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چکیده

اديان در جهان سنتی به عنوان عنصر غالب در تعيين خط فكري و آداب و منشهاي جوامع مطرح بوده و در شكلگيري و نحوة گسترش
هنرها تأثیری ژرف داشت ه به طوری که در جهان سنتي ،دين با فلسفة زندگي و هنرها همزاد و همراه است.
طبيعت عنصري حائز اهميت در اديان و واجد جايگاهی متفاوت در ایدئولوژیها بوده است ،به طوری که در جهانبینی جوامع سنتی علیرغم
شر و جايگاه
تشابهاتی که در آنها دیده میشود ،جایگاه طبیعت از عنصری كه خود خداوند يا جزئي از خداوند به شمار ميرفته تا عنصري ّ
زندگي شيطان متغیر بوده است .با اینهمه وجود عناصر مشترک طبیعت در شکلدهی به معماری به عنوان شاخهاي از هنرها كه بیشترین
قرابت با محیط و طبیعت را دارد ،میتواند متأثر از ایدئولوژیهایی باشد که در ادیان با عنوان «حکمت خالده» مطرح است.
در این راستا پژوهش درصدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است :
آیا بینشهای دینی متفاوت در مورد طبیعت باعث تفاوتهایی تأثیرگذار در معماری ادیان شده است؟
چه مباحث و عناصر مشترکی در ارتباط با طبیعت در معماری معابد ادیان مختلف وجود دارد؟
آیا حکمت خالده یا جاویدان خرد در حوزه آثار هنری مرتبط با ادیان ،به ویژه معماری قابل گسترش است؟
روش پژوهش ،تحلیلی و تفسیری -تاریخی است .ابزار و روشهای گردآوری اطالعات اسنادی ،کتابخانهای ،تهیه فیش ،نقشهها و
نمونههای آثار معماری هستند .روش تجزیه اطالعات نیز استدالل قیاسی و استدالل استقرایی (استنتاجی) است.
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مقدمه
بحرانهای زیستمحیطی از مهمترین چالشهایی است که
انسان مدرن با آن مواجه است .برخی آن را نتیجه گسترش
ایدئولوژی مدرنیته در سدههای اخیر دانستهاند .با بازنگری
رابطه محیط طبیعی و مصنوع در جوامع سنتی این نتیجه
حاصل میشود که در دنیای سنتی وجود نگرشی احترامآمیز و
همراه با تقدس به طبیعت و عناصر آن در ادیان سرزمینهای
مختلف سبب شده انسان همواره با مقدس و ملکوتی شمردن
آن در حفظ و تکریم آن کوشا باشد .اما در دنیای مدرن
دیدگاهی نسبت به طبیعت گسترش یافته که در پی بهرهوری
هرچه بیشتر از آن جهت رفع نیازهای آنی خود بوده و باعث
تخریب محیط زیست و رساندن آسیبهای جدی به آن شده
است .بنابراین بازنگری در ایدئولوژی انسان امروز نسبت به
طبیعت میتواند او را از گرفتار شدن در خطری که ممکن
است برای خود به وجود آورد ،نجات داده و در این راستا
نگرش به گذشته رابطه انسان با طبیعت میتواند راهگشا باشد.
این پژوهش در چند بخش تدوین شده است؛ بخش اول
به ادبیات موضوع میپردازد و بخش دوم به بررسی نگرش
ادیان مختلف نسبت به طبیعت پرداخته و تأثیر این دیدگاهها
را در شکلگیری معماری آنان نشان میدهد .بدیهی است به
دلیل تعدد ادیان در سرزمینها و زمانهای مختلف ،مطالعه
تمامی آنان مقدور نبوده و در این پژوهش به مطالعه ادیانی
پرداخته شده که واجد آثار ارزشمند و تأثیرگذار در حوزه
معماری هستند .در این راستا ادیان هندو ،بودایی ،جینیزم،
مصر باستان ،یونان باستان ،ایران باستان ،مسیحیت و اسالم
انتخاب شده است .بخش سوم به بررسی برخی از نکات
مشترک میپردازد که در معماری ادیان در ارتباط با طبیعت
وجود دارد و از آن به عنوان حکمت خالده در معماری یاد شده
است و بخش چهارم نیز به نتیجهگیری اختصاص دارد.
مبانی نظری
دين  :در جهانبینیهای سنتی عامل غالب در شکلگیری

باورها و اعتقادات و مشی و رفتار جامعه و همچنین هنرهای
شکل گرفته در آنها به شمار میرود .در «فرهنگ دهخدا»
مقابل واژه دین ،واژههایي چون كيش ،طريقت ،شريعت،
مقابل كفر آمده است و در گاتاها به سه بار مفهومي "كيش،
ویژگی روحاني و تشخيص معنوي و وجدان" به کار رفته است
[دهخدا" .]11417-11419 :1377 ،دين ،عقايد و يك سلسله
دستورهاي عملي و اخالقي است كه پيامبران از طرف خداوند
براي راهنمايي و هدايت بشر آوردهاند ،اعتقاد به اين عقايد و
انجام اين دستورها سبب سعادت و خوشبختي انسان در دو
جهان است" [طباطبائي .]4 :1370،دین از نظر «اميل دوركيم»
عبارت است از "دستهاي همبسته از باورها و اعمال مربوط به

امور الهوتي كه اين باورها و عقايد همه كساني را كه پيرو
آنها هستند در يك اجتماع اخالقي واحد به نام امت متحد
ميكند" [دوركيم .]63 :1383 ،بنابراين هر ديني واجد يك
ايدئولوژي مستقل مرتبط با متافیزیک و ماوراءالطبیعه است
كه وجه هويتساز آن دين به شمار رفته و جهانبيني غالب
آن دين را در نگرش به مقوالت مختلف تعریف میکند.
حکمت خالده یا جاویدان خرد  :باور به روح مشترك ميان
ادیان كه از آن به عنوان «حكمت خالده» ياد ميشود،
موضوعي است كه در نگرش ادیان نسبت به بسياري از
مسایل باعث ایجاد دیدگاهی مشترک بین آنها و سبب سخن
گفتن بسیاری از وجود روح مشترک در میان تمامی ادیان
شده است .با استفاده از این بحث میتوان با وجود برخی
تفاوتها در میان ادیان مختلف به بررسی تطبیقی میان آنها
پرداخت .گرچه بررسی تطبیقی میان ادیان از حوزه تخصصی
نگارندگان بیرون است ،اما بررسی تطبیقی در ارتباط با مقوله
طبیعت و ارتباط آن با معماری معابد میتواند در این مقاله
مطرح شود.
«شوآن» حكمت خالده را "مطلقيت خداوند و آنچه كه از آن
مطلق بينهايت ناشی ميگردد" تعریف ميكند« .سهرودي»،
غالب ًا از "الحكمهالدينه" سخن گفته كه اصطالح ًا بامعناي سنتي
سوفيا و فسلفة جاويدان همسان است [نصر.]62 : 1388 ،
حكمت خالده در اديان به دنبال يك جوهر اصيل در اشياء و
پديدهها است .بدينمعني كه همه اديان اعم از اديان يهودي،
مسيحي ،اسالم ،ودا ،هندو ،بودایی ،ذن ،تائویي واجد جوهری
مشترک و ازلی هستند و آن جوهر بر هنرها تأثير ميگذارد
و آنها را به هم نزديكتر ميكند .به همين دليل است كه در
مطالعة تطبيقي پيرامون اديان رمز مشتركي هويدا ميشود
[رهنورد.]1380 ،
طبيعت  :در جهانبینی سنتی واجد جایگاه بسیار مهم بوده و به
عنوان عامل مرتبط با ماوراءالطبیعه و نظم گیتی یا لوگوس مطرح
است .عالوه بر آن طبیعت همواره به عنوان مهمترین الگو برای
هنرمندان در تجلی زیبایی مطرح بوده است .در فرهنگ دهخدا
طبيعت به معنی "سرشت كه مردم بر آن آفريده شدهاند ،نهاد،
آب و گل ،خوي گوهر ،فطرت ،ذات ،غريزه و...؛ عناصر طبايع
اربعه  :چهار عنصر خاك ،آب ،باد ،آتش؛ يكي از قواي نفس كل،
قوة ساريه در اجسام ،قوة مدبّره همه چیزها (عقل كل) ،مبداء
حركت قوا كه در او شعور باشد ،مبدأ اول حركت ،چیزی که از
آن حرکت و سكون پديد ميآيد و در (اصطالح تصوف) حقيقت
الهي" [دهخدا 15381 : 1377 ،و  ]15382تعريف شده است.
"ارسطو طبیعت را به عنوان "اصل و علت حرکت و سکون در
جسمی که در آن است بالذات نه بالعرض" تعریف کرده است.
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ابن سینا نیز کلمه طبیعت را به چند معنی به کار برده است که
اساسیترین آن نیرویی است که موجب حرکت عناصر است"
[نصر .]331 : 1377 ،این تعاریف نشاندهنده شعورمند و متوسل
به عقل کلی (سوفیا) بودن ،حیاتدار بودن و زنده بودن طبیعت
در دیدگاه حکمای سنتی بوده است .در ديدگاه معاصر ،طبيعت
"چيزي است كه انسان در پديد آوردن آن دخالت نداشته باشد
و طبيعت محصول ديالكتيك ذهني انسان و جهان عینیات
است .طبيعت در ديدگاه معاصر كل كرة زمين و حتي عالم
وجود مشتمل به همة موجودات و از جملة انسان ،كرة زمين
منهاي انسان و ساختههايش ،عناصر طبيعي اعم از داخل يا خارج
محيطهاي زيستي را در برميگيرد" [نقيزاده.]33 : 1384 ،
ديدگاهها و ايدئولوژي ادیان مختلف نسبت به طبیعت

علیرغم وجود نقاط مشترك در نحوة نگرش اديان نسبت
به مقوله طبیعت ،این نکته قابل ذکر است که ديدگاههاي
كام ً
ال متفاوتي نیز در اديان در سرزمينها و زمانهاي متفاوت
نسبت به آن وجود دارد که سبب بروز تفاوتهایی در نحوه
برخورد معماری آنان با محیط طبیعی نیز شده است .این
تفاوتها به گونهای است که جایگاه طبیعت از جایگاه همه
خداباوری تا محل زندگی شیطان متغیر بوده است.
• دیدگاه همه خداباوری (طبیعت به عنوان بدنه الوهیت)

چنین دیدگاهی را میتوان در دین هندوییزم مالحظه کرد .در
دين هندوئيزم ،طبیعت خود خداست و جزئی از برهما 1به شمار
میرود .در واقع در این دین ،نوعي ديدگاه «همه خداباوري»
قابل مالحظه است؛ چنانچه كل عالم هستي قسمتي از پيكر
الوهيت برهما به حساب ميآيد .در اوپانيشادها "برخالف عقيدة
سادة عاميانه كه براي روح انسان فرديت و استقالل مطلق
قایل هستند ،مابين برهما و آتمن (نفس ناطق) هويت مشترك
يا وحدت كامل وجود دارد و همة نفوس انساني ،نباتي يا روان
حشره و ماهي همان برهماست" [ناس .]150 : 1387 ،بخش
اعظمي از آئين هندو عالم را همان پيكر الوهيت ميداند و نظم
طبيعت را تجلّي نظم الهي محسوب ميكند .بنابراين ،اعتقاد به
عالم كبير و عالم صغير (قانون برهما -آتمن) در اين ديدگاه
وجود دارد.
• عناصر طبیعت به عنوان خدایان

عالوه بر آنچه در ارتباط با دین هندوئیزم ذکر شد ،در این دین
شاهد پرستش عناصر طبيعت به عنوان الهههای مختلف نیز
هستیم و در واقع «خدايان مظاهر طبيعت» به شمار ميروند
[دورانت 1385 ،الف  .]466 :به عنوان مثال «ویشنو» خدای
خورشید« ،ایندارا» دارنده طوفانها« ،آگني» خداي آتش،
«وايو» خداي باد و «دیئوس» خدای آسمان است.

چنین دیدگاهی در دین خمرها 2و مصریان باستان نیز وجود
دارد .دين خمرها تركيبي از آنيميزم يا پرستش ارواح مردگان
(روح پادشاه) ،پادشاه خدایي و پرستش نيروهاي طبيعت است
كه به دلیل مراودات تجاري با چين و هند ،اديان بودایی و
هندو بدان كشور راه يافتند .در دين مصر باستان نيز تركيبي
از پرستشهاي نيروهاي طبيعت با آنيميزيم و پادشاه خدایي
را میتوان مالحظه کرد .در ادیان مصریان ،عناصر طبيعت به
عنوان خدايان مورد پرستش قرار ميگرفتند و خدايان مرتبط
با خورشيد همچون (رع) و (آتوم) مهمترين خداي مصريان
به شمار ميرفتند.
• طبیعت ،جایگاه زندگی خدایان

مطرح بودن طبیعت به عنوان مکان زندگی خدایان ،دیدگاهی
است که در برخی از ادیان همچون دین یونانیان باستان وجود
داشته است .يونانيان ابتدایي ،ارواح موهوم و قواي طبيعت را
ميپرستيدند .در يونان ،طبيعت منزلگاه خدايان است و اگرچه
مانند آئینهای هندو و مصری و خمرها پرستش مصاديق
طبيعت وجود دارد ،ولي اين الههها خود عناصر طبیعت نیستند
بلکه خدایانی با چهرههاي انساني هستند که قواي طبيعت
را در دست خود دارند [ناس .]77-87 : 1387 ،يونانيان در
تفسير طبيعت پيرامونشان و در مكانهايي از طبيعت كه
شكل خاص يا عجيبي به خود ميگرفت ،مثل صخرههاي
شاخ شكل و غار يا چاه ،بدان شخصيتهاي خدايي ميدادند.
هر مكاني كه صفاتي شاخص داشت مظهري از خدا بود.
• مقدس بودن عناصر طبیعت و نماد الوهیت بودن آن

این دیدگاه در بسیاری از ادیان قابل مالحظه است .در ايران
قبل از اسالم (دين زرتشتي) طبيعت و عناصر آن مقدس
شمرده ميشدند و گاهي داراي ايزداني بودند .در پیام زرتشت
بیش از هر چیز حفظ طبیعت و احترام به زمین و آب و
خاک و گیاهان دیده میشود [محمدی .]53 : 1387 ،در
این دین آتش نمادي از اهورامزدا به شمار ميرفته و آلوده
كردن طبيعت و عناصر آن همچون آب ،باد ،آتش و خاک،
گناهی بزرگ بوده است و آناهيتا و الهه اشي خشو يا اردو
خشو [رجوع شود به خالقی مقدم ]1386 ،در ايران ايزد بانوي
آب بودند.

• آیه بودن طبیعت

آیه واژهای است که در تعالیم اسالمی در ارتباط با طبیعت به کار
میرود و با مفهوم نماد در ارتباط است .در باور اسالمی طبيعت
به عنوان آيه و تجلي الهي مطرح است" .در واقع در دین اسالم
عناصر عالم وجود چنان بيواسطه به وجود خالقي توانا اظهار دارند
كه ميتوان آنها را آيه ناميد" [نقیزاده .]53 : 1388 ،از نظر
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اسالم ،طبيعت موجودي است هوشمند و واجد ملكوت كه
اگرچه براي انسان خلق شده ،ولي انسان مجاز نيست هرگونه
كه تمایل دارد از آن استفاده کند و طبیعت همواره در ذكر و
تسبيح خداوند بوده و تجلي قوانين حاكم بر عالم است.
از چشمانداز قرآن "انسان (خليفهاهلل و) جانشين خداوند به
روي زمين است كه به ساير موجودات برتري داده شده و
زمین به عنوان محل زندگی او قرار داده شده (نمل  61 :و
اعراف  24 :و  )72و از آنجا كه انسان براي حيات در جهان
ديگر خلق شده (مؤمن  )39 :و زمين تنها ممر و مكان آماده
شدن و صالحيت يافتنش براي ورود به حيات جاويد ایفای
نقش میکند (بقره  ،36 :مؤمن  ،)39 :لذا مهمترين ضرورت
(امانتداري وي و) بهرهگيري مناسب از اجزای جهان براي
رسيدن بدين موضوع است" [نقيزاده.]25 : 1384 ،
• طبیعت به عنوان محل زندگی شیطان
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چنین دیدگاهی در اندیشههای غرب مسیحی در قرون
وسطی مالحظه میشود" .مفهوم طبیعت در غرب مسیحی
فراز و نشیب زیادی را به خود دیده است" [منصوری.]1385 ،
در واقع میتوان سیر تحول اندیشههای غرب مسیحی را در
چند دوره مطالعه کرد :
صدر مسیحیت تا قرن  11و  12میالدی

در قرون وسطی و پس از امپراتوری روم تا قرنهای  11و 12
میالدی؛ طبيعت اگرچه مخلوق خداوند بود ولي به دلیل شريك
شدنش در هبوط انسان از بهشت ،جايگاه شيطان به حساب
ميرفت .این نگرش در اندیشههای بسیاری از فیلسوفان صدر
مسیحیت از جمله «یوهانس اسکاتون اریگنا» و «قدیس
آگوستین» قابل مالحظه است .چنانچه قديس آگوستين،
فيلسوف قرن  4و  5ميالدي در مورد طبيعت ميگويد " :همة
عالم با تنوع بيپايانش مخلوق خداست و براساس نظم الهي
ساخته شده ولي پس از شريك شدنش در هبوط انسان ،طبيعت
فاسد و شرير جاي طبيعت خير را گرفته" [نصر.]29 : 1386 ،
"پس از اين قبيل بينظميها ،از طبيعت شكل گرفته توسط
خدا چه باقي مانده؟ شر گناه آدمی ،ولی با انتشار آن تا روزگار
ما بهصورت شر طبيعت درآمد .از آن پس طبيعت فاسد جاي
طبيعت خير را گرفت" [همان .]91 :
"اين نظريه از تأثيرگذارترين الهيدانان كاتوليك صدر
مسيحيت ،تأثيري ژرف بر پارهاي از تفكرات مسيحي در مغرب
زمين ،هم كاتوليك و هم پروتستان به حيث رويكرد آنها به
طبيعت داشت" [همان] .بنابراين در انديشههاي كليسايي و
به ویژه عرفان مسيحي ،طبيعتخانه شيطان قلمداد ميشود،
چه طبيعت با زيباييها و جذابيتهاي خود ،انسان را فريفتة
خويشتن ميسازد و نفرت او را از دنيا ميكاهد .اين نگرش
منفي نسبت به طبيعت را ميتوان در جدا كردن مکان مقدس

صومعه از طبيعت كه جايگاه شيطان به شمار ميرود مالحظه
كرد .در واقع "پس از سقوط امپراتوری روم و به ویژه پس
از گسترش اسالم در قرن هفتم ميالدي ،تمدن شهري در
اروپا رو به انحطاط گذاشت .تا قرن یازدهم ميالدي صومعه
در حكم مركز فرهنگي و اقتصادي عمل ميكرد و مانند
قلعههاي فئودالي موجب تكوين سكونتگاههاي جديد
شد" [شولتز" .]175 : 1386،نماي بيروني كيلساهاي صدر
مسيحيت نيز لفافي پيوسته و بسته (برعكس كليساهاي دورة
گوتيك) بود و كليساي روميانه دژ بود" [همان  ]217 :كه
باعث جدا كردن فضاي مقدس درون صومعه از طبيعت
پيرامون میشد كه شر به حساب ميآمد.
از قرن  12تا دوره رنسانس

از قرن  11و  12ميالدي ،نگرش مثبتتري نسبت به طبيعت
در غرب مسیحی به وجود آمد كه نمونه آن را میتوان در
انديشههاي «توماس آكونياس» مالحظه كرد .در این دوره
توجه بيشتری به جنبههاي مثبت طبيعت اعمال میشود .به
اعتقاد آكويناس" ،خداوند ،علت وجود همة موجودات است .از
آنجا كه نسبت همة موجودات به عقل الهي ،نسبت آثار هنري
به هنر است ،هر شيء طبيعي به دلیل صورتش منطبق با هنر
الهي است" [نصر 136 : 1386،و .]137
با اين تغيير نگرش نسبت به طبيعت "در كليساهاي گوتيك،
جسمانيتزدايي بصري يا نمادين جاي خود را به اضمحالل
واقعي ديوار داد .ديوار شفاف شد و با پيرامون خود به تعامل
رسيد( .عالوه بر آن) سكونتگاههاي شهري اهميت اساسيش
را در قرون وسطاي متأخر بازيافت.
از قرن  11به بعد بر اثر افزايش چشمگير جمعيت ،سير عمومي
شهرنشيني در غرب و مركز اروپا رخ داد" [شولتز: 1386،
 ]217و زندگی اجتماعی از درون صومعهها که با لفافهای
پوشیدهاش طبیعت مقدس درون صومعه را از طبیعت بیرون
جدا میکرد ،خارج شد.

از دوره رنسانس تا عصر روشنگری

در واقع اهمیت یافتن واقعی طبیعت را باید در فلسفه و
معماری دوره رنسانس و شیوهپردازانه مالحظه کرد .در
این دوره "طبيعت در كنار و حاشية ساير عناصر مقدس
و باورهاي مقبول جامعه بود كه فرصت ظهور يافت .اين
شخصيت از طبيعت به عنوان هويت انضمامي و حاشيهاي تا
عصر روشنگري دوام آورد" [منصوري .]1385 ،در این دوره با
نگرش مثبتتری که نسبت به طبیعت در مقایسه با دورههای
پیشین به وجود آمده بود ،شاهد ترکیب بیشتر آثار معماری با
طبیعت پیرامون خود هستیم چنانچه آثار معماری در تعامل
بیشتر با طبیعت ساخته میشدند .شرزدایی از طبیعت در عصر
روشنگری به اوج خود رسید .چنانچه "واژه محيط زيست
ابداع عصر روشنگري (قرن  )18ميباشد" [همان].

فصلنامه علمی-پژوهشی
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مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر

عصر حاضر

در واقع پس از دورة رنسانس در غرب؛ شاهد يك نگرش
دوگانه نسبت به مقولة طبيعت هستیم .از يكسو با
ماوراءالطبيعهزدایي از طبيعت و تبديل آن به موجودي بيشعور
و فارغ از متافيزيك ،طبيعت به موجودي بيجان و فاقد حق
مطرح شد که مادة خام فعاليتهاي انساني را تشکیل میدهد
و انسان اجازة هرگونه دخل و تصرفي را در آن دارد و از سوی
دیگر با کنار گذاردن دیدگاهی که در قرون وسطی طبیعت را
جایگاه شیطان به حساب میآورد ،شاهد اهمیت یافتن توجه
بدان در برخی از محافل فکری معاصر و تبدیل شدن به یکی
از موضوعات اصلی در هنرها هستیم.
تأثیر ایدئولوژی متفاوت ادیان در ساخت محیط مصنوع

یکی از جنبههای اساسی در هنرها ،کالبدی کردن باورها
و اعتقادات هنرمند است .بدینسان معماری نیز به عنوان
شاخهای از هنرها که بیش از بقیه با محیط در ارتباط است از
این قاعده مستثنی نبوده و همواره تحت تأثیر ایدئولوژیهای
شکلدهنده بدان قرار دارد .مالحظه دیدگاههای رایج ادیان
در مورد طبیعت ،این نکته را روشن خواهد کرد که طیف
متنوعی از باورها در ادیان مختلف نسبت به طبیعت وجود
داشته است که به خودی خود سبب شده تا در معماری
این ادیان شاهد نحوه برخورد متنوعی در راستای تعامل
محیط طبیعی با محیط مصنوع باشیم .این نگرش نسبت
به طبیعت که از دیدگاه همه خداباوری تا اعتقاد به جایگاه
شیطان بودن متغیر است ،سبب شده الگوارههای متفاوتی در
مورد ارتباط معماری آنها با طبیعت وجود داشته باشد و ادیان
در سازماندهی به محیط مصنوع ،الگوی متناسب با این
دیدگاهها را برگزینند که در این میان میتوان به رویکردهای
"طبیعتستیز"" ،طبیعتگریز"" ،طبیعتگرا"" ،طبیعتساز"
و "وحدت با طبیعت" اشاره کرد.
رویکرد طبیعتگریز که ریشه در اندیشههای ریاضتطلبانه
ادیانی چون بودائیسم ،جینیزم و همچنین دیدگاه مسیحیت
اولیه در مورد طبیعت دارد ،در معماری معابد غاری شکل
بودایی و جینیزم و همچنین برخی معابد هندوئیزم اولیه و
صومعههای مسیحی قابل مالحظه است .رویکرد طبیعتگرا
را که دارای نگاهی تقدسآمیز به عناصر طبیعت است و
معبد را در ارتباط با عناصر طبیعی قرار میدهد ،میتوان در
معماری یونان باستان و ایران قبل از اسالم (دین زرتشت)
مالحظه کرد .وحدت با طبیعت که ریشه در اندیشههای همه
خداباوری هندوها دارد و طبیعت را با پیکر الوهیت یکی
میداند ،تجلی خود را در معابد هندوئیزم بر جای نهاده است.
چنانچه معبد در چنان تعاملی با طبیعت پیرامون قرار دارد
که اجزای طبیعت همچون رود و درخت به عنوان اجزای

معبد و یا عبادتگاه مطرح میشوند .در معماری سرزمینهای
خشک و بیابانی همچون ایران و مصر ،تمایل معماران به
بهرهگیری از عناصر طبیعت از یک سو و بیابانی بودن محیط
و کمبود عناصر طبیعی سبب شد که معماران برای تعامل
بیشتر پرستشگاهها با طبیعت ،خود به صورت نمادین و یا
مصنوعی دست به ایجاد عناصر طبیعی بزنند (مانند استفاده
از نقوش اسلیمی گیاهی در مساجد) و رویکردی طبیعتساز
را پیش بگیرند [رجوع شود به نقرهکار .]349 : 1387 ،اما در
دوره معاصر و به خصوص در معماری مدرن ،شاهد نوعی
رویکرد طبیعتستیز در معماری هستیم که با نادیده گرفتن
طبیعت ،به دنبال چیرگی بر آن است.
حکمت خالده ،طبیعت و معماری
علیرغم تفاوتهایی که در نگاه ادیان نسبت به مقوله طبیعت
وجود دارد ،شباهتهایي اساسي و ایدئولوژیهای مشترکی نیز
در میان آنها نسبت به این پدیده قابل مالحظه است كه ناشي
از وجود حكمت خالده در اديان مختلف است .در واقع ،وجود
حکمت خالده در معماری ادیان از جهات مختلف قابل بررسی
است که در این پژوهش این مسئله از لحاظ تأثیر عوامل
طبیعت در شکلگیری معابد مورد بررسی قرار گرفته است .در
این راستا ،نگرش ادیان نسبت به موضوعاتی همچون "کوه
مقدس"" ،خورشید و نور مقدس"" ،آب" و "تجلی عالم کبیر
و صغیر بودن معبد" و همچنین توجه به "ویژگیهای طبیعی
بستر در مکانیابی معبد" بررسی شده است.
کوه مقدس

يكي از قديميترين باورهايي كه در اعتقادات ميان اديان
مختلف وجود دارد ،باور به وجود کوههای مقدس است که
تأثیر مهمی را در معماری معابد بر جای گذارده است .تجلی
کوه مقدس در معابد را میتوان در  4رویکرد طبقهبندی کرد :
معبد ،تجلی کوه مقدس

این رویکرد در معماری معابد بسیاری از ادیان همچون ادیان
باستان بینالنهرین ،مصر ،هندوییزم و بودایی قابل مالحظه
است .در معماری بینالنهرین ،اعتقاد به کوه مقدسی وجود
داشته است که خدایان در آن زندگی میکردند .در نقشه
بابلیان از زمین ،زمین قرص شناوری در اقیانوس است که
رشته کوههایی آن را در میان گرفتهاند و در مرکزش کوه
جهانی واقع است که سر بر آسمان میساید [دیز.]1376 ،
ریشه چنین نگرشی در بینالنهرین ،به اساطیر سومری باز
میگردد .ایده کوه مقدس از زمانهای اولیه در باورهای
سومری وجود داشته است [ .]Rice, 2004: 58سومریان به
جزیره مقدسی اعتقاد داشتند که مرکز کائنات و نقطه آغازین
آفرینش به شمار میرفت و اغلب به صورت یک کوه یا
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تپهای ابتدایی که از میان آبهای اولیه سر برآورده تصور
میشد [ .]Ibidنام این سرزمین مقدس ،کوه «دیلمون» 3بود
[ .]Jakobsen, 2011: 150در متنهای سومری دیلمون
به عنوان سرزمینی بهشتی یاد شده است که خدایان در آن
سکونت داشتند [ ]Rice, 2004: 232و آفرینش اولیه در آن
رخ داده است .نمادپردازی این کوه مقدس ایده شکلگیری
زیگوراتهای بینالنهرین را در خود داشت [ .]Ibid: 58فرم
و نام زیگورات که در دورههای بعد مشخص شد ،در زمان
سومریها به معنای کوه بوده است [زارعی.]16 : 1385 ،
عالوه بر آن بسیاری از زیگوراتها ،با عناوینی چون
"پلکانهایی از آسمان ،مقر کوهستانی آسمانی ،قصر
کوهستانی منتهی به آسمان ،یا کوههای ساختگی وصف
کردهاند" [مددپور .]124 : 1388 ،معبد به عنوان نمود کالبدی
کوه مقدس ،بعدها در معماری بینالنهرین و آثار معماری
بسیاری از تمدنها همچون بابلی ،آشوری ،ایالمی و آکادی
تجلی یافت.
مصریان نیز به کوهی مشابه در اساطیرشان اعتقاد داشتند که
"تاـ تنن" یا "بنـ بن" نام داشت و از آبهاي آغازين [با نام
«نو» ) (Nuیا ( ])Nunسر بر آورده است و مرکز جهان به
شمار میرفت [ Remler, 2010: 28و Rice, 2004: 57,
 .]58, 180, 233, 234اهرام مصر که آرامگاه و معبد بودند
نیز همانند زیگوراتها نمادی از این کوه مقدس به شمار
میرفتند [ .]Rice, 2004: 58, 161تجلی کوه مقدس بن
بن را میتوان در شهرسازي باستاني مصريان مالحظه کرد
که در هر شهري تپهاي آغازين ساخته میشد .بنبن بعدها
نام سنگ مقدسي در معبد خورشيد هلیوپوليس و نماد کوه
مقدس ابتدایی و اولين محلي شد كه اشعة خورشيد بدان
ميتابد [ ]Remler, 2010: 28و اهرام نیز شباهت آشكاري
به سنگهاي بنبن دارد كه در معابد مصری به کار میرفت
(تصویر.)1
در کیهانشناسی بودایی ،هندوئیزم و جینیزم نیز کوه کیهانی
 با نام مرو (سومرو)  -در مرکز کیهان قد کشیده و محورو مدار عالم محسوب میشود [دیز« .]1376 ،مرو» به عنوان
نقطة تالقي زمين و آسمان و محور جهان ،مركز كائنات و
نخستين جایی كه از ميان آبهاي نخستين سر به بيرون آورد
در آئين جینی و هندویی و بودایی شناخته میشده و خدايان
در باالترين نقطة آن در قلة مركزي و محور جهان زندگي
ميكردند [رجوع شود به .]Mobbett, 1983 :
اعتقاد به زندگي خدايان در مركز اين كوه نیز ،باعث
شكلدهي بسیاری از معابد مهم هندویي و بودایی به شکلی
از كوه مقدس شده به عنوان مثال معابد كایالسانتا (كه از
لحاظ لغوي به مفهوم كوه مقدس بوده و به عنوان منزلگاه
هیمالیایی شيوا مطرح بوده) به عنوان معابدي مطرح میشدند

تصویر  .1باال  :تصویری از سنگ بن بن که تمثیلی از کوه بن بن است .پایین  :اهرام
مصر .مآخذ Wilkinson, 2000: 21 :

Fig1. Up: Ben-Ben Stone. Down: Egyptian Pyramids.
Source: Wilkinson, 2000: 21.

که چون كوه تصوير شدهاند [رجوع شود به کراون: 1388 ،
 ]157و يا معبد هندویي راجارا جس وارام 4با  66متر ارتفاع
براي خداي شيوا و يا معبد مقدس بوده گايا (تصویر 2راست)؛
[همان  ]187 :به عنوان معبدی که تجسمی از کوه مقدس
است با ارتفاع  55متر از عبادتگاههای اصلی بودائیان به شمار
میرود.
در معماري و هنر كامبوج (خمرها) ،كه داراي ديني مشتمل
به پادشاه ـ خدایي و آنيميزم و پرستش نيروهاي طبيعي به
همراه امتزاجي با اديان هندویي در دورة متقدمتر و بودایی
در دورة متأخرتر است ،شاهد تجلي معبد به عنوان كوهي
برافراشته از ميان آبهای آغازين بهصورت شفافتر هستیم كه
با حفر خندقهایي بهصورت چهارگوش منظم به دور معابد كه
جايگاه زندگي پادشاه نيز به شمار میرفت ،انجام مییافته است.
نمونههای این کوههای مقدس در معابد مختلف مانند معابد واقع
در آنگاكور همچون «زيارتگاه باخنگ» [راوسون]60 : 1384 ،
«معبد پرياكو» و «معبد آنگاكوروات» [همان  ]93-94 :مالحظه
میشود که بر اساس نقشه مانداال ساخته شدهاند.
معبد بر فراز کوه مقدس

این رویکرد را میتوان در معابد یونان باستان و معماری
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زرتشتیان در ایران باستان ،ادیان بودائیسم ،جینیزم و
هندوئیسم و ادیان ابراهیمی یهودی و مسیحی مالحظه کرد.
این رویکرد ،معبد را نه به شکل کوهی اسطورهای ،بلکه آن
را بر فراز کوهی مقدس متجلی میسازد.
در یونان باستان اسطورههاي مرتبط با كوه مقدس در
نوشتههاي «هومر» قابل مالحظ ه است" .الهههای متعدد در
نزد این شاعر در امکنه مختلف متفرق نبودهاند ،بلکه مسکن
مشترکی در قله کوه بلند اولمپ ،در این منزلگاه علوی که
بسی واالتر از آن کوهی است که هم اکنون در خاک تسالی
موجود است ،دارند" [ناس .]84 : 1387 ،معبد زئوس كه
مهمترین خداي يونانيان به شمار ميرفته به همراه معابد
خدايان ديگر همچون «هترا» بر روی کوه مقدس المپ واقع
شده است.
در ایدئولوژی آئين زرتشتي و ايران قبل از اسالم نيز اعتقاد به
كوه مقدس ايرانويچ و كوه البرز يا هربرز يا تيره که در كنار
درياي فراخكرد در مركز دنيا واقع شده و از طريق پل چنوات
از قلهاش به آسمان متصل بوده قابل مالحظه است [رجوع
شود به محمدی 48 : 1388 ،و  .]93تجلي اين كوه مقدس
در معماري زرتشتیان در معابد سهگانة اصلي آنها كه در باالی
کوه و در کنار برکهای مقدس ساخته شده بودند ،مالحظه
میشود  :در آذربايجان؛ آتشكدة آذرگشنسب (تصویر: 2
چپ) ،فارس؛ آذر فرنبغ و خراسان؛ برزین مهر.
از نمونه معابد هندو ساخته شده بر فراز کوه ،میتوان معبد
«شری رانگم» در تانجور و معبد «چاموندی هیل» در
میسور ،و از نمونه معابد مصری ساخته شده در این ارتباط
معبد «حتشپسوت» را نام برد .در آئین یهودیت ،معبد سلیمان
بر فراز کوه موریا ساخته شده بود [رجوع شود به  :چینگ،
 ]104 : 1389و معبد سوم سلیمان بر اساس نوشتههای

شماره بیستم  /سال نهم /بهار1391

کتاب مقدس بر روی کوه سینا (طور سینا در اسالم) ساخته
خواهد شد .تپه کاپیتول در رم که در دوره قبل از مسیحیت
جایگاه معابد ساتورن ( 498ق.م) و معبد کنکورد ( 336ق.م)
بود و پرستشگاه ژوپیتر تونانوس در آن قرار داشت [دورانت،
1385ب  ]71 :در دوران مسیحیت به محل کلیسای سن
پیترو یکی از مهمترین کلیساهای دنیای کاتولیک بدل شد.
در آئین اسالم ،قبهالصخره و مسجداالقصی که از مکانهای
مقدس مسلمانان است بر فراز تپه موریا ساخته شده و عالوه
بر آن در قرآن کریم خداوند به کوه طور یا طور سینا قسم یاد
کرده است (سوره التین ،آیه .)2
معبد در درون کوه مقدس

ساخت معبد به صورت معابد غاری در دل کوهها ،نوع دیگر
ارتباط معابد با کوههای مقدس است .چنین رویکردی در معابد
ادیانی چون مهرپرستی و بودائیسم و معابد اولیه هندوها و
پیروان جینیزم و برخی از معابد مصر باستان مالحظه میشود.
در آئین مهرپرستی ،حادثه کشته شدن گاو نخستین توسط
میترا در درون غار اتفاق افتاد و مراسم مذهبی در غارنماها
(مهرابه) اجرا میشد [کومن 47 : 1380 ،و  .]138گسترش
سنت ریاضتطلبی در این کیش موجب شکل گرفتن تفکر
اندیشههای عرفانی شد و معابد غاری شکل درون کوهها
پاسخ مناسبی برای این مسایل بودند .از نمونههای غارهای
مهرپرستان که باقی ماندهاند ،میتوان از مهراب کارنتوم 5در
نزدیکی وین و مهرابه هدرنهایم 6در شمال فرانکفورت نام برد.
در آئین بودایی که در هند تا قبل از گسترش آئین هندو
دارای پیروان زیادی بود ،در حالی پارسایان مرده در گورهای
پشتهای (استوپاها) میآرمیدند که رهروان زنده در دل کوه
معابدی میکندند تا در آنها به عبادت بپردازند [رجوع شود
به دورانت1385 ،ب  ]673 :با وجود آنکه در قرون اولیه

تصویر  .2راست  :معبد بوده گایا ،معبد تجلی کوه مقدس آئین بودایی .چپ  :آتشکده آذرگشنسب ،معبد بر کوه مقدس ،آئین زرتشت.
مآخذ  http://www.mypersianforum.org/showthread.php?t=41859:و .Craven, 2010: 187

Fig2. Right: Temple of Bodh Gaya, Left: Azar-Ghoshnasb. Source: http://www.mypersianforum.org/showthread.php?t=41859 and
Craven, 2010: 187.
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مسیحی ،چندین هزار غار معبد ساخته شده ،تعدادی از آنها
برای جینیها و برهماها ولی قسمت اعظم آنها برای رهروان
بودایی بود [همان  ]673 :نمونه این گونه معابد ،غارهای
آجانتا و معابد الورا ،غار کارلی و غارهای جونار متعلق به آئین
هیانایانه بودائیسم با اندیشههای ریاضتطلبی افراطی است.
هندوهای اولیه سبک خاص خود را پدید نیاوردند ،بلکه بر این
خرسند بودند که نخست از نقشه معابد بودایی تقلید کنند که
در دل کوه کنده شده بود [همان  ]674 :ولی بعدها نقشههای
خاص خود را پدید آوردند و معابد بسیاری را بر اساس آنها
ساختند .غارهای گوپتا در اودیاگیری (اوایل قرن پنجم) از
اینگونه معابد اولیه هندو است که بر اساس معماری غارهای
بودایی ساخته شده است [رجوع شود به چینگ.]226 : 1389 ،
در مصر باستان نیز معابد غاری را میتوان در معبد رامسس
دوم در ابوسمبل ( 1260پیش از میالد) مالحظه کرد.

سایر موارد
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ساخته شدن معبد از کوه مقدس نوع دیگری از ایجاد ارتباط
میان معبد با کوه مقدس است .در دين اسالم خانه كعبه
به عنوان مركز كائنات و نقطة اتصال زمين و آسمان اولين
نقطهاي است كه از زير آبهاي ابتدایي سر بر آورده است
[رجوع شود به :نقیزاده و امینزاده .]1382 ،در مجمعالتواریخ
و القصص و مأخذهای دیگر آمده است که سنگهای خانه
کعبه را فرشتگان از  5کوه مقدس و حجراالسود را از بهشت
آوردهاند.

خورشيد و نور مقدس

ارتباط با خورشید یا نور در معابد را میتوان در سه دسته کلی
طبقهبندی کرد :
معبد رو به شرق

يكي از مهمترین تأثيراتي كه خورشيد و نور در معماري
معابد داشتهاند را در نوع جهتگيري و سازمانهاي جهت
معابد در ارتباط با وضعيت خورشيد ميتوان مالحظه کرد.
چنانچه محور طولي بسياري از معابد در اديان مختلف رو به
شرق و محل طلوع خورشید است .جهتگیری معبد به سمت
طلوع خورشید را میتوان در معابد هندو ،بودایی و خمرها،
یونانیان ،مصریان ،پیروان آیین مهرپرستی و همچنین
کلیساهای مسیحی مالحظه کرد« .فردریک کوپر» با بررسی
معابد یونانی بیان میکند که در بیش از  80درصد موارد،
جهتگیری معابد تحت تأثیر محل طلوع خورشید در قوس
انقالبین تابستانی و زمستانی است .به عنوان مثال معبد آپولو
در باسائه چنین است [رجوع شود به .]Cooper, 1968
در سرزمین مصر نیز جايگاه خداي خورشيد به عنوان مهمترین
خداي مصريان تأثير عميقي در معماري معابد آنها داشته است.

«فورالنگ» در پژوهش خود با بررسی  33معبد از دوره مصر
باستان ،نتیجهگیری میکند که به جز یک مورد از موارد بررسی
شده ،جهتی که معابد در راستای آن سازماندهی شدهاند،
محوری است که در راستای طلوع خورشید در زمان انقالب
زمستانی و تابستانی قرار دارند [ .]Furlong, 2007از نمونه
اینگونه معابد مصری میتوان به کارناک ،حتشپ سوت و
آمون حوتپ اشاره کرد.
در این میان معابد هندو ،بودایی و خمرها غالب ًا جهتگیری
رو به سمت شرق حقیقی داشتهاند .در دين مهرپرستی نيز
مهرابهها داراي جهتي شرقيـ غربی بودند .در طول سده
پنجم ،ریشه خورشیدپرستی آن چنان ژرف بود که در اروپا نه
تنها پیروان میترا ،بلکه پیروان مسیح و کلیسا هنوز به سنت
دیرینه عادت داشتند که در برابر خورشید تابان که در افق
پس از طلوع فراز میرفت ایستاده و سر فرود آورده و نیایش
کنند [کومن .]200 : 1380 ،در معماري مسيحيت در واقع
راستای جهتگیری کلیساها دارای جهت شرقیـ غربی است.
جهت شرق ،نماد خدا و حرکت به سوی او و غرب ،نماد انسان
است [پورجعفر و شهیدی.]25 : 1388 ،
سمبولیسم و استفاده از عناصر مصنوع برای نشان دادن
نور و خورشید

استفاده از عناصر مصنوع یا طبیعی نمادین از دیگر روشهایی
است که در پرستشگاهها برای نشان دادن حضور نور و یا
خورشید به عنوان یک عنصر مقدس استفاده شده است میتوان
آن را در پرستشگاههای ادیان مختلف همچون معابد مصری
و پرستشگاههای زرتشتیان و یا مساجد اسالمی مالحظه کرد.
استفاده از ابلیسک و ورودیهایی با نام پایلون به عنوان عناصر
مصنوعی که نمادی از حضور خورشید و نور مقدس در معابد
مصری بود ،نمونهای از اینگونه نمادپردازیها است .ابلیسکها
که معمو ً
ال به صورت جفت در ورودی معابد نصب میشدند،
به عنوان نمادی از طلوع و حضور خورشید به شمار میرفتند
[ ]Rossi, 2004: 184و در معابد مصری به عنوان تمثیلی از
محلی که نخستین پرتوهای خورشید بدان میتابد مطرح بوده
] [Remler, 2010: 138و سمبلی از خدای خورشید یا رع به
شمار میرفت .براساس برخی از کتیبههای بازمانده ،سر طالیی
و درخشان آنها وسیلهای برای احضار و حفظ نور خورشید در
معبد بوده است [ ]Rossi, 2003: 184این ستونها از لحاظ
ي با نام ) (sun pillarبودند
شكلي تحتتأثير پديدهای نجوم 
(تصویر )3؛ ].[Blackwell & Talcott, 2006, 62-67
پایلونها یا ورودی معابد مصری نیز ،عنصر معماری دیگری
بود که به صورت نمادین باعث ارتباط خورشید و نور با
معبد میشد .اين وروديها از دو برج كه بخش مياني آن
كمارتفاعتر و دو طرف آنها مرتفعتر بوده است و ورودي در
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تصویر  .3پدیده نجومی  sun pillarو ارتباط آن با ابلیسکها و منارهها.
مأخذ )Wilkinson, 2000: 112) , (Peterson, 1999: 12( :

Fig3. Sun Pillar and its relationship with the shape of
minaret. Source: Wilkinson, 2000: 112, Peterson, 1999: 12

زير قسمت كمارتفاعتر قرار داشته ،تشكيل ميشده است و
شباهت غیر قابل انکاری با واژه آخت به مفهوم آفتاب در زبان
تصویری مصری دارد .واژة آخت در زبان تصويري مصري
در خط هیروگليف ،به شكل دو تپهاي بود كه از بين آنها
خورشيد طلوع ميكرد] Remler, 2010: 6و رجوع شود به :
 .]Rice, 2004: 210در واقع نحوة قرارگيري اين وروديها
بهگونهاي بود كه از ميان آنها خورشید در روز خاصي از سال
که معمو ً
ال انقالبین زمستانی و تابستانی بود ،طلوع میکرد
(تصویر.)4
آتش هم تمثیلی نمادین دیگر از خورشید و نور مقدس در
معابد بود که در معابد زرتشتی ،هندوئیزم و یونان باستان
مورد استفاده قرار میگرفت [رجوع شود به ناس .]1387 ،در
ايران قبل از اسالم ،زرتشتيان پنج بار در روز به سمت نور
نماز برگزار ميكردند كه اين نور ميتوانست نور خورشيد يا
نور آتش باشد .آتش روشن ،نشانه بارز حضور اورمزد است
[محمدی ]115 : 1388 ،و نقش آن در آئینهای عبادی
زرتشتيان باعث شكلگيري آتشكدهها و چهارطاقیها شده
است .در معماري اسالمي نيز "اصطالح مناره یا منار ،بنابر
ی آن یعنی " فروزشگاه نار" یا "تابشگاه نور"
معنی ریشها 
[اردالن و بختیار ]73 : 1380 ،به عنوان ستوني از نور مورد
توجه قرار گرفته است.

استفاده مستقیم از حضور نور در معبد

وجود دیدگاهی معنویتگرایانه نسبت به نور ،مسئلهای
است که میتوان آن را در نگاه ادیان مختلف نسبت به آن
و همچنین در نوشتههای حکما ،عرفا ،متألهین در جوامع
سنتی مالحظه کرد .در دیدگاه ادیان "نور دارای اصلی
متافیزیکی و مقدس بوده و دارای ماهیتی معنوی و روحانی
است" [قدوسیفر .]1388 ،در دین زرتشت ،تفسیر هستی،
فرشتهشناسی و جایگاه آتش و تعابیری که در مورد واژه
«خورنه» وجود دارد ،بر مبنای نور است .در دین یهود ،اولین
مخلوق خداوند ،نور است .در مسیحیت ،مسیح یا خدا ،نور
است و پدر نورها و مسیح یا خدا در نور ساکن شده است .نور
در دین اسالم نیز دارای جایگاه ویژهای است .چنانچه خداوند
در قرآن نور آسمانها و زمین ذکر شده (سوره نور ،آیه )35
و خداوند قرآن را نور مینامد [همان] .چنین دیدگاهی نسبت
به نور ،با تجلیای معنویتگرایانه در معابد ادیان مختلف به
عنوان نمادی از حضور پرودگار مورد توجه بوده است.

تصویر  .4شباهت بین واژه آخت به مفهوم آفتاب در خط تصویری مصری و پایلونها یا ورودیهای معابد مصری.
مأخذ .Remler, 2010: 6 , Wilkinson, 2000: 56 :

Fig4. Right: The hieroglyph symbol of Akhet, Left: pylon in Egyptian temples. Source: Remler, 2010: 6 & Wilkinson, 2000: 56.
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آب مقدس
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آب در بسیاری از مکاتب فکری به عنوان ماده اولیه حیات،
و عنصری همراه با پاکی و طهارت مادی و روحانی مطرح
است و نقش اساسی در فرایض دینی همچون وضو ،غسل
تعمید و تطهیر بر عهده دارد .بنابراین دارای اهمیت بسیاری
در معماری معابد بوده و به اشکال مختلف در ساختار معبد
مورد استفاده قرار گرفته است.
هندوها "خدايان را فقط در برابر محراب آنها عبادت نميكردند،
بلكه در هر گوشهاي از ساحل رودخانه تا پاي درخت بلند،
هرجا چند سنگ به نام شيوا گرد آمده باشد ،آن را مورد پرستش
قرار ميدادند" [کوماراسوآمي" .]1384 ،رودخانههاي عظيم نزد
هندوان به تقدس و برکت نام برده ميشوند و سرتاسر آنها
از منبع تا مقصد قابل پرستش هستند .يكي از اعمال عبادي
هندوان این است كه در طول رودخانههاي بزرگ در ساحل
راست از سرچشمه تا دهانه رفته و آنگاه دوباره در ساحل چپ
به نقطة مبدأ بازگردند تا به سرچشمه برسند و در بين راه صدها
معبد و محراب موجود است .و يا در ساحل رود به يكي دو معبد
بزرگ بروند و دست گلی زرد به رودخانه بياندازند و در آن غسل
كنند" [ناس 286 : 1387 ،و .]287
"يك هندوي پرهيزگار در هنگام انجام ساندهياها يا همان
نمازهاي صبحگاهي و شبانگاهي كه در کنار نهر يا حوض
آب انجام ميگيرد ،خورشيد را مورد ستايش قرار ميدهد"
[همان] .اين باورهاي مذهبي باعث شكلگيري معابد در كنار
رودهاي مقدس و يا بركههاي مقدس در تمدن هندوها شده
است (مانند معابد جزيرة ا ِلفانتا).
در معابد مصری" ،بسیاری از معابد دارای برکههای مقدسی در
محوطه خود بودند"] [Wilkinson, 2000: 72معابد مصري
يا در كنار رودها و درياچهها احداث ميشدند (مانند معبد
ابوسيمبل) و يا بركهاي مقدس بهصورت مصنوع در داخل
محيط معبد احداث ميشد (مانند معبد كارناك)؛ (تصویر.)5
در کامبوج نیز اهمیت آب در دین آنها به قدری بود که در
معماري كامبوج و خمرها خندقهاي مصنوعي به دور معابد
كشيده ميشد تا تصویر کوه برخواسته از آبهای ابتدایی را
زنده نماید (تصویر .)6در يونان باستان نوع خدا تعيينكننده
نحوة ارتباط با بدنة آب در معبد بود .به عنوان مثال معابد
خدایان دریا و آب باید در کنار دریاها یا در کنار دماغههای
مقدس که با بدنه دریا در ارتباط بود برافراشته میشدند.
در معماري كليساها ،حضور آب را ميتوان در نقش حوض
تعميد ورودي كليسا مالحظه کرد" .از آنجا که تعمید از
رسوماتی است که آئین مسیحی با آن آغاز میگردد و
الزمه ورود به کلیسا به شمار میرود ،حوض تعمید در
بخش ورودی نمازخانه یا در ورودی صحن و هشتی واقع
میگردد" [پورجعفر و شهیدی.]25 : 1388 ،

تصویر  .5معبد آنگاکور وات ،معماری خمر.

مأخذ Ching, Jarzombek, & Prakash. 2009: X. :
& Fig5. Temple of Angkor Wat. Source: Ching, Jarzombek,
Prakash. 2009: X.

تصویر  .6برکه مقدس  :کارناک ،مصر .مأخذ Wilkinson, 2000: 72. :
Fig6. Karnak Lake. Source: Wilkinson, 2000: 72.

تصویر  .7ارتباط معبد با آب در معابد ادیان مختلف .مأخذ  :نگارندگان.

Fig7. Water and Temples relationship. Source: Authors.
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در اندیشه زرتشتیان ،آب پس از آتش مقدسترین عنصر
به شمار میرود [نقیزاده .]1382 ،در ایران قبل از اسالم
عالوه بر پرستشگاههایی که برای نیایش ایزدبانوی آب
ساخته میشد ،مهرابهها و آتشکدهها نیز در نزديكي آب يا
چشمهاي مقدس برپا میشد یا برکهای در کنار آنها ساخته
میشد؛ مانند آتشكدة آذرگشنسب و يا آتشكدة فيروزآباد .در
آئین اسالم ارتباط میان آب و آئینهای عبادی و اهمیت
به طهارت سبب شد تا در مساجد اسالمی فضاهایي با
نام وضوخانه و همچنين حوض آب در سردر و حوضی
در فضاي مياني حياطها وجود داشته باشد [رجوع شود به
پیرنیا.]1353 ،
معبد ،تجلي عالم كبير و عالم صغير

در بسياري از اديان ،معبد تجلي عالم كبير (كل كائنات) و
عالم صغير (انسان) است .در اديان شرقي مانند دين هندو و
دين بودایی؛ استوپا تجلي مانداالي سهبعدي است .مانداال
نيز تصور كل كائنات بهصورت شهودي به حساب ميآید و
بدين گونه معبد نمادي از كل كائنات میشود.
"در شاستراها ،راهنماي سنتي ساخت بناها ،قسمتهاي
مختلف معبد با پيكر انسان برابر داشته ميشد و براي
اطمينان از بينقص بودن بنا معماران تهديد ميشدند اگر
نقص و كاستي در ساخت معبد وجود داشته باشد ،همان
نقص بر اعضاي آنها اعمال خواهد شد" [ماال ]1388 ،و
بدينگونه معبد تجلي عالم صغير نيز به شمار ميرفت.
مکان معبد براساس ويژگيهاي طبيعي

مکان معابد در بسیاری از ادیان ،بر اساس ویژگیهای

شماره بیستم  /سال نهم /بهار1391

جغرافیایی (جغرافیای قدسی) انتخاب شده و ويژگيهاي
طبيعي محيط و قرارگيري معابد در ارتباط با برخی
بدنههای طبیعت (مانند آب ،كوه و خورشيد) از مهمترين
پارامترها در تعيين محل معابد به شمار ميرفتند .مکانیابی
معابد در بسیاری از ادیان بر این پایه استوار است که
کیفیات مثبت محیط را متجلی و تأثیرات منفی ناشی از
ساحتهای منفی و نحس طبیعت را خنثی سازد.
به عنوان مثال ،چنین رویکردی در معابد يونان باستان
وجود داشته است .در معابد یونان باستان توپوس ()topos
يا ويژگيهاي طبيعي مکان ،تعيينكننده محل قرارگيري
معابد براي هر خداي ويژهاي بود كه معابد به افتخار او
ساخته ميشدند ].[Liddell & Scott, 1996: 1806
به طوری که "معابد يوناني را بايد براساس مكان استقرار و
هدفي كه الهه در خدمت آن بود ربط دهيم" [شولتز1386 ،
" .]45-52 :مكانهايي كه در آنها طبيعت غالب است ،به
خدايان كهن عالم درون زمين هرا و دمتر اختصاص داشت.
اين مكانها معمو ً
ال در جاهاي كمارتفاعتري قرار داشتند.
مكانهايي كه در آنها عقل و انضباط آدمي مكمل و
متضاد نيروهاي زيرزمين است به آپولون تعلق داشت و
با ايجاد چشمانداز به سوی سيماي طبيعت مقدس همراه
بود .مكانهايي كه در آنها آدميان گرد آمده و مكانهايي
(پوليسهايي) ساختهاند ،محل آتنا است( .و معمو ً
ال در مكان
بلندتري قرار ميگرفت" [همان .]49 :
معابد پوزئيدون (خداي دريا) در كنار درياها و يا دماغههاي
مقدس رو به دريا ساخته ميشدند .و بدين ترتيب توپوس
منطقه يا ويژگيهاي طبيعي بستر بود كه محل معابد را تعيين
ميكرد.

نتیجهگیری
دین ،مهمترین ایدئولوژی شکلدهنده به ساختار اجتماعی ،فرهنگی و هنری در جوامع سنتی به شمار میرود و علیرغم وجود
تفاوتهایی که در ایدئولوژی ادیان مختلف وجود دارد ،میتوان نکات مشترکی نیز بین این ادیان مالحظه کرد که از آن با عنوان
"حکمت خالده" یاد میشود .حکمت خالده گرچه اصطالحی است که در حوزه فلسفه و دین مطرح شده است ،ولی با این وجود
قابل گسترش به حوزه مباحثی است که تحت تأثیر باورهای برگرفته از ادیان قرار دارند.
براساس دیدگاه "نقد هرمنوتیک هنر" ،یکی از مهمترین ویژگی هنرها ،جنبه کالبدی بخشیدن به اعتقادات و باورهایی است
که در شکلگیری آنها نقش داشتهاند .بنابراین در حوزه معماری دینی و قدسی ،که تحت تأثیر مستقیم باورهای دینی بودهاند،
میتوان از وجود نقاط مشترکی در میان معماری ادیان مختلف سخن گفت .با توجه به مباحث مطرح شده در این مقاله در
ارتباط با مقوله طبیعت و جایگاه عناصر آن در ایدئولوژی و معماری ادیان ،مالحظه شد که علیرغم وجود تفاوتها در نگرش
ادیان مختلف نسبت به این موضوع ،خطوط مشترکی نیز در نگاه آنها نسبت به طبیعت وجود دارد که در شکلگیری معابد آنها
نقش اساسی داشتهاند .بنابراین همانگونه که میتوان از وجود "حکمت خالده" در ایدئولوژی ادیان به صورت عام و نگاه آنها
به طبیعت به صورت خاص سخن به میان آورد ،در حوزه معماری معابد ادیان و جایگاه طبیعت در آنها نیز نکات مشترکی وجود
دارد که نشانگر وجود "حکمت خالده" در معماری آنها است.
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پینوشتها

 .1در واقع در آیین هندو سه خداي برهما ،شيوا ،ويشنو خدايان اصلي بوده و جايگاه برجسته تری نسبت به ديگر خدايان دارند.

 .2ساکنان کامبوج امروزی  Rajarajeswaram .4 / Dilmun .3 /رجوع شود به کراونHedernheim .6 / Carentum .5 / 170 ،1388 ،
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Abstract

Religions were raised as the dominant elements in ideology and cultural manner of society in traditional world and had profound impact
in shaping and the development of arts. Since the emergence of arts and religions, a deep relation between them can be identified. In
fact, in the traditional world, all aspects of arts were affected by religions, and religions had always used arts to promote their beliefs.
Architecture is no exception to this. In fact, architecture had an important role among other branches of art particularly when it came
to the construction of temples as places of worship. Although there are differences between different religions, you can still recognize
some fundamental similarities between them. Some similarities between religions are due to an issue which is titled «Sophia Pernnis» or
«Pernnial Philosophy». Perennial philosophy is a philosophical concept, which states that each of the world’s religious traditions shares a
single truth. Perennial philosophy asserts that there is a single divine foundation of all religious knowledge, referred to as the universal
truth. Each world religion, independent of its cultural or historical context, is simply a different interpretation of this knowledge. Sophia
Pernnis explains about similarities between some aspects of different religions and the Nature is one of the most important cases of these
issues. Nature, in the broadest sense, is equivalent to the natural world, physical world, or material world. Nature refers to the phenomena
of the physical world and also to life in general. Nature is the phenomena of the physical world collectively, including plants, animals, the
landscape, and other features and products of the earth as opposed to humans or human creations. Regarding religions, it ranges in scale
from the elements of nature to the cosmic. On the other hand, nature has had an important place in the beliefs of different religions, although
it has been sacred in many religions despite the similarities which are in their ideology, its place has changed from an element that is God
or a part of God to devil status. However, there are common elements of nature in shaping the temple architecture of different religions in
traditional world and issues such as the Holy Mountain, the Holy Light and the Holy Water are the most important examples of these cases.
This research studies the role of these elements in temples architecture of different religions. The main hypothesis of this study is that, as
there is «Sophia Pernnis» in the philosophy of the religions, there are some similarities in the architecture of temples which can be cited as
«Sophia Perennis». This article will examine the hypothesis pertaining to the elements of nature in different religions. Regarding to these
issues, the article studies different religions beliefs (including Hindus, Buddhists, Ancient Greeks and Egyptians religions, Christianity and
Islam) about the nature and its elements, and then studies the effects of their beliefs about nature on the architecture of temples.
In this context, this research seeks to answer the following questions:
• What is the status of Nature in different religions beliefs?
• Are there any similarities in the religious beliefs about the status of nature?
• Have different religious insights about nature caused effective differences in religions architectures?
• What common issues are there in relation with nature in temples architecture of different religions?
• Can insights provided by Sophia Perennis be applied to the field of religious art and architecture?
The study finds that, as we can identify similarities between all religious beliefs regarding the status of nature, there are some fundamental
similarities between religions temple architectures. Therefore, the meaning of «Pernnial Philosophy» or «Sophia Pernnis» can be extended
to the architecture of religious temples and the meaning of «Sophia Pernnis» can be used in the field of arts and architecture. The research
methodology of this paper is based on qualitative research and research methods are analytic and interpretation-historical. The present
research is a fundamental research and regarding to its data gathering method is a library research. Data collection tools and methods of
this paper are documents, papers, book chapters and architecture maps and illustrations. Data analysis methods are deductive and inductive
reasoning.
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