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واکاوی ادراک ایرانیان در مواجهه با طبیعت
)مطالعه موردی؛ بررسی تولیدات علمی در رشته معماری منظر و حوزه هنر و معماری(

چکیده
چنین به نظر می رسد که رفتار انسان با طبیعت و به طور خاص گیاه، با اعتقاد انسان ها ارتباط مستقیم دارد. این مهم بر 
زندگی فردی و جمعی انســان، شکل گیری و مکان یابی و سازماندهی کالبدی و فضایی شهرها و مجتمع های زیستی 
تأثیر مســتقیم داشته است. در این باره و مطابق با نخســتین هدف پژوهش حاضر، تحقیق دربارة سیر تاریخی مواجهة 
ایرانیان با طبیعت و تبیین جایگاه آن در زندگی ایشــان انجام گرفته که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شامل 
دو بخش پیش و پس از اسالم است. مطابق با هدف دوم مقاله، دیدگاه دانشجویان و متخصصان معماری منظر به عنوان 
نمایندة بخشــی از جامعه معاصر فعال در این حوزه و با بررســی موضوع های تولیدات علمی ایشان مورد مطالعه قرار 
گرفته است. در این بخش از روش تحلیل واژگانی و محتوایی)مفهومی( استفاده شده و نتایج حاصل بیان کنندة تغییر 
تدریجی جایگاه طبیعت در میان قشــر هدف و گویای شکل گیری نگاه مادی- علمی به طبیعت در کنار نگاه ارزشی 
نزد آنان است. در تحلیل محتوایِی پایان نامه ها، رویکردهای عمده، شامل باغ ایرانی و منظر اساطیری، مطالعة مناطق 
طبیعی، روش های حفاظت و احیای مناطق طبیعی، زیبایی شناســی طبیعت، بحران های  محیطی شناسایی شدند که 
نمایندة تمایالت فکری دانشــجویان معاصر کشور هستند. در بخش مقاله ها نیز موضوع هایی نظیر نظم طبیعی و کیهانی، 
جهــان مابعدالطبیعه، حضور عناصر طبیعــی در معماری ایران، الهام ازگیاهان در طّراحــی معماری، نقش طبیعت در 
شکل گیری شــهر،  تأثیر سبزینگی بر سالمت روان، بررسی اســطوره های گیاهی در معماری معابد، سبزراه و پارک 
اکولوژیکی و طبیعت گرایی در هنِر نقاشی و فرش استخراج شدند. با توّجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد 
سه نگرش قداست گرا، نشانه گرا و علم گرا، از گذشته تا به امروز نسبت به طبیعت در ایران وجود داشته که سهم آنان 

متفاوت بوده است.

واژگان کلیدي: معماری منظر، تفسیر منظر، طبیعت، دانش آموختگان معماری منظر.

مریم فّرهی فریمانی1، مهدی حقیقت بین2*

1 کارشناس ارشد معماری منظر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
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مقّدمه
طبیعت مهم ترین متغیّر محیطی اســت که زندگی انســان را از 
ابتدای تاریخ تحت تأثیر قرار داده  است و لذا نقش مؤثّر آن در سیر 
تکامل انســان همواره مورد توّجه و بررسی های عمیق اندیشه مندان 
علوم مختلف قرار گرفته  اســت. امروزه ریشــة بخشی از بحران های 
انســانی و روابط اجتماعی در نگاه به پیشینة تاریخی محیط زندگی 
جست وجو می شود که انسان در تعامل با آن بوده  است. این تغییرات 
لزومــاً به صورت کوتاه مدت ایجــاد نمی گردد بلکه در گذر زمان و 
تغییر نســل ها در رفتار انسان ها به تدریج نمود پیدا می کند. در این 
پژوهش از میان متغیّرهای موجود در محیط اطراف انســان، طبیعت 
و به طور خاص گیاهان، مورد بررســی قرار گرفته  اســت. از رهگذر 
یافته های شــهودی و علمــی می توان به اهمیّت مســئولیّت پذیری 
انســان در برابر محیط اطرافش پی برد و این ســبب شد که در این 

پژوهش به برخی مسائل با جزئیات کافی نگریسته شود.
چنین به نظر می رسد که در طول تاریخ دو نوع نگاه به طبیعت 
وجود داشــته که بــه دو بخش ارزش گرایانــه و علمی- مادی قابل 
تقسیم است )شــرقی و قنبران، 1391: 109 و 110(. در نگاه علمی- 
مــادی طبیعت از الهــام بخش ترین عوامل محیط پیرامون انســان 
محســوب و به عنوان نظامی هماهنگ و قابل بهره برداری شناخته 
می شود. از این رو طبیعت الگویی هوشمند محسوب می شود که 
بســیاری از طرح های خالقانه در حوزه هــای تکنولوژی و فرامدرن 
نیــز از فرایندهای جاری در آن وام می گیرند )پیشــین: 111 و 112؛ 
مهدی نــژاد و همــکاران، 1394: 27(. در کنــار الگوبــرداری، البته 
طبیعت به عنوان مادة خام قابل فرآوری و قابل برداشــت شــناخته 
می شــود که امکان تغییــر در نظام آن برای بهــره وری وجود دارد. 
در مقابل، در نظام ارزش گرایانه طبیعت بخشــی از نظام و سازمان 
ارزشی هر فرهنگ به حساب می آید. در این نگاه نظام ارزشی افراد 
متأثر از ارزش هایی اســت  که بیانگر عقاید راســخ آن ها نسبت به 
اعمال، حاالت و رفتارهایی است که نسبت به موضوع های مخالف، 
ارجح شناخته می شوند. از سوی دیگر ارزش های پذیرفته شدة فرد، 
تأثیــر عمیقی در نگرش افراد دارد که در نهایت منجر به آشــکار 
شــدن این ارزش ها در رفتار افراد می شــود. در ایــن رویکرد، رفتار 
انســان همراه با احترام و توّجه به طبیعت به عنوان امری ارزش مند 
اســت. لذا نوع نگاه افراد به موضوع های یکســان، از عوامل زیادی 
تأثیر می پذیرد که می تواند به تنهایی تفسیر آن ها از موضوع مورد 

نظر را دست خوش تغییرات جدی نماید.
طبیعــت بــه عنــوان نخســتین بســتر شــکل گیری فضاها و 
عناصر مصنوع اســت کــه در آن کوچک ترین مداخله از ســطح 
مناسب ســازی و دسترســی پذیری تا دخالت های گسترده کالبدی 
در حد شــهر و ســکونت گاه اتفاق می افتد )یزدگــرد، 1390: 80(. 
طبیعت بستر شکل گیری شهر نیز است و هرچقدر هم که محیط 
انسان ساخت باشد در آن حضور دارد)مجهتدی، 1389: 14(. تلفیق 

فضاهای انسان ساخت با عناصر طبیعی، مجموعه هایی از زیباترین 
تا بدترین چشــم اندازهای بشری را ایجاد می کنند که با نوع نگرش 

سازندگان نسبت به طبیعت ارتباط مستقیم دارد.
در باب روشن تر شدن این موضوع در این پژوهش به تدقیق انواع 
نگاه به طبیعت در گذشــته و خصوصاً امروزه پرداخته شده است. 
ایــن مقاله دو هدف را پی می گیرد. نخســت بررســی چگونگی 
ارتبــاط میان ادراک و رفتــار ایرانیان در برخورد با طبیعت در طول 
تاریخ و چگونگــی نمود آن در زندگی روزمره اســت. این مهم با 
تأکید بر نحوة نگاه به طبیعت)مادی یا ارزش گرایانه( که متناســب 
با شاخص های فرهنگی و مذهبی مدرک است انجام گرفته است. 
دوم بررســی دیدگاه بخشــی از فرهیختگان معاصر)دانشــجویان و 
صاحب نظران رشــته معماری منظر( از طبیعت و چگونگی ظهور 

آن در انتخاب موضوع پایان نامه ها و مقاله های مرتبط است.

پرسش های پژوهش
1- ادراک ایرانیان از طبیعت بکر و اصیل در زمان های گذشــته 

چگونه بوده است؟
2- کیفیّت و کمیّــت ادارک طبیعت بکر در دوران معاصر در 
میان دانشــجویان معماری منظر و متخصصان حوزة هنر و معماری 

چگونه است؟

روش پژوهش
در این مقاله برای پاســخ به سؤال نخست از بعد کیفی با اتخاذ 
رویکرد توصیفی- تحلیلی، به منابع تاریخی استناد شده، اطالعات 
مورد نیاز از طریق مطالعه و فیش برداری جمع آوری شده است. در 
بخش دوم مقاله به منظور پاسخ به پرسش دوم به تحلیل واژگانی و 
تحلیــل محتوایی)مفهومی( اطالعات حاصل از مطالعة پایان نامه ها 
و مقاله ها و نیز مصاحبه با صاحب نظران پرداخته شده  است. دالیل 
انتخــاب پایان نامه هــا و مقاله ها به عنوان شــاخص بررســی رابطة 

ادراک انسان معاصر و طبیعت بکر، به شرح ذیل است:
1- نگارندگان در شــرایطی کاماًل آزاد و عادی اقدام به گزینش 
موضوع پژوهشــی مــورد عالقة خود می کننــد. بنابراین گرایش به 
موضوع طبیعت بکر از میان انبوه مباحث قابل بررســی، شاخصی 

قابل توّجه در سنجش ادراک و تمایالت افراد محسوب می شود.
2- دانشــجویان معماری منظر و متخّصصان این حوزه، نمونه ای 
از افراد معاصر ایرانی درگیر با حوزة طبیعت هســتند و با مســائل 
و چالش هــای مواجهــه و تعامل با طبیعت به مقــدار قابل قبولی 
آشنایی دارند. این موضوع سبب می شود مبحث طبیعت به عنوان 
اصلی ترین عامل »تبادل با زمینه« در ساختار ذهنی و ادراکی ایشان 
مد نظر قرار گیرد که این مهم می تواند دقّت پژوهش را باال ببرد.

3- استادان و راهنمایان دانشجویان و زمینه های پژوهشی ایشان، کم 
و بیش به میزان و کیفیّت گرایش به موضوع طبیعت توصیه دارند.
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4- رشــتة تحصیلی معماری منظر پلــی بین خالقیّت، طبیعت 
و علوم  محیط زیســتی برقرار می کند و این بررسی ها میزان توّجه 

دانشجویان و صاحب نظران به این موضوع را آشکار می سازد.
در ایــن پژوهش محدودیّت هایــی نیز وجــود دارد که آگاهی 
از آن هــا می توانــد در تعمیم یا عدم تعمیم نتایج به دســت آمده 
بــه کل جامعه مؤثّر باشــد. اگر طبیعت بکر به عنوان بســتری از 
محرّک های محیطی فرض شــود و دانشــجویان معمــاری منظر، 
ادراک کنندة آن محرّک ها باشــند، محدودیّت های پژوهش حاضر 
را می توان، جمعیّت هدف)دانشجویان معماری منظر و متخصصان 
هنر و معمــاری( به عنوان نمایندة جامعة افــراد معاصر، مؤلّفه های 
شــخصیّتی نگارندگان و ویژگی های محرّک های ادراک شونده و 
هم چنین انتخــاب عنصر گیاه از انواع مختلف آن در مقایســه با 

دیگر عناصر همچون آب، خاک و غیره در نظر گرفت.

مبانی نظری
مطالعة نظریّه ها در مورد رابطة انســان با طبیعت از این جهت مهم 
اســت که می توان به تغییر دیدگاه انســان نسبت به طبیعت پی برد. 
در یک تقسیم بندی کلی رابطة انسان با طبیعت در رویکرد نخست، 
مذهبی و کیهان شناختی است که محیط حاکم بر انسان است و انسان 
کمتر از طبیعت اهمیّت دارد. در رویکرد دوم، بین انســان و طبیعت 
رابطة هم زیســتی وجود دارد. انســان و طبیعــت در وضعیّت متعادل 
قرار دارند و انســان خود را نسبت به خداوند مسئول طبیعت و زمین 
می شمارد. در رویکرد ســوم، ابتدا انسان کامل کننده و تعریف کنندة 
طبیعت، سپس خلق کننده و سرانجام تخریب کنندة آن است. در دو 
رویکرد نخســت رابطة انسان و طبیعت فردی است و انسان همواره با 
طبیعت تعامل می کند، درحالی که در مورد سوم طبیعت به آن چیزی 
اطالق می شــود که بر روی آن کار می شــود و مورد بهره برداری قرار 
می گیرد)Rapoport, 1969: 75(. این تقســیم بندی به طورمشابهی در 
نظریة آگوست کنت در بارة ســیر معرفت در تاریخ بیان شده  است. 
مطابق نظریّة وی، ســه دورة متفاوت یعنی دورة ربانی، دورة متافیزیک 
و دورة علمی از یکدیگر قابل تفکیک است. در دورة نخست انسان 

تحــت حاکمیّت عالم فراطبیعی اســت و همة امور مســتند به ارادة 
خدایان است. در تفکر متافیزیک انسان به جهان مداری معتقد است 
و نســبت دیگری با عالم پیدا می کند. در دورة ســوم که حاکمیّت 
پوزیتیویسم یا دورة علمی اســت، و نقطة شروع آن را می توان از دورة 
رنســانس تا عصر حاضر در نظر گرفت، انسان خود را با بهره گیری 
از نیــروی عقل مرکز جهان می پندارد و به شناســایی قوانین طبیعت 

مبادرت می ورزد )مددپور، 1377: 10(.
چنین به نظر می رســد دوره های پیش از اســالم، پس از اسالم 
و معاصــر در ایران با دوره های ربانــی، متافیزیک و دورة علمی در 
نظریة آگوســت کنت تا اندازه ای هم پوشانی دارند که در ادامه به 

تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

دورة پیش از اسالم
از دیرباز انســان طبیعت را چون وســیله ای برای بهتر شناختن 
آفریدگار خویش کاویده  اســت. عناصر طبیعــت بکر، از آن جا 
کــه آفریده هــا و نمادهایی خدایی اند، از هــر آن چه آدمی خلق 
می کنــد ازلی تــر و جامع ترنــد. در واقع جوامع در جســتجوي 
رازهاي نهفتــه در طبیعت و ارتباط با آن بوده اند تا از رهگذر آن 
بتوانند بر نیروهای طبیعی غلبه کنند که گاهی بر آن ها مستولی 
می شــود. بســیاري از هنرهاي آن هــا در واقع مقابلة مســتقیم با 
شیاطیني است که در صورت بیماري روحي و جسمي در کالبد 
انســان جــاي گرفته و او با اســتمداد از این نیروهــاي موجود در 
 طبیعت به دنبال خروج شــیاطین از جان، تن و کاشانة خود است

)پورجعفر و مهندس پور،1384: 3(.
از آن جایی که ایرانیان باســتان قومی  بوده انــد که تداوم حیات 
آن ها به کشاورزی و نیروهای موجود در آب و طبیعت وابسته بود، 
لذا، اسطوره های ایرانیان غالباً بر نیروهایی متمرکزند که در طبیعت 
دیده می شــوند یا طبیعت، آن ها را منعکس می کند)حقیقت بین، 
1389: 21(. بنابراین می توان گفت که نوع ارتباط ایرانیان باســتان با 
طبیعت ریشه در اسطوره ها داشــت. در مورد اساطیر باستانی ایران 
که از طبیعت و گیاهان متعّدد انتخاب شــده اند، می توان به چند 
نمونه اشــاره کــرد که نشــان از ارتباط 
عمیق ایرانیان باستان با عناصر طبیعت 

به خصوص »گیاه« دارد.
اســطورة گیلگمــش1 از ایــن جمله 
است که در آن اوتناپیش تیم2 به عنوان 
هدیة ســر راهی با او از گیاهی ســخن 
می گوید کــه خاصیّت آن بخشــیدن 
جوانی به پیران است و گیلگمش برای 
به دســت آوردن آن بایــد به اعماق دریا 
برود)هــوک، 1368: 72(. اســطورة قابل  نمودار شمارة 1: تقسیم بندی رابطه انسان با طبیعت در گذر زمان از دیدگاه نظریه پردازان مختلف
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توّجه دیگر دوموزی3 و اینانا4 اســت که »دوموزی شــکل ســومری 
نام آشــناتر تموز5 اســت و ایناننا]ایناننا همســر دوموزی است[ نیز 
معادل ایشــتر ملکة آسمانی سامی  اســت. دوموزی نمونة نخستین 
همة خدایان گیاهی اســت. این دو می میرند و همراه با تولد دوبارة 
رستنی ها در بهار برمی خیزند« )پیشین: 24(. در اسطورة اتانا6 نیز از 
خاصیّت زندگی بخش بودن گیاهی با نام گیاه تولد نام برده شــده 
اســت. اتانا پادشاهی است چون برای جانشــینی و تداوم سلطنت 
خود پســری نداشــت، هر روز برای شــاماش7 قربانی و از این خدا 
تمنــا می کرد جانشــینی به او عطا کند )هــوک، 1368: 78 و79(. 
هم چنین در اســطوره های بابل و ایران باســتان، جنگل گردشگاه 
 پریان  اســت که طبیعت را به حرکــت و جنب وجوش درمی آورند

)گریمال، 1369: 118و119(.
با توّجه به نمونه های ذکر شده می توان گفت که از نظر ایرانیان 
باســتان از میان عناصر طبیعت، گیاهان، یکی از شناخته شده ترین 
اسطوره ها بودند و بیش تر تقدیس می شدند. دلیل دیگری که گواه 
این مدعاست، درخت زندگی اســت. در باور ایرانیان، چنان که در 
بهمن یشــت)فرگرد2بند14( آمده اســت، این درخت دارای هفت 
شــاخه است و اشاره به  هفت ســتارة مقدس یا هفت ملتی دارد که 

ایرانیان بر آن فرمان روایی می کردند )پورخالقی، 1381: 98(.
از نمونه هــای دیگــر تقدیــس عناصــر طبیعــی می تــوان به 
نیایشــگاه های مهر و آناهیتا اشاره کرد. بیش تر بناهایی که در دل 
کوه ها، کنار چشــمه ها و درختان مقدس بنا شده، نیایشگاه مهر و 
آناهیتا بودند که امروزه نیز زیارتگاه زرتشــتیان و مســلمانان است 
که در طول تاریخ و با ظهور ادیان جدید دچار دگرگونی شــده اند 
)جوادی، 1386: 12و13(. در واقع با ظهور آیین مهرپرســتی، آب و 
خورشید که از مظاهر طبیعت هستند، به ترتیب نمادهای آناهیتا و 
مهر بودند و اغلب نیایشــگاه های آن ها در فاصلة نزدیک با عناصر 

طبیعی ساخته می شد.
با ظهور دین زرتشــت، نــوع ارتبــاط ایرانیان با 
طبیعــت تحت تأثیر آموزه های اوســتایی بود. این 
آموزه ها شامل ستایش طبیعت، نیروهای طبیعت، 
جشــن های طبیعــت و آداب مواجهــه با طبیعت 
اســت)نقره کار، 1392: 99(. در متون زرتشتی منشأ 
و چگونگی پیدایش گیاهان تشــریح شده   است. 
گیــاه در مرحلــة چهــارم آفرینش توســط  هرمزد 
آفریده  شــد. او به یــاری بهمن گیــاه را برویانید 
و امــرداد را به یــاری گیاه برای مقابلــه با اهریمن 

قرار داد )بهار، 1362: 15(. در آیین زرتشــتی در بعضی از مراســم 
دینی و یا به وســیلة شخصیّت های خاص، از گیاهان به صور ویژه 
 اســتفاده می شــود؛ از جمله اســتفاده از گیاهان به صورت »برسم« 
)آمــوزگار، 1374: 27(. گیــاه دیگــری کــه در نزد آنــان مقدس 

بــوده هــوم8 نــام دارد)کــزازی، 1376: 50(. هم چنیــن درخــت 
ویســپوبیش9 نیــز دارای اهمیّــت فــوق العــاده ای بــود کــه در 
متــون زرتشــتی از آن نــام برده انــد. از جمله صفــات این درخت 
می تــوان به درمان بخشــی، دورکنندگــی غم و غیره اشــاره نمود. 
 هم چنین این گیاه در نزد ایرانیان باســتان جایگاه ســیمرغ اســت

)طاووسی، 1381: 46(.
در دوران هخامنشــیان اهمیّــت گیاهــان نزد ایرانیــان معطوف 
به باغ ســازی و نگهــداری از گیاهان  شــد. از آن جمله می توان به 
باغ های تخت جمشــید و به خصوص باغ پاسارگاد اشاره کرد. در 
شرح باغ پاســارگاد از زبان گزنفون آمده  است که کوروش چگونه 
ســردار یونانی را به تماشــای باغ خود  برد و در مورد طرح کاشت 
درختــان توضیح  داد. در جدول شــمارة 1 بــه نگرش و چگونگی 
نمود طبیعِت گیاه محور در مراسم آیینی ایرانیان در پیش از اسالم 

پرداخته شده  است.

جدول شمارة 1: نگرش و چگونگی نمود طبیعت در مراسم آیینی 
ایرانیان در پیش از اسالم

دوران

چگونگی 
نمود طبیعِت 
گیاه محور در 
مراسم آیینی

نام خدایان، 
ایزدان و مقدسان 
مرتبط با طبیعت

آداب مواجهه با 
طبیعت )معماری، 

منظر، آیین(

دوران 
باستان

گیلگمش، گیاه)جنگل(
دوموزی، اتانا 

یافتن گیاهان خاص 
در طبیعت )خدا 

گیاهان(
آیین 

مهرپرستی
ساخت نیایشگاه ها در مهر، آناهیتاندارد

کنار درخت مقدس

ظهور آیین 
زرتشتی

گیاه )گوکرن، 
هوم، 

ویسپوبیش(
استفاده از بََرسم و هوم اردیبهشت، امرداد

در مراسم آیینی

دوران 
هخامنشیان

باغ سازی، اهمیّت ندارندگیاه)سرو(
درخت و درختکاری

دورة پس از اسالم
پس از ظهور اســالم و ورود آن به ایران، دیدگاه دینی و اعتقادی 
ایرانیــان در مــورد طبیعــت هم چنان ادامــه یافت. چنیــن به نظر 
می رســد که انســان ایرانی مســلمان برای طبیعــت و عناصر آن 

نمودار شمارة 2: تجلی احترام و تقدس طبیعت در رابطه انسان- طبیعت پیش از اسالم
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ماهیّت قدســی و معنوی قائل اســت و خود را به واسطة خداوند، 
خلقت و نشــانه های وجودی او، با عالم طبیعــت مرتبط می داند. 
البتــه همان طورکه نصر)1386( نیــز می گوید عناصر طبیعت نه به 
لحاظ ظاهر فیزیکی شان، بلکه به لحاظ ماهیّت لطیف و حقیقتی 
که در آن ها نهفته اســت و یکی از نمودهای اعالی الهی هستند، 
معنا  و مفهوم دارند. انســانی که به درجة باالیی از این معنا رسیده 

باشد خود و طبیعت را با خداوند متحد کرده  است.
در قرآن نیز به نظر می رســد سه دیدگاه به ظاهر متناقض دربارة 
طبیعت مطرح  اســت که آن ها را باید سه رکن مکمل هم در یک 
نظریة کامل دانست. این سه نظریه عبارتند از )نقره کار، 1392: 54(:
اول: طبیعت بستر الزم برای شکل گیری بُعد جسمانی و روحانی 
و به تعبیری مادر انسان است)هوانشاکم من االرض؛ هود، آیة 43(.

دوم: ارزش طبیعت از لحاظ وجودشناسی پایین تر از بعد روحانی 
انســان است)والتین و الزیتون، و طور سینین، و هذاالبلد االمین، لقد 
خلقنا االنسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین؛ تین، آیة 4(.

سوم: انسان وظیفة استعمار10 و تسخیر طبیعت را دارد)استعمرکم 
فیها؛ هود، آیة 43(.

از این سه دیدگاه می توان به این نتیجه رسید که طبیعت هرگز 
تقــدس الوهیّت را به خود نمی گیرد. امّا وســیله ای برای نزدیک 
شــدن به خداوند اســت. شــاید به همین دلیل است که برخی از 
آن بــه »کتاب تکوینی الهــی« تعبیر می کننــد. هم چنین جالب 
اســت که یکی از نام های الهی »محیط« است و این نام همراه با 
توصیف طبیعت در ســورة نســاء آیة 126 بیان شده که »آنچه در 
آســمان ها و زمین است، از آن خداوند اســت و خداوند بر همه 

چیز محیط است«.
خداونــد در قــرآن بارها انســان را به اندیشــیدن در طبیعت و 
عناصــر آن دعوت کرده و راه ســعادت او را فهم قدســی از این 
عناصر و رابطة آن ها  دانســته اســت )الذاریات، آیــات 23-20(. 
هم چنیــن در قرآن کریم به مقتضای مقــام، در موارد مختلف به 
برخی از پدیده های طبیعی، ســوگند یاد شــده   است؛ از جمله: 
شمس، قمر، ستاره، روز، شب و غیره)الشمس، آیات 1-7 ؛الفجر، 
آیــات 1-2؛ الضحی، آیات 1-2؛ النجم، آیه 1 و الذاریات، آیات 
1-3(. از طــرف دیگر، طبیعت نســبت به ما، کــردار و رفتار ما 

بدون درک و شــعور نیســت. اعمال 
ما را ثبت و ضبط می کند، در ســینه 
نگه می دارد و این بایگانی در قیامت 
مــورد توّجه قــرار می گیرد)شــفیعی 

مازندرانی، 1328: 10(.
در  باغ ســازی  اســالمی،  دوران  در 
فرهنگ ایرانیان در جایگاه جایگزینی 
برای دوری از طبیعت بکر و همسازی 

بــا اقلیم خشــک نقــش ایفا  کــرد. ایــن رویکرد به مفهــوم غنی 
»چهارباغ«  رسید که ریشه در پیش از اسالم دارد. باغ ایرانی به عنوان 
نمونه ای متعالی منظر ایران تصویر باورهای انســان ایرانی- اسالمی 

را تا حد زیادی منعکس کرده است )جدول شمارة 2(.
همچنین یکی از قابل توجه ترین ویژگی های شــهر اســالمی در 
مفهوم ســنتی آن عبارت اســت از هم سازی کامل آن با بوم طبیعی 
و هماهنگی با آب و هوا و ســایر شرایط طبیعی و اقلیمی)محمدی 
و شیخ بیگلو، 1387: 384(. در جامعه آرمانی )یا شهر اسالمی( انسان 
با طبیعت همســاز، یکسان و انیس است. شــهر اسالمی به نحوی 
پایه ریزی می شود که نشانگر توافق انسان و طبیعت باشد)خسروی، 
1389(. در شــهرهای سنتی اســالمی، بیشترین اســتفاده از نور، باد، 
ســایه و موادی که در دســترس بوده به عمل آمده اســت )ملکی و 
ســعیدی، 1394: 36(. باغ سازی به عنوان یکی از نشانه های طبیعت 
در شهرهای اسالمی به کمال خود رسید. دلیل این امر تأکید قرآن و 
اسالم به ارتباط با جهان طبیعی اطراف و دلیل دیگر محیط بیابانی 
و اقلیم گرم مناطق شهرهای اسالمی بوده اند )پیرنیا، 1370: 4(. شهر 
اسالمی شیفته چیرگی بر طبیعت نیست بلکه زمینه ساز به کارگیری 
پســندیده آن برای فرجام زندگی آدمی اســت. شهر اسالمی در پی 
نیک خواهی زمین اســت)نقی زاده، 1385: 55(. شهرســازی اسالمی 
با تمام اجزای طبیعت در ســازگاری است؛ از این رو مانند طبیعت، 
کالبد آن دائم در حال تغییر اســت در حالی که روح شــهر مراحل 
تکاملی خود را طی می کند. از این رو نام شــهر اسالمی را می توان 

شهر طبیعی نیز نامید)ملکی و سعیدی، 1394: 45(.
اهمیّت طبیعت و توّجه به زیبایی های عناصر طبیعی، به عنوان 
نشــانه های الهی و مرتبط بــا باورهای مذهبــی، و هم چنین نقش 
طبیعت در تقویت سرزندگی فضاهای شهری تا اندازه ای است که 
در شهرســازی دوران اسالمی، به خصوص عصر تیموری و صفوی، 
توّجه به این مهم در بســیاری موارد حائز اهمیّــت قرار گرفته بود 
چنین به نظر می رسد که شهرسازی دورة صفوی، به مانند باغ سازی 
و معمــاری، ارتباطــی نزدیک با باورها و مفاهیــم عقلی و عرفانی 
و جهان بینــی شــیعه برقرار کرد و متأثر از ظهــور مکتب اصفهان 
در معماری و شهرســازی این دوره بود. از این رو، شــهر به صورت 

نمودار شمارة 3: طبیعت به عنوان آیه الهی در رابطه انسان- طبیعت پس از اسالم
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تصویری از بهشت جاویدان و به واقع بهشت روی زمین- جایگاهی 
درخور انسان به عنوان جانشــین خداوند در زمین- ترسیم گردید. 
در این باره، ایدة باغ شــهر، به عنوان گونه ای از باغ ایرانی، از ســوی 
صفویان به منظور توسعة شهرهایی چون اصفهان مورد استفاده قرار 

گرفت)حقیقت بین و همکاران، 1392: 7(.

جدول شمارة 2: چگونگی تجسم و نمود نگرش ایرانیان نسبت به 
طبیعت در منظرسازی

پیشینة منظرسازیاعتقادهادوران
نوع نگاه به 
طبیعت بکر

ایران پیش 
از اسالم

اسطوره ها، 
آیین مهر و 

زرتشت

نظام هندسی مشخص 
و استفاده از الگوی 
چهارباغ، باغسازی

احترام و تقدس 
طبیعت

ایران پس از 
اسالم

چهارباغ بهشتیاسالم و قرآن

طبیعت به عنوان 
آیه و نشانه های 
الهی، باغ تمثیلی 

از بهشت

ادراک دانش آموختگان معماری منظر
برای پاسخ به سؤال دوم، در ابتدا مروری اجمالی بر تحلیل رابطة 
انســان با طبیعت در دوران معاصــر از نگاه برخی از صاحب نظران 

خواهیم داشت.
از نظــر نصــر)1392(، مذهــب از دو جنبه در حــل بحران های 
معاصر محیط زیســت مؤثّر است. اول آن که اکثر مردم دنیا هنوز 
با دین زندگی می کنند و ایدئولوژی های سکوالری که سعی دارند 

جایگزین دین شــوند، خودشــان در تالش 
هســتند تا نقش دین را ایفا کنند و برخی 
ارزش های مذهبی مانند ممنوعیّت کشتن 
افراد در حالت عادی هنوز در فضای آن ها 
تزریــق می شــوند. دوم آن کــه مراســم و 
مناســک دینی به عنوان ابزاری برای ایجاد 
نظم جهانی هســتند. این مبادی واسطه ای 
هیچ یک به یکباره به فکر کســی خطور 
نکرده یا کشــف نشده اند، بلکه همگی از 
ملکوت آمده اند. بنابراین قطع آن ها سبب 
می شــود طبیعت تعادل خود را از دســت 
بدهد. بنا به نظر نصر)1386( امروزه ارتباط 
انسان ایرانی با طبیعت و نحوة برخورد با آن 
جدای از آن چه در ســایر کشورها به وقوع 
می پیوندد نیست. این امر، به دلیل جهانی 
بــودن بحران هــای محیط زیســت و تأثیر 
گرفتن از غرب و نــوع جهان بینی امروزی 

است که انسان مدرن در دنیای کنونی اصالت را به ماده داده  است 
و رفــاه و امــرار معاش را به عنوان هدف غایی حیات می شناســد. 
هم چنین طبــق گفتة امیــن زاده)1381( تفّکر مرکزیّت انســان به 
عنوان تنها موجود خالق، هوشــیار و تولیدکننده در نظام طبیعت، 
حقی را در ذهن او ایجاد می کند که تنها به خود بیاندیشــد و این 
ســبب می شود انسان مداری پایة اســتراتژی های حفاظت محیطی 
قرار بگیرد و ارزش محیط زیســت و طبیعت در انــدازة ابزار تنزّل 
یابد؛ به گونه ای که انســان بهره-برداری بی رویه از طبیعت را آغاز 
نماید و حتّی در آن جا که به دنبال مفاهیمی چون توســعة پایدار 
و توّجه به نیازهای نســل آتی اســت حفاظت از طبیعت را نه برای 
خوِد طبیعت و احترام به آن، بلکه در جهت باقی گذاشتن آن برای 
انســان های آینده مِد نظر قرار  دهد. این در حالی اســت که انسان 
در گذشــته طبیعت را به دلیل تقدس و معنویّت وجودی اش حفظ 
و پاسداری می کرد تا جایی که اسطوره ها و نمادهای مذهبی خود 
را از میان عناصر طبیعت برمی گزید. با توّجه به مطالب عنوان شده 
در ارتبــاط بــا طبیعت در پیــش و پس از اســالم و دوران معاصر، 
می توان نگرش های موجود به طبیعت را در ســه دســتة مشــّخص 
تقســیم بندی کرد که در نمودار شــمارة 4 به طور مختصر نشــان 

داده  شده  است.
برای روشن تر شدن کمیّت و کیفیّت ادراک و نوع نگاه به طبیعت 
نزد جامعه دانشــجویان و متخصصان حوزة معماری منظر، به عنوان 
بخشی از جامعه آکادمیک و نخبة معاصر ایرانی، الزم است که این 
موضوع به صورت ملموس تر مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، 
پایان نامه های دانشجویی در رشتة معماری منظر و مقاله های پژوهشی 
در حوزة هنر و معماری از پایگاه SID11 انتخاب شدند. این انتخاب ها 

نمودار شمارة 4: نگاه علمی به طبیعت در کنار نگاه تقدسی و نشانه ای در رابطه انسان- طبیعت در 
دوران معاصر

نمودار شمارة 5: رویکردهای مطالعه در مورد ادراک طبیعت بکر در دوران معاصر
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که در بازة زمانی ســال 1384 تا پایان سال 1393 محدود می شوند به 
عنوان شاخص محتوایی و موضوعی در بطن این پژوهش شاخصی 
قابل  قبول و مناســب بــرای افزایش دقّت مطالعه به نظر می رســند. 
پایان نامه هــا و مقاله هــای مذکور از منابع در دســترس جمع آوری و 
شناســایی گردیدند و از دو رویکرد عمدة تحلیل واژگانی و تحلیل 

محتوایی)مفهومی( مورد بررسی قرار گرفتند)نمودار شمارة 5(.
تحلیل واژگانی

از منظر تحلیل واژگانی، با انجام مطالعة کتابخانه ای و مصاحبه 
بــا صاحب نظــران در این حــوزه، کلیدواژه هایی به عنــوان معیار 
بررســی موضوع پایان نامه ها و مقاله ها انتخاب شدند و با شناسایی 
پایان نامه ها و مقاله های حــاوی واژگان مورد نظر در عناوین آن ها، 
اهداف مورد انتظار این بخش از پژوهش تأمین شد. این کلیدواژه ها 
شــامل طبیعت، طبیعی، گیاه، بوم، بکر، محیط و زیســت است. 
هم چنین ترکیب معنادار این واژه های ســاده که منجر به ســاخت 

واژة مشتق یا مرکب می شدند نیز مشمول بررسی ها قرار گرفت.
و  پایان نامه ها  عناوین  در  هدف  واژگان  آماری  مطالعة 

مقاله ها
از میــان انبــوه پایان نامه هــای دانشــجویی، 245 پایان نامــه از 
دانشــجویان معماری، گرایش منظر و 2184 مقالــه با رتبة علمی- 
پژوهشــی در حوزة هنر و معماری از پایگاه SID شناسایی شدند و 
وجود واژه های »طبیعی، طبیعت، گیاه، بوم، بکر، محیط و زیست« 
در عنوان آن ها مورد بررســی قــرار گرفت. نتایج حاصل در جدول 
شــمارة 3 قابل مشاهده اســت. شــایان گفتن این که در بررسی ها 
مواردی از عناوین هم پوشانی داشتند که در شمارش حذف شدند.

جدول شمارة 3: خالصة مطالعة آماری واژگان هدف در عناوین 
پایان نامه ها در رشته معماری منظر و مقاله های پایگاه SID در حوزه 

هنر و معماری از سال 84 تا پایان سال 93
نوع جممیت 

آماری
تعداد دارای تعداد کل 

واژه های هدف
درصد نسبت 

به کل
245249/79پایان نامه

21841918/74مقاله

نمودار شمارة 6: سیر گرایش به موضوع طبیعت بکر در عناوین 
پایان نامه ها در رشتة معماری منظر و عناوین مقاله های پایگاه SID در 

حوزة هنر و معماری با توّجه به سال انتشار آن ها

تحلیل این نمودار حاکی از آن اســت که دانشجویان به صورت 
دوره های دو ســاله به انتخاب موضوعاتی بــا مفاهیم طبیعت بکر 
تمایل داشتند یا به ســمت این موضوع هدایت  شده اند. این فرایند 
هــر دو ســال یک بار اوج و فرود داشــته  اســت. برخالف گرایش 
پایان نامه ها که سیر سینوسی داشتند، مقاله هایی با عناوین واژه های 
هدف، ســیر صعودی را در بازة زمانی یکسان گذرانده اند. به نظر 
می رســد دلیل این تفاوت به نگارندگان متــون علمی بازمی گردد. 
بخش اعظــم نگارندگان پایان نامه ها دانشــجویانی هســتند که با 
تمایــالت ذهنی و ســپس نظر اســتادان راهنما به ســمت موضوع 
طبیعــت هدایت می شــوند. زمانی کــه در یــک دورة تحصیلی 
نگارش پایان نامه با موضوع طبیعت انجام می شــود، در دورة بعدی 
دانشــجویان به ســمت موضوع دیگــری هدایت می شــوند. طبق 
بررســی های آماری و نمودار شمارة 6 این فرایند هر دو سال یکبار 
تکرار  شــده است. درحالی که نویســندگان مقاله ها اکثراً استادانی 
هســتند که به موضوع طبیعت تسلّط دارند و همراه جامعة علمی 
جهانی ســیر صعــودی تخریــب طبیعت و بحران هــای  محیطی 

زیست را درک کرده و در مورد این موضوع مقاله نوشته اند.

تحلیل محتوایی
از منظر تحلیل محتوایی، دو رویکرد کّمی و کیفی مورد بررسی 
قــرار گرفت. در بعد کیفی، از میان پایان نامه های شناســایی شــده 
در بخــش تحلیل واژگانی که دارای واژه هــای هدف بودند، مفهوم 
عناوین، محتوای چکیده، اهداف و پرســش های پایان نامه ها مطالعه 
گردیــد. این فرایند منجر به شناســایی رویکردهــای مفهومی مورد 
نظر نگارندگان در نوع نگاه به طبیعت شــد. این رویکردها شامل باغ 
ایرانی و منظر اســاطیری، مطالعة مناطق طبیعی، روش های حفاظت 
و احیــای مناطق طبیعــی، زیبایی شناســی و بازآفرینــی طبیعت، 
بحران های محیط زیســتی و بوم شناســی اســت. هم چنین از میان 
مقاله های مســتخرج، بخش تحلیل واژگانــی چکیده و نتایج آن ها 
مطالعه گردید که به صورت مشابه منتج به شناسایی تمایالت ذهنی 
نویسندگان مقاله ها شد. این تمایالت به طورعمده شامل نظم طبیعی 
و کیهانی، جهان مابعد الطبیعه، بررســی حضور عناصر طبیعی در 
معماری ایران، الهام از گیاهان در طرّاحی معماری، نقش طبیعت در 
شکل گیری ساختار شهر، تأثیر محیط سبز بر ارتقای سالمت روح و 
روان، بررسی اسطوره ها و نمادهای گیاهی در معماری معابد، سبزراه 
و پارک اکولوژیکی و طبیعت گرایی در هنِر نقاشی و فرش می شود.

مطالعة محتوایی از بُعد کّمی 
در بُعــد کّمی، توّجــه به پایان نامه ها و مقاله هایــی بود که دارای 
موضوع هدف بودند و مطابق رویکرد واژگانی، بررسی آماری مشابهی 
صورت پذیرفت. در نهایت با افزودن شاخص »زمان انتشار پایان نامه« 
سیر گرایش توّجه به طبیعت بکر و گیاه محور در میان پایان نامه های 
دانشــجویی و مقاله ها از حوزة هنر و معماری مورد بررسی و تحلیل 
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قرار گرفت که دارای واژه های هدف در عنوان خود بودند.
از بعــد محتوایی)مفهومــی( و کّمی 24 پایان نامــه و 191 مقالة 
هدف مورد بررسی قرار گرفت. با توّجه به تطابق موضوع پایان نامه 
و مقاله با طبیعت بکر و گیاه محور، از نظر آماری آمایش شده که 

نتایج در جدول شمارة 4 آمده است.

جدول 4: خالصه مطالعه آماری محتوای پایان نامه ها در رشته 
معماری منظر و محتوای مقاله های پایگاه SID در حوزه هنر و 

معماری از سال 84 تا پایان سال 93

جمعیت 
آماری

تعداد کل 
)تعداد دارای 
واژگان هدف(

تعداد دارای موضوع 
هدف )طبیعت بکر و 

گیاه محور(

درصد نسبت 
به کل

24520/83پایان نامه

1913618/84مقاله

نمودار شمارة 7: سیر گرایش به موضوع طبیعت بکر و گیاه محور 
در محتوای پایان نامه ها در رشته معماری منظر و محتوای مقاله های 

پایگاه SID در حوزه هنر و معماری با توّجه به سال انتشار آن ها

نتیجه گیری
بررســی های این پژوهش نشــان می دهد که در میان ایرانیان سه 
نوع نگرش قداست گرا)دوران پیش از اسالم(، نشانه گرا)دوران پس 
ار اســالم( و علم گرا)دوران معاصر( در گذر زمان، از گذشــته تا به 

امروز نســبت به طبیعت وجود داشته  اســت. با توّجه به آن چه در 
قســمت نخست پژوهش بیان شــد می توان نتیجه گرفت که نوع 
نگاه ایرانیان به طبیعت خصوصاً عنصر "گیاه" در گذشته ریشه در 
طرز تفّکر و جهان بینی ایشان نسبت به طبیعت دارد. همان طورکه 
در متن اشــاره شد، انســان ایرانی نسبت به طبیعت، فهمی دینی و 
نگاهی ارزشــی داشته و پیوندی درونی با آن برقرار کرده  است. در 
واقع اعتقادها و باورهای مذهبی ایرانیان ســبب شده است که رفتار 
ایشــان در مواجهه با طبیعت در پیش و پس از اســالم حکایت از 
تقدس طبیعت  و احترام به طبیعت داشــته باشد. از این رو، چنین 
به نظر می رسد که ایرانیان در ادراک طبیعت، به واسطة نوع نگرش 
مبتنــی بر احترام به طبیعت و اعتقادها و باورهای مذهبی، به دنبال 
شناسایی و تشخیص نشانه هایی هســتند که در توصیه های دینی 
ایشان نیز به عنوان نشانه هایی از قدرت الهی یا تقّدس مورد تأکید 
قــرار گرفته اســت، که این مهم بــه خوبی در طرّاحــی باغ ایرانی 

تجّسم یافته  است.
در زمــان معاصر نــگاه جزءگرایانة انســان و تعــّدد زمینه های 
پژوهشــی در علوم مختلف از جمله معماری منظر، موجب تقویت 
نــگاه علمی به طبیعت در کنار احترام و تقّدس آن شــده اســت. 
نتایج حاصل از این نگرش به خوبی در دو مقیاس خرد و کالن، از 
شهر، توسعه، پروژه های شهری و سبک زندگی جاری در آن گرفته 
تا معماری، فضای داخلی و زندگی خصوصی جاری و هویدا است. 
نوع نگاه به موضوع پایان نامه و مقاله در حوزة هنر و معماری همانند 
بســیاری از علوم دیگر نیز گواه این موضوع می باشــد. می توان با 
بررســی های دقیق و جزئی صورت پذیرفته از تحلیل واژگانی بیان 
داشت که حدود 10 درصد از پایان نامه ها و مقاله های نگارش شده 
بــه موضوع طبیعت بکر پرداخته اند که در مقایســه با موضوع های 
مشــابه و قابل انتخاب عدد نســبتاً بزرگی اســت. هم چنین از بعد 
تحلیــل محتوایی)مفهومی( این عدد بــا دقت بیش تری نزدیک به 
20 درصد به دســت آمد که گرایش هر چه بیش تر پایان نامه های 

جدول شمارة 5: سهم هر رویکرد از پرداختن به طبیعت بکر در میان پایان نامه های رشته معماری منظر و مقاله های پایگاه SID در حوزة هنر و 
معماری از سال 84 تا پایان سال 93
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دانشــجویی و مقاله ها را به طبیعت بکر به عنوان موضوع روز مورد 
توّجه متخصصان این رشــته در مجامع معتبر علمی کشــور نشان 

می دهد.
بــا توّجه به نتایج به دســت آمده از تحلیل محتــوا، رویکردهای 
اصلــی پایان نامه ها و مقاله هــای طبیعت-محور)با مطالعة محتوای 
چکیدة آن ها( برای شــناخت دقیق تر نوع شناسی رویکردها بررسی 
شدند. مضامین این رویکردها در مورد پایان نامه شامل باغ ایرانی و 
منظر اساطیری، مطالعة مناطق طبیعی، روش های حفاظت و احیای 
مناطــق طبیعی، زیبایی شناســی و بازآفرینی طبیعــت، بحران های 
محیط زیســتی و بوم-شناسی به دست آمد. هم چنین، مضامین به 
دست آمده از مطالعة مقاله ها شامل بررسی حضور عناصر طبیعی 
در معماری ایران، الهام ازگیاهان در طرّاحی معماری، نقش طبیعت 
در شــکل گیری ساختار شهر،  تأثیر محیط سبز بر ارتقای سالمت 
روح و روان، بررسی اسطوره ها و نمادهای گیاهی در معماری معابد، 
سبزراه و پارک اکولوژیکی و طبیعت گرایی در هنِر نقاشی و فرش 
اســت. ســهم هر رویکرد از پرداختن به طبیعت در قشر هدف این 

پژوهش در جدول شمارة 5 آمده است.
در نهایــت می توان این گونه جمع بندی کرد کــه در دوران اولیه و 
پیش از اسالم نگاه کل نگر به طبیعت بکر غالب بود؛ به عبارت دیگر 
در گذشته انسان ایرانی طبیعت بکر و بدیع را به عنوان کلیّتی پذیرفت 
که در آن نشانه هایی هم چون خلوص، آرایش طبیعی و هماهنگی با 
زمینه وجود داشت و سعی کرده بود از این نشانه ها در کنار توانایی های 

فردی در ساخت طبیعت مصنوع یعنی باغ ها بهره ببرد. درحالی که در 
دوران معاصر نگاه جزءنگر غالب شده  و ادراک انسان ایرانی در مواجهه 
با طبیعت بکر از علم و یافته های علمی تأثیر پذیرفته است؛ به نوعی 
که به تقویت جایگاه و برتری خود نسبت به طبیعت منجر شده  است. 
در گذشــته نوعی ارتباط حّسی بین انسان و طبیعت وجود داشت که 
سبب می شد گمشدة خود را در طبیعت بیابد، ولی امروزه این ارتباط 
بیش تــر با هدف رفع نیازهای انســانی و حتّی بــدون توّجه به میزان 
تحّمل پذیری محیط طبیعی به ســمت منطقی شدن پیش می رود و 
خود بشر به عنوان مسبب به دنبال اصالح آن برای استفاده و حاکمیّت 
بیش تر اســت. موضوع پایان نامه ها و مقاله های مورد بررسی به درستی 
این مهم را تصدیق می نمایند که این مســأله می تواند به آسیب های 
موجود در آینده دامن زند. چنین به نظر می رســد نگاه علمی صرف 
به طبیعت و فاصله گرفتن از نگاه نشــانه ای کــه در آموزه های دینی 
به صورت خاص تأکید شده یکی از عمده دالیل ضعف های موجود 
در مکان یابی، اجرا و حتی نظارت و بهره برداری پروژه های شهرسازی و 

معماری بزرگ و کوچک مقیاس باشد.

پی نوشت  ها
1. Gilgamesh
2. Utnapishtim
3. Dumuzi
4. Inanna
5. Tamuz
6. Etana
7. Shamash

نمودار شمارة 8: انطباق رابطه انسان- طبیعت در ایران با نظریه های راپاپورت و آگوست کنت از نظر زمانی و محتوایی
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8. Hum
9. Vispobish

10. انســان جانشــین و خلیفه خداوند در استعمار، عمران و آبادانی زمین 
اســت؛ جانشینی و خالفت ایجاب می نماید که او امانت زمین را به نیکویی 
حفظ نموده و آن را از هر گونه تخریب و فســاد مصون نگه دارد و با دانش 
و علم نســبت به بهره وری و عمران زمین بکوشــد و فضای محیط زیســت 
موجودات دیگر را تضمین نماید و امکان بهره وری همگانی و همیشــگی را 

برای همة موجودات در زمین فراهم آورد.
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