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چکیــده | بی توجهــی بــه حفاظــت از طبیعــت کــه عمدتــاً بــه علــت عــدم پشــتوانۀ اخالقــی از ســوی جوامــع 
و مــردم اســت و منجــر بــه بحــران محیــط زیســت شــده، امــروزه دچــار تغییــر نگــرش در مواجهــه بــا طبیعــت 
ــا و  ــر نگرش ه ــن تغیی ــت ای ــی جه ــۀ محرک ــب به مثاب ــت؛ و مذه ــده اس ــی ش ــن بین الملل ــن قوانی و تدوی
تدوین  کننــدۀ اخــالق، عاملــی در رفــع بحران هــای زیســتی در نظــر گرفتــه شــده اســت. ایــن پژوهــش تــالش 
دارد تــا در مبحــث حاضــر بــه بازشناســی مفهــوم اخــالق در پرتــو اندیشــه و اصــول اســالمی در فضــای کالبــدی 
بپــردازد و راهبردهایــی جهــت بهره بــرداری مناســب از محیــط زیســت ارائــه کنــد. روش پژوهــش حاضــر روش 
تحلیلی-توصیفــی و نمونــه مــوردی اســت کــه ابتــدا روی مبانــی  نظــری مــدرن و دینــی در زمینــۀ برخــورد 
کالبــدی بــا شــهر و معمــاری مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت و در پژوهــش مــوردی نیــز بــا کاربســت ایــن 
ــل اعتنــا ســنجیده و صحت ســنجی  ــه عنــوان کالبــد قاب چارچــوب، نمونه هــای شــاهد را در شــهر اســالمی ب
می کنــد. بررســی هــا حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه مبانــی اســالمی از محیــط زیســت حمایــت فرهنگــی، 
دینــی و اخالقــی همگانــی کــرده اســت و در زیســت بوم های مختلــف بــه روش هــای متنــوع، کالبــد ویــژه ارائــه 
داده، بــه گونــه ای کــه گاه ســنت اســالمی بــا به کارگیــری بیــان نــو، احتــرام بــه طبیعــت را بــه تمامــی نشــان 
داده اســت. شــهرهای ســنتی مصــداق آموزه هــای اســالمی اســت کــه بهتریــن شــرایط محیــط زیســتی را بــرای 
انســان فراهــم می کردنــد و در عیــن  شــرایط اقلیمــی نامناســب از طبیعــت در طراحــی و ســاخت شــهر جهــت 

ادامــه حیــات کمــک می گرفتــه اســت.
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ــدۀ  ــان دهن ــت نش ــا طبیع ــان ب ــورد انس ــۀ برخ ــه | تاریخچ مقدم
نوعــی تعامــل پایــدار اســت. بــا ایــن حــال طــی دو ســه قــرن اخیــر 
ــوژی،  ــت، شهرنشــینی و تکنول ــش جمعی ــد افزای ــی مانن ــه دالیل ب
ــت  ــه حفاظ ــی ب ــت. بی توجه ــده اس ــش ش ــار تن ــه دچ ــن رابط ای
از طبیعــت باعــث تــداوم بحــران محیــط زیســت شــده کــه عمدتــاً 
ــه  ــت. جامع ــت اس ــا طبیع ــه ب ــرش در مواجه ــر نگ ــی از تغیی ناش
ــه تدویــن قوانیــن بین المللــی  بشــری جهــت رفــع ایــن مشــکل ب
اقــدام کــرده کــه عمدتــاً بــه علــت عــدم پشــتوانه اخالقــی از ســوی 
جوامــع و مــردم مــورد اقبــال قــرار نگرفتــه اســت. اخــالق زیســتی 

مطالعــات فلســفی در ارتبــاط بــا مســایل اخالقــی اســت کــه پیــش 
روی بشــر در حوزه هــای مختلــف علــم زیست شناســی، تکنولــوژی 
زیســتی، پزشــکی، علــوم سیاســی، حقــوق، فلســفه و دین شناســی 
ــتی را  ــالق زیس ــه« اخ ــی اله ــوق بین الملل ــی حق ــت. »آکادم اس
ــه  ــا حفــظ شــاخصه های فرهنگــی هــر منطق ــی ب ــری بین الملل ام
می دانــد و از ایــن رهگــذر جامعــۀ بشــری علی رغــم قبــول 
حفاظــت تــام از محیــط  زیســت در نحــوۀ اجــرا و ســازماندهی مفاد، 
 Acadmie de) وابســته بــه فرهنگ هــای زمینــۀ خــود خواهــد بــود
Droit International de la Ha, 2015). در همیــن راســتا مذهــب 
ــای  ــع بحران ه ــی در رف ــالق، عامل ــدۀ اخ ــن کنن ــوان تدوی ــه عن ب
ــارۀ نحــوۀ  ــن اســالم نیــز درب زیســتی قلمــداد شــده اســت. در دی
ــه شــده و  ــط  زیســت بســیار ســخن گفت ــا محی ــاط انســان ب ارتب
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جایــگاه انســان و طبیعــت، نســبت بــه هــم مشــخص شــده اســت. 
تعالیــم اســالمی محیــط زیســت را همگانــی دانســته و از آن حمایت 
فرهنگــی، دینــی و اخالقــی می کنــد. تاریخ اســالم از همــان پیدایش 
ــت  ــا و آســیای شــرقی نشــان دهندۀ رعای ــا گســترش آن در اروپ ت
اخــالق زیســتی در امــورات اجتماعــی و تحــوالت آن، کالبدســازی و 
 Alkhateeb,) معمــاری، حتــی در دوره هــای جنــگ و بحــران اســت
ــی نشــان  ــه خوب ــی ب ــای تاریخــی شــهرهای ایران 2014). بافت ه
می دهنــد کــه معیارهــا و اصــول منبعــث از جهان بینــی و اخــالق 
 Petruccioli) ــد یافــت ــی کالبــدی خواهن ــه تجل اســالمی، چگون
Npirani, 2002 &). امــروزه رویکردهــای بین المللــی، پژوهــش در 
رابطــۀ معنــوی انســان بــا طبیعــت را مــورد توجــه قــرار نمی دهنــد، 
و ایــن باعــث عــدم ضمانــت پایــدار از ســوی عامــه در اجــرا اســت. 
لــذا؛ توجــه بــه آموزه هــای دینــی و اصــول و راهبردهــای اســالمی 
ــن پرســش  ــه ای ــد ب ــن شــرایط بای ــد راهگشــا باشــد. در ای می توان
ــب  ــه از تخری ــالمی چگون ــای اس ــه آموزه ه ــود ک ــخ داده ش پاس
ــرده  ــره ب ــل آورده و از آن به ــه عم ــری ب ــت جلوگی ــط زیس محی
اســت. هــدف از ایــن مطالعــه ایــن اســت کــه بــه بازشناســی مفهوم 
ــدی  ــای کالب ــالمی در فض ــول اس ــه و اص ــو اندیش ــالق در پرت اخ
ــط  ــب از محی ــرداری مناس ــت بهره ب ــی جه ــه و راهبردهای پرداخت

زیســت ارائــه شــود. 

روش پژوهش
روش تحقیــق شــامل دو روش تحلیلی-توصیفــی و روش پژوهــش 
ــه ای  ــات کتابخان ــر مطالع ــه ب ــا تکی ــه ب ــت ک ــوردی اس ــه م نمون
اســنادی و نیــز مشــاهدات میدانــی از کالبــد شــهر اســالمی، 
ــر  ــه ب ــی، مطالع ــی توصیف ــت. در روش تحلیل ــه اس ــامان یافت س
ــدی  ــورد کالب ــۀ برخ ــی در زمین ــدرن و دین ــی نظــری م روی مبان
بــا شــهر و معمــاری اســت. در ایــن بخــش محققیــن تــالش دارنــد 
ــا شناســایی نقطــۀ افتــراق و مــرز اندیشــۀ مــدرن و دیــن در  ــا ب ت
ایــن زمینــه، بســتری جهــت فهــم کالبــد بدســت آورنــد. در روش 
ــوان  ــوب، می ت ــن چارچ ــت ای ــا کاربس ــز ب ــوردی نی ــش م پژوه
ــل  ــد قاب ــوان کالب ــه عن ــالمی ب ــهر اس ــاهد را در ش ــای ش نمونه ه
اعتنــا ســنجیده و صحت ســنجی کــرد. بــه عبارتــی تــالش 
ــۀ  ــان نمون ــانی می ــطح همپوش ــش دوم درک س ــن در بخ محققی
ــطح  ــت آمدن س ــورت به دس ــت. در ص ــری اس ــی نظ ــاهد و مبان ش
معنــاداری از همپوشــانی می تــوان، شــهر اســالمی را نمونــۀ موفــق 
و معیــاری در تجلــی کالبــدی اخــالق زیســتی دانســت و آن را بــه 
عنــوان الگــو و توصیــه ای در شهرســازی امــروز کشــورهای اســالمی 
مطــرح نمــود. برایــن اســاس الزم اســت تــا ابتــدا بــه ابعــاد تمایــز 
ــط زیســت  ــۀ محی ــدرن در زمین ــدگاه اســالمی و م ــتراک دی و اش
پرداختــه و ســپس بــا تکیــه بــر دســتاوردهای حاصــل از تمایزیابــی، 
ــرار داد.  ــکاش ق ــورد کن ــالمی م ــهر اس ــاهد را در ش ــای ش نمونه ه

می تــوان بــا تکیــه بــر ایــن روش رویکــردی جامــع از منظــر نظــری 
ــر پایــۀ تعالیــم اســالمی بیــان نمــود. و کالبــدی ب

پیشینۀ پژوهش 
محیــط زیســت با مفهــوم رایــج و متــداول آن در عصرحاضــر، بحثی 
ــه در هیــچ مکتــب  ــه در اســالم و ن ــو و تــازه اســت کــه ن کامــاًل ن
دیگــری ســابقه نداشــته اســت )رفیعــا و ســاطع، 1394(. در واقــع 
عصــر روشــنگری نقطــۀ آغــاز رشــد علــوم طبیعــی شــد. بدل شــدن 
طبیعــت بــه یــک شــیء، بزرگتریــن تحــول فکــری تمــدن مــدرن 
ــر طبیعــت بــه  ــود. تحــت ایــن بینــش، ســاختار حاکــم ب غربــی ب
هــم ریخــت و منابــع طبیعــی چــون آب، خــاک و هــوا، آلــوده شــده 
و جنگل هــا و مراتــع دچــار تخریــب شــدند )محمــدزاده، 1391(. 
پیونــد علــم و تکنولــوژی تــوان انســان جهــت تنــزل کیفیــت محیــط را 
ــات زیســت محیطــی  ــق اتفاق ــی از عم ــش آگاه ــا افزای ــش داد. ب افزای
ــه یکــی از  ــج ب ــه تدری ــط زیســت ب ــرن بیســتم، محی در نیمــۀ دوم ق
مهم تریــن مباحــث جهانــی تبدیــل شــده )نورائــی، 1391( و مســئلۀ 
ــا رشــد ســریع و نامتناســب صنعــت  ــط زیســت، ب بهســازی محی
ــای  ــت ها و گردهمایی ه ــل نشس ــۀ بین المل ــت. جامع ــت یاف اهمی
ــط زیســت انجــام  ــا حــل مشــکالت محی ــددی را در رابطــه ب متع
ــا  داد و عمــده مســائلی کــه در آنهــا مطــرح شــد جهــت مبــارزه ب
تخریــب محیــط  زیســت بــود )زمانــی و همــکاران، 1393(. پــس از 
انقــالب صنعتــی، نحــوۀ برخــورد با طبیعــت در جهــان از منظــر علمی و 
 Michalopouloss et) نظــری تحت عنــوان دینی قابــل بررســی اســت
al., 2016). بــا وجــود تبعیــت انســان دورۀ ماقبــل صنعــت از قوانین 
ــر  ــه ب ــی ک ــل معنویت ــه دلی ــم وجــود ب ــت و عال ــر طبیع ــم ب حاک
نحــوۀ نگــرش بــر جهــان هســتی بــوده، تنهــا عــدم شــناخت برخــی 
 .(Nasiri et al., 2018) از قوانیــن حیــات، انســان را تهدیــد می کــرد
ماننــد جامعــۀ ایلــی، جامعــۀ فئودالــی و یــا جامعۀ روســتایی کــه نظام 
حاکــم بــر طبیعــت را غیــر قابــل تغییــر مــی دانســتند و طــوری مــی 
ــرده  ــزی ک ــان قالب ری ــی و سنتی ش ــام اجتماع ــه نظ ــیدند ک اندیش
ــاط  ــارۀ ارتب ــمندان، درب ــی از دانش ــالۀ گروه ــه س ــش س ــود. پژوه ب
دیــن و زیســت بوم کــه در مرکــز ادیــان جهــان در دانشــگاه هــاروارد 
آمریــکا انجــام شــد بیــان می کنــد: ادیــان بایــد از نیــروی خــود بــرای 
پایــان دادن بــه بهره بــرداری لجــام گســیختۀ انســان از منابــع طبیعی 
و ایجــاد روحیــۀ مســئولیت پذیری مشــترک بــرای حفاظــت محیــط 
ــور،  ــتا، 1381؛ مهج ــعید و روس ــد )پورس ــتفاده کنن ــت اس زیس
1378(. توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه در نگــرش مکاتــب 
بین المللــی، خدمت رســانی طبیعــت بــه انســان هــدف نهایــی اســت؛ 
امــا در نگــرش اســالمی خدمت رســانی طبیعــت بــه انســان، هــدف 
نهایــی نیســت بلکــه هــدف میانــی اســت و زمینه ســاز نیــل آدمــی 
بــه مراتــب بــاالی ســعادت و کمــال اســت )نورائــی، 1391(. ادامــۀ 
تغییــرات بیــش از حــد، باعــث تخریــب محیــط و در نهایــت از بیــن 
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جســتار

رفتــن شــرایط زیســت انســان و ســایر جانــداران در زمیــن خواهــد شــد. 
در اســناد جهانــی بــر حــق بهره منــدی انســان از محیــط زیســت بــرای 
همــه تأکیــد شــده و مهم تریــن هــدف جلوگیــری از ادامۀ رونــد تخریبی 
بشــر از انقــالب صنعتــی جهــت حفظ محیــط زیســت و منابــع آن برای 
نســل های آینــده اســت )زمانــی و همــکاران، 1393(. تجربــۀ 
ــر  ــز عص ــم و نی ــاز مدرنیس ــا آغ ــنفکری ت ــازی دوران روش شهرس
جدیــد کــه بــه نــام پســت مدرن از آن یــاد می شــود؛ نشــانگر عــدم 
ــی  ــت. تالش های ــهرها اس ــی در ش ــت محیط ــالق زیس ــت اخ رعای
ــی  ــه ای، فرهنگ ــی منطق ــا مبان ــازی و ... ب ــش مکان س ــد جنب مانن
و نیــز دینــی ســاکنین فاصلــه داشــته و از ایــن رو تجربیــات موفــق 
نخواهــد بــود (Vojnovic,1999, Sharafi, 2016). در جــدول 1 
عمــده نظریــات دنیــای اندیشــۀ غــرب و اســالم در حــوزۀ محیــط 

ــود. ــوان مشــاهده نم زیســت را می ت
ــات  ــوزه، مطالع ــن ح ــده در ای ــام ش ــای انج ــی پژوهش ه در بررس
ــهر  ــی و ش ــت محیط ــای زیس ــاط آموزه ه ــارۀ ارتب ــددی درب متع
اســالمی صــورت گرفتــه اســت. صاحب نظــران متعــددی در زمینــۀ 
ارزش شــهر اســالمی و طبیعــت نگاشــته اند. در جــدول 2 بــه برخــی 

از ایــن پژوهش هــا و تأکیــدات آنهــا اشــاره شــده اســت.

مبانی نظری پژوهش
اسالم و طبیعت

می تــوان دیدگاه هــای زیست بوم-انســانی را در دو طبقه بنــدی 
عمــدۀ دیــدگاه دینــی و دیــدگاه ســکوالر مــورد بررســی قــرار داد. 
ــص  ــی و باالخ ــان ابراهیم ــر ادی ــامل نقطه نظ ــی ش ــدگاه دین دی
ــه عمــده نظــرات  ــدگاه ســکوالر ب ــن مبیــن اســالم اســت و دی دی
ــا  ــه ت ــد ک ــه می ش ــنگری گفت ــس از دوران روش ــمندان پ اندیش

 .(Yachkaschi & Yachkaschi, 2012) دارد  ادامــه  امــروز  بــه 
ــان و  ــن انس ــی بی ــه تعامل ــل رابط ــانی، حاص ــی انس ــط زندگ محی
ــاد،  ــی باقرآب ــت )رجب ــته اس ــه در آن می زیس ــت ک ــی اس محیط
1393( و محیــط زیســت تمامــی محیــط پیرامونــی اســت کــه او 
ــی  ــه بیان ــی،1389(. ب ــدزاده رهن ــد )محم ــی می کن در آن زندگ
دیگــر محیــط زیســت نظــام پیچیــده ای اســت از ذخایــر طبیعــی کــه 
ــی  ــد )خوئین ــم می کن ــۀ انســانی فراه ــرای جامع ــا ارزش ب ــی ب جریان
ــت  ــا محیط زیس ــتگی ب ــک پیوس ــان ها ی ــور، 139۵(. انس و یحیی پ
طبیعــی خــود دارنــد و جدایــی انســان از طبیعــت، ســالمتی )روحــی و 
جســمی( را بــه خطــر می انــدازد (Davary, 2012). اکثــر مذاهــب در 
جهــان، یهودیــان، مســیحیان، ســیک ها و بودایی هــا، از دیدگاه هــای 
مختلــف بــر تعامــل انســان بــا محیــط زیســت تأکیــد می کننــد کــه 
نشــانگر تعامــل نزدیــک بیــن انســان و محیــط زیســت در محتــوای 
ــا محیــط زیســت  اکثــر مذاهــب در جهــان اســت. تعامــل انســان ب
ــا  در اســالم بســیار جالــب اســت چراکــه در مــورد تعامــل انســان ب
ــه  محیــط زیســت متافیزیکــی نیــز بحــث می کنــد. ایــن زمینــه، ن
توســط دانشــمندان غربــی، و نــه توســط فعــاالن محیط زیســت مورد 
بحــث قــرار نگرفتــه اســت (Mangunjaya, 2011). تعالیــم اســالمی 
بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه ایــن دیــن، ســامانه ای از ارزش هــا 
ــت محیطی از  ــث زیس ــدۀ مباح ــه در برگیرن ــد ک ــی می کن را معرف
جملــه نحــوۀ اســتفاده از منابــع، نحــوۀ ارتبــاط انســان بــا طبیعــت و 
از همــه مهم تــر نحــوۀ نگــرش انســان بــه خویــش، بــه عالم وجــود و 
ارتبــاط بیــن آنهــا بــوده اســت (Pan, 2016). در آموزه های اســالمی 
ــوران  ــان و جان ــان، گیاه ــوا، درخت ــر آب، ه ــت نظی ــر طبیع عناص
جایگاهــی ویــژه دارنــد. اســالم محیــط زیســت را واحــدی غیرقابــل 
ــت در  ــط زیس ــان و محی ــن انس ــرد و بی ــر می گی ــه در نظ تجزی
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جهــان هســتی، جدایــی قائــل نیســت )دژاردن ، 139۶(. بــا اســتناد 
بــه تعالیــم قرآنــی از جملــه ســورۀ »اســراء، آیــۀ 44« و »نبــأ، آیــۀ 
19-20«، می تــوان گفــت کــه از نظــر اســالم، طبیعــت موجــودی 
واحــد و هوشــمند اســت (Nasiri et al. 2018). براســاس دریافت هــا 
ــادی  ــوان محیط زیســت را در دو بخــش م ــات، می ت ــیر از آی و تفاس
و معنــوی مــورد کنــکاش قــرار داد. تفکــر دربــارۀ طبیعــت، اجــزاء و 
عناصــر آن، قوانیــن و نظــام حاکــم بــر جهــان هســتی و همچنیــن 
غــور در هماهنگــی و تعــادل موجــود در کائنــات یکــی از مقــوالت 
بســیار مهمــی اســت کــه متــون اســالمی، مؤکــداً انســان را بــه آن 
ترغیــب و توصیــه می نمایــد )مشــکینی و همــکاران، 1394( و در 
لــزوم اســتفاده از طبیعــت جهــت بــاال بــردن کمــاالت روحــی یــادآوری 
می کنــد )احمــدی، 139۶(. نصــر نیــز بــر اهمیــت معنــوی طبیعت 
ــا  ــار ب ــان، رفت ــد و معتقــد اســت کــه کاشــت درخت ــد می کن تأکی

مالیمــت بــا حیوانــات، جلوگیــری از آلودگــی آب بــه همــان خوبی 
 .(Akhtar, 1996) ــاران اســت ــادت بیم ــرا و عی ــه فق ــذا دادن ب غ
مبانــی نظــری اســالمی رابطــۀ انســان و طبیعــت در کالبــد را در 
ســه ســطح: فــرد، جامعــه و حکومــت تقســیم می کنــد )نورائــی، 
1391(. تأکیــد اخیــر نشــان می دهــد کــه اخــالق زیســتی امــری 
جمعــی اســت کــه قانون گــذار در رابطــه بــا آن وظیفــۀ اجــرا دارد 
و عــدول از آن گنــاه و مســتوجب عــذاب اســت. لــذا پشــتوانۀ قــوی 
اســالم در بحــث جــزا، در دوبعــد دنیــوی و اخــروی نوعــی التــزام 
ــی  ــامانه اخالق ــن س ــرای ای ــت در اج ــه و حکوم ــرد، جامع ــه ف ب
ــه در  ــرد از جمل ــاد  زندگــی ف ــب در تمــام ابع ــن مطل مــی داد. ای
ســکونت گاه، معمــاری و شــهر قابــل بررســی خواهــد بــود. جــدول 
ــت  ــری از طبیع ــل و بهره گی ــرآن در تعام ــات ق ــی آی ــه بررس 3 ب

پرداختــه اســت.

جدول 2: ارتباط آموزه های زیست محیطی و شهراسالمی. مأخذ: نگارندگان.

یافته های پژوهشمحتوای پژوهشنویسنده

مشکینی 
و  همکاران 

)1394(

ــازی  ــاخص های شهرس ــول و ش ــا، اص ــایی ارزش ه شناس
مــورد  را در چارچــوب کاری خــود  اســالمی  ایرانــی 

ــت. ــرار داده اس ــه ق مطالع

ــهرهای  ــا ش ــه ب ــالمی در مقایس ــهر ایرانی-اس ــت محیطی در ش ــرد زیس ــه رویک ب
ــرده اســت. ــاره ک ــر اش دیگ

 (Nasiri et

al. 2018)

ــی اســالمی،  ــۀ جهان بین ــی برپای بررســی شــهرهای بیابان
توســعۀ پایــدار.

جهان بینی، توسعۀ پایدار و شهرسازی سه ضلع مثلث توسعۀ پایدار هستند.

اسماعیلی 
و همکاران 

)138۶(

پژوهــش در آیــات و روایــات اســالمی  مربــوط بــه 
زیســت. محیــط  حفاظــت 

ــات قانونــی،  ــا بهره گیــری از تمامــی امکان وجــوب همــت جمعــی جوامــع انســانی ب
اخالقــی و شــرعی، در ممانعــت از تخریــب منابــع حیاتــی.

خوئینی و 
یحیی پور 

)139۵(

ــی در  ــل عقل ــرآن و تحلی ــتفاد از  ق ــول مس ــی اص معرف
زیســت محیطی. ارتقــای 

دیــن اســالم بــا طراحــی یــک نظــام زیســت محیطی هماهنــگ بــا ســایر نظام هــای 
اجتماعــی اســالم، موجبــات ارتقــاء و بهبــود منابــع زیســت محیطی را ایجــاد کــرده 

. ست ا

عابدی 
سروستانی 
و شاه ولی 

)1391(

تبییــن اخــالق زیســت محیطی مبتنــی بــر دیــدگاه خــدا 
محــوری.

ــا  ــل انســان ب ــی تعام ــن هنجارهــای اخالق کشــف و تبیی
ــت. طبیع

ــر  ــی« در طبیعــت، ب ــار عمــل اخالق ــی« و »معی ــون ارزش ذات ــر روی »کان بحــث ب
تعامــل مناســب انســان و محیــط زیســت بــر مبنــای خودشناســی و صیانــت نفــس 

اثرگــذار اســت.

انســان محوری، زیســت بوم محــوری و خــدا محــوری راهبــرد تعامــل اخالقــی 
ــت. ــت اس ــا طبیع ــان ب انس

محمدزاده 
)1391(

شهر اسالمی در بحران مدرن زیست محیطی موفقتر از شهر مدرن است.بررسی جایگاه طبیعت در نظام مدرن.

رجبی 
باقر آباد 
)1393(

ــت و  ــدۀ طبیع ــکیل دهن ــدی تش ــر کلی ــایی عناص شناس
ــرآن. ــان در ق ــی انس ــط زندگ محی

اثبــات فرضیــۀ مســئولیت اخالقــی، مدنــی و کیفــری متجــاوز بــه حقــوق طبیعــت 
در حقــوق اســالم.

محمدزاده 
رهنی 

)1389(

بررســی فقهــی حفاظــت از محیــط زیســت و تأمیــن 
ســالمت آن.

ــه الجــواز و اصاله االباحــه اســتفاده از محیــط زیســت  از زوایــای اصولــی ماننــد اصال
جایــز و اثبــات حکــم مســتحب و وجــوب اســتفاده از آن.

 Pan

(2016)

ــه جنبه هــای  ــل بی توجهــی تمــدن معاصــر ب بررســی عل
معنــوی محیــط زیســت.

ــم  ــت محیطی مه ــای زیس ــل بحران ه ــی و ح ــت های محیط ــن در سیاس ــش دی نق
اســت.

زمانی و 
همکاران 
)1393(

مطالعــۀ تطبیقــی رویکــرد مبتنــی بــر بینــش اســالمی بــا 
رویکــرد معاصــر در مواجهــه بــا محیــط زیســت.

ــردی  ــالمی و کارب ــون اس ــت از مت ــط زیس ــم محی ــق مفاهی ــی عمی ــزوم بازخوان ل
ــت. ــط زیس ــا محی ــط ب ــوزۀ مرتب ــردن آن در ح ک

کاربست اخالق زیستی در شهرسازی اسالمی | بهزاد وثیق  و محمدرضا قاسمی
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جســتار

اخالق اسالمی و طبیعت
دیــن اســالم از طبیعــت و جهــان محیــط بــر انســان و خــود انســان، 
ــق اصــالح  ــد از طری ــه می توان ــه خــود دارد ک ــف مخصــوص ب تعری
اخالقــی و تربیتــی بشــر راهگشــای حــل معضــالت زیســت محیطی 
امــروز باشــد )مشــکینی و همــکاران، 1394(. در آیــات قــرآن و روایــات، 
برخــی فضایــل اخالقــی، احــکام و مصادیــق زیســت محیطی بر شــمرده 
ــت داری،  ــوا، امان ــت تق ــوان گف ــل می ت ــورد فضای ــت. در م ــده اس ش
شــکرگزاری، عدالــت ورزی، اصــالح، اعتــدال و میانــه روی و قناعــت، از اهم 
فضایــل »اخــالق محیــط زیســت اســالمي« اســت. احــکام مرتبــط بــا 
محیــط زیســت از جملــه آبــاد ســاختن زمیــن، نهــی از فســاد در زمیــن، 
بهره گیــری مناســب و معتــدل از نعمت هــای طبیعــی، تفکــر و تأمــل در 
آیــات الهــی معرفــی شــده اند و از مصادیــق محیــط زیســت بــه آب، گیاه 
و حیوانات اشــاره شــده اســت )ســاکی زاده و همــکاران، 1397(. اســتفاده 
مفیــد از محیــط زیســت ماننــد پارک هــا، مراتــع، جنگل هــا و دشــت ها 
موجــب شــادابی روح و جســم انســان می شــود. پــس اســتفادۀ ســالم از 
محیــط زیســت دارای فوایــد عقالیــی و معتنابــه اســت و می تــوان آن را 

دارای برتــری دانســت )محمــدزاده رهنــی، 1389(. 

ــی  ــازی ایران ــوع: شهرس ــط مصن ــت در محی طبیع
ــت ــالمی و طبیع اس

ــد  ــوع، کالب ــای متن ــه روش ه ــف ب اســالم در زیســت بوم های مختل
ــن  ــت را، ضم ــا طبیع ــوص ب ــردی به خص ــه داده و رویک ــژه ارائ وی

ــه گاه ســنت  ــه ای ک ــه گون ــرده اســت. ب ــال ک ــی، اعم ــظ مبان حف
ــه  ــت را ب ــه طبیع ــرام ب ــو، احت ــان ن ــری بی ــا به کارگی ــالمی ب اس
تمامــی نشــان داده اســت (Rashid & Ara, 2015). نقــره کار 
ــدا،  ــازی را خ ــاری و شهرس ــوای معم ــی و محت ــت مبان ــد اس معتق
ــی  ــا بررس ــد. ب ــکل می ده ــه ش ــخ و جامع ــت، تاری ــان، طبیع انس
مطالعــات می تــوان مســجد محوری، درونگرایــی، محله محــوری 
و طبیعت گرایــی را بــه عنــوان چهــار اصــل مطــرح شــده بــه 
عنــوان مهم تریــن اصــول شهرســازی ایرانــی اســالمی عنــوان نمــود 
)مشــکینی و همــکاران،1394(. یکــی از تأکیــدات عمــدۀ محققــان 
اســالمی اشــاره بــه ارتبــاط و اهمیــت عنصــر طبیعــت در منظــر و شــهر 
اســالمی اســت. تدوین احکام محیط زیســت در اســالم پیشــینۀ طوالنی 
دارد. مجموعــه ای از فتــاوای علمــای مســلمان در خصــوص حفظ محیط 
زیســت و آثــار تاریخــی و روابــط بیــن شــهری و کیفیــت بهره بــرداری از 
ســازه های معمــاری و نحــوۀ اســتفاده از معابــر، آبریزهــا و اماکــن عمومی، 
نصــب پنجره هــا، فاضــالب و محــل ســاخت اماکــن صنعتــی و نظافــت 
معابــر شــهر، رفتــار بــا حیوانــات گــواه ایــن مدعــا اســت )پــاک، 1387 
ــه نقــل از زمانــی و همــکاران، 1393(. محیــط زندگــی انســان  ب
تأثیــر بــه ســزایی در رفتــار و هویــت انســان بــه ســمت ارزش هــای 
ــوان  ــهر را می ت ــن  زاده، 1381(، ش ــش دارد )امی ــتتر در خوی مس
ــادات،  ــث از اعتق ــای منبع ــت، ارزش ه ــی هوی ــرای تجل ــی ب محیط
ــت  ــود دانس ــدگان خ ــاکنین و پدیدآورن ــگ س ــی و فرهن جهان بین
ــاز  ــه نقــل از ســیفیان، 1378(. از ویژگی هــای ممت ــژاد ب )حمزه ن

دورهکارکردنظریهگرایش

تغییــر و اصــالح طبیعــت در جهــت منافــع مســلمین حق استفاده همگانی مسلمیناباضی
)براســاس بقــره 29(

پیش از حملۀ مغول

کمتریــن دخالــت در طبیعــت و تخریــب آن  )براســاس بقــره داللت عقلی در نگهداشت طبیعتمعتزله
)11۶

حفاظت از محیط زیست و تفکر پیوند شهر و باغپیروی از رویکرد زرتشتیباوندیه

ــا طبیعــی )براســاس طبیعت آیۀ الهی استاسماعیلیه هــم شــکل ســازی محیــط مصنــوع ب
ــود، ۶1( ه

فرهنگــی  پیونــد 
ــالم و مسیحیت اس

حفاظــت از زمیــن متصرفــه و تخریــب 
زمینــی بــا بافــت دیــن رقیــب

تغییر در مسیرهای آب و نوع کاشت درخت زار

تغییر و اصالح طبیعت در جهت منافع ساخت قدرتبرتری عقل در استفاده از طبیعتخالفت عباسی

ســنت- اهــل 
اثنــی  شــیعیان 

ی عشــر

ــادی پیروی از منابع دینی ــی و م ــالح روح ــرط اص ــه ش ــت ب ــت در طبیع دخال
ــر 21( ــاس زم ــلمین )براس مس

ــای  ــا حکومت ه ــوالن ت ــس از مغ پ
ــی ــوی و عثمان صف

دخالت خودسرانه ،گناه و کمترین دخالت در طبیعتوحدت وجود در اجزای طبیعتصوفیه

و  مــدرن  دولــت 
ســکوالر

ایــن رویکــرد بــا توجه بــه وجــود زمینۀ دینــی در کشــورهای نواندیشی دینی و اسالم سیاسی
مســلمان، منجــر بــه رویکــرد تخریبی نشــد.

مدرنیسم

ــتای انجمن غیردولتی ــی در راس ــوزۀ دین ــی آم بازبین
یســت محیطی ی ز ن ها ا بحر

ــی  ــۀ فرهنگ ــاس زمین ــت براس ــق اس ــی مح ــر فرهنگ ه
دوســت دار طبیعــت در طبیعــت مداخلــه کنــد.

پست مدرن

جدول 3: بررســی آیات قرآن در باب تعامل و بهره گیری از طبیعت با توجه به گرایش ها و دوره های تاریخی مختلف. مأخذ: نگارندگان.
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نگــرش اســالم بــه محیــط زیســت توجه بــه زیبایــی محیط زیســت 
و مظاهــر مختلــف آن اســت. در روایــات قرآنــی بــه زیبایــی طبیعت 
ــی،  ــت )نورائ ــده اس ــد ش ــری آن تأکی ــت و جلوه گ و محیط زیس

 .)1391

بحث و تحلیل
از زمانــی کــه طبیعــت و محیــط زیســت در اندیشــۀ غــرب اهمیــت 
دوبــاره یافــت، بــه کار بســتن اصــول متعــدد در دســتور کار 
قــرار گرفــت. کنفرانــس ســازمان ملــل متحــد در زمینــۀ محیــط 
ــخ نگــرش  زیســت انســان در ســال 1974، نقطــۀ عطفــی در تاری
رســمی انســان بــه منابــع طبیعــی و سیســتم های بهره بــرداری از 
ــط  ــت محیطی توس ــای زیس ــا و جنبش ه ــت. حرکت ه ــن اس زمی
گروه هــا و ســازمان های غیردولتــی گســترش یافتــه، تعــداد 

طرفــداران و متخصصــان محیــط زیســت رو بــه افزایــش و آگاهــی 
انســان از محدودیــت منابــع در حــال ارتقــاء اســت )مــرادی مکــرم و 
حیــدری کیــا، 1397(. توســعۀ پایــدار را می تــوان بازگشــت بــه طبیعــت 
پــس از یــک قــرن حاکمیت صنعتی شــدن، تجــارت و شــهرگرایی غرب 
ــروزی،  ــر و پی ــل از نظم ف ــه نق ــی، 1380 ب ــرد )اصالن ــف ک توصی
1389(. سیاســت های اصولــی توســعۀ پایــدار را می تــوان بــه چهــار 
گــروه تقســیم کــرد: بــه حداقــل رســاندن مصــرف منابــع طبیعــی 
تجدیدناپذیــر، پایــدار ســاختن مصــرف منابــع طبیعــی تجدیدپذیر، 
نگهداشــتن حــد تولیــد ضایعــات و آلودگی هــا در میــزان ظرفیــت 
جــذب محلــی و جهانــی، تأمیــن نیازهــای پایــۀ انســانی و اجتماعی 
)بهرامــی پــاوه و مرصوصــی، 1390،  بحرینــی، 1380 بــه نقــل از نظم فر و 
پیــروزی، 1388(. نظریۀ شــهر فشــرده بــا در نظر گرفتن سیاســت تراکم 
بــاال، مصــرف انــرژی را کاهــش داده و در نتیجــه باعــث کاهــش میــزان 

اسالم

- تــالش بــه کاشــت درختــان و گیاهــان در شــهر و فضــای شــهر و جلوگیــری از آســیب رســاندن بــه فضــای ســبز )درختــان و گیاهــان( و ســایر 
فعالیت هایــی کــه بــه نحــوی در طــراوت و سرســبزی محیــط مؤثــر هســتند.

- شناسایی و مقابله با افراد مفسد ، اسراف نکردن و اتالف نکردن منابع.
- ایجاد همکاری و همدلی با پرهیز از هرگونه فعالیت مبتنی بر تخریب و آلودگی زیست محیطی.

- ارتقای زیبایی محیط شهری با توجه به منظر طبیعی شهر و فضای شهری.
- دید به عناصر طبیعی و حفظ چشم اندازهای طبیعی و ... . 

- رعایت حقوق شهروندان در امور زیست محیطی.
- داشتن رفتار کریمانه مهربان توأم با احترام نسبت به همۀ مظاهر طبیعی و محیط زیست.

- جلوگیری از آلودگی منابع طبیعی )آلودگی هوا: حمل و نقل عمومی افزایش یابد(.

- استفاده از محیط زیست باید هدفمند و ارزشمند باشد.

- اســتفاده مفیــد از محیــط زیســت ماننــد پارک هــا، مراتــع، جنگل هــا، دشــت ها، چمن زارهــا و محیط هــای آبــی جهــت عمــل کــردن بهتــر بــه 
وظایــف دینــی، اجتماعــی، شــغلی و ... .

- اهمیت احیاء موات با درختکاری، کشاورزی، ساختمان سازی و ... .

- استفاده از منابع زیست محیطی منحصر به گروه خاصی نباشد )به عنوان مثال عدالت در توزیع فضای سبز در سطح شهر(.

- جلوگیــری از ترویــج مصــرف کاال و در نتیجــه افزایــش تقاضــا بــرای کارخانــه کــه بــه معنــای از بیــن بــردن منابــع اولیــه و آلــوده کــردن محیــط 
زیســت اســت.

- آلوده ساختن هوا، آب دریاها و رودخانه ها، فعالیت های تأثیرگذار بر الیۀ ازن از مصادیق تخریب طبیعت محسوب می شوند.
- توجه به حفظ راه ها، آب ها و سایر اماکن عمومی.

توسعۀ پایدار

- افزایش شبکۀ به هم پیوستۀ فضای سبز در شهر )زیرساخت سبز شهری(. 

- افزایــش ســرانۀ فضــای ســبز.-جریان خطــي مــواد و مصالــح )داده هــا( ورودي بــه سیســتم شــهري بایــد حتي االمــکان بــه یــک جریــان چرخــه اي 
نزدیــک شــود )بازیافــت مصالــح- اســتفاده مجــدد(.

- مطالعــات جــدي و دقیــق و ارزیابــي آثــار زیســت محیطــي طرح هــاي توســعۀ شــهري.-تعریف آســتانه هاي زیســت محیطــي و ظرفیــت تحمــل 
. محیط

-کنترل شاخص هاي حفاظت از  محیط زیست
-کاهش آلودگیهاي مختلف هوا، صدا، زباله، فاضالب.

- سالم سازي و بهداشت محیط زیست شهري.
- ایمن سازي شهر براي پیشگیري از آثار سوانح و به حداقل رساندن خسارت.

جدول 4: راهکارهای معماری پایدار و اســالم، عمده در زمینه زیست محیطی. مأخذ: نگارندگان.
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جســتار

آلودگــی می شــود )حاجــی محمــودی و همــکاران، 1397(. شــهر 
ســالم، نیــز از جملــه تفکراتــی اســت کــه در آن بــا ایجــاد و گســترش 
ــي زیســت محیطي و اســتفادۀ  پیوســتۀ شــرایط فیزیکــي و اجتماع
بهینــه از منابــع و امکانــات موجــود، محیطــي فراهــم شــود کــه در اثر 
آن مــردم جامعــه ضمــن حمایــت یکدیگــر و مشــارکت عمومــي در 
انجــام کلیــۀ امــور زندگــي، قابلیــت خــود را بــه حداکثــر می رســانند 
سیاســت های   .)۵8-۵7 مرصوصــی،1390:  و  پــاوه  )بهرامــی 
»تفکــر رشــد هوشــمند« کــه محلــۀ پیاده مــدار را تشــویق می کنــد 
ــر  ــه عاب ــه ای ک ــه گون ــد. ب ــه عرصــه آمده ان ــه ب ــن زمین ــز در ای نی
پیــاده و دوچرخه هــا کمتــر از منابــع اســتفاده می کننــد و بــر روی 
محیــط زیســت کمتــر از هــر شــکل دیگــری از حمل و نقــل تأثیــر 

.(Cao, 2016) می گذارنــد
 میــان اندیشــۀ اســالمی و غربــی در نوع بیان کالبدی محیط زیســت 
در عیــن تفاوت هــا، اشــتراکاتی وجــود دارد. تجربــۀ تمدن هایــی کــه 
بــا عقایــد متکــی بــر معنویــت شــکل گرفتــه، گرایــش اصلی شــان 
بــه ســمت حفــظ و تقویــت تعــادل موجــود در جهــان بــوده اســت  
(Nasiri et al. 2018). ایــران پهنــۀ ســرزمینی اســت کــه اســالم در 
آن بــه صــورت کالبــد شــهری و معمــاری تجلــی یافــت و ایــن بیــان 
کالبــدی را می تــوان در شهرســازی مناطــق مختلــف آن مشــاهده 
ــا،  ــازی آنه ــارب شهرس ــتفاده از تج ــا اس ــوان ب ــود (Ibid). می ت نم
رویکــرد جدیــدی را در راســتای تعالیــم اســالمی پیــش گرفــت. در 
جــدول 4 می تــوان راهکارهــای اســالمی و غیــر اســالمی عمــده در 

زمینــۀ زیســت محیطی را بررســی کــرد.
ــه  ــتیابی ب ــی، دس ــالش در مصداق یاب ــده ت ــمت عم ــن قس در ای
ــالق  ــالمی اخ ــای اس ــی آموزه ه ــز تجل ــا تمای ــاهد و ی ــۀ ش نمون
ــۀ  ــترش دامن ــا گس ــت. ب ــران اس ــهرهای ای ــت محیطی در ش زیس
ــازده  ــنجش ب ــل و س ــای تحلی ــتفاده از روش ه ــی و اس جغرافیای
زیســت محیطی می تــوان، یافته هــا و راهبردهــای تحقیــق را در 
آینــده تقویــت بیشــتری نمــود. روش تحقیــق نمونــۀ شــاهد شــامل 
ــا  ــی نظــری همه جانبه نگــر ب ــد ایجــاد مبان مراحــل مختلفــی مانن
ــاهدۀ  ــری، مش ــوزۀ نظ ــاد ح ــان ابع ــل و بی ــی از تحلی ــطح باالی س
مختلــف  جنبه هــای  بــه  معنــادادن  منظــور  بــه  پدیده هــا 
جمــع آوری شــده و شناســایی مبانــی نظــری در مصادیــق کالبــدی 
ــوت  ــای ق ــا جنبه ه ــردی و ی ــای کارب ــن جنبه ه ــت تعیی ــه جه ب
ــکاش  ــا کن ــت. ب ــی اس ــرد علم ــری در رویک ــوزۀ نظ ــف ح و ضع
در شــهر اســالمی می تــوان مصادیقــی از آموزه هــای اســالمی 
در حــوزه زیســت محیطی را، از جملــه؛ بهره بــرداری متعــادل از 
ــه  ــی شــهرها جهــت دسترســی ب ــای تحت االرضــی، مکان یاب آب ه
منابــع طبیعــی، جهت گیــری شــهر، خانــه، معبــر نســبت بــه تابــش 
خورشــید و بــاد، پیونــد بــاغ و فضــای ســبز بــا شــهر و ... مشــاهده 
نمــود. شــهرهای ســنتی در مکان هایــی کــه امــکان تأمیــن منابــع 
ــناخت  ــن ش ــت؛ بنابرای ــده اس ــاد می ش ــوده ایج ــم ب ــی فراه آب

ــط  ــه از محی ــده و در نتیج ــی آن ش ــع از آلودگ ــت آب مان اهمی
زیســت محافظــت می شــده اســت. در ایــن شــهرها، معابــر و بناهــا 
بــه گونــه ای نســبت بــه وزش بــاد و تابــش خورشــید، ســایه، آب و 
گیــاه، جهت گیــری داشــتند کــه بهتریــن شــرایط محیــط زیســتی 
را بــرای انســان فراهــم می کردنــد. در ارتبــاط بــا حضــور طبیعــت 
ــوان  ــنتی می ت ــهری س ــای ش ــهرها و فضاه ــبز در ش ــطوح س و س
جای گیــری طبیعــت در شــهرهای مناطــق بیابانــی را مــورد توجــه 
قــرار داد. جــدول ۵ نشــان می دهــد کــه چگونــه احتــرام طبیعــت 
و آوردن فضــای ســبز درون شــهر و بهره گیــری از زیبایــی طبیعــت 
در طراحــی و ســاخت شــهر بــه ادامــۀ حیــات در شــرایط اقلیمــی 

نامناســب کمــک کــرده اســت.

نتیجه گیری
ــوۀ  ــد در نح ــت می توان ــه طبیع ــوط ب ــای مرب ــاوت در دیدگاه ه تف
اســتفاده از زمیــن و شــکل ســکونت گاه ها مؤثــر باشــد. بــه ایــن معنــا 
کــه مبانــی نظــری تغییــر شــکل شــهر، ریشــه در دیدگاه هــای کالن 
ــط  ــا محی ــط ب ــای مرتب ــر بحث ه ــت دارد. اکث ــا طبیع ــورد ب برخ
زیســت و حفــظ طبیعــت توجــه بــه بهره بــرداری درســت از منابــع 
ــورد  ــا را م ــدن آنه ــع ش ــی و ضای ــری از آلودگ ــی و جلوگی طبیع
تأکیــد قــرار داده انــد. شــرط موفقیــت در حمایــت از منابــع طبیعــی 
و محیــط زیســت، تغییــر نگــرش نســبت بــه ایــن میــراث  و تبدیــل 
آنهــا بــه موضوعــی اجتماعــی و در ســطح بین المللــی بــوده کــه طــی 
گذشــت زمــان بــه دســت آمــده اســت. شــهر اســالمی مصادیقــی از 
آموزه هــای اســالمی در حــوزۀ زیســت محیطی دارنــد. در ایــن مقالــه 
ــه  ســکونت گاه های کهنــی ماننــد شــیراز، یــزد، بوشــهر، تفــت، ابیان
ــا  ــت آنه ــز قدم ــت و نی ــا طبیع ــاط ب ــوۀ ارتب ــر نح ــه خاط و زواره ب
مــورد بررســی قــرار گرفته انــد. در تمامــی ایــن ســکونت گاه ها، شــکل 
شــهر نشــان می دهــد کــه در توســعۀ شــهر توجــه بــه طبیعــت بــه 
صــورت واقعــی و مســئولیت پذیرانه صــورت گرفتــه اســت. می تــوان 
راهبردهــا و راهکارهایــی از جملــه؛ بهره بــرداری متعــادل از آب هــای 
ــع  ــه مناب ــی ب ــت دسترس ــهرها جه ــی ش ــی، مکان یاب تحت االرض
ــش  ــه تاب ــبت ب ــر( نس ــه و معب ــهر، خان ــری )ش ــی، جهت گی طبیع
خورشــید و بــاد، پیونــد بــاغ و فضای ســبز با شــهر را عملی ســاخته و 
بــه دلیــل آنکــه خدمت رســانی بــه طبیعــت را نــه هــدف نهایــی بلکه 
هــدف میانــی و زمینه ســاز نیــل آدمــی بــه مراتــب بــاالی ســعادت 
ــه  ــد. ب ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــت آن ض ــد، کاربس ــال می دان و کم
عبارتــی حضــور انســان بــه عنــوان عامــل اصــالح امــور و نگهدارنــدۀ 
ــه  ــی ک ــی و روان ــادل روح ــث تع ــت باع ــادل در نهای ــت متع وضعی
ــن موضــوع  ــود. ای ــی روح اســت؛ خواهــد ب ــات تعال ــع از ملزوم بالتب
هــدف اصلــی اخــالق در دیــن اســالم اســت کــه انســان در محیــط 
هــم ناشــر و هــم نگهبــان وضعیــت و موقعیتی اخالقی باشــد و شــهر 
ــد حامــل ایــن  ــه عنــوان تجلــی عملکــرد تاریخــی انســان می توان ب
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زوارهابیانهتفتبوشهریزدشیراز

جلوگیری از الودگی منابع طبیعی

حفظ راه ها، آب ها

ف نکردن منابع
اتال

کوران باد
نور طبیعی

ش شبکۀ به هم پیوسته فضای سبز در شهر
افزای

و 
درختــان 

ت 
کاشــ

شــهر
در 

گیاهــان 
ت در توزیــع فضــای 

عدالــ
ســبز در ســطح شــهر

دیــد بــه عناصــر طبیعــی 
و حفــظ چشــم اندازهــای 

طبیعــی

  
  

  

 

جدول ۵: ارزیابی بهره گیری از طبیعت و ســطوح سبز در شهرها و فضاهای شهری سنتی. مأخذ: نگارندگان.

ویژگی هــا باشــد. بهــره گیــری از اخــالق زیســتی براســاس دســتورات 
ــه  ــتری پیش گیران ــردن بس ــا ک ــر مهی ــالوه ب ــد ع ــالمی می توان اس
در برابــر خســارت بــه محیــط زیســت، محیطــی ســالم را در اختیــار 
آینــدگان قــرار دهــد. ایــن امــر محقــق نمــی شــود مگــر آنکــه اصول 
اخالقــی درصــدر تصمیم گیــری دربــارۀ امــور زیســتی قــرار گیــرد. در 
ایــن مقالــه تــالش شــد تــا بــا اســتفاده از مبانــی نظــری اســالم در 

ــن الهــی و مدرنیتــۀ  ــن دی ــه عنــوان جامع تری شــهرهای اســالمی ب
غربــی بــه اصــول و معیارهــا و راهبردهایــی در برخــورد و بهره گیــری 
بــا طبیعــت و محیــط  زیســت دســت یابیــم. ایــن اصــول و معیارهــا 
ــم  ــش حاک ــت پیرامون ــط  زیس ــان و محی ــه انس ــر رابط ــد ب می توانن
باشــند چراکــه بــه مثابــه بازدارنــده و رهنمودگــر اخالقــی، بــه دنبــال 

بــه کار بــردن اندیشــۀ خــود اســت )جــدول ۶(.
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پی نوشت 
* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشــی با عنوان »اصول طراحی منظر در دانشــگاه صنعتی جندی شاپور دزفول« است که در گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور به انجام رسیده 

است.

جســتار

جــدول ۶: به اصول و معیارهای بهرمندی و حفاظت از طبیعت. مأخذ: نگارندگان.

راهکارراهبرد

بهره مندی از 
طبیعت

- تأکید بر پیوند بین محیط مصنوع و طبیعی به گونه ای که نسبت بهینۀ فضای سبز و ساخته شده حفظ شود.
- توجه ویژه به اثرات روانی استفاده از گیاهان )بهره گیری از رنگ در نظام کاشت(.

- سهولت دسترسی به فضای سبز در سطح شهر.
- رعایت حق شهروندی در کاشت درخت و ارتفاع محیط انسان ساخت )تعیین ارتفاع بنا و میزان محصوریت( جهت استفاده از تابش. 

- توجه به توپوگرافی شهر و حفظ وضوح دید به چشم اندازهای طبیعی به کوه، درخت و ... .
- تنوع کاربرد درختان سبز و خزان پذیر جهت بهره مندی از نور و زیبایی در شهر.

- مشخص کردن حریم ها با استفاده از گیاهان.
- کاهش صدای خودروها و صنایع و کاربری ها، با پوشش گیاهی و درختکاری.

حفاظت از طبیعت

- احیاء قنات ها در منابع کم آب.
- توسعۀ فضاهای شهری دارای عناصر سبز، استفاده از عناصر آب مانند آبنما، فواره و نمایان ساختن آب جاری دائمی در فضای شهر.

- افزایش حمل و نقل عمومی و افزایش پیاده مداری.
- جلوگیری از احداث کارخانه ها و صنایع تولیدکنندۀ آلودگی در درون شهر.

- مشارکت مدنی در حفظ فضای سبز شهر با ایجاد حس تعلق به فضاهای شهری با درختکاری و گلکاری شهروندان.
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