  انســان  زندگــی  و محیــط  گوینــد. طبیعــ   طبیعــ  
کــه  کــه بیــن انســان و تأسیســات و محیطــی  تعاملــی اســ  
التیــن  واژه   .]1[ می گیــرد  شــمل  می آیــد  وجــود  بــه  ان  در 
»Nature« از ریشــه »Nat« بــه معنــی زادن و زاده شــدن گرفتــه 
شــده اســ  و ایــن خــود همیــن مفهــوم کهــن زایندگــی طبیعــ  
کــه در تعالیــم  و فرزنــدی مــا را تأییــد می کنــد. امــا واضــح اســ  
اســالمی این مــادر بــودن طبیعــ  بــه شــمل مطلــق آن نیســ ، 
ــور  ــه ط ــوده و ب ــم دیرــری ب ــه عال ــوط ب ــآ مرب ــان اساس بلمــه انس
موقــ  به ایــن عالــم تبعیــد شــده اســ ، امــا درعیــن حــال، 
در ایــن دوران از دل طبیعــ  برمی خیــزد و بــا آن رشــد می کنــد، 
ســید حســین نصــر بــا توجــه بــه همیــن تفــاوت در مفهــوم مــادر 
بــودن طبیعــ  نمتــه لطیفــی را یــادآوری می کنــد و می گویــد: 
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کــه  کــه هــر جــا در سراســر جهــان  مایــه کمــال شــرفتی اســ  
ــر روی زمیــن تصــور  آدمی خــود را همچــون کســی تبعیدشــده ب
می زیســته  آرامــش  و  صلــح  حــال  در  طبیعــ   بــا  می کــرده، 
اســ  و تــو گویــی زمیــن جایــراه ابــدی او بــوده اســ  و آنــراه 
کــی و زمینــی  کــه خــود را آفریــده خا کــرد  کــه به ایــن توجــه 
محــض و زمیــن را جایــراه نهایــی خــود بشناســد، بــه ویــران 
کــردن جایــراه خــود بــا ســبعیتی بــی ســابقه پرداختــه اســ  
کــه در قــرآن کریــم مســئله  ]19[. دقیقــا بــه همیــن دلیــل اســ  
کنــار اجــازه بهــره بــرداری از آن آورده  مــادر بــودن طبیعــ  را 
و هــر دو را تحــ  اراده الهــی معرفــی می کنــد و می گویــد: »هــو 
کم مــن االرض و اســتعمرکم فیهــا« ]20[.3در حقیقــ   انشــا
جنبــه زایندگــی طبیعــ  حقوقــی را بــرای آن ایجــاد می کنــد 
کــه انســان موظــف بــه ادای آن خواهــد بــود و معنــای حفــظ 
محیــط زیســ  چیــزی جز ایــن نیســ . این مســئله تعــادل 
کــه اصــل مهمــی در  و تعامــل بیــن انســان و طبیعــ  اســ  
فلســفه طبیعــ  در اســالم اســ . در فرآینــد مبادلــه میــان 
کــه بــه  انســان مســلمان و طبیع  ایــن احســاس وجــود دارد 
گــرد  طبیعــ  بــاز پــس داده  صــورت مــداوم چیــزی بــه دوره 
ــن  ــد ]19[. ای ــوظ بمان ــی محف ــرازوی زندگ ــادل ت ــا تع ــود ت می ش
کــه ســبب  همــان اعمــال نیــروی خالفــ  الهــی در زمیــن اســ  
می شــود انســان بــه اقتضائــات حقیقــی طبیعــ  توجــه کنــد و 

کنــد ]21[. آن هــا را در مســیر رشــد هدایــ  

گی هایــش، چرونرــی ارتبــاط انســان بــا طبیعــ   طبیعــ  و ویژ
و رونــد بهــره گیــری از آن همــواره یمی از موضوعــات مهمی بوده 
گــون فلســفی، علمــی، هنــری،  گونا کــه از دیدگاه هــای  اســ  
فنــی. اقتصــادی و سیاســی متفمــران و اندیشــمندان جوامــع 
و تمدن هــای موتلــف را بــه خــود مشــغول نمــوده اســ . ایده 
نیوتونــی  علــوم  مادی گرایانــه  مفهــوم  و  طبیعــ   بــر  ســلطه 
کــه  از طبیعــ  بــر زندگــی انســان معاصــر ســبب شــده اســ  
انســان های معتقــد بــه ماوراءالطبیعــه نیــز اهمیــ  معنــوی 
طبیعــ  را فرامــو  کننــد و علیرغــم پیــروزی ظاهــری انســان 
بــر طبیعــ ، یــک نــوع عــدم تعــادل موــرر بیــن انســان و 
طبیعــ  بــه منصــه ظهــور برســد. بــه همیــن دلیــل رجــوع 
بــه باورهــا و ارز  های ایمانــی و فرهنرــی جوامــع و بــه ویــژه 
جوامــع دینــی در مــورد طبیعــ  و عناصــر طبیعــی می توانــد 
کــم بــر آن و  در جهــ  تبییــن اهمیــ  طبیعــ  و اصــول حا
چرایــی و چرونرــی اســتفاده از آن راهرشــا باشــد. امــا عــالوه بــر 
ظاهــر طبیعــ  و عــالوه بــر عناصــر طبیعــی بوــش مهــم دیرــری 
کــم بــر آن و همین طــور ارز  هــای  از طبیعــ ، قوانیــن حا
کــه بــا مطالعــه و تفمــر و تدبــر  مســتتر در طبیعــ  هســتند 
اســتفاد شــده و می تواننــد بــه عنــوان راهنمــای برنامه ریــزی و 

طراحــی و اصــالح امور ایفــای نقــش نماینــد ]2[.

 طبیعت در آیات مبارکه قرآنی و سّنت محمدی )ص(
در اندیشــه اســالمی، همچــون بســیاری از نرر  هــای الهــی، 
ســامانه و دیــدگاه کل گرایانــه بــه طبیعــ  و جهــان مطــرح اســ  
کــه ریشــه در آموزه هــای قرآنــی و روایــات اســالمی دارد. از جملــه 
نرر  هــای مطــرح شــده در اندیشــه اســالمی می توان به ایــن 
کــرد: طبیعــ ، بســتر الزم بــرای شــمل گیری بعــد  مــوارد اشــاره 
کم  جســمانی و روحانی و به تعبیری مادر انســان اســ ، )هو انشــا
مــن االرض( ]20[ خداونــد شــما را بــرای عمــارت و آبادکــردن زمیــن 
بــر گماشــ . همچنیــن ارز  طبیعــ  از لحــاظ وجــود شناســی، 
پایین تــر از بعــد روحانــی انســان اســ ، (والتیــن و الزیتــون، و طــور 
ســینین، و هــذا البلــد االمیــن، لقــد خلقنــا االنســان فــی احســن 
تقویــم، ثــم رددنــاه اســفل ســافلین( ]22[ قســم بــه انجیــر و زیتــون 
و قســم بــه طــور ســینا و قســم به ایــن شــهر ممــه کــه در امــن و امــان 
اســ ، مــا انســان را در احســن تقویــم بیافریدیــم و ســپس بــه کیفــر 
گناهانــش بــه اســفل الســافلین برگردانیــم. در اینجــا به موجــودات 
ــراه اصلــی  ــه جای ــه طبیعــ  ســوگند خــورده شــده ک طبیعــی و ب
انســان طبیعــ  نیســ . او خلقــ  احســنی دارد و مســافری 
اســ  تــا عالــی تریــن مراتــب وجــود یعنــی اعلــی علییــن. همچنین 
انســان وظیفه آباد نمودن و تســویر طبیع  را دارد، )اســتعمرکم 
فیهــا( ]20[ شــما را بــرای عمــارت وآبادکــردن زمیــن برگماشــ ، 
)ســور لمــم مــا فــی الســموات و مــا فــی االرض جمیعــا( ]23[ هرچه 
در آســمان و زمیــن اســ  در تســویر و رام شــما قــرارداد. پیامبــر 
ــونان  ــ . س ــان اس ــادر انس ــ  م ــه طبیع ــد ک ــز فرمودن ــالم نی اس
کــرم می تــوان یافــ  که زمیــن را به  گــون و متعــددی از پیامبــر ا گونا
عنــوان مــادر انســان معرفــی نموده انــد. بــه طــور مثــال فرموده اند: 
کــه زمیــن مــادر شماســ  و  »خودتــان را از زمیــن حفــظ کنیــد چرا
ــا بــدی در آن بمنــد مرــر آنمــه  هیــچ کــس نیســ  کــه کار خــور ی
کنــش نشــان می دهــد(«4 ]24[. همچنیــن  او باخبــر اســ  )و وا
وقتــی کســی در حضــور حضــرت بــا عصایــش بــه زمیــن مــی زد تــا آن 
ــرای نشســتن مناســب تر کنــد، حضــرت فرمــود: زمیــن را نــزن  را ب

کــه او مــادر شماســ  و بــه شــما مهربــان اســ  ]25[5]21[.

گــی تذکردهــی و عبرت دهــی طبیعــ  و عناصــر  در مــورد ویژ
تفمــر  در  کــه  اســ   ضــروری  نمتــه  به ایــن  توجــه  طبیعــی، 
اســالمی، طبیعــ  و عناصــر آن بــه عنــوان پدیده هــای مســتقل 
ح نمی شــوند، بلمه اینــان آیــات و نشــانه هایی هســتند  مطــر
کــه همــان خالــق عالــم هســتی  کــه همــواره بــه حقیقتــی واال 

اســ  اشــاره دارنــد ]26[ و ]27[.

 هویت طبیعی
ــی همچــون  ــا موضوعات ــد گفــ  هویــ  محیطــی ب در ابتــدا بای
هماهنرــی بــا محیــط طبیعــی، بهره گیــری از مصالــح بومــی و 
عناصــر طبیعــی مشــوص مرتبــط اســ . همچنیــن هــر شــهر از 
کــه آن را از ســایر شــهرها  جایــراه ویــژه طبیعــی برخــوردار اســ  
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گی هــای بســتر طبیعــی هــر شــهر، بوشــی از  متمایــز می کنــد. ویژ
کــه در قالــب هویــ  طبیعــی  هویــ  شــهر را بــه تصویــر می کشــد 
نشــان دهنده  طبیعــی  عناصــر  اســ .  تعریــف  قابــل  شــهر 
کــه طبیعــ  از  هویــ  طبیعــی هــر مــمان می باشــند و از آنجــا 
کنــار آن بــه آرامــش  ابتــدا جزئــی از وجــود انســان بــوده و فــرد در 
می رســد، شــهرها و عناصــر آن بایــد چنیــن محیــط و بســتری 
را فراهــم ســازند و محــل آرامــش انســان باشــند. این آرامــش 
ــی نیــز  کنــار جنبــه کالبــدی، جنبــه احساســی و روان ــًا در  عموم
کــه عناصــر طبیعــی و برجســته محیطــی  دارد. به ایــن ترتیــب 
نشــانه هایی آشــنا بــرای افــراد شــهر می باشــند و ایــن نشــانه ها 
کنان و شــهروندان آن ارتبــاط برقــرار می کنــد  بــا افــراد و ســا
و جزئــی از وجــود و خاطــره آنهــا می شــود ]28[. در فرهنــگ 
اســالمی ایران همــواره بــر اســتفاده از عوامــل طبیعــی )نــور، 
کیــد شــده اســ  و از آنهــا بــه بهتریــن  گیــاه، هــوا، آر( در خانــه تأ
شــمل اســتفاده شــده اســ  کــه نمــود آن در معمــاری ســّنتی ما 
خــود را نشــان داده اســ . بنــا بر ایــن فرهنــگ، بایــد طراحــی 
ــا اســتفاده مطلــور از عوامــل طبیعــی  بنــای خانــه متناســب ب

گیــرد ]29[. صــورت 

 مؤلفه های هویت طبیعی
هویــ   مؤلفه هــای  از  برخــی  گردیــد،  بیــان  چــه  آن  طبــق 

برشــمرد. آر  و  گیــاه  بــاد،  نــور،  می تــوان  را  طبیعــی 

 نور
کــه در تعالیــم قرآنــی بــه عنــوان نمــاد و  نــور پدیــده ای اســ  
نشــانه بســیاری وجــوه و مفاهیــم واال و زیبــا معرفــی می گــردد، 
از جملــه: اهلل نــور الســموات و االرض: خــدا نــور )وجــود بوــش( 
نیــز ســایه  نــور  ]2[. فقــدان  ]30[و  آســمان ها وزمیــن اســ  
کــه خــود معانــی واالیــی را در خــود مســتتر دارد و از آن  اســ  
جملــه تعبیــر مرحــوم عالمــه طباطبایــی )در تفســیر آیــه 4٨ 
کــه می فرمایــد: »همه اینهــا در برابــر خــدا  ســوره نحــل( اســ  
خاضــع و ذاتــًا در برابــر او منقادنــد و خضــوع و ذلــ  خــود را 
به ایــن نحــو عبــادت تموینــی )گســتراندن ســایه برزمیــن( اظهــار 
می دارنــد ]31[. بــه هــر حــال ســایه نیــز از عناصــر یــا قلمروهــای 
کــه تحــ  عنــوان »نــور« اشــاره بــه آن بی مناســب   مهمی اســ  
کــه بهره گیــری از نــور  نوواهــد بــود. همچنیــن قابــل ذکــر اســ  
کنان خانــه مؤثــر اســ . بســیاری  خورشــید در ســالمتی ســا
گــر بــرق نباشــد، تاریموانــه ای  از ســاختمان های امــروزی، ا

بیــش نیســ .

باد
بــا تجهیــز  تامیــن دمــای مطلــور در تابســتان و زمســتان، 
گرمایــش، بایــد در  ســاختمان بــه سیســتم های ســرمایش و 

طراحــی و ســاخ  مســمن لحــاظ شــود. قــرآن دربــاره هــوای 
بهشــ  می فرمایــد: »ال یــرون فیهــا شمســا و ال زمهریــرا« ]32[، 
در آنجــا نــه آفتابــی بیننــد و نــه ســرمایی. این آیــه بیــان مــی دارد 
کــه هــوای بهشــ  از نظــر گرمــا و ســرما در حــد مطبوعــی اســ  
کــه در تــداوم حیــات  ]33[. بــاد )جریــان هــوا( عــالوه بــر نقشــی 
کــره زمیــن دارد، نقش هــای  بســیاری از موجــودات موجــود بــر 
مهمی نیــز در تنظیــم شــرایط اقلیمی )حرکــ  ابرهــا(، انتقــال 
گیاهــان، بشــارت دهندگــی رحمــ  الهــی  آلودگی هــا، تلقیــح 
ــزول عــذار  ــودن ]36[ و همچنیــن ن ــه الهــی ب ]34[ و ]35[، آی
برخــی   .]42[ و   ]41[  ،]40[  ،]39[  ،]38[  ،]37[ دارد  الهــی 
ارســلنا  »و  از:  عبارتنــد  بــاد  گی هــای  ویژ بیان کننــده  آیــات 
کم و هــو  الریــاح لــو اقحــف انزلنــا مــن الســماء مــاء، فاســقینا
مــا انتــم بوازنیــن: و مــا بادهــای آبســتن کــن رحــم طبیعــ  را 
ــه آن آر  ــا ب ــم ت ــرود آوردی ــاران را از آســمان ف فرســتادیم و هــم ب
شــما و نباتــات و حیوانــات شــما را ســیرار گردانیدیــم )وگرنــه( 
شــما نمی توانســتید منبــع ســاخته و جــاری ســازید ]43[ و 
]44[، » و هــو الــذی ارســل الریــاح بشــرا بیــن یــدی رحمتــه: و او 
ــ   ــاپیش رحم ــارت پیش ــرای بش ــا را ب ــه باده ک ــ   ــی اس خدای

خــود فرســتاد ]34[، ]35[ و ]2[.

 گیاه
کــه رســول خــدا )ص( دربــاره  اهمیــ  درختــماری چنــان اســ  
گــر نهالــی در دســ  یمــی از شــما اســ  و در آســتانه  آن فرمــود: ا
را  آن   کاشــتن آن فرصــ  دارد،  انــدازه  بــه  قیامــ   برپایــی 
ــه در  ک ــر نقشــی  ــواع موتلــف گیاهــان، عــالوه ب ــمارد6]45[. ان ب
کســیژن و جــذر  شــمل دادن محیــط زیســ  انســان در تولیــد ا
مصنــوع  محیــط  تلطیف کننــده  می نماینــد،  آلودگی ها ایفــا 
نیــز بــوده، و معانــی نمادیــن خــاص خویــش را دارا هســتند. 
گیاهــان نمــادی از بهشــ  ]46[، ]47[، ]48[، ]49[ و ]50[ 
و یــادآور و دلیــل بــر معــاد می باشــند7 ]51[. در آیاتــی از قــرآن 
ــد  ــاد می فرمای ــه گونه هایــی از گیاهــان قســم ی ــد ب ــم خداون کری
)و التیــن و الزیتــون: قســم بــه انجیــر و زیتــون( ]52[. و یــا برخــی 
از آنهــا بــا ذکــر نــام بــه عنــوان نعمــات الهــی ]53[، ]54[، ]55[، 
گرفته انــد8 ]2[. کیــد قــرار  ]56[، ]57[، ]58[  و ]52[ مــورد تأ

 آب
یمــی از وجــوه بــارز منظــر و همچنیــن آنچــه کــه از متــون مذهبــی 
و  طبیعــ   معنــوی  معانــی  و  ســمبلیک  جنبــه  می آیــد،  بــر 
عناصــر طبیعــی و از جملــه آر اســ . در هــر مجموعــه مذهبــی 
نقشــی  آر  الطبیعــه  مــاوراء  بــه  معتقــد  و  دینــی  فرهنــگ  و 

می نمایــد. اساســی ایفا 

ــه عنــوان یمــی از عناصــر  ــرات آر را ب ک ــه  ــی از قــرآن مجیــد ب آیات
و نعمــات بهشــتی معرفــی می نماینــد: »و بشــر الذیــن آمنــوا و 
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ــوا الصالحــات ان لهــم جنــات تجــری مــن تحتهــا النهــار«،  عمل
که ایمــان آورده انــد و نیمــوکار  و مــژده ده ای پیغمبرکســانی را 
اســ   جــاری  باغ هایی کــه  راســ   آن هــا  یقیــن  بــه  شــدند، 
کــه  آیاتــی  ســایر  موضوعــات   .]46[ آر  نهرهــای  آن هــا  در 
به ایــن موضــوع اشــاره دارنــد عبارت انــد از: آر جــاری تحــ  
آر   ،]60[ بهشــ   در  جــاری  آر   ،  ]59[ بهشــ   غرفه هــای 
جاری و درخ  در بهشــ  ]46[، ]48[، 49[، ]50[، ]61[، ]62[، 
 ،]72[ ،]71[ ،]70[ ،]69[ ،]68[ ،]67[ ،]66[ ،]65[ ،]64[ ،]63[
و   ]80[  ،]79[  ،]78[  ،]77[  ،]76[  ،]75[  ،]74[  ،]73[  ،]47[
گــوارا  ]81[، آر زالل در بهشــ  ]82[، آر از سرچشــمه های 
ــه بنــدگان خــاص خــدا در بهشــ  ]83[، چشــمه های آر در  ب
بهشــ  بــرای متقیــن ]84[ و نهــر آر و شــیر و شــرار و عســل در 

بهشــ  ]85[.

کــه همراهــی آر  همچنیــن آیاتــی از قــرآن کریــم معرفــی شــدند 
کــه بســیاری  گیــاه در بهشــ  اشــاره داشــتند، مضافا ایــن  و 
گیــاه و خرمی توســط آر اشــاره  از آیــات بــه آبادانــی و رویــش 
داشــتند. عــالوه بر این هــا آیــات دیرــری نیــز به ایــن موضــوع 
اشــاره می نماینــد: آر عامــل رویــش محصــول ]86[، آر و بــاغ: 
رحمــ  ]87[ و آر و بــاغ: مــدد الهــی ]88[. همراهــی آر و گیــاه 
کــه در قــرآن کریــم،  بــرای انســان آنچنــان واجــد اهمیــ  اســ  
ح شــده اســ   دوری از آر و بــاغ بــه عنــوان عــذار]89[ مطــر

.]2[

حیات 
ابتــدا بــه برخــی از مــوارد در بــاره »حیــات« در قــرآن کریــم اشــاره 

می شــود.

 واژه »حیــات« و مشــتقات آن، ٩6 بــار )مشــتمل بــر ٧١ بــار واژه 
»حیــات«، ٣ بــار »حیاتمــم«، ا بــار »حیاتنــا«، ا بــار »لحیاتــی«، ا 
بــار »حــّی«، ١4 بــار »حــی« و 5  بــار »حیــا«( در قــرآن کریــم بــه کار 
رفتــه اســ  کــه همــه آنهــا یــا بــه »زندگــی دنیایــی« یــا بــه »زندگــی 
کــه واژه »حیــات« فقــط  ــد؛ با ایــن توضیــح  مطلــق« اشــاره دارن

یمبــار بــه صفــ  »طیبــه« متصــف شــده اســ  ]90[.

از نظریه هــا  یمــی  کیفیــ  زندگــی و معیارهــای آن  موضــوع 
کــه امــروزه بــه عنــوان یمــی اصلی تریــن  و موضوعاتــی اســ  
ح  می باشــد. در بحــث  مباحــث در مقولــه شهرنشــینی مطــر
کالبــد آن( در  حاضــر، نمتــه مهــم، نقــش معمــاری و شــهر )و 
ــر آن، تعریــف »زندگــی«  ارتقــای کیفیــ  زندگــی اســ . عــالوه ب
از منظــر تعالیــم وحیانــی نیــز عامــل تعیین کننــده ای در تعریــف 
مهمتریــن  بــود.  خواهــد  آن  معیارهــای  و  زندگــی  کیفیــ  
کــه  ســاح  حیــات، ســاح  معنــوی و روحانــی حیــات اســ  
بایــد در تعریــف کیفیــ  زندگــی، و معیارهــای آن مــورد توجــه 
کیفیــ   کــه هــم در تعریــف  گیــرد. خالصه ایــن  جــدی قــرار 

حیــات و هــم در تعییــن معیارهــای آن، عــالوه بــر ملحــوظ 
داشــتن تعاریــف و معیارهــای جــاری )و البتــه بــا بومی کــردن 
کــه اصــل  آن هــا( ســاح  روحانــی و معنــوی حیــات انســان نیــز 
و اســاس و هــدف زندگــی اســ  بایســتی مــورد امعــان نظــر قــرار 
ــای  ــام در ارتق ــی و اهتم ــ  زندگ ــه کیفی ــه ب ــه توج ــر چ گ ــرد. ا گی
آن جــزء وظایــف جامعــه و بــه ویــژه مدیریــ  شــهری اســ ، 
امــا توجــه بــه ارز  هــای فرهنــگ جامعــه و تدویــن معیارهــا 
ک هــای مســتقل و بومی نیــز بایــد مــد نظــر قــرار  و الروهــا و مال

گیرنــد ]90[.

شکل گیری محیط زندگی مطلوب
حســین  بــن  عبــداهلل  بــن  ســعید  ابوالحســین  قطب الدیــن 
کاشــانی )متوفــای 573 ه.ق( معــروف  بــن هبــه اهلل راونــدی 
بــه قطــب الدیــن راونــدی محــدث، مفســر، متملــم، فقیــه، 
هجــری  ششــم  قــرن  در  شــیعه  بــزرگ  خ  مــور و  فیلســوف 
کتــار  »فقــه القــرآن« پــس از ذکــر آیــات مربــوط بــه  اســ . در 
هــر موضــوع، بــه بررســی فقهــی آن می پــردازد و نتایــج فقهــی 
خویــش را از آن بیــان مــی دارد. ظاهــرا راونــدی اولیــن فقیــه 
ح و تفســیر آیات االحــمام پرداختــه  کــه بــه شــر امامیــه اســ  
اســ  ]1[. قطب الدیــن راونــدی درتفاســیر فقهــی خــود از حمــم 
تحریــم شــرعی در مــورد تجــاوز از حــدود و اســتفاده نــاروا از 
ــد  ــ  و معتق ــه اس ــون گفت ــ  س ــد و طبیع ــای خداون نعم  ه
اســ  خداونــد بــه انســان اجــازه داده اســ  تــا بــه صــورت 
حــالل از آنچــه خداونــد در اختیارشــان قــرار داده بهره منــد 
ج از دســتورات الهــی  گردنــد. بنابرایــن کســی حــق نــدارد خــار
کنــد و هرگونــه تصــرف بایــد بــا  از مقــدرات پــروردگار اســتفاده 

رعایــ  احــمام الهــی و حــالل و حــرام خداونــد باشــد ]91[.

در آیــات متعــدد بــه رعایــ  اعتــدال در محیــط زیســ  اشــاره 
شــده اســ . از آن جملــه می تــوان بــه آیــه »َو الُتْفِســُدوا ِفــی 
کــرد. بنابرایــن  ْرِض َبْعــَد ِإْصالِحهــا ...« )اعــراف: 85( اشــاره 

َ
األ

رعایــ  تعــادل محیــط زیســ  و اصــالح در زمیــن از مصادیــق 
برجســته عهــد و میثــاق خداونــد بــا آدمی اســ  و بدیهــی اســ  
ِذیَن 

َ
نادیــده گرفتــن چنیــن عهــدی موجــب خســران اســ . »َواّل

َمــَر اهلُل ِبــِه 
َ
َینُقُضــوَن َعْهــَد اهلِل ِمــْن َبْعــِد ِمیَثاِقــِه َوَیْقَطُعــوَن َمــا أ

َوَلُهــْم  ْعَنــُة 
َ
الّل َلُهــُم  ْوَلِئــَک 

ُ
ْرِض أ

َ ْ
ِفی األ َوُیْفِســُدوَن  ُیوَصــَل  ْن 

َ
أ

اِر« ]92[. برخــی از محققــان از ایــن آیــه شــریفه نتیجــه 
َ

ُســوُء الــّد
گرفته انــد کــه از نظــر قــرآن، بشــری کــه از طریــق فســاد و تباهــی و 
تجــاوز از حــدود و مرزهــا، پیمــان الهــی را بشــمند و رابطــه بــا خــدا 
را از هــم برســلد و تعــادل میــان محیــط بــا محــاط را بــر هــم زنــد از 

شــمول رحمــ ، محبــ  و رأفــ  الهــی دور می گــردد ]93[.

همچنیــن اســاتید برجســته اخــالق در بیــان ماهیــ  وجــودی 
بــر  عــالوه  کــه  اســ   آن  انســان  داشــته اند:  اذعــان  انســان 
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همــه امــور، آنهــا را در تحــ  رهبــری »عقــل و وحــی« ســامان 
ــوادی  ــدد. ج ــی را ببن ــه راه کس ــرود ن ــه ب ــه بیراه ــه ن ک ــد  می ده
آملــی بــه نقــل از امــام ســجاد در بوــش اول دعــای صحیفــه 
ســجادیه معتقــد اســ : مــا برابــر فرهنــگ قــرآن کریــم انســان 
را حّی حمیــد می دانیــم نــه حیــوان ناطــق! در همــان دعــای 
گــر راه حمد را  نورانــی صحیفــه ســجادیه آمــده اســ  کــه خدایــا ا
بــه مــا نیاموختــه بــودی مــا نعم  هــای تــو را صــرف می کردیــم 
کنــد از  کــه نعمــ  الهــی را بــدون حمــد صــرف  و جامعــه ای 

ج می شــود ]94[. حیــات انســانی خــار

می گیــرد.  شــمل  »معمــاری«  در  انســان ها  زندگــی  محیــط 
»مــراد از معمــاری ســّنتی ایرانی بــا عنایــ  بــه معنــا عبــارت 
کــه اواًل ریشــه در اعتقادهــا  اســ  از اصــول و رو  هایــی اســ  
اتقطــاع  بــدون  ثانیــًا  و  داشــته  معنوی ایرانیــان  باورهــای  و 
تاریوــی در اثــر حقیق  جویــی و نوگرایی ایرانیــان در تمــاس بــا 
ســایر تمّدن هــا بــر پایــة جهان بینــی اســالمی- ایرانی و در بســتر 
فرهنــگ و بــا پویایــی و تمامــل دائمی هدایترــر باشــد« ]95[. 
اســ   یافتــه ای  عمومّیــ   طّراحــی  بومــی رو   »معمــاری 
کــه از معمــاری مردمی زاییــده شــده و می تــوان آن را شــمل 
پیشــرفتة معمــاری طبیعــی یــک خطــة معّیــن بــه حســار 
کــه در ارتبــاط بــا فرهنــگ، آر و هــوا و مصالــح ســاختمانی  آورد 
ــوم از  ــردد. موتصــات جغرافیایــی و اجتماعــی هــر ب بیــان می گ
عوامــل اصلــی شــمل گیری یــک زیســتراه اســ «. بررســی ســاز 
کارهــای مربــوط بــه معمــاری در حوزه هــای بومــی و ســّنتی  و 
گــی خاصــی در راســتای  در تلفیــق بــا یمدیرــر یــک اصالــ  و ویژ

هوّیــ  بوشــی بــه فرهنــگ هــر ســرزمین اســ  ]96[.

کلی تریــن عوامــل اصلــی و طبیعــی هــر بــوم را در ســه دســته 
می تــوان تقســیم نمــود: عوامــل انســانی، عوامــل اقلیمــی و 
ــا توّجــه به ایــن ســه عامــل بالقــّوه و  ــات مــاّدی. ب عوامــل اممان

بالفعــل هــر بــوم، تمــدن آن بــوم شــمل می گیــرد.

1- عوامــل انســانی بــا توّجــه بــه فرهنــگ و اعتقــادات هــر بــوم بــه 
عنــوان نیــروی محّرکــة آن ســرزمین عمــل می کنــد و نیازهــای 
کالبــد معمــاری خــود تجّلــی می دهــد. اعتقــادی را در کیفّیــ  

در  تعیین کننــده  عوامــل  از  ســرزمین  اقلیمی هــر  عوامــل   -2
کیفّیــ  معمــاری بناهــای آن بــوم را مشــّوص  جه  گیــری و 

. می کنــد

3- اممانــات مــاّدی یــا مــواد و مصالــح طبیعــی هــر ســرزمین، 
نــوع ســاخ  مایة هــر بــوم و کیفّیــ  به کارگیــری مــواد و مصالــح 

را در آن ســرزمین تعییــن می کنــد ]96[.

گی های محیط زندگی مطلور در فرهنگ ایرانی: 3-1- ویژ

موتلــف،  دوره هــای  در  و  جهانــی  موتلــف  عرصه هــای  در 
دسترســی بــه مســمن یــا ســرپناه مناســب یمــی از حقــوق و 
الروهــای  از  انســانی شــناخته شــده اســ . یمــی  نیازهــای 
اســتفاده از مســمن، اســتفاده از آن بــر مبنــای نیــاز اســ . 
ــدة مجموعــه ای از  ــه عنــوان نیــاز، در برگیرن منظــور از مســمن ب
کــه پاســخ گوی نیازهــای فیزیولوژیــک،  نیازهــای انســان اســ  

روانــی و حــس تعّلــق خاطــر انســان باشــد.

از  بســیاری  کــه  نشــأت می گیــرد  از جایــی  اهمّیــ  مســمن 
گذرانیــدن  فــرد هماننــد غــذا خــوردن،  اولیــه هــر  نیازهــای 
اوقــات فراغــ ، اســتراح  و...  در آن تأمیــن می شــود ]97[.

کــه آن را از خانــة  گی هایــی اســ   خانــه ســّنتی ایرانی دارای ویژ
معاصــر متمایــز می کنــد. در رویمــرد شــملی این مــوارد قابــل 

ــ : ــ  اس اهمی

خارجــی  و  داخلــی  فضــای  دارای  ســّنتی ایرانی  »خانــه   -1
  courtyardمعــادل خانه هــا  در  »حیــاط«  واژة  اســ . 
انرلیســی اســ . امــروزه واژة منــزل فقــط بــه فضــای داخلــی 
بــه  نیــاز و خواســ  شــدید  کــه  اطــالق می شــود، هــر چنــد 
.]98[ دارد«  وجــود  هم چنــان  خارجــی،  خصوصــی  فضــای 

کارکــرد اصلــی خانــة ســّنتی ایرانی  2- حفــظ حریــم خانــواده 
اســ . حیــاط خانــه ســّنتی نشــان دهندة ســطوح موتلــف 
حریــم شــوصی و قلمــرو خصوصــی منــازل اســ : از دنیــای 
کــودکان گرفتــه تــا قلمــرو عمومی تــر  »نهــان« )اندرونــی( زنــان و 

و »آشــمار« )بیرونــی( مردهــا و مشــغولّی  های اجتماعــی.

ــه  ــوصی ب ــم ش ــه حری ک ــ   ــوان گف ــروزی می ت ــای ام در خانه ه
نوعــی قربانــی احتیاجــات اقتصــادی و اجتماعــی شــده اســ . 
ــر  کــه در ابتــدا مبتنــی ب ارتباطــات ممانــی- فضایی ایجادشــده 
نیــاز بــه حریــم شــوصی بــود، کــم کــم تحلیــل رفتــه و بــه حداقــل 
گیرایــی روابــط ممانــی- فضایــی  رســیده اســ . اثربوشــی و 

گذشــته نیــز از بیــن رفتــه اســ  ]98[.

مســمونی  خانه هــای  حیــاط  دیوارهــای  درون  زندگــی   -3
ســّنتی پاســوی مناســب بــه مقولــة امنّیــ  خانوادگــی بــوده 

اســ .

4- »باغ بهش « مرکز هر خانه ایرانی بوده اس .

3-2- تعریف معماری مبتنی بر فرهنگ اسالمی:

معمــاری اســالمی را می تــوان بازآفرینــی و ســاماندهی حمیمانه 
و  طبیعــی  عوامــل  بــا  انســان ها  زیســ   فضــای  عادالنــه،  و 
مصنوعــی تأمین کننــده نســبی نیازهــای مــادی و بسترســاز 

نیازهــای روحــی آن هــا دانســ .
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اساســا معمــاری اســالمی در تعریــف دقیــق خــود، معماریــی 
کــه بــر پایــه اهــداف و مبانــی دیــن اســالم پدیــد آمــده  اســ  
باشــد. همچنیــن علــ  فاعلــی معمــاری، یعنــی معمــار، خــود 
کامــل  بایــد با ایــن اهــداف و مبانــی ارزشــی اســالم آشــنایی 
داشــته و نیــز بدان ها ایمــان داشــته باشــد. آموزه هــای دینــی 
کلــی را بــرای ســاماندهی فضــا بــه  نــه تنهــا می تواننــد اهــداف 
ــوان  ــا می ت ــمافی در آن ه ــا کاو  و موش ــه ب ــد، بلم ــ  دهن دس
سلســله مراتــب اهــداف را از کل بــه جــزء و از جــزء بــه کل بــرای 

کــرد ]21[. کار ســازمان دهی فضــا اســتوراج 

ضرورت و اهمیت معماری و ساخت و ساز

در فرهنــگ اســالمی آبادکردن زمیــن، یمــی از وظایــف انســان 
اســ ؛ چنانمــه نابــودی و توریــب آن مــورد انتقــاد قــرآن اســ . 
کم مــن االرض و  قــرآن در ایــن زمینــه می فرمایــد: »هــو انشــا
کــه شــما را از زمیــن آفریــد، و  اســتعمرکم فیهــا« ]99[، اوســ  
گذاشــ . اســالم بــرای تشــویق مــردم بــه  آبــادی آن را بــه شــما وا
آبــادی زمیــن می فرمایــد: »مــن احیــا ارضــا میتــا فهــو لــه« ]100[ 
کنــد مالــک آن می شــود.  کــس منطقــه مــرده ای را احیــا  ، هــر 
»ولیمــن  می نویســد:  خــود  اســتاندار  بــه  )ع(  علــی  حضــرت 
کــردن  نظــرک فــی عمــاره االرض« ]101[ ، توجــه تــو در آبــاد 
که ایــن آبادانــی شــامل توســعه  زمیــن باشــد. روشــن اســ  
کشــاورزی، توســعه مســمن و توســعه راه هــا نیــز می شــود ]33[.

 طبیعت در معماری
گســتره ای برخــوردار  طبیعــ  بــه معنــای اعــم آن از چنــان 
مســأله  آن،  تعــادل  و  طبیعــ   عناصــر  بــر  عــالوه  کــه  اســ  
کیفیــ  زندگــی انســان را نیــز شــامل می شــود. انســان قــادر 
اســ  ضمــن بهره منــدی از طبیعــ ، ابعــاد فرهنرــی، تاریوــی 
و معنــوی را پدیــد آورد کــه شــمل دهنده اخــالق و آدار رفتــاری 
ُبعــد اخالقــی  بــه  از آن  اســ   بــوده و شایســته  بــا طبیعــ  

طبیعــ  یــاد شــود ]1[.

چرونرــی ارتبــاط انســان بــا طبیعــ  بــه عنــوان زیســتراه خــود 
بــه دیــدگاه  و سرچشــمه بهــره وری مــادی و معنــوی از آن، 
او و تفســیر او از طبیعــ  و نمودهــای آشــمار و وجــوه پنهــان 
گــون،  گونا جهان بینی هــای  پایــه  بــر  طورکلــی  بــه  دارد.  آن 

گونــی بــه طبیعــ  داشــ .  گونا می تــوان رویمردهــای 

شــناخ  طبیعــ  همــواره یمــی از شــالوده های هستی شناســی 
شــناخ   آن،  دیرــر  شــالوده های  اســ .  بــوده  انســان 
خداونــد و خــود انســان هســتند. این ســه شــناخ  در همــه 
ح بوده انــد. بــرای بشــر  جهان بینی هــا و باورهــا همــواره مطــر
ماهیــ  طبیعــ ، نمودهــای آن، آغــاز و انجــام آن و تفســیر 

رویدادهــای آن همــواره قابــل توجــه بــوده اســ  ]102[.

ــی محیــط زیســ  انســان ها،  یمــی از مهــم تریــن عوامــل آبادان
تعامــل ســازنده، هــم افــزا، هماهنــگ و مممــل آثــار معمــاری 
اســالمی،  منظــر  از  اســ .  طبیعــی  عناصــر  و  طبیعــ   بــا 
گهــواره و مزرعــه  مــادر،  انســان،  از وجــود  طبیعــ  بوشــی 
ســیر و صیــرورت تماملــی انســان اســ . حفــظ، بهــره وری و 
کــردن آن مســئولی  و رســالتی انســانی اســ . از ایــن  آبــاد 
بعــد مبتنــی بــر فرهنــگ اســالمی، آثــار معمــاری نبایــد طبیعــ  
گریــز و یــا غــرق طبیعــ  شــوند، بلمــه آثــار  ســتیز، طبیعــ  
کنــار طبیعــ  و بهــره ور از همــه مواهــب  معمــاری بایــد در 
طبیعــی و هــم آهنــگ بــا قوانیــن آن، بــرای انســان ها فضائــی 
گــر ظاهــر  )هــم افــزا و مممــل( فضاهــای طبیعی ایجــاد نماینــد. ا
طبیعــ  در مجمــوع مناســب ســیر در آفــاق و مشــترک انســان 
باطــن  بــر  مبتنــی  بایــد  معمــاری  فضــای  حیوان هاســ ،  و 
کــه تفمــر برانریــز و تعقــل افزاســ ،  طبیعــ  و مفاهیــم آن 
گاهانــه، اختیــاری  مناســب ســیر در انفــس انســان ها و تمامــل آ

و وجــودی آنهــا باشــد ]21[.

 تحلیــل و بررســی خانه هــا بــر اســاس مؤلفه هــای هویــت 
طبیعــی

کــرد بیشــتر بــر  کــه در مــورد پیدایــش خانــه می تــوان بیــان  آنچــه 
ــی  ــل قطع ــوان دلی ــ  و نمی ت ــی اس ــش های ذهن ــاس کوش اس
بــا بررســی عوامــل فیزیمــی  امــا می تــوان  و نظــر نهایــی داد 
عمده تریــن دالیــل را محــدود نمود. ایــن عوامــل عبــارت اســ  
از: اقلیــم )آر و هــوا(،  نیــاز بــه ســرپناه، مصالــح و تمنولــوژی 
اقتصــادی،  اجتماعــی،  جنبه هــای  موقعیــ ،  ســاخ ، 

نظامــی و مذهبــی ]103[.

معمــاری مســمونی شــیراز در رونــد مطالعاتــی حاضــر، حلقــه 
کــه پیونــدی دو جانبــه بــا معمــاری درونرــرای  زنجیــری اســ  
کامــل نقــاط مرکــزی و معمــاری برونرــرای بعضــی از نقــاط دیرــر 
دارد. در مجمــوع معمــاری مســمونی شــیراز خاص ایــن شــهر 
از پربــار تریــن و غنی تریــن نمونه هــای  کل یمــی  بــوده و در 
خانــه در فرهنــگ معماری ایــران را در خــود جــای داده اســ .

خانــه حیــاط دار، اصلی تریــن عنصــر تشــمیل دهنده قطعــات 
خصوصیات ایــن  از  شــهری  می باشــد.  بافــ   مســمونی 
کامــل آن اســ . در خانه هــای شــیراز  خانه هــا، درونررایــی 
فضاهــا  و ایــن  اســ   گرفتــه  بــر  در  را  حیــاط  فضاهــا،  کلیــه 
گونــه ارتبــاط بصــری و فیزیمــی بــا  بــه غیــر از هشــتی، هیــچ 
مســیرهای بیــرون خــود ندارنــد. حیــاط عــالوه بــر ارتبــاط بیــن 
فضاهــای موتلــف و ســازماندهی فضاهــای تابستان نشــین 
و زمستان نشــین، در بوشــی از ســال محــل نشــیمن بــوده و 
در کلیــه فصــول فضــای ســبز زیبایــی را بــه وجــود آورده اســ . 
ســازماندهی فضاهــا در بیشــتر خانــه در یــک طبقــه، همــراه بــا 
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زیرزمیــن بــوده و در بعضــی خانه هــا قســم  هایی از آن در دو 
.]104[ یافته انــد  گســتر   طبقــه 

در ادامــه بــه تحلیــل و بررســی نمونه هــای مــوردی، شــامل 
تاریوــی زندیــه، قاجاریــه و  خانه هــای شــیراز در دوره هــای 
پهلــوی در قیــاس بــا مؤلفه هــای هویــ  طبیعی پرداخته شــده 
کــه از هــر  گونــه ای انتوــار شــده اند  اســ . این خانه هــا بــه 

ســه قشــر جامعــه یعنــی مرفــه، متوســط و فقیــر جامعــه باشــند 
انتوــار  منــازل  گیــرد.  صــورت  شایســته ای  مقایســه ی  تــا 
از  کبــری  ا و  کاظــم زاده  محتشــم،  خانه هــای  شــامل  شــده 
دوره ی زندیــه ]105[، خانه هــای فروغ الملــک، منطقی نــژاد و 
عطــرو  از دوره قاجاریــه ]106[، خانه هــای شــاپوری ]107[، 

مهندســی و رشــالی از دوره پهلــوی می باشــند.

جدول 1. چگونگی شکل گیری معماری بنای مسکونی با توجه به مؤلفه های هویت طبیعی در خانه های شیراز )مأخذ: نگارندگان(
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یافته های تحقیق
گرفتــه در خانه هــا در دوره هــای  پــس از بررســی های صــورت 

تاریوــی می تــوان مــوارد زیــر را بیــان نمــود:

 خانه های دوره زندیه
- قرارگیــری قســم  اصلــی بنــا )کــه معمــواٌل دارای ایــوان نیــز 
می باشــد( پشــ  بــه بــاد غالــب و رو بــه جنــور شــرق و شــرق 

- قرارگیــری قســم  اصلــی بنــا رو بــه شــرق و جنــور شــرق 
همــراه با ایــوان جه  ایجــاد زمســتان نشــین و اســتفاده در 

کنتــرل تابــش تابســتان بــه دلیــل 

ــبز و  ــای س ــب و فض ــاد غال ــل ب ــین در مقاب ــود تابستان نش - وج
ــوا ــب ه ــه مناس ــوران و تهوی ک ــاد  ــوض جه  ایج ح

- تفــاوت بیــن تابســتان و زمستان نشــین بــا توجــه بــه ســطح بــاز 
شــو و عمــق فضــا ) بازشــو و عمــق فضــا در تابســتان نشــین کمتــر ( 

کنتــرل  جهــ   تزئینــات  وجــود  و  پنجره هــا  عقب رفترــی   -
بــش تا

- استفاده از زیرزمین جه  فضای مطبوع تر 

ادامه جدول 1. چگونگی شکل گیری معماری بنای مسکونی با توجه به مؤلفه های هویت طبیعی در خانه های شیراز )مأخذ: نگارندگان(
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- قــرار گیــری بنــای اصلــی پشــ  بــه بــاد غالــب )جهــ  اســتفاده 
بهتــر از تابــش، جهــ  قرارگیــری بــه ســم  جنــور شــرق( 

- وجود آر به صورت حضور حوض در حیاط 

- وجود گیاه یا در امتداد باد غالب یا به صورت باغ 

- شــمل حیاط هــا معمــوال مســتطیل شــمل و گاهــی بــه صــورت 
مرکــزی کــه تناســب حیاط هــا بیــن 1.2 تــا 1.5 می باشــد

گیری بنا و حیاط معموال پایین تر از سطح کوچه - قرا

- نسب  ارتفاع به عمق ایوان بین 1.4 تا 1.5

- قرارکیری ایوان هــای موجــود معمــوال رو بــه جنــور شــرقی 
ــا غربــی  ی

- ابعــاد بزرگ تــر بــرای بازشــو ها در زمستان نشــین ها نســب  
تابستان نشــین ها  بــه 

 خانه های دوره قاجاریه
- ســاخته شــدن بناهــا عمدتــا پشــ  بــه غــرر و دارای حیــاط 
گاهــی عمــود بــر  کشــیدگی در امتــداد بــاد غالــب و  مرکــزی بــا 

بادغالــب 

- گســتردگی بیشــتر جبهــه رو بــه جنــور شــرق جهــ  اســتفاده 
نورگیــری  بــرای  بــزرگ  پنجره هــای  دارای  و  زمستان نشــین 

بیشــتر 

- وجود ایــوان در جبهــه رو بــه جنفــور شــرقی و رو بــه جنــور 
جهــ  کنتــرل تابــش در تابســتان 

- وجــود عقب رفترــی در پنجره هــا در جبهــه رو بــه جنــور 
کنتــرل تابــش  شــرقی و شــمال غربــی جهــ  

- وجــود جرزهــای ضویم تــر در جبهــه رو بــه غــرر و شــمال 
کنتــرل تابــش  غــرر بــرای 

- وجــود زیرزمیــن دارای نورگیــر محــدود )شــبک( در برخــی از 
ــان هــوا  ــرای کنتــرل تابــش و ایجــاد جری بناهــا ب

- وجــود فضایــی دارای حــوض یــا در ارتبــاط بــا حوضوانــه )کــه 
کنــار تابستان نشــین قــرار گرفتــه اســ ( جهــ  تعدیــل دمــا  در 

و خنــک شــدن هــوای داخــل 

کنتــرل  - وجــود تابستان نشــین )کــه در آن تابــش تــا حــدی 
شــده می باشــد( در مقابــل بــاد غالــب 

- حضــور حــوض در حیــاط و در امتــداد بــاد غالــب بــرای کمــک 
بــه تهویــه مناســب تــر فضــای تابستان نشــین و هدایــ  جریــان 

همرفتــی خنــک بــه ســم  فضاهــای زیریــن 

- قرارگیــری گیاهــان در امتــداد بــاد غالــب جهــ  تصفیــه هــوا، 
تعدیــل و تلطیــف آن 

- قــرار گیــری گیاهــان بــه نحــوی بــرای بــه کنتــرل درآوردن تابــش 
بــر قســم  های ســاخته شــده )گیاهــان خــزان دار و بی خــزان( 

- تناســبات متفــاوت حیــاط مرکــزی در بناهــا )در یمــی تناســب 
طــول بــه عــرض برابــر 1/5 و در بناهــای دیرــر برابــر بــا 1  می باشــد(

- اســتفاده از هــوای مطلور تــر در بناهــای دارای فضاهایــی 
پایین تــر از ســطح حیــاط 

- وجود ایــوان در بناهــا )کــه معمــوال در مقابــل تابستان نشــین 
قــرار گرفته انــد و تناســب ارتفــاع بــه عمق ایوان هــا بیــن 1/25 

و 1/66 می باشــد(

کاربــری  بــا  فضاهــای  در  بازشــوها  درصــد  بــودن  بیشــتر   -
و  میانــی  فضاهــای  بازشــوی  درصــد  از  زمستان نشــین 
بیشــتر بــودن درصــد بازشــوی فضاهــای میانــی از فضاهــای 

ن نشــین  بستا تا

ــود  ــا وج ــین ب ــای تابستان نش ــتر فضاه ــق بیش ــودن عم - دارا ب
بازشــوی کمتــر

خانه های دوره پهلوی
- جه  گیــری بناهــا و نمــای اصلــی و قســم  های اصلــی )کــه 
فضاهــای بــزرگ را شــامل می شــوند( رو بــه جنــور شــرقی و جنــور 

کنتــرل  - عقب نشــینی پنجره هــا و ضوامــ  جرزهــا جهــ  
فاقد ایــوان  قســم  های  در  تابــش 

- قرارگیــری فضاهــای خدماتــی بــدون نیــاز بــه نــور در پشــ  
فضاهــای اصلــی 

- قرارگیــری زیرزمیــن و فضاهــای پایین تــر از حیــاط در برخــی از 
بناهــا جهــ  تهویــه مناســب تر 

کشــیدگی حیاط هــا در امتــداد بــاد غالــب جهــ  اســتفاده   -
مناســب تر از بــاد در تابستان نشــین و تمهیــد بــرای ورود بــاد بــا 
فشــار توســط خالی شــدگی قیف ماننــد و راهــروی مقابــل آن در 

ــای کوشــک مانند )منــزل شــاپوری(   بناه

- وجــود حوض هــا )در منــزل مهندســی دارای دو حــوض در دو 
ســطح از حیــاط( جهــ  تلطیــف هــوا و ایجــاد جریــان همرفتــی 

بــه ســوی قســم  های زیریــن بنــا 

- وجــود حوضوانــه در هممــف منــزل شــاپوری و پایین تــر از 
ســطح هممــف برای ایجــاد فضــای مطلور تــر و جریــان هــوای 

خنــک بــه درون بنــا 
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- وجــود گیاهــان در مســیر بــاد غالــب بــرای کمــک بــه تهویــه 
مناســب تر و در اطــراف کوشــک برای ایجــاد ســایه بــر روی بنــا 
و بوصــوص در هممــف بنــا )کــه بازشــوی بیشــتری دارد( بــرای 

ــش ــرل تاب کنت

منــزل  در  کــه  )بصورتــی  حیاط هــا  در  متفــاوت  تناســب   -
ــر 1  ــه عــرض براب ــا تناســب طــول ب مهندســی دارای دو حیــاط ب

کنــار هــم  می باشــد و در منــزل رشــالی بــا نســب  1/5(  در 

- وجود ایــوان در بناهــا بــه تناســبات متفــاوت ارتفــاع بــه عمــق 
بیــن 1/2 و 1/6 در قســم  های رو بــه جنــور، رو بــه غــرر و رو 

بــه جنــور شــرقی )جهــ  کنتــرل تابــش( 

شــرقی  جنــور  بــه  رو  جبهــه  در  بازشــوها  بیشــتر  وجــود   -
بازشــوهای  ســطح  بــودن  بیشــتر  و  زمستان نشــین  جهــ  
داشــتن  بــرای  شــمال  ضعیــف  نــور  بدلیــل  تابستان نشــین 
آن  پشــ   واســطه  بــدون  فضاهــای  در  مناســب  روشــنایی 

کمتــر بازشــوها در جنــور شــرقی عمــارت شــاپوری  - درصــد 
کــه حالــ  هاللــی آن  بــه دلیــل عمــق کم ایــوان، )با ایــن تفــاوت 
ــور و تابــش در جهــات موتلــف می کنــد( و  ــه دریافــ  ن کمــک ب
ــل  ــه دلی ــه دوم ب ــا در طبق ــن بن ــوها در ای ــدن بازش ــر ش کوچک ت

ــر روی آن هــا  عــدم توانایــی درختــان در ایجــاد ســایه ب

 نتیجه گیری
کیــد آیــات قرآنــی و احادیــث  در پژوهــش حاضــر ضمــن بیــان تأ
کیــد  بــه مســأله »حیــات«، بــه »طبیعــ « پرداختــه شــد و تأ
اســاتید اخــالق بــر رهبــری امــور توســط انســان تحــ  عقــل 
کیــد تفاســیر فقهــی شــیعه بــر حمــم  و وحــی و همچنیــن تأ
تحریــم شــرعی در مــورد تجــاوز از حــدود و اســتفاده نــاروا از 
کیــد بــر ُبعــد  نعم  هــای خداونــد و طبیعــ  و همچنیــن تأ
ــه مــوارد  ــا توجــه ب اخالقــی طبیعــ  مــورد توجــه قــرار گرفــ . ب
گفتــه شــده بــه بیــان اهمیــ  مؤلفه هــای طبیعــی آن در آیــات 
قرآنــی و روایــات، بــه بررســی و بازخوانــی مؤلفه هــای طبیعــی 
هویــ  معمــاری مســمن، در معماری ایرانــی اســالمی پرداخته 
شــیراز،  در  پهلــوی  و  قاجاریــه  زندیــه،  دوره هــای  در  و  شــد 
مســّلم  گرفــ .  قــرار  بازخوانــی  مــورد  مســمونی  معمــاری 
ــور  ــه دوره مذک ــالمی در س ــّنتی ایرانی اس ــاری س ــه معم ک ــ   اس
بــه حیــات و مؤلفه هــای طبیعــی ذکــر شــده در آیــات قرآنــی 
گفــ  »حیــاط« در معمــاری  توجــه داشــته اســ  و می تــوان 
مســمونی خانه هــای زندیــه، قاجــاری و پهلــوی بــا توجــه بــه 
ــذا »مؤلفه هــای طبیعــی  مــوارد فوق الذکر ایجــاد شــده اســ ، ل
حیــات« را می تــوان بــرای آن لحــاظ نمــود. بــا توّجــه بــه مطالــب 
ارائــه شــده مــوارد زیــر در قیــاس معماری ایــن ســه دوره تاریوــی 

بــا معمــاری امــروز و معاصــر قابــل تأمــل اســ :

1- دســتراه های آســایش دمایــی خانــة معاصــر بــه بنــا الحــاق 
کــه در بنــای تاریوــی عوامــل آســایش زا  می شــود؛ در حالــی 
بــه  باغچــه  حــوض،  ســایه انداز،  زیرزمیــن،  بادگیــر،  ماننــد 
شــیوه ای یمپارچــه درون ســازمان فضایــی ادغــام شــده اســ .

2- حیــاط در خانــه معاصــر تعریــف شــده نیســ  و حتــی بــه 
محّلــی بــرای توقــف اتومبیــل تبدیــل شــده اســ ؛ امــا در خانــه 
بــا  همزیســتی  بــاز،  فضــای  اصلی تریــن  عنــوان  بــه  تاریوــی 

طبیعــ  را نشــان می دهــد.

3- در خانــة معاصــر افزایــش فضاهــای بســته در قالــب اتــاق 
خــوار در هــر ابعــادی اســ ؛ امــا در خانــه تاریوــی امــمان 

بســط فضــای بــاز و بســته وجــود داشــته اســ .

4- فضاهایــی مثــل تــراس و ایــوان بــه صــورت معــدود در خانــه 
معاصــر وجــود دارد؛ امــا در خانــة تاریوــی بــا رعایــ  حریــم، 

چشــم انداز بــه فضــای بــاز بســیار زیــاد بــوده اســ .

5- نــور عاملــی مهــم در خانــة تاریوــی بــوده و وجــود پنجره های 
زیبــا شــاهد این ماجــرا اســ ؛ امــا در بنــای معاصــر توّجــه بــه نــور 

طبیعــی در حداقــل مممن اســ .

ســونرویان جامعــه انتظــار جامعــه از معمــاری و شهرســازی 
کلــی ماننــد »هوّیــ « یــا »الرــوی بومــی« بیــان  را بــا تعابیــری 
می کننــد. امــا ارجاعــات بــه تصاویــر هوّیتــی تمامــًا متعّلــق بــه 
گذشــته اســ . بــرای ســاختن تصاویــر و نشــانه های هوّیتــی 
جدیــد بایــد بیــن فرهنــگ، عقایــد، آدار، عــادات، فنــون، 
کنونــی و شــمل دس  ســاخته ها از جملــه معمــاری،  حــرف 
کــه جــز در ســایة  مراحلــی نامریــی از تبدیــل و تبــّدل طــی شــود 
سیاســی،  نهادهــای  و  نیروهــا  مجموعــة  بیــن  هماهنرــی 
کــه  در اینجاســ   نمی گــردد.  میســر  اقتصــادی  و  فرهنرــی 
کــه توّجــه  توّجــه بــه پارادایــم مســمن ضــرورت می یابــد، چــرا 
ـ اســالمی در اســناد  بــرای معماری ایرانــی  الروواره هایــی  بــه 
به ایــن  توّجــه  امــا  اســ .  شــده  اشــاره  باالدســ   موتلــف 
کــه کلمــات اســالمی و ایرانی فقــط صفــ   نمتــه ضــروری اســ  
نیســتند و مفهومی واالتــر از یــک صفــ  را دارنــد و بــه واقــع 
اصولــی ارزشــی هســتند. زیــرا بــا بینــش افــراد جامعة ایــران 
ارتباطــی تنراتنــگ دارنــد. بنابرایــن بــاز هــم توّجــه بــه پارادایــم 
مســمن ضــرورت می یابــد و مــوارد زیــر می توانــد بــه ســاختن 

کمــک نمایــد: تصاویــر و نشــانه های هوّیتــی جدیــد 

کــه در شــهرهای ســّنتی ایرانی  1- معمــاری مســمونی امــروز 
از  تقلیــدی  یمســره  نمی توانــد  اســ ،  گرفتــه  قــرار  معاصــر 
معمــاری غربــی و یــا تمامــا بــه ســبک ســّنتی باشــد و بهتــر اســ  
تلفیقــی از معمــاری ســّنتی و تمنولــوژی روز، بــا رعایــ  نــمات 
مربــوط بــه ضروریــات زندگــی امــروز و بــا رعایــ  ارز  هــای 
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گی هــای  فرهنرــی و در نظــر گرفتــن شــرایط آر و هوایــی، از ویژ
کنــد.  مثبــ  معمــاری ســّنتی و مــدرن هــر دو اســتفاده 

2-  معمــاری بومی نــه تنهــا یــک نیــاز مقطعــی نیســ ، بلمــه 
ــرا نیــز تنهــا  ــه تبــع آن شهرســازی بوم گ نیــازی تاریوــی اســ . ب
ــرا  ــرد؛ چ گی ــرار  ــه ق ــورد توّج ــی م ــازی مقطع ــوان نی ــه عن ــد ب نبای
گــذار تاریــخ همــواره بــا توّجــه بــه  کــه شــهر ایرانیـ  اســالمی در 

بــوم و اقلیــم منطقــه شــمل  گرفتــه اســ .

اســالمی نه  شهرســازی  و  معمــاری  اصلــی  خصوصیــات   -3
کــه در نحــوة بــه کارگیــری،  در ایجــاد عناصــر و الروهــای جدیــد 

ســازمان دهی و ترکیــب آن هــا نهفتــه اســ .

4- بــا در معــرض خطــر قــرار گرفتــن هوّیــ  محلــی و معمــاری 
بومــی در آینــده توّجــه بــه اصــول معماری ایرانــی می توانــد در 

کنــد.  حفــظ مســمن بومی هــر منطقــه از کشــور کمــک 

ــه  ــد ب ــوان گفــ  در طّراحــی مســمن امــروزی بای بنابرایــن می ت
اصــول معماری ایرانــی ســّنتی توّجــه نمــود و ضوابطــی را در 
ــی را هــم مــد نظــر داشــته  ــه بینــش و هوّی  ایران ک نظــر داشــ  
کــه در معمــاری ســّنتی ایرانی بــه عنــوان  باشــد. ارز  هایــی 
الروواره هایــی وجــود داشــته اســ  و مســأله »طبیعــ « و 

»ُبعــد اخالقــی طبیعــ « نیــز در آن لحــاظ شــده اســ .
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پی نوشت ها
ال تطیــب الســمنی اال بثــالث: الهــواء الطیــب و المــاء الغزیــر العــذر و . 1

الوــواره االرض 

ج مــن . 2 مــا مــن رجــل یغــرس غرســا اال کتــب اهلل لــه مــن االجــر قــدر مــا یوــر
ثمــر ذلــک الغــرس

کــردن در آن را . 3 او شــما را از زمیــن پدیــد آورد و از شــما طلــب آبادانــی 
خواســ .

قــال رســول اهلل: "تحفظــوا مــن اال رض فانهــا اممــم ولیــس فی هــا احــد . 4
یعمــل خیــرا او شــرا اال و هــی موبــره بــه" 

ــه عصــا فقــال رســول اهلل ال . 5 ــال رســول اهلل: »مــا قبــل یضــرر اال رض ب ق
تضربهــا فانهــا اممــم و هــی بمــم بــره«

...ان قامــ  الســاعته و فــی یــد احدکــم الفســیله فــان اســتطاع ان ال . 6
تقــوم الســاعته حتــی یغرســها فلیغرســها

اشاره به زنده شدن زمین در اثر رویش گیاهان با نزول باران. 7

اشاره به میوه ها. 8
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