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چکیــده | بیتوجهــی بــه حفاظــت از طبیعــت کــه عمدتـاً 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
و تدویــن قوانیــن بینالمللــی شــده اســت؛ و مذهــب بهمثابــۀ محرکــی جهــت ایــن تغییــر نگرشهــا و
تدوینکننــدۀ اخــاق ،عاملــی در رفــع بحرانهــای زیســتی در نظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن پژوهــش تــاش
دارد تــا در مبحــث حاضــر بــه بازشناســی مفهــوم اخــاق در پرتــو اندیشــه و اصــول اســامی در فضــای کالبــدی
بپــردازد و راهبردهایــی جهــت بهرهبــرداری مناســب از محیــط زیســت ارائــه کنــد .روش پژوهــش حاضــر روش
ی نظــری مــدرن و دینــی در زمینــۀ برخــورد
تحلیلی-توصیفــی و نمونــه مــوردی اســت کــه ابتــدا روی مبان ـ 
کالبــدی بــا شــهر و معمــاری مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت و در پژوهــش مــوردی نیــز بــا کاربســت ایــن
چارچــوب ،نمونههــای شــاهد را در شــهر اســامی بــه عنــوان کالبــد قابــل اعتنــا ســنجیده و صحتســنجی
میکنــد .بررســی هــا حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه مبانــی اســامی از محیــط زیســت حمایــت فرهنگــی،
دینــی و اخالقــی همگانــی کــرده اســت و در زیسـتبومهای مختلــف بــه روشهــای متنــوع ،کالبــد ویــژه ارائــه
داده ،بــه گونـهای کــه گاه ســنت اســامی بــا بهکارگیــری بیــان نــو ،احتــرام بــه طبیعــت را بــه تمامــی نشــان
داده اســت .شــهرهای ســنتی مصــداق آموزههــای اســامی اســت کــه بهتریــن شــرایط محیــط زیســتی را بــرای
انســان فراهــم میکردنــد و در عیــن شــرایط اقلیمــی نامناســب از طبیعــت در طراحــی و ســاخت شــهر جهــت
ادامــه حیــات کمــک میگرفتــه اســت.

واژگان کلیدی| اخالق زیستی ،محیط زیست ،طبیعت ،اسالم ،شهر سنتی.

مقدمــه | تاریخچــۀ برخــورد انســان بــا طبیعــت نشــان دهنــدۀ
نوعــی تعامــل پایــدار اســت .بــا ایــن حــال طــی دو ســه قــرن اخیــر
بــه دالیلــی ماننــد افزایــش جمعیــت ،شهرنشــینی و تکنولــوژی،
ایــن رابطــه دچــار تنــش شــده اســت .بیتوجهــی بــه حفاظــت
از طبیعــت باعــث تــداوم بحــران محیــط زیســت شــده کــه عمدتـاً
ناشــی از تغییــر نگــرش در مواجهــه بــا طبیعــت اســت .جامعــه
بشــری جهــت رفــع ایــن مشــکل بــه تدویــن قوانیــن بینالمللــی
اقــدام کــرده کــه عمدتـاً بــه علــت عــدم پشــتوانه اخالقــی از ســوی
جوامــع و مــردم مــورد اقبــال قــرار نگرفتــه اســت .اخــاق زیســتی
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مطالعــات فلســفی در ارتبــاط بــا مســایل اخالقــی اســت کــه پیــش
روی بشــر در حوزههــای مختلــف علــم زیستشناســی ،تکنولــوژی
زیســتی ،پزشــکی ،علــوم سیاســی ،حقــوق ،فلســفه و دینشناســی
اســت« .آکادمــی حقــوق بینالمللــی الهــه» اخــاق زیســتی را
امــری بینالمللــی بــا حفــظ شــاخصههای فرهنگــی هــر منطقــه
میدانــد و از ایــن رهگــذر جامعــۀ بشــری علیرغــم قبــول
حفاظــت تــام از محیــطزیســت در نحــوۀ اجــرا و ســازماندهی مفاد،
وابســته بــه فرهنگهــای زمینــۀ خــود خواهــد بــود (Acadmie de
 .)Droit International de la Ha, 2015در همیــن راســتا مذهــب
بــه عنــوان تدویــن کننــدۀ اخــاق ،عاملــی در رفــع بحرانهــای
زیســتی قلمــداد شــده اســت .در دیــن اســام نیــز دربــارۀ نحــوۀ
ارتبــاط انســان بــا محیــطزیســت بســیار ســخن گفتــه شــده و

کاربست اخالق زیستی در شهرسازی اسالمی | بهزاد وثیق و محمدرضا قاسمی
جایــگاه انســان و طبیعــت ،نســبت بــه هــم مشــخص شــده اســت.
تعالیــم اســامی محیــط زیســت را همگانــی دانســته و از آن حمایت
فرهنگــی ،دینــی و اخالقــی میکنــد .تاریخ اســام از همــان پیدایش
تــا گســترش آن در اروپــا و آســیای شــرقی نشــاندهندۀ رعایــت
اخــاق زیســتی در امــورات اجتماعــی و تحــوالت آن ،کالبدســازی و
معمــاری ،حتــی در دورههــای جنــگ و بحــران اســت (Alkhateeb,
 .)2014بافتهــای تاریخــی شــهرهای ایرانــی بــه خوبــی نشــان
میدهنــد کــه معیارهــا و اصــول منبعــث از جهانبینــی و اخــاق
اســامی ،چگونــه تجلــی کالبــدی خواهنــد یافــت (Petruccioli
 .)& Npirani, 2002امــروزه رویکردهــای بینالمللــی ،پژوهــش در
رابطــۀ معنــوی انســان بــا طبیعــت را مــورد توجــه قــرار نمیدهنــد،
و ایــن باعــث عــدم ضمانــت پایــدار از ســوی عامــه در اجــرا اســت.
لــذا؛ توجــه بــه آموزههــای دینــی و اصــول و راهبردهــای اســامی
میتوانــد راهگشــا باشــد .در ایــن شــرایط بایــد بــه ایــن پرســش
پاســخ داده شــود کــه آموزههــای اســامی چگونــه از تخریــب
محیــط زیســت جلوگیــری بــه عمــل آورده و از آن بهــره بــرده
اســت .هــدف از ایــن مطالعــه ایــن اســت کــه بــه بازشناســی مفهوم
اخــاق در پرتــو اندیشــه و اصــول اســامی در فضــای کالبــدی
پرداختــه و راهبردهایــی جهــت بهرهبــرداری مناســب از محیــط
زیســت ارائــه شــود.

روش پژوهش

روش تحقیــق شــامل دو روش تحلیلی-توصیفــی و روش پژوهــش
نمونــه مــوردی اســت کــه بــا تکیــه بــر مطالعــات کتابخانــهای
اســنادی و نیــز مشــاهدات میدانــی از کالبــد شــهر اســامی،
ســامان یافتــه اســت .در روش تحلیلــی توصیفــی ،مطالعــه بــر
روی مبانــی نظــری مــدرن و دینــی در زمینــۀ برخــورد کالبــدی
بــا شــهر و معمــاری اســت .در ایــن بخــش محققیــن تــاش دارنــد
تــا بــا شناســایی نقطــۀ افتــراق و مــرز اندیشــۀ مــدرن و دیــن در
ایــن زمینــه ،بســتری جهــت فهــم کالبــد بدســت آورنــد .در روش
پژوهــش مــوردی نیــز بــا کاربســت ایــن چارچــوب ،میتــوان
نمونههــای شــاهد را در شــهر اســامی بــه عنــوان کالبــد قابــل
اعتنــا ســنجیده و صحتســنجی کــرد .بــه عبارتــی تــاش
محققیــن در بخــش دوم درک ســطح همپوشــانی میــان نمونــۀ
شــاهد و مبانــی نظــری اســت .در صــورت بهدســتآمدن ســطح
معنــاداری از همپوشــانی میتــوان ،شــهر اســامی را نمونــۀ موفــق
و معیــاری در تجلــی کالبــدی اخــاق زیســتی دانســت و آن را بــه
عنــوان الگــو و توصیـهای در شهرســازی امــروز کشــورهای اســامی
مطــرح نمــود .برایــن اســاس الزم اســت تــا ابتــدا بــه ابعــاد تمایــز
و اشــتراک دیــدگاه اســامی و مــدرن در زمینــۀ محیــط زیســت
پرداختــه و ســپس بــا تکیــه بــر دســتاوردهای حاصــل از تمایزیابــی،
نمونههــای شــاهد را در شــهر اســامی مــورد کنــکاش قــرار داد.

میتــوان بــا تکیــه بــر ایــن روش رویکــردی جامــع از منظــر نظــری
و کالبــدی بــر پایــۀ تعالیــم اســامی بیــان نمــود.

پیشینۀ پژوهش

محیــط زیســت با مفهــوم رایــج و متــداول آن در عصرحاضــر ،بحثی
کام ـ ً
ا نــو و تــازه اســت کــه نــه در اســام و نــه در هیــچ مکتــب
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
غربــی بــود .تحــت ایــن بینــش ،ســاختار حاکــم بــر طبیعــت بــه
هــم ریخــت و منابــع طبیعــی چــون آب ،خــاک و هــوا ،آلــوده شــده
و جنگلهــا و مراتــع دچــار تخریــب شــدند (محمــدزاده.)1391 ،
پیونــد علــم و تکنولــوژی تـوان انســان جهــت تنــزل کیفیــت محیــط را
افزایــش داد .بــا افزایــش آگاهــی از عمــق اتفاقــات زیســت محیطــی
در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم ،محیــط زیســت بــه تدریــج بــه یکــی از
مهمتریــن مباحــث جهانــی تبدیــل شــده (نورائــی )1391 ،و مســئلۀ
بهســازی محیــط زیســت ،بــا رشــد ســریع و نامتناســب صنعــت
اهمیــت یافــت .جامعــۀ بینالملــل نشســتها و گردهماییهــای
متعــددی را در رابطــه بــا حــل مشــکالت محیــط زیســت انجــام
داد و عمــده مســائلی کــه در آنهــا مطــرح شــد جهــت مبــارزه بــا
ط زیســت بــود (زمانــی و همــکاران .)1393 ،پــس از
تخریــب محیـ 
انقــاب صنعتــی ،نحــوۀ برخــورد با طبیعــت در جهــان از منظــر علمی و
نظــری تحت عنـوان دینی قابــل بررســی اســت (Michalopouloss et
 .)al., 2016بــا وجــود تبعیــت انســان دورۀ ماقبــل صنعــت از قوانین
حاکــم بــر طبیعــت و عالــم وجــود بــه دلیــل معنویتــی کــه بــر
نحــوۀ نگــرش بــر جهــان هســتی بــوده ،تنهــا عــدم شــناخت برخــی
از قوانیــن حیــات ،انســان را تهدیــد میکــرد (.)Nasiri et al., 2018
ماننــد جامعــۀ ایلــی ،جامعــۀ فئودالــی و یــا جامعۀ روســتایی کــه نظام
حاکــم بــر طبیعــت را غیــر قابــل تغییــر مــی دانســتند و طــوری مــی
اندیشــیدند کــه نظــام اجتماعــی و سنتیشــان قالبریــزی کــرده
بــود .پژوهــش ســه ســالۀ گروهــی از دانشــمندان ،دربــارۀ ارتبــاط
دیــن و زیس ـتبوم کــه در مرکــز ادیــان جهــان در دانشــگاه هــاروارد
آمریــکا انجــام شــد بیــان میکنــد :ادیــان بایــد از نیــروی خــود بــرای
پایــان دادن بــه بهرهبــرداری لجــام گســیختۀ انســان از منابــع طبیعی
و ایجــاد روحیــۀ مســئولیتپذیری مشــترک بــرای حفاظــت محیــط
زیســت اســتفاده کننــد (پورســعید و روســتا1381 ،؛ مهجــور،
 .)1378توجــه بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه در نگــرش مکاتــب
بینالمللــی ،خدمترســانی طبیعــت بــه انســان هــدف نهایــی اســت؛
امــا در نگــرش اســامی خدمترســانی طبیعــت بــه انســان ،هــدف
نهایــی نیســت بلکــه هــدف میانــی اســت و زمینهســاز 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 شـرایط زیســت انســان و ســایر جانـداران در زمیــن خواهــد شــد.
در اســناد جهانــی بــر حــق بهرهمنــدی انســان از محیــط زیســت بـرای
همــه تأکیــد شــده و مهمتریــن هــدف جلوگیــری از ادامۀ رونــد تخریبی
بشــر از انقــاب صنعتــی جهــت حفظ محیــط زیســت و منابــع آن برای
نســلهای آینــده اســت (زمانــی و همــکاران .)1393 ،تجربــۀ
شهرســازی دوران روشــنفکری تــا آغــاز مدرنیســم و نیــز عصــر
جدیــد کــه بــه نــام پسـتمدرن از آن یــاد میشــود؛ نشــانگر عــدم
رعایــت اخــاق زیســت محیطــی در شــهرها اســت .تالشهایــی
ماننــد جنبــش مکانســازی و  ...بــا مبانــی منطقــهای ،فرهنگــی
و نیــز دینــی ســاکنین فاصلــه داشــته و از ایـنرو تجربیــات موفــق
نخواهــد بــود ( .)Vojnovic,1999, Sharafi, 2016در جــدول 1
عمــده نظریــات دنیــای اندیشــۀ غــرب و اســام در حــوزۀ محیــط
زیســت را میتــوان مشــاهده نمــود.
در بررســی پژوهشهــای انجــام شــده در ایــن حــوزه ،مطالعــات
متعــددی دربــارۀ ارتبــاط آموزههــای زیســت محیطــی و شــهر
اســامی صــورت گرفتــه اســت .صاحبنظــران متعــددی در زمینــۀ
ارزش شــهر اســامی و طبیعــت نگاشــتهاند .در جــدول  2بــه برخــی
از ایــن پژوهشهــا و تأکیــدات آنهــا اشــاره شــده اســت.

مبانی نظری پژوهش

اسالم و طبیعت

میتــوان دیدگاههــای زیستبوم-انســانی را در دو طبقهبنــدی
عمــدۀ دیــدگاه دینــی و دیــدگاه ســکوالر مــورد بررســی قــرار داد.
دیــدگاه دینــی شــامل نقطهنظــر ادیــان ابراهیمــی و باالخــص
دیــن مبیــن اســام اســت و دیــدگاه ســکوالر بــه عمــده نظــرات
اندیشــمندان پــس از دوران روشــنگری گفتــه میشــد کــه تــا

بــه امــروز ادامــه دارد (.)Yachkaschi & Yachkaschi, 2012
محیــط زندگــی انســانی ،حاصــل رابطــه تعاملــی بیــن انســان و
محیطــی اســت کــه در آن میزیســته اســت (رجبــی باقرآبــاد،
 )1393و محیــط زیســت تمامــی محیــط پیرامونــی اســت کــه او
در آن زندگــی میکنــد (محمــدزاده رهنــی .)1389،بــه بیانــی
دیگــر محیــط زیســت نظــام پیچیــدهای اســت از ذخایــر طبیعــی کــه
جریانــی بــا ارزش بــرای جامعــۀ انســانی فراهــم میکنــد (خوئینــی
و یحییپــور .)1395 ،انســانها یــک پیوســتگی بــا محیطزیســت
طبیعــی خــود دارنــد و جدایــی انســان از طبیعــت ،ســامتی (روحــی و
جســمی) را بــه خطــر میانـدازد ( .)Davary, 2012اکثــر مذاهــب در
جهــان ،یهودیــان ،مســیحیان ،ســیکها و بوداییهــا ،از دیدگاههــای
مختلــف بــر تعامــل انســان بــا محیــط زیســت تأکیــد میکننــد کــه
نشــانگر تعامــل نزدیــک بیــن انســان و محیــط زیســت در محتــوای
اکثــر مذاهــب در جهــان اســت .تعامــل انســان بــا محیــط زیســت
در اســام بســیار جالــب اســت چراکــه در مــورد تعامــل انســان بــا
محیــط زیســت متافیزیکــی نیــز بحــث میکنــد .ایــن زمینــه ،نــه
توســط دانشــمندان غربــی ،و نــه توســط فعــاالن محیط زیســت مورد
بحــث قــرار نگرفتــه اســت ( .)Mangunjaya, 2011تعالیــم اســامی
بیانگــر ایــن حقیقــت اســت کــه ایــن دیــن ،ســامانهای از ارزشهــا
را معرفــی میکنــد کــه در برگیرنــدۀ مباحــث زیســتمحیطی از
جملــه نحــوۀ اســتفاده از منابــع ،نحــوۀ ارتبــاط انســان بــا طبیعــت و
از همــه مهمتــر نحــوۀ نگــرش انســان بــه خویــش ،بــه عالم وجــود و
ارتبــاط بیــن آنهــا بــوده اســت ( .)Pan, 2016در آموزههای اســامی
عناصــر طبیعــت نظیــر آب ،هــوا ،درختــان ،گیاهــان و جانــوران
جایگاهــی ویــژه دارنــد .اســام محیــط زیســت را واحــدی غیرقابــل
تجزیــه در نظــر میگیــرد و بیــن انســان و محیــط زیســت در

جدول  :1ســیر تحول تفکر جایگاه محیط زیست در غرب .مأخذ :نگارندگان.
دوره

نظریه پرداز

نظریه

کارکرد

آلبارد

تقبیح فردگرایی سودگرایانه و نظریۀ حقوق حیوانات

هماهنگی با طبیعت

تغییــر و حفاظــت طبیعــت بــا تکیــه بــر بهبــود وضــع
زندگــی انســان

اصالح طبیعت
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آگوستین ،توماس آکویناس

حفاظت از طبیعت ستایش و احترام خدا است
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بازآفرینی شهری
مکانسازی

احترام و بهسازی طبیعت

کاربست اخالق زیستی در شهرسازی اسالمی | بهزاد وثیق و محمدرضا قاسمی
جدول  :2ارتباط آموزههای زیستمحیطی و شهراسالمی .مأخذ :نگارندگان.
نویسنده

یافتههای پژوهش

محتوای پژوهش

شناســایی ارزشهــا ،اصــول و شــاخصهای شهرســازی بــه رویکــرد زیســتمحیطی در شــهر ایرانی-اســامی در مقایســه بــا شــهرهای
مشکینی
و همکاران ایرانــی اســامی را در چارچــوب کاری خــود مــورد دیگــر اشــاره کــرده اســت.
مطالعــه قــرار داده اســت.
()1394
(Nasiri et

بررســی شــهرهای بیابانــی برپایــۀ جهانبینــی اســامی ،جهانبینی ،توسعۀ پایدار و شهرسازی سه ضلع مثلث توسعۀ پایدار هستند.
توســعۀ پایــدار.

اسماعیلی
و همکاران
()1386

پژوهــش در آیــات و روایــات اســامی مربــوط بــه وجــوب همــت جمعــی جوامــع انســانی بــا بهرهگیــری از تمامــی امکانــات قانونــی،
اخالقــی و شــرعی ،در ممانعــت از تخریــب منابــع حیاتــی.
حفاظــت محیــط زیســت.

خوئینی و
یحیی پور
()1395

معرفــی اصــول مســتفاد از قــرآن و تحلیــل عقلــی در دیــن اســام بــا طراحــی یــک نظــام زیس ـتمحیطی هماهنــگ بــا ســایر نظامهــای
اجتماعــی اســام ،موجبــات ارتقــاء و بهبــود منابــع زیس ـتمحیطی را ایجــاد کــرده
ارتقــای زیســتمحیطی.
ا ست .

عابدی
سروستانی
و شاه ولی
()1391

تبییــن اخــاق زیس ـتمحیطی مبتنــی بــر دیــدگاه خــدا بحــث بــر روی «کانــون ارزش ذاتــی» و «معیــار عمــل اخالقــی» در طبیعــت ،بــر
تعامــل مناســب انســان و محیــط زیســت بــر مبنــای خودشناســی و صیانــت نفــس
محــوری.
اثرگــذار اســت.
کشــف و تبییــن هنجارهــای اخالقــی تعامــل انســان بــا
انســانمحوری ،زیســتبوم محــوری و خــدا محــوری راهبــرد تعامــل اخالقــی
طبیعــت.
انســان بــا طبیعــت اســت.

)al. 2018

محمدزاده
()1391

بررسی جایگاه طبیعت در نظام مدرن.

رجبی
باقر آباد
()1393

شناســایی عناصــر کلیــدی تشــکیل دهنــدۀ طبیعــت و اثبــات فرضیــۀ مســئولیت اخالقــی ،مدنــی و کیفــری متجــاوز بــه حقــوق طبیعــت
در حقــوق اســام.
محیــط زندگــی انســان در قــرآن.

محمدزاده
رهنی
()1389

بررســی فقهــی حفاظــت از محیــط زیســت و تأمیــن از زوایــای اصولــی ماننــد اصالــه الجــواز و اصالهاالباحــه اســتفاده از محیــط زیســت
جایــز و اثبــات حکــم مســتحب و وجــوب اســتفاده از آن.
ســامت آن.

Pan

بررســی علــل بیتوجهــی تمــدن معاصــر بــه جنبههــای نقــش دیــن در سیاســتهای محیطــی و حــل بحرانهــای زیســتمحیطی مهــم
اســت.
معنــوی محیــط زیســت.

)(2016

زمانی و
همکاران
()1393

شهر اسالمی در بحران مدرن زیستمحیطی موفقتر از شهر مدرن است.

مطالعــۀ تطبیقــی رویکــرد مبتنــی بــر بینــش اســامی بــا لــزوم بازخوانــی عمیــق مفاهیــم محیــط زیســت از متــون اســامی و کاربــردی
کــردن آن در حــوزۀ مرتبــط بــا محیــط زیســت.
رویکــرد معاصــر در مواجهــه بــا محیــط زیســت.

جهــان هســتی ،جدایــی قائــل نیســت (دژاردن .)1396 ،بــا اســتناد
بــه تعالیــم قرآنــی از جملــه ســورۀ «اســراء ،آیــۀ  »44و «نبــأ ،آیــۀ
 ،»20-19میتــوان گفــت کــه از نظــر اســام ،طبیعــت موجــودی
واحــد و هوشــمند اســت ( .)Nasiri et al. 2018براســاس دریافتهــا
و تفاســیر از آیــات ،میتــوان محیطزیســت را در دو بخــش مــادی
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 اســامی ،مؤکــدا ً انســان را بــه آن
ترغیــب و توصیــه مینمایــد (مشــکینی و همــکاران )1394 ،و در
لــزوم اســتفاده از طبیعــت جهــت بــاال بــردن کمــاالت روحــی یــادآوری
میکنــد (احمــدی .)1396 ،نصــر نیــز بــر اهمیــت معنــوی طبیعت
تأکیــد میکنــد و معتقــد اســت کــه کاشــت درختــان ،رفتــار بــا

مالیمــت بــا حیوانــات ،جلوگیــری از آلودگــی آب بــه همــان خوبی
غــذا دادن بــه فقــرا و عیــادت بیمــاران اســت (.)Akhtar, 1996
مبانــی نظــری اســامی رابطــۀ انســان و طبیعــت در کالبــد را در
ســه ســطح :فــرد ،جامعــه و حکومــت تقســیم میکنــد (نورائــی،
 .)1391تأکیــد اخیــر نشــان میدهــد کــه اخــاق زیســتی امــری
جمعــی اســت کــه قانونگــذار در رابطــه بــا آن وظیفــۀ اجــرا دارد
و عــدول از آن گنــاه و مســتوجب عــذاب اســت .لــذا پشــتوانۀ قــوی
اســام در بحــث جــزا ،در دوبعــد دنیــوی و اخــروی نوعــی التــزام
بــه فــرد ،جامعــه و حکومــت در اجــرای ایــن ســامانه اخالقــی
م ـیداد .ایــن مطلــب در تمــام ابعــاد زندگــی فــرد از جملــه در
ســکونتگاه ،معمــاری و شــهر قابــل بررســی خواهــد بــود .جــدول
 3بــه بررســی آیــات قــرآن در تعامــل و بهرهگیــری از طبیعــت
پرداختــه اســت.
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جســتار
جدول  :3بررســی آیات قرآن در باب تعامل و بهرهگیری از طبیعت با توجه به گرایشها و دورههای تاریخی مختلف .مأخذ :نگارندگان.
گرایش

نظریه

کارکرد

دوره

اباضی

حق استفاده همگانی مسلمین

تغییــر و اصــاح طبیعــت در جهــت منافــع مســلمین
(براســاس بقــره )29

پیش از حملۀ مغول

معتزله

داللت عقلی در نگهداشت طبیعت

کمتریــن دخالــت در طبیعــت و تخریــب آن (براســاس بقــره
)116

باوندیه

پیروی از رویکرد زرتشتی

حفاظت از محیط زیست و تفکر پیوند شهر و باغ

اسماعیلیه

طبیعت آیۀ الهی است

هــم شــکل ســازی محیــط مصنــوع بــا طبیعــی (براســاس
هــود)61 ،

پیونــد فرهنگــی حفاظــت از زمیــن متصرفــه و تخریــب
زمینــی بــا بافــت دیــن رقیــب
اســام و مسیحیت

تغییر در مسیرهای آب و نوع کاشت درختزار

خالفت عباسی

برتری عقل در استفاده از طبیعت

اهــل ســنت-
شــیعیان اثنــی
عشــر ی

پیروی از منابع دینی

صوفیه

وحدت وجود در اجزای طبیعت

دخالت خودسرانه ،گناه و کمترین دخالت در طبیعت

دولــت مــدرن و
ســکو ال ر

نواندیشی دینی و اسالم سیاسی

ایــن رویکــرد بــا توجه بــه وجــود زمینۀ دینــی در کشــورهای
مســلمان ،منجــر بــه رویکــرد تخریبی نشــد.

انجمن غیردولتی

تغییر و اصالح طبیعت در جهت منافع ساخت قدرت
دخالــت در طبیعــت بــه شــرط اصــاح روحــی و مــادی پــس از مغــوالن تــا حکومتهــای
صفــوی و عثمانــی
مســلمین (براســاس زمــر )21

بازبینــی آمــوزۀ دینــی در راســتای هــر فرهنگــی محــق اســت براســاس زمینــۀ فرهنگــی
دوســتدار طبیعــت در طبیعــت مداخلــه کنــد.
بحر ا نها یز یســتمحیطی

اخالق اسالمی و طبیعت

دیــن اســام از طبیعــت و جهــان محیــط بــر انســان و خــود انســان،
تعریــف مخصــوص بــه خــود دارد کــه میتوانــد از طریــق اصــاح
اخالقــی و تربیتــی بشــر راهگشــای حــل معضــات زیسـتمحیطی
امــروز باشــد (مشــکینی و همــکاران .)1394 ،در آیــات قــرآن و روایــات،
برخــی فضایــل اخالقــی ،احــکام و مصادیــق زیسـتمحیطی بر شــمرده
تداری،
شــده اســت .در مــورد فضایــل میتــوان گفــت تقــوا ،امانــ 
شــکرگزاری ،عدالـتورزی ،اصــاح ،اعتـدال و میانـهروی و قناعــت ،از اهم
فضایــل «اخــاق محيــط زيســت اســامي» اســت .احــکام مرتبــط بــا
محیــط زیســت از جملــه آبــاد ســاختن زمیــن ،نهــی از فســاد در زمیــن،
بهرهگیــری مناســب و معتــدل از نعمتهــای طبیعــی ،تفکــر و تأمــل در
آیــات الهــی معرفــی شــدهاند و از مصادیــق محیــط زیســت بــه آب ،گیاه
و حیوانات اشــاره شــده اســت (ســاکی زاده و همــکاران .)1397 ،اســتفاده
مفیــد از محیــط زیســت ماننــد پارکهــا ،مراتــع ،جنگلهــا و دشـتها
موجــب شــادابی روح و جســم انســان میشــود .پــس اســتفادۀ ســالم از
محیــط زیســت دارای فوایــد عقالیــی و معتنابــه اســت و میتـوان آن را
دارای برتــری دانســت (محمــدزاده رهنــی.)1389 ،

طبیعــت در محیــط مصنــوع :شهرســازی ایرانــی
اســامی و طبیعــت

اســام در زیس ـتبومهای مختلــف بــه روشهــای متنــوع ،کالبــد
ویــژه ارائــه داده و رویکــردی بهخصــوص بــا طبیعــت را ،ضمــن
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حفــظ مبانــی ،اعمــال کــرده اســت .بــه گونــهای کــه گاه ســنت
اســامی بــا بهکارگیــری بیــان نــو ،احتــرام بــه طبیعــت را بــه
تمامــی نشــان داده اســت ( .)Rashid & Ara, 2015نقــرهکار
معتقــد اســت مبانــی و محتــوای معمــاری و شهرســازی را خــدا،
انســان ،طبیعــت ،تاریــخ و جامعــه شــکل میدهــد .بــا بررســی
مطالعــات میتــوان مســجدمحوری ،درونگرایــی ،محلهمحــوری
و طبیعتگرایــی را بــه عنــوان چهــار اصــل مطــرح شــده بــه
عنــوان مهمتریــن اصــول شهرســازی ایرانــی اســامی عنــوان نمــود
(مشــکینی و همــکاران .)1394،یکــی از تأکی ـدات عمــدۀ محققــان
اســامی اشــاره بــه ارتبــاط و اهمیــت عنصــر طبیعــت در منظــر و شــهر
اســامی اســت .تدوین احکام محیط زیســت در اســام پیشــینۀ طوالنی
دارد .مجموعـهای از فتــاوای علمــای مســلمان در خصــوص حفظ محیط
زیســت و آثــار تاریخــی و روابــط بیــن شــهری و کیفیــت بهرهبــرداری از
ســازههای معمــاری و نحــوۀ اســتفاده از معابــر ،آبریزهــا و اماکــن عمومی،
نصــب پنجرههــا ،فاضــاب و محــل ســاخت اماکــن صنعتــی و نظافــت
معابــر شــهر ،رفتــار بــا حیوانــات گـواه ایــن مدعــا اســت (پــاک1387 ،
بــه نقــل از زمانــی و همــکاران .)1393 ،محیــط زندگــی انســان
تأثیــر بــه ســزایی در رفتــار و هویــت انســان بــه ســمت ارزشهــای
مســتتر در خویــش دارد (امیــنزاده ،)1381 ،شــهر را میتــوان
محیطــی بــرای تجلــی هویــت ،ارزشهــای منبعــث از اعتقــادات،
جهانبینــی و فرهنــگ ســاکنین و پدیدآورنــدگان خــود دانســت
(حمزهنــژاد بــه نقــل از ســیفیان .)1378 ،از ویژگیهــای ممتــاز

کاربست اخالق زیستی در شهرسازی اسالمی | بهزاد وثیق و محمدرضا قاسمی
نگــرش اســام بــه محیــط زیســت توجه بــه زیبایــی محیط زیســت
و مظاهــر مختلــف آن اســت .در روایــات قرآنــی بــه زیبایــی طبیعت
و محیطزیســت و جلوهگــری آن تأکیــد شــده اســت (نورائــی،
.)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
زیســت انســان در ســال  ،1974نقطــۀ عطفــی در تاریــخ نگــرش
رســمی انســان بــه منابــع طبیعــی و سیســتمهای بهرهبــرداری از
زمیــن اســت .حرکتهــا و جنبشهــای زیســتمحیطی توســط
گروههــا و ســازمانهای غیردولتــی گســترش یافتــه ،تعــداد

طرفــداران و متخصصــان محیــط زیســت رو بــه افزایــش و آگاهــی
انســان از محدودیــت منابــع در حــال ارتقــاء اســت (مـرادی مکــرم و
حیــدری کیــا .)1397 ،توســعۀ پایـدار را میتـوان بازگشــت بــه طبیعــت
پــس از یــک قــرن حاکمیت صنعتی شــدن ،تجــارت و شــهرگرایی غرب
توصیــف کــرد (اصالنــی 1380 ،بــه نقــل از نظمفــر و پیــروزی،
 .)1389سیاسـتهای اصولــی توســعۀ پایــدار را میتــوان بــه چهــار
گــروه تقســیم کــرد :بــه حداقــل رســاندن مصــرف منابــع طبیعــی
تجدیدناپذیــر ،پایــدار ســاختن مصــرف منابــع طبیعــی تجدیدپذیر،
نگهداشــتن حــد تولیــد ضایعــات و آلودگیهــا در میــزان ظرفیــت
جــذب محلــی و جهانــی ،تأمیــن نیازهــای پایــۀ انســانی و اجتماعی
(بهرامــی پــاوه و مرصوصــی ،1390 ،بحرینــی 1380 ،بــه نقــل از نظمفر و
پیــروزی .)1388 ،نظریۀ شــهر فشــرده بــا در نظر گرفتن سیاســت تراکم
بــاال ،مصــرف انــرژی را کاهــش داده و در نتیجــه باعــث کاهــش میـزان

جدول  :4راهکارهای معماری پایدار و اســام ،عمده در زمینه زیست محیطی .مأخذ :نگارندگان.
راهکار
 تــاش بــه کاشــت درختــان و گیاهــان در شــهر و فضــای شــهر و جلوگیــری از آســیب رســاندن بــه فضــای ســبز (درختــان و گیاهــان) و ســایرفعالیتهایــی کــه بــه نحــوی در طــراوت و سرســبزی محیــط مؤثــر هســتند.
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جســتار
آلودگــی میشــود (حاجــی محمــودی و همــکاران .)1397 ،شــهر
ســالم ،نیــز از جملــه تفکراتــی اســت كــه در آن بــا ايجــاد و گســترش
پيوســتۀ شــرايط فيزيكــي و اجتماعــي زيســتمحيطي و اســتفادۀ
بهينــه از منابــع و امكانــات موجــود ،محيطــي فراهــم شــود كــه در اثر
آن مــردم جامعــه ضمــن حمايــت يكديگــر و مشــاركت عمومــي در
انجــام كليــۀ امــور زندگــي ،قابليــت خــود را بــه حداكثــر میرســانند
(بهرامــی پــاوه و مرصوصــی .)58-57 :1390،سیاســتهای
«تفکــر رشــد هوشــمند» کــه محلــۀ پیادهمــدار را تشــویق میکنــد
نیــز در ایــن زمینــه بــه عرصــه آمدهانــد .بــه گونــهای کــه عابــر
پیــاده و دوچرخههــا کمتــر از منابــع اســتفاده میکننــد و بــر روی
لونقــل تأثیــر
محیــط زیســت کمتــر از هــر شــکل دیگــری از حم 
میگذارنــد (.)Cao, 2016

میــان اندیشــۀ اســامی و غربــی در نوع بیان کالبدی محیط زیســت
در عیــن تفاوتهــا ،اشــتراکاتی وجــود دارد .تجربــۀ تمدنهایــی کــه
بــا عقایــد متکــی بــر معنویــت شــکل گرفتــه ،گرایــش اصلیشــان
بــه ســمت حفــظ و تقویــت تعــادل موجــود در جهــان بــوده اســت
( .)Nasiri et al. 2018ایــران پهنــۀ ســرزمینی اســت کــه اســام در
آن بــه صــورت کالبــد شــهری و معمــاری تجلــی یافــت و ایــن بیــان
کالبــدی را میتــوان در شهرســازی مناطــق مختلــف آن مشــاهده
نمــود ( .)Ibidمیتــوان بــا اســتفاده از تجــارب شهرســازی آنهــا،
رویکــرد جدیــدی را در راســتای تعالیــم اســامی پیــش گرفــت .در
جــدول  4میتــوان راهکارهــای اســامی و غیــر اســامی عمــده در
زمینــۀ زیس ـتمحیطی را بررســی کــرد.

در ایــن قســمت عمــده تــاش در مصداقیابــی ،دســتیابی بــه
نمونــۀ شــاهد و یــا تمایــز تجلــی آموزههــای اســامی اخــاق
زیســتمحیطی در شــهرهای ایــران اســت .بــا گســترش دامنــۀ
جغرافیایــی و اســتفاده از روشهــای تحلیــل و ســنجش بــازده
زیســتمحیطی میتــوان ،یافتههــا و راهبردهــای تحقیــق را در
آینــده تقویــت بیشــتری نمــود .روش تحقیــق نمونــۀ شــاهد شــامل
مراحــل مختلفــی ماننــد ایجــاد مبانــی نظــری همهجانبهنگــر بــا
ســطح باالیــی از تحلیــل و بیــان ابعــاد حــوزۀ نظــری ،مشــاهدۀ
پدیدههــا بــه منظــور معنــادادن بــه جنبههــای مختلــف
جمـعآوری شــده و شناســایی مبانــی نظــری در مصادیــق کالبــدی
بــه جهــت تعییــن جنبههــای کاربــردی و یــا جنبههــای قــوت
و ضعــف حــوزۀ نظــری در رویکــرد علمــی اســت .بــا کنــکاش
در شــهر اســامی میتــوان مصادیقــی از آموزههــای اســامی
در حــوزه زیســتمحیطی را ،از جملــه؛ بهرهبــرداری متعــادل از
آبهــای تحتاالرضــی ،مکانیابــی شــهرها جهــت دسترســی بــه
منابــع طبیعــی ،جهتگیــری شــهر ،خانــه ،معبــر نســبت بــه تابــش
خورشــید و بــاد ،پیونــد بــاغ و فضــای ســبز بــا شــهر و  ...مشــاهده
نمــود .شــهرهای ســنتی در مکانهایــی کــه امــکان تأمیــن منابــع
آبــی فراهــم بــوده ایجــاد میشــده اســت؛ بنابرایــن شــناخت

44

شماره  47تابستان 1398

اهمیــت آب مانــع از آلودگــی آن شــده و در نتیجــه از محیــط
زیســت محافظــت میشــده اســت .در ایــن شــهرها ،معابــر و بناهــا
بــه گونـهای نســبت بــه وزش بــاد و تابــش خورشــید ،ســایه ،آب و
گیــاه ،جهتگیــری داشــتند کــه بهتریــن شــرایط محیــط زیســتی
را بــرای انســان فراهــم میکردنــد .در ارتبــاط بــا حضــور طبیعــت
و ســطوح ســبز در شــهرها و فضاهــای شــهری ســنتی میتــوان
جایگیــری طبیعــت در شــهرهای مناطــق بیابانــی را مــورد توجــه
قــرار داد .جــدول  5نشــان میدهــد کــه چگونــه احتــرام طبیعــت
و آوردن فضــای ســبز درون شــهر و بهرهگیــری از زیبایــی طبیعــت
در طراحــی و ســاخت شــهر بــه ادامــۀ حیــات در شــرایط اقلیمــی
نامناســب کمــک کــرده اســت.

نتیجه گیری

تفــاوت در دیدگاههــای مربــوط بــه طبیعــت میتوانــد در نحــوۀ
اســتفاده از زمیــن و شــکل ســکونتگاهها مؤثــر باشــد .بــه ایــن معنــا
کــه مبانــی نظــری تغییــر شــکل شــهر ،ریشــه در دیدگاههــای کالن
برخــورد بــا طبیعــت دارد .اکثــر بحثهــای مرتبــط بــا محیــط
زیســت و حفــظ طبیعــت توجــه بــه بهرهبــرداری درســت از منابــع
طبیعــی و جلوگیــری از آلودگــی و ضایــع شــدن آنهــا را مــورد
تأکیــد قــرار دادهانــد .شــرط موفقیــت در حمایــت از منابــع طبیعــی
ث و تبدیــل
و محیــط زیســت ،تغییــر نگــرش نســبت بــه ایــن میــرا 
آنهــا بــه موضوعــی اجتماعــی و در ســطح بینالمللــی بــوده کــه طــی
گذشــت زمــان بــه دســت آمــده اســت .شــهر اســامی مصادیقــی از
آموزههــای اســامی در حــوزۀ زیسـتمحیطی دارنــد .در ایــن مقالــه
ســکونتگاههای کهنــی ماننــد شــیراز ،یــزد ،بوشــهر ،تفــت ،ابیانــه
و زواره بــه خاطــر نحــوۀ ارتبــاط بــا طبیعــت و نیــز قدمــت آنهــا
مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .در تمامــی ایــن ســکونتگاهها ،شــکل
شــهر نشــان میدهــد کــه در توســعۀ شــهر توجــه بــه طبیعــت بــه
صــورت واقعــی و مســئولیتپذیرانه صــورت گرفتــه اســت .میتــوان
راهبردهــا و راهکارهایــی از جملــه؛ بهرهبــرداری متعــادل از آبهــای
تحتاالرضــی ،مکانیابــی شــهرها جهــت دسترســی بــه منابــع
طبیعــی ،جهتگیــری (شــهر ،خانــه و معبــر) نســبت بــه تابــش
خورشــید و بــاد ،پیونــد بــاغ و فضای ســبز با شــهر را عملی ســاخته و
بــه دلیــل آنکــه خدمترســانی بــه طبیعــت را نــه هــدف نهایــی بلکه
هــدف میانــی و زمینهســاز نیــل آدمــی بــه مراتــب بــاالی ســعادت
و کمــال میدانــد ،کاربســت آن ضــروری بــه نظــر میرســد .بــه
عبارتــی حضــور انســان بــه عنــوان عامــل اصــاح امــور و نگهدارنــدۀ
وضعیــت متعــادل در نهایــت باعــث تعــادل روحــی و روانــی کــه
بالتبــع از ملزومــات تعالــی روح اســت؛ خواهــد بــود .ایــن موضــوع
هــدف اصلــی اخــاق در دیــن اســام اســت کــه انســان در محیــط
هــم ناشــر و هــم نگهبــان وضعیــت و موقعیتی اخالقی باشــد و شــهر
بــه عنــوان تجلــی عملکــرد تاریخــی انســان میتوانــد حامــل ایــن
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ویژگیهــا باشــد .بهــره گیــری از اخــاق زیســتی براســاس دســتورات
اســامی میتوانــد عــاوه بــر مهیــا کــردن بســتری پیشگیرانــه
در برابــر خســارت بــه محیــط زیســت ،محیطــی ســالم را در اختیــار
آینــدگان قــرار دهــد .ایــن امــر محقــق نمــی شــود مگــر آنکــه اصول
اخالقــی درصــدر تصمیمگیــری دربــارۀ امــور زیســتی قــرار گیــرد .در
ایــن مقالــه تــاش شــد تــا بــا اســتفاده از مبانــی نظــری اســام در

شــهرهای اســامی بــه عنــوان جامعتریــن دیــن الهــی و مدرنیتــۀ
غربــی بــه اصــول و معیارهــا و راهبردهایــی در برخــورد و بهرهگیــری
ط زیســت دســت یابیــم .ایــن اصــول و معیارهــا
بــا طبیعــت و محیـ 
ط زیســت پیرامونــش حاکــم
میتواننــد بــر رابطــه انســان و محیــ 
باشــند چراکــه بــه مثابــه بازدارنــده و رهنمودگــر اخالقــی ،بــه دنبــال
بــه کار بــردن اندیشــۀ خــود اســت (جــدول .)6
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جســتار
جــدول  :6به اصول و معیارهای بهرمندی و حفاظت از طبیعت .مأخذ :نگارندگان.
راهکار

راهبرد

 تأکید بر پیوند بین محیط مصنوع و طبیعی به گونهای که نسبت بهینۀ فضای سبز و ساخته شده حفظ شود. توجه ویژه به اثرات روانی استفاده از گیاهان (بهرهگیری از رنگ در نظام کاشت).بهرهمندی از
طبیعت

 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 چشماندازهای طبیعی به کوه ،درخت و . ... تنوع کاربرد درختان سبز و خزانپذیر جهت بهرهمندی از نور و زیبایی در شهر. مشخص کردن حریم ها با استفاده از گیاهان. کاهش صدای خودروها و صنایع و کاربریها ،با پوشش گیاهی و درختکاری. احیاء قناتها 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.

لونقل عمومی و افزایش پیادهمداری.
حفاظت از طبیعت  -افزایش حم 

 جلوگیری از احداث کارخانهها 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.

پینوشت
* 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.
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