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  .معماري خاك سازگار ترين معماري با طبيعت و سرشت انسان است

  يداله احمدي ديسفاني
   ارشد معماري و دانشجوي دوره دكتري دانشكده معماري واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالميكارشناسي

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن
   معماري خاك ، طبيعت، انسان سنتي، معماري سنتي،سازگاري:كليد واژه ها

  :چكيده
كالبـد معمـاري    . گـردد   خواسته از خاك است ودوباره بـه خـاك برمـي          كالبد طبيعي انسان از خاك است و طبيعت و سرشت وي بر           

اين تجانس باعث سازگاري معماري خاك با شرسـت  . گردد خاك نيز مانند كالبد انسان از خاك برخواسته و دوباره به خاك بر مي      
ي خود رشد يافتـه و متعـالي        كالبد ها محل پرورش و اسباب پرورش نفس است و نفوس انسان ها نيز در كالبد طبيع                .آدمي شده است  

طبيعت رحم پرورش براي انسان است و معماري نيز به عنوان بخشي از اين طبيعت به هم وابسته وپيوسته، به تناسـب خـود                        . مي شوند 
در اين مقاله سـعي     . سازگاري بين سرشت آدمي و طبيعت بكر دستمايه تهيه اين مقاله است           . محل رشد وتعالي و پرورش انسان است      

  .تبيين اين موضوع از ديدگاه سنتي استدر 
  
   انسان از ديدگاه سنتي-1

 2 به جهان داراي بعد و محدويت و پايين تر1انسان در ديدگاه سنتي موجودي است كه از جهاني بي بعد و برتر
و زمين براي ا. 3آمده است و موقتا در اين جهان زندگي مي كند و رشد كرده و باز به جهان برتر باز مي گردد

در پي ساخت ) مسئول است(او در زمين طبق وظيفه اي كه دارد.  آن را دارد5و وظيفه آباداني. 4آفريده شده است
وصف بهشت چيست؟ بهشت داراي چه صفات و ! هاست و از اين روي در پي ساخت بهشت است بهترين

ن نيست و بخش زميني او در  او مي داند كه وابسته و ماندني در زمي6شرايطي است كه سعي در ساخت آن دارد؟
و از آن براي 7از اين رو دلبستگي ابدي به زمين ندارد . زمين و بخش آسماني او به اصل خويش باز خواهد گشت

او به عمران زمين دست مي زند تا راه عمران نفس خويش .پرورش نفس خويش و تعالي آن سود خواهد جست
. اه تعادل را پيش خواهد گرفت تا به عمران دل خويش بيشتر بپردازداز اين رو حتي االمكان ر. را ساده تر گرداند

او زمين و طبيعت را مانند رحم مي داند كه پس از رشد و تكامل ديگر جاي او اينجا نيست بيشتر ماندن او در 
اري رحم زمين به همان اندازه كه در تولد طبيعي او؛ كه اجباري است؛ خطر ناك است در تولد دوم او ؛كه اختي

                                                            
  احسن التقومي1
  اسفل السافلني2
 نا يرجعون مث الي3
:  در باره نشا و معين آن مي خوانيم 21 سطر 59 صفحه 19 درترمجه تفسري امليزان ج 4

معنايش . او از زمني مشا را انشا آرد. نشا به معين احداث چيزي و تربيت آن است
او بود آه مشا را در آغاز خلقت تان به حالتهاي گوناگون متحول آرد، : اينست آه

تان بگرفت و در آخر به صورت نظفه تان در آورد، در داخل  يواز مواد و عنصري زمي
 .رحم ها وارد آرد

  هو انشاآم من االرض و استعمرآم فيها5
رابطه بني اجزا در هبشت رابطه سالم است از .  صفات هبشت در آتاهباي آمساني آمده است6

از به يك پرداخنت به اين موضوع خود ني. اين رو هبشت را دارالسالم نيز گفته اند
اما امجاال در . تا بتوان اين رابطه را توضيح داد . مقاله بسيار پر آار دارد

 .خبشهايي از اين مقاله به آن اشاره شده است
گزيده اشعار چه چندين، هبر خاآي سينه چاآيم؟    چون اول خاك و آخر نيز خاآيم 7

 امري خسرو دهلوي
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او وظيفه خليفگي خداوند در زمين را دارد و . اما او براي رشد به رحم طبيعت نياز دارد. ؛ خطر ناك است8است

او از . او در باره چگونگي عمران زمين و تصرف در طبيعت موظف و مسئول است. در اين باره نيز مسئول است
زمين و . اين سامانه اجزايي دارد.  قرار دارد9هپيكره طبيعت و زمين جدا نيست چون در يك ابر سامانه يك پارچ

در اين سامانه تك تك اعضا مهم . 10اما هدف همه اين اجزا يكي است. طبيعت و انسان اجزاي اين سامانه هستند
. اجزا در حال تكميل يكديگرند. هستند يكي به نفع ديگري از بين نمي روند بلكه رابطه اجزا رابطه تكميلي است

از دوران گذشته تا بحال ادامه داشته و در تعاليم آسماني نيز 11 بين انسانها مورد توجه انديشمندان اين در رابطه
اما هدف اين مقاله رابطه تك تك انسانها با طبيعت و زمين خاكي و معماري خاكي . مورد تاكيد بوده است

  .اتحاد بين اجزا در اين سامانه مد نظر اين مقاله است. است
  و كالبد و نفس انسان در ديدگاه سنتي رابطه جسم -2

آمده 12» سرشت، نهاد، سجيه، سرشتي كه مردم برآن آفريده شده، مزاج، فطرت          «طبيعت در فرهنگ لغت به معني       
طبق ديدگاه سنتي اسالمي انسان از دو پاره متحـد          . از اين رو طبيعت با نهاد و سرشت آدمي سازگاري دارد          . است

نفس سوار بر اين .  بودن آن است       مركبِ نفس است و اصالت آن به سبب مركب        جسم  . به نام جسم و نفس است     
جـسم از  . نفس بدون مركب خود توانايي عمـل نـدارد و جـسم بـدون نفـس مـرده اي بـيش نيـست                   . مركب است 

 او به اين زمين آمده و باز، باز خواهد گشت، اما نيـاز بـه  . طبيعت خاكي است و نفس سرشتي ملكوتي والهي دارد       
از اين رو معماري به تناسب هريك . طبق اين ديدگاه هردو پاره انسان محترم است      . جسم براي پرورش روح دارد    

معمـاري و شـهر سـازي بايـد بـسترهاي      . هم جسم آسوده باشد و هم نفس در حال تعالي و رشد    . بايد شكل گيرد  
رعايت شان هريك از اين دو پاره       .ان است اما آنچه مهم است نفس انس     . مناسب براي هر دو پاره را به وجود آورد        

. خاك به توسط نقش سـبك و نـوراني شـده اسـت            . در معماري خاك مناطق كويري ايران به خوبي نمايان است         
  . معمار در پي آنست كه نفس بنا را به توسط استعداد هاي جسم خاكي آن اعتال بخشد

  13ه كند رنگين خاك را تخم گل و الل    جانت خاك است و خرد تخم گل و الله
   سازگاري سرشت انسان با طبيعت -3

همانگونـه كـه قـبال    . اما وقتي انسان است كه شامل هردو بخش باشد  . انسان از دو بخش خاكي و غير خاكي است        
بعـضي از   . يعنـي طبيعـت و سرشـت انـسان بـا خـاك آميختـه اسـت                . گفته شد يكي بـدون ديگـري انـسان نيـست          

اما . دانند لوي اصال براي جسم اعتباري قائل نيستند و جسم را زندان روح و نفس ميانديشمندان و عارفان مانند مو

                                                            
ولد دارد يكي اجباري و طبيعي است مانند  مالصدرا و امام مخيين معتقدند انسان دو ت8

اين تولد مرحله . متام موجودات طبيعي و تولد دوم خمصوص انسان است و اختياري است
انسان طبيعي بصورت فطري و طبيعي توان تبديل و تولد انساني را . تولد انسان است

 .به عبارتي انسان طبيعي بالقوه تواناني انسان شدن را دارد. دارد
  6 زمر – خلقكم من نفس وحده 18 انعام –الذي انشاآم من نفس وحده  هو 9

  وايل ريك منتها ها10
 سعدي عليه الرمحه. آه در آفرينش زيك گوهرند   بين آدم اعضاي يك پيكرند 11
 1395. 1379.  عميد حسن12
  ديوان ناصرخسرو13
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اينهـا  .اين نگرش در انديشمنداني مانند حافظ، مال صدرا و امام خميني همانگونه كه قبال بيـان شـد متفـاوت اسـت           

يـزان و معيـار     كـار جـسم عمـل اسـت و م         . معتقدند كه بستر و رحم رشد انسان، طبيعت و ابزار رشـد جـسم اسـت               
صـورت هـا سـايه      . معماري نيـز انديـشه تنهـا نيـست        . نفس بدون جسم توانايي عمل ندارد     . سنجش نيز عمل است   

سنجش انديشه معمار با عمل . آيد چنين است هر چيز كه از دنياي انديشه به دنياي صورت مي  . انديشه معمار است  
. به دنياي عمل و صورت درآمد قابليت بحث و نقـد دارد           اما وقتي   . حرف نا گفته غلط ندارد    . او امكان پذير است   

  .و توانايي بيان انديشه را نيز دارد
  14بيرون ز جهان آب و گل در سفري   تو آب نئي خاك نئي تو دگري 

همانگونه كه قبال گفته شد جهان و هستي يك ابر سامانه است و هريك از اجزا اين سامانه در ارتباط با 
او با خانه، طبيعت، و . انسان با خانه خويش، خويش است. ا سالم و تكميل استيكديگرند و رابطه آنه

 طبق انديشه اسالمي نيز 15صله ارحام. بايد با خويشان خويش قطع ارتباط نكند. ديگر انسانها در خويشي است
» ي انفسكمفاذا دختلتم بيوتا فسلموا عل«  مي خوانيم 61از اين رو در قرآن سوره نور آيه . سفارش شده است

وقتي به خانه خويش وارد مي شويم بر خويشان خود بايد سالم كنيم يعني با خويشان خويش اظهار يگانگي و 
و وقتي نيز كسي در خانه نيست هم شفارش شده به محض ورود به خانه به ) معني سالم(عدم دشمني مي كنيم 

 واحد قرار داريم و بخشي از نفس ما با نفس خانه آيا اين معني را نمي دهد كه ما در يك سامانه! خود سالم كنيد
  16اشتراك دارد و حتي يكي است؟ 

در ديدگاه سكوالر انسان    . ارتباط طبيعت و معماري در ديدگاههاي مختلف بسته به جهان بيني آنها دارد            
تبـاط  نـوع ايـن دسـت انـدازي ار    . اساس ساختن ، دست اندازي به طبيعت اسـت        «.و طبيعت رابطه يك طرفه دارند     

در بسياري از فرهنگهاي شرقي، ارتباط كامال نزديكي بين         . بسيار نزديك با طرز تفكر انسان در مورد طبيعت دارد         
انسان خود را جزيي از طبيعت مـي       . انسان و طبيعت وجود داشته و امروزه نيز گاهي اين ارتباط به چشم مي خورد              

اين ارتباط نزديـك، هـم بـه انـسان و هـم بـه طبيعـت                 . ده است دانسته و به اين دليل در ارتباطي چند گانه با آن بو           
چنين ارتباطي بين انسان و طبيعت در جوامع غربي نيز وجود داشته اما بعدها              . امكان ادامه زندگي را مي داده است      

س بر اسـا  : اين ارتباط دو گانه از طريق مسيحيت تبديل به يك ارتباط مثلث شد            . جهان بيني مسيحي آنرا تغيير داد     
در شرق آسيا آنچه خدايي بود عليرغم       . اين تفكر، خداوند طبيعت را خلق كرده و بشر بايستي از آن استفاده كند               

                                                            
  مولوي– ديوان مشس 14
حمبت و سلوك داشنت با خويش و : رحمبچه دان ، خويشي و قرابت، مهرباني صله :  رحم 15

 اقربا
پس زمانيكه به هريك از «  سطر سوم 589 صفحه 2 آشف احلقايق جلد – تفسري اختصاصي 16

 داخل شديد به اشخاص آه به منزله نفس خودتان است حتيت پر برآت و پاك …منازل
شخص اگر به « در سطر هفتم مي خوانيم » .خداي را به آا بفرستيد به آا سالم آنيد

السالم علينا و علي (خانه اي يا مسجدي داخل شد و در آجنا آسي نبود به اين قسم 
 . سالم آرده و سپس داخل شود) عباد اهللا الصاحلني 

امام باقر « .  در اين باره چنني نوشته شده است4 سطر 520 صفحه 4در تفسري جامع جلد 
 منزل باشد به او سالم آنيد و اگر فرمود هر گاه به منزل خود مي رويد اگر آسي در

چون چنني گوييد پروردگار مي فرمايد  ) السالم علينا من عند ربيا( نباشد بگوييد 
 »حتيه من عند اهللا مبارآه طيبه
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ــرار داشــت     ــا طبيعــت ق ــا حتــي در يگــانگي ب ــاط نزديــك ي ــودنش در ارتب ــافوق طبيعــي ب ــر (».م ــورگ /گروت ي

  )147و1383/147/كورت
  

ع برخورد با طبيعت متفاوت است مثال بعضي قائل به نظم در طبيعت نيستند و به اينكه در ديدگاه هاي متفاوت نو
. دانند از اين رو براي طبيعت نه تقدسي قائل هستند و نه آنرا كامل مي. اين طبيعت ناظم و پديد آورنده اي دارد

دانند و از  ي است كامل تر ميو آنچه را كه طبيع17اما بعضي طبيعت را كامل و پديد آورنده آنرا حكيم مي دانند 
به اين ترتيب كامال طبيعي به نظر مي رسد كه در بسياري از «.اين روي در معماري سعي در تقليد از آنرا دارند

  )148/همان (»موارد مانند ساختمان، طبيعت براي بشر عنوان مدل و نمونه داشته باشد
رم و چه از نظر عملكرد به حدي از تكامل رسيده است انسان اغلب تصور مي كند آنچه طبيعي است چه از نظر ف«

ساده ترين فرم كه به گونه : آدلوف پورتمان مي گويد. كه بهتر از آن قابل تصور نيست، حال آنكه چنين نيست
خوانده،و ستايش مي كنند در طبيعت كامال » طبيعي«اي كامل در خدمت عملكردباشد و بسياري از مردم آن را 

اغلب به «-».بيشتر به چشم مي خورد به خصوص در دنياي حيوانات چيزي فاقد اين صفات استآنچه .نادر است
نظر مي رسد كه خيالبافي آزاد و يا حتي بازي هاي لجبازانه يك قدرت خالقانه،در اين آفرينش بيشتر دست 

ه پديده هاي البته شناخت ما نسبت ب) 148. 1383.يورگ كورت/ گروتر(».داشته اند تا ضرورت هاي تكنيكي
اما وجود . لذا اظهار نظر قطعي در اين باره بسيار مشكل و عجوالنه به نظر مي رسد. طبيعت بسيار ناچيز است

، ويكتور اورتا، آنتونيو گاوودي، رايت، آلوار آلتو، لوكوربوزيه، 18هنرمنداني مانند برونلسكي ، ژوزف پاكستون
 هستند كه از طبيعت به نوعي در معماري خود استفاده كرده اند …و ارو سارنين، كاالتراوا، كاتاالنو، روبر مايا 

  . نشان از آن است كه، طبيعت مي توانند منبع الهام براي معماري باشد
بطـور  . دراين رابطه نحوه قرارگيري ساختمان در محيط نيز مي تواند به نوع نگرش معماران به طبيعت وابسته باشد                 

امـا در  . معمـاري بـا طبيعـت هماهنـگ اسـت        .  طبيعت سعي در يكـي شـدن دارد        مثال در معماري شرق معماري با     
معماري و باغسازي انگليسي رابطه تضاد و در معماري و باغـسازي فرانـسوي رابطـه تقابـل و در باغـسازي چينـي                        

                                                            
احتمال اينكه طبيعت بطور تصاديف بوجود آمده باشد درست مانند اين است آه يك  17

 لغت نامه آامل در اثر انفجار بوجود آمده باشد
 149. 1383.  گروتر يورگ 18

  خدا
 خدا
  طبيعت

  انسان  طبيعت

 انسان

ديدگاه سنيت اسالمي                          ديدگاه سـنيت                                
غرب ديدگاه شرق

 انسان طبيعي

 انسان كامل
 طبيعت

 خداوند
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رابطـه طبيعـت و معمـاري رابطـه         . رابطه طبيعت و معماري در ديدگاه اسالمي، تكميل است        19.رابطه تجانس است  

  .از اين رو انسان، طبيعت و معماري باهم يكي مي شوند. م استسال
  20به هيچ عارضه شخص تو درد مند مباد    سالمت همه آفاق در سالمت توست    

  .  معماري خاك سازگارترين معماري با طبيعت انسان است-4
اين صـفت   . گردد  همانگونه كه در بخشهاي قبلي گفته شد انسان از خاك انشا شده است و سپس به خاك باز مي                  

معمـاري و سـاختمان در تعـادل زيـست     . شـود  نيز در معماري و شهر سازي بومي ايران و معماري خاك ديده مـي  
. كنـد   بومي از مواهب طبيعي مانند نور و سايه ، گرما و سرما، باد وآب خاك و خواص آنها به خوبي استفاده مـي                      

بع طبيعـت حـداگثر اسـتفاده را مـي كنـد و وقتـي خـالي از                  شهر اسالمي به آرامي سر از خاك برمي داردو از منا          «
اين تجانس بين طبيعت انـسان و       ) 57 -1375نصر سيد حسين    ( سكنه شد به آرامي به آغوش خاك بر مي گردد         

انـسان  . معماري اسالمي و معماري خاكي سازگاري بين اين معماري را با طبيعت و سرشت انسان مطرح مي كنـد                  
از اين رو معماري خاك سـازگار       . او از عناصر طبيعي و خاكي بوجود آمده است        .  است طبيعتش با خاك آميخته   

ترديـد در سـالمت عناصـر مـصنوعي ماننـد كابلهـاي فـشار قـوي، رنگهـاي                   . ترين معماري با طبيعت انسان اسـت      
ر معماري در    و استفاده از خاك د     …شيميايي، ميدان هاي الكترومغناطيسي ، المپهاي فلور سنت، آزبستها ، بتن و             

بازگشت به طبيعت فطري    . تحقيقات جديد در كشورهاي پيشرفته بيانگر طبيعي بودن خاك با سرشت انسان است            
انباشـت بـيش از حـد زبالـه و نخالـه هـاي       . و طبيعي انسان در رابطه با معماري نياز روز افزون جهـان امـروز اسـت        

آوردن محصوالت صـنعتي كـه هـدف اصـلي و     ساختماني و آلودگي محيط زيست توسط انسان به جهت بدست           
. و اين چيزي جز دوري از زندگي طبيعي نيـست         . ابتدايي آن راحتي انسان است به باليي ويرانگر مبدل شده است          

چرا منزل و ماواي بيشتر انسانها اين قدر نفرت انگيز و زندگي تا به اين حد مالل انگيز شده است كه نـوع انـسان                         «
گري مسبب بحران محيط زيست است، ناگزير به فرار از مناطقي شده است كه خود او بـه                  كه بيش از هر عامل دي     

بد نام كردن آنها دامن زده است و آلودگي را با خود به چند منطقه هنوز خوب مانده زمين ببـرد تـا آن امـاكن را                   
هـاي خـود را صـرفا از نظـر     نيز به آلودگي بكشاند؟ چرا بايد مصرف انسان اين قدر زياد باشد و به اصطالح، نيـاز    

  )206 ص 3.4نقدو نظر. نصر سيد حسين. (ظاهر ي اشباع كند
بين اجزا هستي هيچ گونه تضادي وجـود نـدارد اجـزا در حـال تكميـل هـم                 ) فطري و طبيعي  (در معماري اسالمي    

در «.آرامش حاكم بر معمـاري بـر اثـر همـين رابطـه اسـت              . ميان امر زميني و آسماني تضادي وجود ندارد       . هستند
چ تـضادي ميـان آسـمان       معماري اسـالمي هـيچ چيـز بيـانگر حهـد و تقـال نيـست، نـه كشاكـشي هـست و نـه هـي                          

سـالم  . رابطه اجزا معماري خاك نيز داراي رابطه تكميل و سالم اسـت   ) 139-1376بورگهارت تيتوس   (»وزمين
يعني بين من و تو هيچ تضادي وجود ندارد از اين رو است كه گفته مـي شـود تمـام هـستي مـسلمان اسـت يعنـي                             

  .مام اديان و هستي اسالم استو راه وروش ت. تسليم در مقابل فرمان و اراده الهي است
                                                            

 158-1382 - گروتر يورگ آورت 19
  ديوان حافظ20
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   21تو چه ميبيني ، به غير از خاك و خشت    من همي بينم بهشت اندر بهشت 

  
  . خاك به دليل هم جواري با نفس انسان مقدس است-5

  22كه مشك و عبيرش بود خاك و خشت   درآن شهر دلكش يكي باغ ساخت 
و ازطرفـي   . مام طبيعت نـشانه و آيـه اوينـد        ت. طبيعت طبق ديدگاه سنتي جلوه و صورت بزرگ حكيم هستي است          

تـا  .  زمين و آسمانها طبق اين ديدگاه براي انسان كامل آفريده شده اسـت             23.بين تمام هستي پيوستگي وجود دارد     
  .خليفه وي در زمين باشد

  24از حيوان و نبات و اركان    مقصود طبيعت آدمي بود 
و اختيـار   26.و تمام اركان هستي با اسـما او قـوام دارد          25 .به هر طرف كه نگاه كنيد صورت پرورگار ديده مي شود          

همان گونه كه قبال گفته شد تمام هستي مسلمان و تـسليم امـر اوينـد و تمـام هـستي در       . همه چيز در دست اوست    
 از اين رو    27.حال سجده اويند و انسان نيز به اختيار و به انتخاب مشغول عبادت او و تمام زمين نيز عبادتگاه اوست                   

پيامبر فرمودنـد كـه   «28.طبيعت در مقام ذكر و ياد آوري و آيه قدرت پروردگار است  .ين و طبيعت مقدس است    زم
خداوند امت خود را مورد عنايت قرار داده و تمام سطح زمين را جايگاه عبادت او قرار داده است، معماري است                     

. كنـد   يافت مي شـود از نـو ايجـاد مـي          كه در اماكن پرجمعيت بايد وضع صفا و آرامش را كه همه جا در طبيعت                
 محـل سـجده اشـرف مخلوقـات و انـسان كامـل كـه            )70–ارزشهاي جاويدان هنر اسـالمي      .  نصر   –بوركهارت  (»

 از اين رو در معمـاري اسـالمي زمـين و فـرش داراي تقـدس                 29افالك به خاطر او آفريده شده است مقدس است        
هرگز نبايـد   «30. آن است كه فرش سايه اي از عرش است         نقوش روي فرش سايه نقوش گنبد است و معناي        . است

نصر ( » . كل ماده عالم داراي وجهي مقدس است       -خواه باستاني يا معاصر   -فراموش كرد كه نزد انسان غير متجدد      
  )13-1383سيد حسين 

  گوهـــــــر تو زيور خـــــــاك آمده    اي ز ازل گوهر پـــــــــاك آمده
  31تا تو برون آمدي اي در پـــــــــــاك    ـاك چنبر نه چرخ بسي بيخت خــ

  32صد فتنه و شور در جـــهان حاصل شد   از شبنم عشق خاك آدم ِگل شـــد 

                                                            
  ديوان اشعار پروين اعتصامي21
  ديوان هاتف اصفهاني22
 معرفت نفس.  حسن زاده آملي حسن 23
   ديوان خاقاني شرواني24
  اينما تولوا فثم وجه اهللا25
دعاي آميل امام )  قيمالك رو (و مهچنني   ) و بامسائك اليت ملئت ارآان آل شيئ (26

 علي ع
 39 ترمجه غالمرضا اعواني – نظري به  اصول و فلسفه هنر اسالمي – بورآهارت تيتوس 27
 17-1375–هنر و معنويت - نصر سيد حسني28
 43 مهان ص 29
 44-1375 نصر سيد حسني 30
 گزيده اشعار امري خسرو دهلوي 31
  مولوي– ديوان مشس 32
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مـصالح  . مسلما تقدس به خاطر خاك و جسم خاكي نيست اين تقدس به خاطر وجود و حضور انسان پاك اسـت                   

آنچه باعث عمران مـساجد     33. كه مقدس است  و صورتها به خاطر همجواري با نفس و جسم انسانهاي مومن است             
صرفا در مواد و مصالحي كه بـه        ،هنر اسالمي، همتاي هر هنر قدسي ديگر      « .گردد وجود انسانهاي با ايمان است       مي

كار گرفته شده خالصه نمي گردد بلكه به اين مي پردازد كه مواد و مصالح مورد نظر چگونه توسط يـك جامعـه                       
   )10-1375سيد حسين نصر (».ورد استفاده قرار گرفته استديني خاص شكل پذيرفته و م

  34ورنه هر سنگ و گلي لؤلؤ و مرجان نشود    گوهر پاك ببايد كه شود قابل فيضي 
اسالم . استفاده از علم در معماري مشهود است      . معمار مسلمان داراي معرفت شهودي و تجربي از مصالح بوده اند          

اده و ملكوت را قائل است و هيچ يك از اين مراتب را با هـم خلـط نمـي                    دين واقع گراست و مراتب بين جهان م       
با سنگ چون سنگ وبا آجر چون آجـر برخـورد مـي    .اين جنبه در معماري بهتر از هر جايي مجال بروز دارد .كند
معماري اسالمي طالب غلبه بر سنگ، از طريق اسناد حركتي صعودي به آن، آن چنـان كـه هنـر گوتيـك                       «35.شد
تعادل ايستمند، متقاضي سكون است، اما ماده خام از طريق قلمزنيهاي اسليمي و كنـده كـاري بـه                   . ، نيست كند  مي

شكل مقرنس و حجره هاي كندو كه با هزار بر يا سطح تراش خورده، نور مي گيرند و سنگ و اندود گچ يا گچ                        
. بوركهـارت تيتـوس   (».يافتـه اسـت   سازند، به نوعي سبك شـده و شـفافيت            بري تزييني را به در و گوهر مبدل مي        

1376-133(  
معمـار  . همانگونه كه خدا انسان را چنين آفريد. معمار سنتي خاك را با عشق مي آميزد و از آن معماري مي سازد           

از اين روست كه با ورود به . سنتي از معمار حكيم مي آموزد درس حكمت را و آنرا در كار خود عمل مي نمايد             
وح معمار را مي توان ديد ودرك كرد اما در جامعه سكوالر امروزي با توليد چيزي شبيه                 فضاهاي سنتي گذشته ر   

آنچه حاصـل  .بر نمي آيد) توجه به غير خدا  (به معماري سنتي مي خواهيم كاري كنيم كه از توان ما با قلب آلوده               
  .آيد، تقليدي صوري از آنچه بوده است مي

  36د خــــــاك مجنون راگر ببيزن    نام ليلي برآيد انــــدر نقش 
  37اي نقشم به مراد خويش بنگاشته    اي  آنم كه توام زخاك برداشته

  
  :نتيجه
انسان از ديدگاه سنتي در پي وظيفه اي كه دارد، موظف به عمران زمين اسـت و كـل هـستي را يـك ابـر                           •

  .داند سامانه به هم پيوسته و مرتبط مي

                                                            
 اهللا  امنا يعمر مساجداهللا من امن ب33
  ديوان حافظ34
 صفحات -1375 هنر و معنويت اسالمي ترمجه رحيم قامسيان  نشر سوره – نصر سيد حسني 35
 58و57و56
  گزيده اشعار امري خسرو دهلوي36
  شيخ ابو سعيد ابي اخلري37
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ست و اصالت خود را از نفس انسانهاي سازنده و اسـتفاده            اصالت معماري خاك  به واسطه  نفس انسانها ا          •

بين انـسان  . يابد انسان ديدگاه وحدت گرا دارد و تمام هستي را به مانند يك پيكره واحد ميداند  كننده آن مي  
  .و محيط زندگي خود اتحاد قائل است

 موقعيت در پـي رشـد       در اين رهگذر از اين    .  او ناچار به زندگي و ماندن به صورت موقت در زمين است            •
  .او در تولد اوليه و طبيعي مجبور و در تولد دوم خود اختيار دارد. و تعالي نفس خويش است

از اين رو در معماري با پديده هـاي طبيعـي در تـضاد              . است) دارالسالم(او در پي ساخت بهشت در زمين         •
  .نخواهد بود

  . قداست زمين و طبيعت به خاطر وجود انسان كامل است •
  .الح خاكي از نظر شكل و معنا و مفهوم با سرشت انسان سازگار استمص •
  .انسان با خانه خويش، خويشي دارد •
  .معماري خاك از نظر محيط زيست، سازگارترين معماري با طبيعت است •
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Clay architecture is adaptability with human natural 

Yadolah Ahmady Disfani∗ by:  
Abstract:  
Natural structure of human is clay. The human nature obtained from clay, then 
return to nature and change to clay such as the clay building structure. This 
mater is cussed that adaptability between Clay architecture and human nature. 
In this essay I tries to explain this mater from tradition view. In this view all of 
thing in nature and the world is under a hyper system. There is related and 
relationship between nature, nature elements and peoples and etc. There is 
UNITY between nature and human nature. In other word, unity at all of to be. 
Key words: clay architecture, nature, tradition human, tradition architecture, 
adaptability.  
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