طراحی منظر معاصر
بازشناسی مؤلّفههای هو ّیت اسالمی در ّ
با رجوع به قرآن کریم و روایات معصومین (ع)
ایمان سعیدی

*

(تاریخ دریافت93/4/12 :

تاريخ پذيرش)93/7/16 :

چکيده
یکی از جلوههای هو ّیت بخش در ط ّراحی منظر معاصر ،دیدگاههای فرهنگی و عقاید مذهبی موجود در جامعه اســت.
ط ّراحی منظر با اهم ّیت دادن به ابعاد مفهومی ،نظامی ظریف ،ترکیبی نو و بدیع خلق مینماید که ریشه در دیدگاههای
دینی و تف ّکر انسان نسبت به جهان آفرینش دارد .ولی امروزه چنین ارتباطی بین ط ّراحی فضاهای باز و سبز شهری ایران
با جنبههای هو ّیت اســامی وجود ندارد و در آنها نوعی بحران هو ّیت دیده میشــود .بر این اساس ،پژوهش حاضر
در جهت پاســخ به این سؤال است که چگونه میتوان بین هو ّیت اســامی و ط ّراحی منظر معاصر ارتباط برقرار کرد؟
نگارنده بر این فرض اســت که از آیات قرآن و روایات معصومین(ع) میتوان مؤلّفههایی اســتخراج کرد که منجر به
انعکاس هو ّیت اســامی در ط ّراحی منظر معاصر شود .روش تحقیق از نوع توصیفی  -تحلیلی است .روش جمع-آوری
اطالعات از نوع کتابخانهای ،با مطالعه اســناد معتبر علمی و دینی اســت .نتایج پژوهش نشان میدهد مؤلّفههای هو ّیت
اسالمی در ط ّراحی منظر معاصر در دو دسته مفهومی( 4مؤلّفه) و کالبدی( 6مؤلّفه) قابل دستهبندی هستند .در بعد مفهومی
این مولفهها مشــتمل بر منظ ِر نیایش و ســتایش ،منظ ِر احترام و تکریم ،منظ ِر اخالق اسالمی و منظ ِر امن ّیت است .در بعد
کالبدی نیز مؤلّفهها شامل اســتحکام و پایداری ،رنگ و نور ،هندسه و تناسبات ،انتخاب و کاشت گیاهان ،نمایش آب و
تفریحات سالم است .این مؤلّفهها با یکدیگر همپوشانی دارند و تفکیکناپذیرند .همچنین ،در متن قرآن و حدیث ،دارای
جلوههای بروز خاص و عامی هســتند که منجر به خلق هو ّیت اســامی در ط ّراحی منظر میشوند .در انتهای مقاله نیز
راهبردهای آفرینش هو ّیت اسالمی در ط ّراحی منظر معاصر بیان گردیده است.

طراحی منظر معاصر با رجوع به قرآن کریم و روایات معصومین (ع)
بازشناسی مؤلّفههای هویّت اسالمی در ّ

مربی گروه مهندسی فضای سبز ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مالیر

واژگانکليدي :هو ّیت اسالمی ،ط ّراحی منظر ،قرآن کریم ،روایات معصومین(ع).
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مقدّ مه
طراحی فضاهای باز و سبز شهری
یکی از مشکالت مهم در مورد ّ
ایــران ،تأکید بر نگــرش جزءگرا ،کمینگر و غفلــت از جنبه های
هویّتی ایرانی و اسالمی است .تبعات این نوع نگرش ،تف ّکر ما ّدی و
ســوداگرایانه ای است که بحران هویّت به دنبال خواهد داشت .این
در حالی اســت که محیط و منظر باید ،فراتر از ارزش کارکردی و
عملکــردی ،دارای مفاهیم نمادین مذهبی ،آیینی ،ملی و فرهنگی
هر ملّت باشــد .بر این مبنا ،مســأله پژوهش حاضر را می توان در
قالب این ســؤال بیان کرد :چگونه می توان بین هویّت اســامی و
طراحی منظر معاصر ارتباط برقرار کرد؟
ّ
در این بین قرآن کریم نظام زیباییشناسی جامعی ارائه داده است
که نگارنده بر این فرض است این آموزهها راهگشای هویّتبخشی در
طراحی منظر معاصر ایران اســت .در کنار این منبع جاوید ،روایات
ّ
و توصیههای بســیاری از ائمة معصوم (ع) در بارة این موضوع کمک
بسیاری در بازشناســی مؤلّفههای آن میکند .معرفی این منابع در
جهت نیل به هدف مورد نظر ،در ابتدای راه با پرسشی بنیادین همراه
طراحی فضای باز و سبز شهری
است :آیا ایدهپردازی برای هویّتدهی ّ
بر مبنای توصیف قرآن ،که بسیاری از آنها مربوط به بهشت اخروی
است ،خاطرة بهشت شــداد ،کاخ نمرود و امثالهم را زنده نمیکند؟
چراکه بر مبنای تف ّکر و تعالیم اسالمی ،دنیا برای آماده شدن جهت
رفتن به بهشت است؛ نه برای ساختن بهشت در کالبد مادی .مطابق
تعالیم قرآنی ،دنیا چیزی جز بــازی ،هوسرانی ،خودآرایی ،تفاخر،
تکاثر ،رنج ،متاع و زیانکاری نیست(ســورة حدید ،آیة 20؛ سورة بلد،
آیة 4؛ سورة آلعمران ،آیة 185؛ سورة عصر؛ آیة  .)2در حدیثی ،امام
علی (ع) دلبســتگی به دنیا را عامل فساد عقل و عاجز شدن انسان
از شنیدن حکمت عالی دانسته است(نوری ،1408 ،ج  .)41 :12در
طول تاریخ نیز تنها بندگان عاصی و طاغوتها ،که منکر وجود خدا،
معاد و قیامت هستند ،دست به ساخت محیطی برگرفته از توصیفات
بهشتی زدهاند(ســورة فجر ،آیههای  6تا  .)8عالوه بر این که برخی
نعمتهای بهشــتی برای زندگی در جهان ما ّدی نیست و بر مبنای
فتوای علمای اسالم استفاده از آنها حرام است؛ مانند لباس حریر و
تزیین طال برای مردان(سورة حج ،آیة 23؛ سورة فاطر ،آیة 33؛ سورة
انســان ،آیة  .)12در این بین آیا استفاده از توصیفات بهشت قرآنی
در جهت خلق هویّت اســامی در منظرسازی و زیباسازی فضاهای
شهری جایز خواهد بود؟ قبل از بیان پاسخ تفضیلی به این پرسش،
بیان چند نکته الزم است.
 .1فضاهایی که امروزه به عنوان پارک ،بوســتان و فضای ســبز
شهری مطرح است ،از نظر طرح هندسی ،طرح کاشت ،کاربری ،نوع
فضا و  ...در حقیقت کپی ناقص و تقلید ضعیفی از پارکهای شهری
غربی هستند که هیچ گونه قرابتی با فرهنگ و اعتقادات ما ندارند.
 .2تالش های اندکی که در کشورمان برای خلق هویّت اسالمی
در فضاهای باز و ســبز شهری شــده است ،به شکلی کام ً
ال ضعیف
و ناقص کپی برداری از کشــورهای اسالمی است .این کشورها خود
در زمینة خلق هویّت اســامی با مشــکالت زیادی مواجه هستند
(تصویر شمارة .)1

تصویر شمارة  :1کپیبرداری و تقلید ناقص از نمونههای خارجی که هیچ گونه
ارتباطی با فضاهای شهری ایران ندارند(میادین شهری بروجرد) .ظرافت،
جزئیات و تناسب الگوی اصلی در آنها دیده نمیشود ،مأخذ :نگارنده

 .3در قرآن برخی توصیفات از کاخها و باغهای بندگان صالح خداوند
و پیامبران شده است ،که نشــاندهندة عدم مخالفت اسالم با جلوة
طراحی منظر است(سورة نمل ،آیة 44؛ سورة بقره ،آیة .)25
کالبدی ّ
توجه خداوند بوده و همة
 .4زیبایی در همة مراحل آفرینش مورد ّ
چیز را به جمال منتهی آذین نموده است :خداوند در سورة تین آیة ،4
کیفیت خلق انسان میفرماید« :ما انسان را در نیکوترین نظم
در بارة ّ
و اعتدال آفریدیم» .از طرفی یکی از ابعاد فطری انسان ،زیباییجویی
اســت(صارمی و صارمی .)104 :1390 ،در این باره ،قرآن کریم انسان
را تشــویق به خلق زیبایی ،آراســتگی ،دوری از ریاضت و فقرنمایی
کرده است .خداوند در ســورة اعراف آیة  ،31مؤمنان را به استفاده از
زیورهای خود در هنگام عبادت تشــویق نموده است و در آیة بعد در
مورد استفاده از زیباییهای ما ّدی بیان فرموده است« :بگو چه کسی
زینتهــای الهی را برای بندگانش آفریــده و نیز روزیهای پاکیزه را
حرام کرده؟ بگو :این زینتها و نعمتها برای افراد با ایمان در زندگی
دنیا آفریده شده است»(سورة اعراف ،آیة  .)32در روایتی از امام صادق
(ع) ایشان میفرمایند« :خداوند زیباســت و زیبایی را دوست دارد و
خشونت و خشنسازی بر او ناگوار است .بیگمان هرگاه خداوند نعمتی
بر بندهاش ببخشــد ،دوســت دارد که بازتابش را بر او بنگرد .از امام
پرسیدند چگونه؟ فرمود جامهاش را زیبا سازد .بوی خوش بر خویش
بیامیزد ،خانهاش را ســفید کند و آستانههای خانهاش را از خاکروبه
بپیراید .حتی روشن کردن چراغ پیش از غروب ،نادارای را میزداید و
توجه
بر روزی میافزاید»(حرعاملی 1413 ،ق ،ج  .)6 :5در این روایت ّ
به جنبههای زیباییشناسی محیطهای زندگی خصوصی و عمومی به
شکل واضح توصیه شده است.

روش تحقیق
روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی  -تحلیلی اســت .در روش
توصیفی با اســتناد به آیات قرآن کریم ،روایــات ائمه معصوم(ع) و
متون اســامی ،تالش می شــود با رویکردی توصیفی مشخّ صه ها،
طراحی منظر اســامی از اشــاره های مستقیم
مؤلّفهها و جلوه های ّ
و غیر مســتقیم ایــن منابع اســتخراج شــود .در روش تحلیلی با
صحت مؤلّفههای
تحلیل و ارزیابی نوشــته ها و متون علمی موجودّ ،
اســتخراجی مورد آزمون قرار می گیرد .روش جمع آوری اطالعات از
نوع کتابخانه ای ،با مطالعه اسناد معتبر علمی و دینی است .منابعی
را که به ما در شناخت موضوع مود بحث کمک می کنند ،میتوان به
دو دسته تقسیم نمود(جدول شمارة .)1
الف :آیاتی از قرآن کریم که به شــکل مستقیم یا غیر مستقیم در
طراحی منظر
ارتباط با
ّ
کیفیت فضایی ،بایستگی ها و شایستگی های ّ
تأکید کرده اند .این آیات ســه دسته کلی هســتند :الف :توصیفات
کالبدی و مفهومی بهشــت جاوید ،ب :توصیفات کالبدی و مفهومی
باغ ها و فضاهای مجلل زمینی ج :اشــارات غیر مستقیمی که امکان
طراحی منظر وجود دارد.
استنتاج آن در ّ

طراحی منظر معاصر با رجوع به قرآن کریم و روایات معصومین (ع)
بازشناسی مؤلّفههای هویّت اسالمی در ّ

در آیــه ای دیگر ،که از آن می توان به عنوان ســندی محکم در
کیفیت زندگی ما ّدی انســان اشاره کرد ،خداوند به کسانی
توجه به
ّ
ّ
اشــاره دارد که در بهشــت آرامش یافتهاند و از نعمات آن بهره مند
شــده اند .آنها نیز تأکید دارند که پیش از این ،در دنیا این نعمت ها
نصیبشان شده است« :و مژده ده آنان را که ایمان آورده و کارهای
شایســته کرده اند ،برای آنها باغ هایی است که نهرها در آن جاری
است و چون میوه ای روزیشان می شود می گویند :این مانند همان
میوه هایی اســت که پیش از این روزی ما شــده بــود و از همان ها
برای آنها آورده می شــود .در آنجا همسران پاکیزه دارند و ایشان
در باغ ها برای همیشــه زندگی می کنند»(سورة بقره ،آیة  .)25این
آیه تأکید می کند ،تف ّکــری که تأکیدکنندة زندگی ریاضت وار برای
رســیدن به رضای پروردگار است ،اشــتباه است .در آیه ای دیگر در
همین باره قرآن کریم بخشــی از زیبایی کاخ ســلیمان را به تصویر
کشیده و به نکات بســیار زیبایی اشاره فرموده است« :به ملکه سبا
گفتند داخل حیاط قصر شــو .تا آن صحنــه را دید گمان کرد نهر
آبی اســت .پاهای خود را برهنه کرد تا از آن آب بگذرد .ســلیمان
گفت :حیاط قصر از بلور صاف ســاخته شده است»(سورة نمل ،آیة
 .)44حضرت ســلیمان(ع) ،که خداوند در تمجید او می فرماید« :ما
ســلیمان را به داوود دادیم ،چه بنده خوبی! به راســتی او توبه کار و
ســتایش گر بود»(سوره ص ،آیة  ،)30خانه اش را چنان زیبا و هنری
ســاخته بود که ملکة سبا را به اشتباه انداخت .مطمئناً کاخ سلیمان
کیفیت زندگی
با کاخ نمرود ،شــداد و فرعون فرق دارد و نمادی از
ّ
مؤمنان در جهان ما ّدی است.
در نگاه اســام برای همة زمانها و مکانها شکل یکسان و خاصی
برای بناها پیشــنهاد نشده است ،بلکه مناســب است بناها بر اساس
شــرایط زمانــی و مکانی و تأمیــن اهداف مورد نظر اســام احداث
شــوند(جوادی آملی .)534 :1392 ،در حدیثی از پیامبر چنین آمده

است« :شهرهایتان را به لحاظ مکان و نمای زیبا به گونهای بسازید که
چشمنواز بوده و چشمانداز داشته باشد»(سیوطی ،1401 ،ج.)13 :1
با این وصف اندیشــة اســامی براین عقیده است که بهره مندی
از زیبایی ها و نعمت های ما ّدی نه تنها جایز ،بلکه پســندیده است.
نعمت هــای دنیوی تصویر قطــره ای از دریای بیکــران و فناناپذیر
نعمتهای بهشتی اســت .بنابراین فردی که در این جهان ،ادراکی
جز زشــتی و ناپاکی نداشته اســت ،تص ّوری از بهشت زیبا نخواهد
قصة دباغی است که در بازار عطاران از بوی عطر
داشت و حکایت او ّ
و مشک بیهوش و رنجور شد.
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جدول شمارة  :1منابع استفاده شده در روند دریافت مؤلّفه های هویّت اسالمی در ط ّراحی منظر

کیفیت های محیط
ب :روایــات معصومین(ع) که به بهســازی
ّ
زیست انسان اشاره مســتقیم یا غیر مستقیم دارند .در این بخش
می توان آثاری که توســط معصومین(ع) ساخته شده است یا مورد
پذیرش آنها بوده است نیز استفاده کرد.
ج :برداشت ها و تفسیرهایی که دانشمندان ،هنرمندان و فالسفه
طراحی منظر به
اسالمی از آموزه های علمی اسالمی داشته اند و در ّ
آنها نمود عملی بخشیده اند .تحلیل کالبدی و مفهومی آثار برجسته
طراحی منظر را می توان
هنرمندان مسلمان در زمینه علوم و فنون ّ
به این بخش اضافه نمود.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
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هو ّیت و ماه ّیت
مطابق با لغتنامة دهخدا ریشه لغت «هویّت» مصدر «هو» است.
این واژه گاه بر حقیقت شــی یا شخص و گاه بر آنچه که موجب
شناسایی شــود ،اطالق می گردد .هویّت عبارت از حقیقت جزئیه
ماهیت با تشــخّ ص لحاظ و اعتبارشود ،هویّت
اســت؛ یعنی هرگاه ّ
گویند و گاه هویّت به معنی وجود خارجی اســت و مراد تشخیص
است و هویّت گاه بالذات و گاه بالعرض است .هویّت معادل فارسی
واژة « »Identityاســت که از کلمه التین « »Identitasمشتق
شــده و دارای دو معنای اصلی اســت :اول ،تشــابه مطلق و دوم،
تمایز که با مرور زمان سازگاری و تداوم را فرض میگیرد(محرمی،
.)66 :1383
مالصدرا وجوه متفاوتی برای واژة «هویّت» قائل اســت :هویّت
ماهیت ،هویّت به
به معنای وجود واقعی شــیء ،هویّت بــه معنای ّ
معنای وجــود ،هویّت به معنای مصداق(آتشــینبار.)47 :1388 ،
هویّت اصطالحاً مجموعهای از عالئم ،آثار مادی ،زیستی ،فرهنگی
اهلیتی
و روانی است که موجب شناسایی فرد از فرد ،گروه از گروهّ ،
اهلیت دیگــر و یا فرهنگی از فرهنگ دیگر می شــود(محرمی،
از ّ
 .)67 :1383مفهوم هویّت در متون علمی غرب بسیار مورد مطالعه
قرار گرفته اســت .گیدنز در تعریف این واژه می نویســد« :هویّت
همان چیزی اســت کــه فرد ،به آن آگاهــی دارد .به عبارت دیگر
هویّت چیزی نیست که در ادامة کنشهای اجتماعی به او تفویض
شــده باشد ،بلکه چیزی اســت که فرد باید آن را به طور مداوم و
روزمره ایجاد کند»(گیدنز .)82 :1387 ،در مجموع می توان هویّت
را مجموعة معانی دانست که چگونه بودن را در خصوص نقش های
وضعیتی اســت که به فرد می گوید
اجتماعی فرد القا می کند و یا
ّ
او کیست(مطوف .)76 :1386 ،بنابر این ،هویّت را می توان تعریفی
دانست که شــخص از وجود خود می کند و به پرسش هایی مانند
چیستم؟ و چه می خواهم؟ پاسخ می دهد.
طراحی منظر معاصر
مؤلّفه های هو ّیت اسالمی در ّ
با اســتناد به منابع نمودار شــمارة  ،1مؤلّفه های هویّت اسالمی
در  10مورد به دســت آمد که در دو دســتة مفهومی ( 4مؤلّفه) و
کالبــدی( 6مؤلّفه) قرار می گیرند .در ادامه به تفضیل به جلوه های
نمایش هر مؤلّفه پرداخته می شود.

بعد مفهومی
تجسد معانی ژرف فرهنگی  -هویّتی
تجسم و ّ
طراحی منظر ،هنر ّ
ّ
و گویای شــیوة گفتمان انسان با محیط پیرامون خود است .همین
موضوع منجر به پایداری این هنر در طول تاریخ تمدن بشری شده
اســت و با ظهور پارادایمهای فرهنگــی  -عقیدتی در هر مقطع از
طراحی منظر
تاریخ ،بازآفرینی شده است(شاهچراغیّ .)91 :1389 ،
اهمیت دادن به ابعاد مفهومی ،مشــتمل بر اخالق ،هنر ،هویّت
بــا ّ
و مؤلّفه هایی از این دســت ،نظامی ظریف ،ترکیبی نو و بدیع خلق
می نماید که ریشــه در دیدگاه های دینی و تف ّکر نســبت به جهان
آفرینش دارد( .)Turner, 2005 : 29چنین ارتباطی ،به شکل کام ً
ال
واضح و آشکار ،در دین اسالم دیده می شود.
بر مبنای جهان بینی اســامی حیات انســان دارای دو ساحت
اصلی معنوی و ما ّدی اســت .در ساحت ما ّدی تأکید بر جنبه های
حیوانی و غریزی بشر و ساحت معنوی مشتمل بر ارضای نیازهای
روحــی ،عاطفی و معنوی ااســت (نقــی زاده .)64 :1385 ،در این
توجه به جنبه های مادی ،عینی و محســوس
طراحی منظر ،با ّ
بین ّ
توجه
آدمی ،میتواند در ســاحت ما ّدی قرار گیرد .از طرف دیگر با ّ
طراحی منظر
به جنبههای معنوی و هویّت زای زندگی بشــری در ّ
میتوان عالوه بر ســاحت مادی ،ســاحت معنوی را برای این هنر
طراح ،معنویّتی الهــی را با هنری ما ّدی
متص ّور شــد .در حقیقت ّ
در هم می آمیزد تا محیط ایجاد شــده سرشار از قداست و طهارت
معنوی و جلوگاه واالترین دلبستگی های انسانی باشد.
منظر ستایش و نیایش
ِ
قرآن کریم تمام عالم طبیعت را یکسره آیه و نشانه برای شناخت
ماورای طبیعت می خواند(امین زاده .)103 :1382 ،بنابراین ،درک
ماهیت قدســی طبیعت ،مقدمهای برای ادراک کمال خالق است و
ّ
مقدمة حمد و ثنای الهی اســت(خلیلنژاد:1387 ،
این ادراک نیز ّ
 .)72بر مبنای دیدگاه اسالمی محیط و منظر می تواند عامل اتصال
انســان به عالم باال شود و ابعاد نیایشــی به خود گیرد .خداوند در
بســیاری از آیات قرآن ،طبیعت را منشــأ و مبدأ تذ ّکر به انســان
معرفی کرده اســت و این یکی از اساسی ترین ویژگیهای معنوی
منظر اســت؛ «و اگر از آنان بپرســى چه كسى از آسمان ،آبى فرو
فرســتاده و زميــن را پس از مرگش به وســيله آن زنده گردانيده
اســت،حتماً خواهند گفت اهلل ،بگو ستايش از آن خداست با اين
همه بيشترشان نمىانديشند»(ســورة عنکبوت ،آیة  .)63پیامبر
اکــرم(ص) در ســخنی ارزشمنــد می فرماید« :بهتريــن اعمال،
خداشناســى اســت ،زيرا با وجود علم و معرفت ،عمل ،كم يا زياد
تو را سود مى بخشــد اما با وجود نادانى (نسبت به خدا) عمل ،نه
اندكش تو را سود مىبخشد نه بسيارش»(پاینده.)228 :1383 ،
منظــر اثری هنری از خداوند ع ّزوجل اســت که منعکسکنندة
اصلی محیط و منظر،
قدرت و حکمت الهی است .در حقیقت خالق
ِ
خداوند اســت؛ «آيا (آنچه شــريك مىپندارند بهتر است) يا آن
كس كه آســمانها و زمين را خلق كرد و براى شما آبى از آسمان

منظر امن ّیت
ِ
امنیت از نظر لغوی دارای معانی و سلســله مراتب مختلف است.
ّ
گاهی به معنای در امان بودن از گزند دشــمن اســت و گاهی به
معنای در امان بودن از هر نوع گزندی اســت(احمدی دیســفانی
امنیت یکــی از نعمتهای بزرگ باری
و علیآبادیّ .)24 :1390 ،
تعالی به بشــر اســت ،چنانچه پیامبر بزرگ اســام در این باره
می فرماید« :دو نعمتاند که قدر آنها شــناخته نمیشود و کفران
امنیت و عافیت» (مجلســی ،1386 ،ج .)170 :81در
میگردنــدّ :
امنیتآفرين و يكي از صفاتش «السالم المؤمن»
نگرش ديني ،خدا ّ
متعددي بر اين
است(ســورة حشــر ،آیة  .)23در قرآن كريم آيات
ّ
امنیتبخش اســت
نكته تأكيد دارد كه ايمان و پذيرش پيام الهيّ ،
و بــه مردم ميگويد به خدا ايمان بياوريد و او را عبادت كنيد تا از
خوف و ترس و وحشت در امان باشيد(سورة یونس ،آیة 62؛ سورة
طه ،آیههای  21و 68؛ ســورة نمل ،آیة 10؛ سورة قصص ،آیة .)25
امنیت در آیه های
همچنین در توصیف بهشــت قرآنی نیز از صفت ّ
معتدد اســتفاده شده اســت(« :به آنان گويند) با سالمت و ايمنى
ّ
در آنجا داخل شويد»(ســورة حجر ،آیة  .)46لذا منظر اســامی
امنیتآفرین اســت ،زیرا انسان را به خدا نزدیک تر
به صورت ذاتیّ ،
می کنــد و چنانچه قــرآن مي فرمايد ،ماية آرامــش و اطمينان
امنیت و آرامش
است(ســورة رعد ،آیة  .)25عالوه بر آن بايد گفتّ ،

منظر اخالق اسالمی
ِ
پس از مسائل اعتقادی و بینشی ،دومین بخش از معارف اسالم،
توجه
مســائل اخالقی و ارزشهای انسانی است .منابع دینی اسالم ّ
ویژه ای به اخالق ،مسائل اخالقی و رعایت اخالق در اندیشه و عمل
دارد .در همین باره پیامبر بزرگ اسالم در ضمن حدیثی میفرماید:
«مــن تنها برای تکمیــل فضائل اخالقی معبوث شــده ام»(برهان
الفوری،1409 ،ج.)16 :3
یکی از بســترهای الزم برای رشد و پرورش صفات و رفتارهای
اخالقی پسندیده ،محیط سالم است؛ به عبارت دیگر منظر اسالمی
آینة انعکاس اخالق اســامی است .آیات بســیاری در قرآن کریم
محیط های ناســالم را عامل گمراهی و ضاللت انسان معرفی نموده
اســت .خداوند متعال در سورة اعراف آیة  138می فرماید« :و بنى
اســراییل را از دریا عبور دادیم ،در راه خود به گروهى رسیدند که
اطراف بتهایشــان با تواضع و خضوع گرد آمــده بودند (در این
هنگام بنىاســراییل) به موســى گفتند :تو هم براى ما معبودى
قــرار ده همان گونه که آنها معبودان (و خدایانى) دارند .موســی
جمعیتى جاهل و نادان هســتید» .بنىاسراییل ،که
گفت :شــما
ّ
معجزات الهى را با چشــم خود دیدند ،همین که در مسیر خود با
گروهى بتپرســت برخورد کردند ،چنان تحت تأثیر محیط ناسالم
آنها قرار گرفتند که گمراه شدند .نمود معاصر چنین محیط های
آلوده به گناهی در جای جای شهرهای امروزی دیده می شود ،لذا
طراحی منظر اسالمی دوری شهروندان از تماس با چنین
رســالت ّ
محیطهایی است.
مقررات
طراحی منظر معاصر ،بــا تدوین ّ
بازآفرینی اخــاق در ّ
اخالقی و اسالمی(سورة بقره ،آیة 183؛ سورة نور ،آیة  ،)3مردمواری
توجه به ارزش های انســانی ،مهمان نوازی(ســورة مومنون ،آیة
و ّ
 ،)29رفع نیازهای انسانی(ســورة بقره ،آیة  ،)233رعایت مساوات
طراحی منظر
در حقوق اســتفادهکنندگان به دســت خواهد آمدّ .
اسالمی ،بر مبنای اصول و باورهای اخالقی پذیرفتهشده در جامعة
اســامی شــکل می گیرد و جلوههای بروز چهارگانة اخالق دینی،
اخالق محیط زیستی ،اخالق اجتماعی و اخالق اقتصادی دارد.
اخالق دینی را می توان به مجموعه دستورالعمل های کلی برای
زیســت مقدس انسان که در دین اســام به آن تأکید شده است
تعریــف نمود(مطهری .)159 :1366 ،اخالق زیســتمحیطى نیز

طراحی منظر معاصر با رجوع به قرآن کریم و روایات معصومین (ع)
بازشناسی مؤلّفههای هویّت اسالمی در ّ

فرود آورد پس به وسيله آن باغهاى بهجتانگيز رويانيديم كار شما
نبود كه درختانش را برويانيد آيا معبودى با خداست (نه) بلكه آنان
قومى منحرف هستند»(ســورة نمل ،آیة  .)60بنابراین ،جای جای
محیط و منظر اسالمی باید یادآور قدرت و حکمت پروردگار بزرگ
در آفرینش محیط طبیعی و امانت دادن آن به بشر باشد.
یکــی از جلوه های بروز عینــی منظ ِر ســتایش و نیایش را در
انعکاس نشــانه های ظاهری وجود خــدا ،میتوان قدرت و حکمت
کلیت منظر را می توان فضای باز نیایشی
الهی دانســت .همچنینّ ،
توصیف کرد .در ایران ،ســ ّنت ســتایش پروردگار در فضای باز به
قبل از اســام باز می گردد(چینگ و پــرکاش .)69 :1390 ،دین
توجه بسیاری به عبادت در فضای باز دارد .طواف
مبین اســام نیز ّ
خانة خدا ،رمی جمرات ،نماز عیدین ،توقف در عرفات و نماز باران
نمونه های از این مراسم مذهبی است .لذا می توان فضاهای نیایشی
را برای عبادت پروردگار در فضاهای باز و ســبز شــهری پیشنهاد
داد .ساخت مسجد نیز یکی از جلوه های هویّتبخش منظر نیایشی
است .ساخت مسجد در بوســتانها نه تنها محل عبادت است که
فراتر از آن ،نماد و پرچم اســام و محیط اســامی و یادآور شهدا
و علما و اولیا و عرفا و همة مؤمنان و مســلمانان اســت(نقیزاده،
 .)68 :1385مناسب است در ساختن خانة خدا که مهد یادآوری او
توجه به غیر معبود
و فراموشــی غیر از اوست ،از هر چه که موجب ّ
و گرایش به آن اســت پرهیز شــود (جوادی آملی.)565 :1392 ،
چنانچه پیامبر (ص) فرمود« :مساجدتان را به زر و زینت نیارایید؛
آنگونــه که یهود و نصارا کنیســههای خود را آراســتند»(نوری،
 ،1408ج .)371-372 :3

اولية انســان شرط اساسي حيات و شــكوفايي استعدادها و تكامل
ّ
انساني است .بنابر این ،تحقّق خير و سعادت حقيقي جامعه منوط
طراحی منظر اسالمی رعایت
به تحقّق و استحكام ّ
امنیت است .در ّ
امنیت در حوزه های ذیل اساسی است:
ّ
امنیت در ستایش الهی (سورة بقره ،آیههای  239 ،2و .)197
ّ .1
امنیت جاني و مالي استفادهکنندگان (سورة يوسف ،آیههای  11و 64؛
ّ .2
سورة قصص ،آیة 31؛ سورة يوسف ،آیة 99؛ سورة سبا ،آیههای  6و .)18
امنیت حوزه و حرم خصوصي افراد(سورة نور ،آیة .)27
ّ .3
امنیت موجودات و دیگر حيوانات ،پرندگان ،زمين ،جانداران(سورة
ّ .4
نحل ،آیة 6؛ سورة آل عمران ،آیة 140؛ سورة تکویر ،آیة .)5
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احکام ارزشى حاکم بر مناسبات انســان را با طبیعت (مشتمل بر
گیاهــان ،حیوانات ،مراتع ،جنگلها و آبها) بیان میکند(علیزاده،
 .)22 :1385در تعریفی ساده اخالق اجتماعی عبارت است از کلیة
رفتارهای اختیاری فرد در مقابل دیگران(پورکیانی و ابراهیم خانی،
 )1 :1391و اخالق اقتصادی نیز تأکید بر آموزه هایی دارد که سبب
رشــد و رفاه عمومی در جامعه اسالمی شود(ایروانی.)91 :1383 ،
طراح بر اين قاعــده ،اصول خويش را پي ميريزد تا محیطی برای
ّ
تعامل مسلمانان پی ریزی کند.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره هفدهـم پاییـز 1393
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منظر احترام و تکریم
ِ
در جامعة اســامی جایگاه ارزشی افراد نسبت به یکدیگر برابر و
اهمیت اســت و توصیه های بسیاری در مورد احترام
دارای ارزش و ّ
به برادر مؤمن خود ،همســایگان ،سالمندان ،زنان و کودکان شده
اســت .امام زین العابدین (ع) در این بــاره می فرماید« :از حقوق
همکیشانت این است که (در نگاه تو) پیرمردانشان همانند پدرت
و جوانانشــان به ســان برادرانت و پیرزن هایشان مانند مادرت و
کودکانشان همســان فرزندانت باشد»(شیخ صدوق ،1371 ،ج:2
 .)625در توصیفات بهشــت قرآنی هم به احترام و تکریم اشــاره
شــده اســت؛ به عنوان مثال در ســورة واقعه ،آیة  25خداوند در
توصیف بهشــت میفرماید(« :در بهشت) سخنى جز سالم و درود
نيست» (سورة واقعه ،آیة  .)25در جای دیگر می فرماید« :از جانب
پروردگار(ى) مهربان (به بهشــتیان) ســام گفته مىشود»(سورة
یس ،آیة .)58
در ایــن بین منظر اســامی که خود تمثیلی از بهشــت قرآنی
طراحی
مؤمنان است ،باید جایگاه احترام و تکریم مؤمنان باشد .در ّ
توجه به این س ّنت پسندیده ،نقاط گذار،
منظر اســامی ،به جهت ّ
توجه
طراحی مســیرهای حرکتی ،فضاها و مبلمان شهری باید با ّ
ّ
به نیازمندیهای گروه های اســتفادهکننده و احترام به آنان باشد.
به شــکلی که زمینة چالش برانگیز در این موارد به حداقل برسد و
نیازمندهای همه استفادهکنندگان جواب داده شود.
بعد ساختاری(عینی)
طراحی منظر را می توان ترکیبی معمارانه از
در تعریفی ســاده ّ
جماد و نبات دانســت که نمایانگر فرهنگ و شرایط اقلیمی است.
این تعریف ،هرچند در بســیاری جهات ناقص اســت ،اما نمایانگر
معمارانه بودن و هدفمند بودن ترکیب جماد و نبات آن اســت و
طراحی منظر دارد.
به نوعی تأکید بر جنبه هــای عینی و کالبدی ّ
جنبه های عینی به عنوان ابزار و الفبایی برای ایجاد اثری با قدرت
طراح هستند .لذا
یادآوری ارزش های فکری  -اخالقی ،در دســت ّ
کیفیــت ترکیبی جنبه های عینی و کالبدی ،در ترکیب با معانی و
ّ
کیفیتی
حدیث،
و
قــرآن
متن
به
رجوع
با
اســت.
اتنزاعی
مفاهیم
ّ
طراحی منظر توصیف و مورد
خــاص از جنبه های عینی و کالبدی ّ
تأکید قرار گرفته اســت .این مؤلّفه ها عبارت اســت از :استحکام و
طراحی پایدار ،هندسه و تناســبات ،رنگ و نور ،انتخاب گیاهان و
ّ
کاشت ،نمایش آب و تفریحات سالم.

طراحی پایدار منظر
استحکام و ّ
ّ
خداوند در خلق جهان آفرینش و همة اجزای آن باالترین دقت
و اســتحکام را برای خلق پایداری بهکار برده اســت؛ «و كوهها را
مىبينــى (و) مىپندارى كه آنهــا بىحركتند و حال آنكه آنها
ابرآسا در حركتند (اين) صنع خدايى است كه هر چيزى را در كمال
اســتوارى پديد آورده است در حقيقت او به آنچه انجام مىدهيد
آگاه است»(ســورة نمل ،آیة « .)88ما انسان را در نیکوترین نظم و
اعتدال آفریدیم» (ســورة تین ،آیة  .)4رعایت استحکام و پایداری
در روایات منتســب به ائمة معصوم(ع) نیز سفارش شده است .امام
صادق (ع) می فرماید«:پیامبر پس از خاکســپاری سعد ابن معاذ و
محکم کردن قبر او فرمود :می دانم این قبر به زودی ویران میشود؛
ولی خدا دوســت دارد هرگاه بنده ای کاری می کند آن را اســتوار
سازد»(حرعاملی 1413 ،ق ،ج  .)230 :3در روایتی دیگر از پیامبر
(ص) می فرماید« :به راســتی خدای متعال دوست دارد هر یک از
شــما هرگاه کاری می کند ،آن را محکم و اســتوار کند»(طبرسی،
.)125-126 :1412
طراحی منظر اسالمی ا ّولین و مهمترین
در بارة ابعاد ســاختاری ّ
مؤلّفه ،اســتفاده از علم ایســتایی بنا یا نیارش است .نیارش که در
معماری گذشــته هم به کار گرفته میشد ،به مجموعه عواملی که
بنا را نگاه میدارد ،اطالق میگردید که در مجموع شامل ایستایی
بنا ،فن ســاختمان و مصالحشناسی بوده است(پیرنیا.)29 :1384 ،
رعایت اصل خودبســندگی در ســاخت بنای مستحکم مؤلّفة دوم
است .استفاده از مصالح بومآورد (اینجایی) در کار ساختمانسازی
خودبسندگی گفته می شود(پیشــین .)31 :رعایت این اصل منجر
طراحی منظر شــهرهای مختلف
به شــکلگیری هویّتی واحد در ّ
خواهد شد .بنابر این بهره گیری از مواد و مصالح مرغوب و بوم آورد
طراحی درســت آن ،بر مبنای قوانین طبیعت ،یکی از جلوه های
و ّ
ّ
طراحی منظر معاصر است.
عینی مؤلفه های هویّت اسالمی در ّ
رنگ و نور
طراحی منظر محسوب
رنگ و ترکیب رنگها از جنبه های عینی ّ
میشــود که تأثیر زیادی در روحیه و روان ناظر دارد .این نکته به
وضوح در آیات قرآن کریم دیده می شود .خداوند در آیة  60سورة
ين:
بقره در معرفی گاو بنی اســراییل فرمود ....« :ل َّ ْون ُ َها ت َُس ُّر ال َّنا ِظ ِر َ
رنگش بینندگان را شاد می کند» .همچنین امیر مؤمنان در خطبة
 165نهج البالغه ،فخرفروشــی طاووس را به رنگهایش نســبت
میدهد و میفرماید...«:طاووس به رنگهای خود می نازد( »...سید
رضی .)165 :1390 ،ورای این مباحث ،برخی رنگها دارای معانی
نمادین و یادآور ارزش های مطلوب هســتند؛ بــه عنوان مثال در
متعددی بهشــتیان با لباس های ســبز رنگ ،تکیه زده بر
آیههای
ّ
شدت
بالش های ســبز ،در سایة درختانی توصیف شــدهاند که از ّ
ســبزی سیهگون شده اند(ســورة رحمن ،آیههای  64و 76؛ سورة
انســان ،آیة  .)21قرآن همچنین از رنگهاي قرمز ،زرد ،سبز ،آبي،
طراحی منظر با
ســفيد و ســياه نیز ياد ميکند که می تواننــد در ّ
کیفیتی نمادگرایانه استفاده شوند .در رأس تمامی رنگ های گفته
ّ

هندسه و تناسبات
کلیت فضا ،انتظام
طراحی منظر به جهت شکل دهی ّ
هندسه در ّ
اهمیت بســیار
فضایی و انعــکاس کالبدی مفاهیم انتزاعی دارای
ّ
طراحی منظر اســتخوان بندی طرح است که
اســت .هندســه در ّ
کاربری ها ،مســیرها ،فضاها و احجام مختلف در آن قرار می گیرند.
با بررســی آیات قرآن و روایات معصومین در مورد هندسه ،نسبت
و جهت درمی یابیم که برخی جهات و هندســه ها دارای ارجیحت
بیشتری هستند« .و به موسى و برادرش وحى كرديم كه شما دو
تــن براى قوم خود در مصر خانههايى ترتيب دهيد و ســراهايتان
را رو بــه قبله هم قرار دهيد و نماز بر پــا داريد و مؤمنان را مژده
مقدس
ده» (ســورة یونس ،آیة  .)87جهت قبله یگانه جهت ما ّدی ّ
برای مســلمانان اســت که در قرآن آمده اســت .جهت راست نیز
همین ویژگی را دارد .در آموزه های اسالمی اولویت سمت راست در
برخی کارها توصیه شده است .در روایتی دیگر از پیامبر(ص)آمده
اســت«:خدا سمت راست در هر چیزی را دوست میدارد» (نوری،
 ،1408ج .)330 :1تمامی توصیفها و ارجحیت های بیان شــده از
هندسه و نســبت های فضایی می تواند در قالب کلید واژه هایی در
اختیار هنرمند مسلمان برای خلق هویّت اسالمی قرار گیرد.
تجسد و نمایش ما ّدی خداوند کفر است.
تجسمّ ،
در هنر اسالمی ّ
بنابرایــن از طرحهایی که بخواهند خــدا را مطرح کنند خودداری
شده است و بیشتر از ســطوح و اجسام تهی و چهارگوش (مانند
کعبه) استفاده شده است .همین امر به نوعی منجر به تقدس عدد
 ،4مربــع و مکعب در هنر اســامی انجامیده اســت .در روایتی از
امام صادق(ع) دالیلی برای چهارگوش بودن کعبه ارائه شده است:
«کعبه را از آن جهت کعبه نام نهاده اند که چهارگوش اســت ،علت
چهارگوش بودنش نیز آن اســت که در مقابل بیت المعمور اســت
که آن هم چهارگوش اســت .بیت المعمور چهارگوش شده ،چون

انتخاب و کاشت گیاهان
تمام گیاهانی که از زمین میرویند از هر نظر مهم و آیت روشنی
از عظمت خداوند هستند .در قرآن کریم از  54گونه گیاه نام برده
شده است .همچنین واژة درخت در انواع مختلف آن مانند طوبی،
خرما ،زیتون ،انار ،انجیر و  ...آمده و معانی بسیار ژرف و عمیق را به
کمک آن ،به صورت نمادین ،بازگو نموده است(فربود.)64 :1380 ،
عالوه بر این ،خدا گاه خود را در درختی بر انسان عرضه میدارد و
یا حتی به درختان قسم می خورد که نشانة جایگاه رفیع این عنصر
در نظام جهانبینی اسالمی است(پورجعفر و وثیق .)25 :1387 ،با
در نظــر گرفتن توصیفی که در قرآن کریم و روایات معصومین(ع)
از باغهای بهشتی و باغهای زمینی در دست است ،جلوه های زیر را
توجه قرار داد:
طراحی منظر اسالمی مورد ّ
می توان در ّ
 :.تأکید قرآن در توصیف درختان و گیاهان بهشــت اخروی ،بر
مثمر بودن و ســایه دار بودن گونه های گیاهی است(سورة نبا ،آیة
32؛ ســورة رحمن ،آیة 48؛ ســورة بقره ،آیة 25؛ سورة کهف ،آیة
32؛ ســورة نحل ،آیة  .)13در روایات بسیاری نیز کاشت درختان
مثمر توصیه شــده و جزء اعمال «ما تاخره» معرفی شــده است.

طراحی منظر معاصر با رجوع به قرآن کریم و روایات معصومین (ع)
بازشناسی مؤلّفههای هویّت اسالمی در ّ

شده ،رنگ الهی جای دارد ،که یکی از وظایف مهم جامعه مسلمین
الل َو َم ْن أَ ْح َس ُن م َِن ّ
شناخت و ترویج این رنگ اســت« :صِ ْب َغ َة ّ
الل
ِدون(ســورة بقره ،آیــة  .)138اين رنگ الهى
صِ ْبغَــ ًة َون َْح ُن ل َ ُه َعاب َ
اســت ،و چه كســى خوشنگارتر از خداوند است و ما پرستندگان
او هستيم».
در آیات قرآنی بسیاری ،ذات پاک الهی ،حقیقت و راه راست ،به
نور توصیف شده است .نمونة بارز آن در سورة نور آمده است« .خدا
نور آســمانها و زمین است ...و خدا به هر چیزى داناست» (سورة
نــور ،آیة  .)35امام صادق(ع) در حدیثی فرموده اســت« :خداوند
دوست میدارد نعمتی که به بندگانش داده آن را در محیط زندگی
آنان مشــاهده کند ... .روش کردن چراغ پیش از غروب ،نادارای را
میزداید و بــر روزی می افزاید» (حرعاملی 1413 ،ق ،ج .)7 : 5با
این توصیف نور در فرهنگ اســامی دارای قداســت خاصی است
که شایســته اســت از این ویژگی برای خلق روشنایی ،نورپردازی
و آذینبندی اســتفاده شود .ادراک حقیقت و نمادگرایی اسالمی با
خلقت نور و تاریکی نشــان داده می شود .بازیهای نور در البه الی
تاریکیها استعاره از هدایت انسان و رهایی از تاریکی هاست.

در برابر عرش است که چهارگوش است» (صدوق.)166 : 1362 ،
طراحی منظر اســامی ،به جهت خلق روح
شایسته اســت در ّ
قدســی و معنوی فضا ،از توصیفات عینی و هندسی بهشت قرآنی
نیز اســتفاده شــود .هر چند بســیاری از این توصیفها در جهان
ما ّدی قدرت بروز ندارند ،ا ّما مطالعة آنها در قرآن و نظارة آنها در
منظر شهری اسالمی توسط مؤمنان خاطره ای از بهشت را در ذهن
تداعــی می کند و به فضا رنگ و بوی معنوی می بخشــد .ایرانیان
چنیــن تجربه ای در خلق تمثیلی از بهشــت قرآنی بر کره خاکی
دارند که ماحصل آن خلق باغ های ایرانی است.
قرآن کریم در چهار آیه به در های بهشتی اشاره کرده است(سورة
ص ،آیــة 50؛ ســورة حجر ،آیة  .)46در حدیثــی از پیامبر (ص)،
بهشت با هشت در توصیف شده است(مجلسی ،1386 ،ج .)129 :8
چنین توصیفی از بهشت اشــاره به محصور بودن آن نیز دارد ،ا ّما
این محصوریّت با تعریف ما ّدی آن تفاوت دارد .آنچه آیه های قرآن
دربارة بهشــت توصیف می کند نشانگر این مطلب است که بهشت
به قدری وســیع است که انسان قادر به درک آن نیستَ ...« :و َج َّن ٍة
ض : ...بهشــتی که پهنای آن پهنای
ــماء َوال ْْر ِ
َع ْرضُ َها َك َع ْر ِ
الس َ
ض َّ
آسمان و زمین است» (سورة حدید ،آیة .)21بهشتیان در غرفه های
مخصوص خود در بهشــت جاودان باقی می مانند(سورة عنکبوت،
آیة 29؛ ســورة زمر ،آیة 20؛ سورة سبا ،آیة 37؛ سورة رحمن ،آیة
72؛ ســورة کهف ،آیة  .)31غرفه های بهشــتی در قرآن به صورت
مکان هایی توصیف شده است که نهرهای بهشتی زیر آنها جاری
است(ســورة کهف ،آیة  .)31عالوه بر این که بهشت دارای درجات
متفاوت است .در آیة  62ســورة رحمن ،بهشت را دارای چهار باغ
معرفی کرده است .چنین توصیف عینی در قرآن کریم می تواند به
طراح منظر
عنوان کلید واژه  های خلق تمثیلی از بهشت در اختیار ّ
قرار گیرد و با آنها کالبد زمین را روح قدسی و معنوی بخشد.
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پیامبر اســام می فرماید« :هر کس درختی بــکارد ،خدا به اندازة
محصول آن ،برایش پاداش می نویســد» (سیوطی1401 ،ق ،ج:2
 .)514امــام صادق (ع) در ضمــن حدیثی به نهی از قطع درختان
مثمر میپردازد و کســانی را که چنین کاری کنند ،شایستة عذاب
سخت خداوند می داند(حرعاملی 1413 ،ق ،ج  .)39 :19بنابر این،
طراحی منظر ،تأکید بر استفاده
به جهت خلق هویّت اســامی در ّ
از درختان مثمر است.
 .2آیاتی از قرآن کریم اشاره به تن ّوع و ناهمگونی گیاهان بهشتی
ان»
دارد؛ به عنوان مثال در سورة رحمن ،آیة  48از توصیف « َذ َواتَا أَ ْف َن ٍ
استفاده کرده است که بیانکنندة فراوانی شاخسارها گیاه است .در
ادامة همین ســوره ،آیه  ،52اشاره دارد که در باغهای بهشتی از هر
میوهای دو گونه اســت که از شدت سبزی ،سیهگون شدهاند(سورة
رحمــن ،آیة  .)64همین الگوی توصیفی را خداوند در ســورة انعام
آیة  141برای باغهای زمینی بهکار برده اســت« :و اوست كسى كه
باغهايى با داربست و بدون داربست و خرمابن و كشتزار با ميوههاى
گوناگون آن و زيتون و انار شــبيه به يكديگر و غير شبيه پديد آورد
از ميــوه آن چون ثمر داد بخوريــد و حق(بينوايــان از) آن را روز
بهرهبردارى از آن بدهيد و(لى) زيادهروى مكنيد كه او اســرافكاران
را دوســت ندارد» .منظور از درختان داربســتی درختانی است که
روی پای خود نمیایســتند و نیاز به داربست دارند( مکارم شیرازی،
 ،1374ج .)3 :6همة این توصیفها اشاره به تن ّوع و ناهمگونی کاشت
طراحی منظر اسالمی به شکل جلوهای
گیاهان دارد که میتواند در ّ
هویّتبخش معرفی شــود .به عالوه در هنر اسالمی ،گلستان رنگها
نشانی از عظمت الهی است(اخوت.)60 :1391 ،
 .3گونه هــای گیاهــی و درختانی کــه در قرآن کریــم با نام
درختان بهشــتی معرفی شــدهاند ،مانند انار ،زیتون ،موز ،انجیر و
طراحی منظر اســامی به عنوان نماد به کار روند.
 ...می توانند در ّ
اســتفادة نمادگرایانه از آنها مؤمنــان را به یاد باغ های وعده داده
شده خداوند و ستایش حق تعالی می اندازد و منجر به شکلگیری
روحی معنوی در محیط و منظر خواهد شد.
 .4در روایات اسالمی ،نگاه به سبزه و سبزهزار بسیار توصیه شده
اســت .امام کاظم (ع) فرمود :سه چیز چشم را روشنی می بخشد:
نگاه به ســبزه ،نگاه به آب جاری و نگاه بــه چهره زیبا(ابن بابویه،
 .)92 :1363پیامبــر (ص) ،امیر مؤمنان (ع) و امام صادق (ع) نیز
نگاه به ســبزه را مایة شادابی و شــکوفایی می دانند(جوادی آملی،
 .)112 :1392با چنین توصیفی ایجاد سبزه و سبزهزار نیز می تواند
طراحی منظر اسالمی معرفی شود.
یکی از جلوه های بروز ّ
نمایش آب
آب موهبتی خدایی اســت که در بیش از  100آیة قرآنی به آن
اشاره شده است .روایات بسیاری نیز مسلمانان را به نگاه آب جاری
و ّ
لذت بردن از آن فراخواندهاند .پیامبر (ص) در این باره میفرماید:
«نگاه به آب جاری چشم را روشنی می بخشد»(ابن بابویه:1363 ،
ص  .)92امام صادق نیز نگاه کردن به آب را باعث نورانی و شاداب
شدن چهره می داند(پیشین.)237 :

چشــمه های آب جاری از جمله توصیف زیبایی باغ های بهشتی
است که در دنیای ما ّدی به عنوان منشأ حیات و احداث باغ -بهشت
ما ّدی مهمترین اصل به شــمار می روند(انصــاری و محمودی نژاد،
 .)44 :86همچنیــن قرآن کریم در 37آیــه به توصیف باغ هایی
میپردازد که نهرها در زیر درختانش روان اســت .نهرهایی از آب،
شیر ،شراب پاک و عســل در قرآن نام برده شده اند(سورة محمد،
آية  .)15در کنار چشــمه ها و نهرهای بهشتی ،آبشارهای بهشتی
تصویر زیبای دیگری از باغهای بهشتی ارائه می دهد که در آیة 31
سورة واقعه با عبارت « َو َماء َّم ْس ُكوبٍ » یعنی آبی ریزان توصیف شده
اســت .ائمه و معصومین(ع) نیز نگاه به آب جاری را مایة روشــنی
دل ،شادابی و شکوفایی می دانند(جوادی آملی .)112 :1392 ،در
تجســد خداوند ،آب و
تجســم و ّ
هنر اســامی ،به خاطر پرهیز از ّ
جلوه های نمایش آب در قالب جوی آب ،حوض و حرکت آبشــاری
دارای ویژگی های معنوی خاص شده است(نقی زاده.)40 :1385 ،
ایــن مفاهیم در کاربرد تمثیلی آن می تواند جلوة نمایش آب را در
طراحی منظر اسالمی شکل دهد که در کالبد ما ّدی به شکل جوی
ّ
آبی که از طبقة زیرین ابنیه های ســایت سرچشمه می گیرد و در
قالب نهرهایی در تمامی قسمت های سایت ،به شکل جاری و آبشار
مانند ،در حرکت است.
تفریح سالم
وجود تفریح سالم و ورزش از عوامل تأمینکنندة سالمت آدمی
است .برخی از تفریحات ســالم و حالل منجر به تقویت انسان در
انجام امور دنیوی و دینی اســت .قرآن کریــم در البه الی انتقال
مفاهیم اخالقی و معنوی ،به تفریح آدمی نیز اشاره دارد؛ به عنوان
مثال درخواســت بــرادران را از پدر در مورد حضرت یوســف این
چنین بیان میکند« :او را فردا با ما (به خارج شــهر) بفرســت تا
غــذای کافی بخورد ،و بازی و تفریح کند و ما حافظ او هســتیم»
(سورة یوســف ،آية 12و  .)13وقتی برادران یوسف موضوع تفریح،
گردش ،بــازی و خوردن غــذا را مطرح کردنــد ،حضرت یعقوب
موحد و وابسته به
اعتراض نکرد که این عمل شایســته یک جوان ّ
امنیتی اظهار نگرانی نمود) .از
خانوادة نبوت نیســت (بلکه از جنبة ّ
این بیان به خوبی استفاده می شود که به تفریح ،نظر مثبت داشته،
بلکه در جامعة آن روز امر مســلّمی بوده است و امروز شهرنشینی،
و فضای بســتة خانههای شهرها ،این نیاز را دو چندان کرده است.
در روایات نیز به امر تفریح ســالم پرداخته شــده است .در همین
باره امام علی(ع) فرمود« :برای مؤمن (در شــبانه روز) ســه وقت
است ،زمانی برای (نیایش) و مناجات با پروردگارش ،و زمانی برای
تأمین معاش زندگیاش ،و زمانی برای واداشتن نفس به ّ
لذتهایی
که حالل و مایه زیبایی اســت» (سید رضی .)390 :1390،پیامبر
(ص) نیز میفرماید« :محبوبترین سرگرمی نزد خدا اسبدوانی و
تیزاندازی است» (سیوطی1401 ،ق ،ج  .)146 :1در روایتی دیگر
از همین بزرگوار نقل اســت که« :بهترین سرگرمی مرد مؤمن شنا
و بهترین ســرگرمی زن مؤمن ریســندگی است» (پیشین.)627 :
با مطالعة منابع اســامی دربارة تفریح و گردش ســالم و مصادیق

آن ،فعالیتهایی مانند طبیعت گردی ،تیراندازی ،اسب دوانی ،شنا،
کارگاههای هنرهای دستی ،بازیهای س ّنتی و  ...تأکید شده است.
طراحی منظر اسالمی به کار برد.
چنین مصادیقی را می توان در ّ

جدول شمارة  :2مؤلّفه ها و جلوه های هویّت اسالمی در ط ّراحی منظر معاصر
جلوه های عام

بعد مفهومی

بعد کالبدی

جلوه های خاص

مؤلفه  ها

ابعاد ارائه

زیبایی عناصر طبیعی ،درختکاری،
جلوه های آب،

منظر نیایش ،مسجد ،انعکاس نشانه های ظاهری وجود
خدا ،انعکاس حکمت و عظمت خداوند

منظ ِر جلوه گاه نیایش و ستایش

طراحی مسیر ها ،فضاها و مبلمان ،چیدمان
فضایی توجه به نیازمندی های فضایی

تکریم اسالمی ،انعکاس آداب اسالمی ،مهمانوازی،
تکریم سالمندان

منظ ِر جلوه گاه احترام و تکریم

اخالق محیط زیستی اخالق سیاسی ،اخالق
اجتماعی ،اخالق اقتصادی

مقررات اسالمی
اخالق دینی ،مردم واریّ ،

منظ ِر جلوه گاه اخالق اسالمی

امنیت محیط زیست و
امنیت جانی و مالیّ ،
ّ
موجودات زنده

امنیت در حریم خصوصی
امنیت در ستایش الهیّ ،
ّ

امنیت
منظ ِر ّ

پایداری ،نیارش

خودبسندگی ،معماری بومی

استحکام و پایداری

روشنایی ،نورپردازی

همرنگ شدن با رنگ الهی ،نمادگرایی نور ،نمادگرایی
رنگ

رنگ و نور

ورودی ،ترکیب مسیر با جوی آب

محصور بودن ،وسعت ،راههای مستقیم ،نمادگرایی
اشکال اسالمی

هندسه و تناسبات

تن ّوع باال ،سایه اندازی ،سبزهزار ،استفاده از
گلهای معطر

استفاده از گیاهان مثمر ،نمادگرایی درختان بهشتی

انتخاب و کاشت گیاهان

ترکیب آب با مسیرها :نمایش جاری آب،
نمایش آب راکد ،نمایش آبشاری

ترکیب آب با ابنیه ،نمادگرایی با آب

نمایش آب

فضاهای بازی ،فضاهای ورزشی،
طبیعتگردی

اسب دوانی ،کارگاه صنایع دستی ،شنا

تفریحات سالم

طراحی منظر معاصر با رجوع به قرآن کریم و روایات معصومین (ع)
بازشناسی مؤلّفههای هویّت اسالمی در ّ

جمع بندی و نتیجه گیری
در عرفــان اســامی ذات پاک الهــی به عنــوان زیبایی مطلق
معرفی شــده اســت .به همین دلیل در این وادی آنچه حسن و
کیفیتی ملکوتی دارد ،یعنی پیرو ســ ّنت
جمال نامیده میشــود،
ّ
غیر قابل تغییر الهی اســت .طبق این گفتار ،قوانین زیباییشناسی
هم تبدیلناپذیر هســتند .بنابراین ،زیبایی های طبیعت ودیعه ای
نهاده از خالق زیبايی هاســت .چمنزارهای وسیع ،درختان انبوه،
رودهای خروشــان ،آواز بلبالن بیشــه زار ،رقص آشفته ماهیان در
آب ،نســیم معطری که از پس نیزار می وزد ،آشــکارا فریاد می زند
که هنوز خداوند به انســان امید دارد و پیوســته نشانه های خود
را برای هدایت به ســویش میفرســتد .زیبایی های مناظر طبیعی
انعکاســی از زیبایی ذات پاک الهی است که با شناخت درست آن
می توان بینش و جهان بینی خود را به ســمت مفاهیم و آموزه های
ماهیت زیبایی محیط و منظر
ناب الهی تغییر داد .با کنــکاش در ّ
توجه به علّت و خالق زیبایی ،اســاس
از دیدگاه قرآن و روایات ،و ّ
ّ
این زیبایی ها به خداوند بازميگــردد .مؤلفهها و جلوه های هویّت
طراحی منظر بر اســاس آیات و روایــات در  4مؤلّفه
اســامی در ّ

مفهومی و  6مؤلّفه کالبدی ،مطابق جدول شــماره  2شناســایی
گردید .جلوه های ارائة این مؤلّفه ها نیز در دو دســتة خاص و عام
شناسايي شد .جلوه های خاص اشاره به موارد هویّتآفرین اسالمی
دارد و جلوه هــای عام نیز موارد عمومی و مشــترک با بینش های
توجه به مطالب این
دیگر را شامل می شود(جدول شمارة  .)2لذا با ّ
پژوهش می تــوان چنین نتیجه گیری نمود كه در متن قرآن کریم
و احادیث ائمه معصوم(ع) چارچوب کالبدی و معنایی منســجمی
طراحی فضاهای باز و ســبز اســامی تصویر شده است.
در مورد ّ
ایــن مؤلّفه ها در سلســله مراتبی از نظام عینــی  -ذهنی (مطابق
با نمودار شــمارة  )1قرار دارند و حاصل جمع آنها توانایی خارج
کردن محیط های شــهری و فضاهای سبز کشورمان از بیهویّتی و
ما ّدی گرایی امروزین است.
نتایج حاصــل از این پژوهش می تواند به عنوان راهبرد در خلق
طراحی منظر بهکار گرفته شود .مسلماً این تحقیق
هویّت اسالمی ّ
نمی تواند بزرگی و عظمت دیدگاه های زیبایی شناســی قرآن را در
ارتباط با موضوع تحقیق بیان کند و از این نظر خرد و قلیل اســت.
روشــن است که نوع بشر در نیل به معارف و درک حقایق قرآن با
هم تفاوت دارند و هر کس به تناســب ظرفیت و پیمانه خود از این
اقیانوس بیکران سیراب می شود.
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1 .1قرآن کریم.
1 .1ابن بابویه القمی ،محمد بن علی( ،)1363الخصال  ،مقدمه و ترجمه احمد
فهری زنجانی ،علمیه اسالمیه ،تهران.
2 .2احمدی دیسفانی ،یداله و علی آبادی ،محمد(« ،)1390کنکاشی در باب شکل
شهر سنتی از منظر اندیشه اسالمی» ،باغ نظر ،شماره  .19سال هشتم.
3 .3اخوت ،هانیه(« ،)1391بازشناســی مؤلفه های هو ّیتی مســکن سنتی بر
اســاس آیات قرآن و روایات ائمه معصومین(ع)» ،پژوهش های میان
رشته ای قرآن کریم ،سال سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان.
4 .4امیــن زاده ،بهناز( « ،)1382جهانبینی دینی و محیط زیســت درآمدی بر
نگرش اسالم به طبیعت» ،محیط شناسی ،سال بیست و هشتم ،ش .20
5 .5انصاری ،مجتبی و محمودی نــژادی ،هادی( « ،)1386باغ ایرانی تمثیلی
از بهشــت با تاکید بر ارزش های باغ ایرانی دوران صفوی» ،نشــریه
هنرهای زیبا ،شماره  ،29بهار.
6 .6ایروانی ،جــواد« ،)1383( ،اخالق اقتصادی از دیــدگاه قرآن و حدیث»،
الهیات و حقوق ،شماره  ،14زمستان.
7 .7آتشــین بار ،محمد(« ،)1388تداوم هویت در منظر شــهری» ،باغ نظر،
شماره  ،12سال ششم ،پاییز.
8 .8برهان فــوری ،علی المتقــی( 1409ق) ،کنزالعمال فی ســنن االقوال و
االفعال ،تحقیق و تصحیح صفوه ســقا  -بکری حیاتی ،موسســه الرساله،
بیروت.
9 .9پاینده ،ابوالقاســم( ،)1383نهج الفصاحه ،چــاپ چهارم ،دنیای دانش،
تهران.
1010پور جعفر ،محمد رضا و وثیق ،بهزاد(« ،)1387تصویر باغ و عناصر منظر در
قرآن با تاکید بر سوره الرحمن» ،باغ نظر ،شماره  .9سال پنجم.
1111پورکیانی ،ابراهیم و ابراهیم خانی ،بابک( ،)1391مبانی و گستره اخالق
اجتماعی از منظر قرآن و عترت ،پایگاه مقاالت علمی مدیریت.
1212پیرنیا ،محمد کریم(  ،)1384سبکشناســی معماری ایرانی ،نشــر
معمار ،تهران.
1313جوادی آملی ،عبداهلل(  ،)1392مفاتیح الحیاه ،مرکز نشر اسراء ،قم.
1414چینگ ،دی ،کی و پرکاش ،یارتســومیک(  ،)1390آشنایی با معماری
جهان ،ترجمه محمد رضا افضلی .انتشارات یزدا ،تهران.
1515حرعاملی ،محمد بن حســن( 1413هـ ق) ،تفضیل وســائل الشیعه،
موسسه آل البیت ،چاپ اول ،قم.
1616خلیل نژاد ،ســید محمــد رضا( « ،)1387جلوه های فرهنگ اســامی در
طراحی باغ منظر نیایــش در منطقه کویری خور» ،مطالعات فرهنگی
اجتماعی خراسان ،تابستان و پاییز ،شماره  8و .9
1717سید رضی ،محمد بن حســین( ،)1390نهج البالغه ،ترجمه سید جمال
الدین دینپرور ،بنیاد نهج البالغه ،تهران.
1818سیوطی ،جالل الدین( 1401ق) ،الجامع الصغیر فی احادیث البشیر
النذیر ،چاپ یکم ،دارالفکر ،بیروت.

1919شــاهچراغی ،آزاده(  ،)1389پارادایم هــای پردیس درآمدی بر
بازشناســی و بازآفرینی باغ ایرانی ،چاپ اول ،انتشــارات جهاد
دانشگاهی واحد تهران تهران.
2020شــیخ صدوق(  ،)1362األمالی ،ترجمه آیــت اهلل کمرهای ،چاپ چهارم،
کتابخانه اسالمیه ،تهران.
2121صارمی ،حمید رضا و صارمی ،مســعود( « ،)1390تحلیل جایگاه شــهر و
زیبایی در هنر اســامی» ،فصلنامه شــهر ایرانی اسالمی ،شماره
چهارم ،تابستان.
2222طبرســی ،حســن بن فضل( 1412ق) ،مکارم االخالق ،چاپ چهارم،
شریف رضی ،قم.
2323علیزاده ،مهدى( ،)1389اخالق اســامی مبانى و مفاهیم ،دفتر نشر
معارف ،چاپ اول ،قم.
2424فربود ،فریناز( « ،)1380بررســی تطبیقی مفهوم نمادین درخت در ایران»،
فصلنامه تحلیلی پژوهشی مدرس هنر ،تهران.
2525کلینی ،محمد بن یعقوب اسحاق( 329ق) ،الکافی ،چاپ چهارم ،دارالکتب
االسالمیه ،تهران.
2626گیدنز ،آنتونی( ،)1388جامعه شناســی ،ترجمه منوچهر صبوری ،نشر
نی ،تهران.
2727مجلســی ،محمد باقر( ،)1386بحاراالنوار به همراه ترجمه فارسی،
ترجمه ابوالحسن موسوی همدانی ،تهران.
2828محرمی ،توحید( ،)1383هویت ایرانی ،اســامی ما در هویت در ایران،
پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی ،تهران.
2929مطهري ،مرتضي( ،)1366تعليم و تربيت در اسالم ،انتشارات الزهراء،
چاپ دهم ،تهران.
3030معطوف ،شــریف(« ،)1386بحــران هویت :چالش شهرســازی ایران در
جلوهگاه بازسازی شهری» باغ نظر ،دوره  4شماره  ،8زمستان.
3131مکارم شــیرازی ،ناصر(  ،)1374تفســیر نمونه ،انتشــارات دارالکتب
االسالمیه ،تهران.
3232نقی زاده ،محمد( « ،)1385باغ هســتی ،الگویی ایرانی برای طراحی یک
فضای شهری» ،محیط شناسی ،سال  ،32شماره  ،40زمستان.
3333نوری ،میرزا حسین(  ،)1408مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،
موسسه آل البیت علیهم السالم ،قم.
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