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 چكيده
اديان در جهان سنتی به عنوان عنصر غالب در تعیین خط فكري و آداب و منش هاي جوامع مطرح بوده و در شكل گیري و نحوة گسترش 

هنرها تأثیری ژرف داشته  به طوری که در جهان سنتي، دين با فلسفة زندگي و هنرها همزاد و همراه است.
طبیعت عنصري حائز اهمیت در اديان و واجد جايگاهی متفاوت در ايدئولوژی ها بوده است، به طوری که در جهان بینی جوامع سنتی علی رغم 
تشابهاتی که در آنها ديده می شود، جايگاه طبیعت از عنصری که خود خداوند يا جزئي از خداوند به شمار مي رفته تا عنصري شّر و جايگاه 
زندگي شیطان متغیر بوده است. با اين همه وجود عناصر مشترک طبیعت در شكل دهی به معماری به عنوان شاخه اي از هنرها که بیشترين 

قرابت با محیط و طبیعت را دارد، می تواند متأثر از ايدئولوژی هايی باشد که در اديان با عنوان »حكمت خالده« مطرح است. 
در اين راستا پژوهش درصدد پاسخگويی به سؤاالت زير است :

آيا بینش های دينی متفاوت در مورد طبیعت باعث تفاوت هايی تأثیرگذار در معماری اديان شده است؟ 
چه مباحث و عناصر مشترکی در ارتباط با طبیعت در معماری معابد اديان مختلف وجود دارد؟

آيا حكمت خالده يا جاويدان خرد در حوزه آثار هنری مرتبط با اديان، به ويژه معماری قابل گسترش است؟
و  نقشه ها  فیش،  تهیه  کتابخانه ای،  اسنادی،  اطالعات  گردآوری  روش های  و  ابزار  است.  تاريخی  تفسیری-  و  تحلیلی  پژوهش،  روش 

نمونه های آثار معماری هستند. روش تجزيه اطالعات نیز استدالل قیاسی و استدالل استقرايی )استنتاجی( است.
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مقدمه
بحران های زيست محیطی از مهم ترين چالش هايی است که 
انسان مدرن با آن مواجه است. برخی آن را نتیجه گسترش 
بازنگری  با  دانسته اند.  اخیر  سده های  در  مدرنیته  ايدئولوژی 
نتیجه  اين  سنتی  جوامع  در  مصنوع  و  طبیعی  محیط  رابطه 
حاصل می شود که در دنیای سنتی وجود نگرشی احترام آمیز و 
همراه با تقدس به طبیعت و عناصر آن در اديان سرزمین های 
مختلف سبب شده انسان همواره با مقدس و ملكوتی شمردن 
مدرن  دنیای  در  اما  باشد.  کوشا  آن  تكريم  و  حفظ  در  آن 
ديدگاهی نسبت به طبیعت گسترش يافته که در پی بهره وری 
هرچه بیشتر از آن جهت رفع نیازهای آنی خود بوده و باعث 
تخريب محیط زيست و رساندن آسیب های جدی به آن شده 
است. بنابراين بازنگری در ايدئولوژی انسان امروز نسبت به 
از گرفتار شدن در خطری که ممكن  را  او  طبیعت می تواند 
راستا  اين  در  و  داده  نجات  آورد،  وجود  به  خود  برای  است 
نگرش به گذشته رابطه انسان با طبیعت می تواند راه گشا باشد.

اول  بخش  است؛  شده  تدوين  بخش  چند  در  پژوهش  اين 
به ادبیات موضوع می پردازد و بخش دوم به بررسی نگرش 
اديان مختلف نسبت به طبیعت پرداخته و تأثیر اين ديدگاه ها 
را در شكل گیری معماری آنان نشان می دهد. بديهی است به 
دلیل تعدد اديان در سرزمین ها و زمان های مختلف، مطالعه 
تمامی آنان مقدور نبوده و در اين پژوهش به مطالعه اديانی 
حوزه  در  تأثیرگذار  و  ارزشمند  آثار  واجد  که  شده  پرداخته 
جینیزم،  بودايی،  هندو،  اديان  راستا  اين  در  معماری هستند. 
مصر باستان، يونان باستان، ايران باستان، مسیحیت و اسالم 
نكات  از  برخی  بررسی  به  سوم  بخش  است.  شده  انتخاب 
مشترک می پردازد که در معماری اديان در ارتباط با طبیعت 
وجود دارد و از آن به عنوان حكمت خالده در معماری ياد شده 

است و بخش چهارم نیز به نتیجه گیری اختصاص دارد.

مبانی نظری
در شكل گیری  غالب  عامل  سنتی  در جهان بینی های   : دین 
باورها و اعتقادات و مشی و رفتار جامعه و همچنین هنرهای 
در »فرهنگ دهخدا«  به شمار می رود.  آنها  در  گرفته  شكل 
شريعت،  طريقت،  کیش،  چون  واژه هايي  دين،  واژه  مقابل 
مقابل کفر آمده است و در گاتاها به سه بار مفهومي "کیش، 
ويژگی روحاني و تشخیص معنوي و وجدان" به کار رفته است 
]دهخدا، 1377: 11419-11417[.  "دين، عقايد و يك سلسله 
دستورهاي عملي و اخالقي است که پیامبران از طرف خداوند 
براي راهنمايي و هدايت بشر آورده اند، اعتقاد به اين عقايد و 
دو  در  انسان  اين دستورها سبب سعادت و خوشبختي  انجام 
جهان است" ]طباطبائي،1370: 4[. دين از نظر »امیل دورکیم« 
عبارت است از "دسته اي همبسته از باورها و اعمال مربوط به 

امور الهوتي که اين باورها و عقايد همه کساني را که پیرو 
نام امت متحد  به  اجتماع اخالقي واحد  آنها هستند در يك 
مي کند" ]دورکیم، 1383: 63[. بنابراين هر ديني واجد يك 
ايدئولوژي مستقل مرتبط با متافیزيك و ماوراءالطبیعه است 
که وجه هويت ساز آن دين به شمار رفته و جهان بیني غالب 

آن دين را در نگرش به مقوالت مختلف تعريف می کند.
 

حكمت خالده یا جاویدان خرد : باور به روح مشترک میان 
مي شود،  ياد  خالده«  »حكمت  عنوان  به  آن  از  که  اديان 
از  بسیاري  به  نسبت  اديان  نگرش  در  که  است  موضوعي 
مسايل باعث ايجاد ديدگاهی مشترک بین آنها و سبب سخن 
اديان  تمامی  میان  در  روح مشترک  وجود  از  بسیاری  گفتن 
برخی  وجود  با  می توان  بحث  اين  از  استفاده  با  است.  شده 
تفاوت ها در میان اديان مختلف به بررسی تطبیقی میان آنها 
پرداخت. گرچه بررسی تطبیقی میان اديان از حوزه تخصصی 
نگارندگان بیرون است، اما بررسی تطبیقی در ارتباط با مقوله 
اين مقاله  با معماری معابد می تواند در  ارتباط آن  طبیعت و 

مطرح شود.
»شوآن« حكمت خالده را "مطلقیت خداوند و آنچه که از آن 
مطلق بي نهايت ناشی مي گردد" تعريف مي کند. »سهرودي«، 
غالباً از "الحكمه الدينه" سخن گفته که اصطالحاً با  معناي سنتي 
 .]62  :  1388 ]نصر،  است  همسان  جاويدان  فسلفة  و  سوفیا 
حكمت خالده در اديان به دنبال يك جوهر اصیل در اشیاء و 
پديده ها است. بدين معني که همه اديان اعم از اديان يهودي، 
مسیحي، اسالم، ودا، هندو، بودايی، ذن، تائويي واجد جوهری 
مشترک و ازلی هستند و آن جوهر بر هنرها تأثیر مي گذارد 
و آنها را به هم نزديكتر مي کند. به همین دلیل است که در 
مي شود  هويدا  مشترکي  رمز  اديان  پیرامون  تطبیقي  مطالعة 

]رهنورد، 1380[.

طبيعت : در جهان بینی سنتی واجد جايگاه بسیار مهم بوده و به 
عنوان عامل مرتبط با ماوراءالطبیعه و نظم گیتی يا لوگوس مطرح 
است. عالوه بر آن طبیعت همواره به عنوان مهم ترين الگو برای 
هنرمندان در تجلی زيبايی مطرح بوده است. در فرهنگ دهخدا 
طبیعت به معنی "سرشت که مردم بر آن آفريده شده اند، نهاد، 
آب و گل، خوي گوهر، فطرت، ذات، غريزه و...؛ عناصر طبايع 
اربعه : چهار عنصر خاک، آب، باد، آتش؛ يكي از قواي نفس کل، 
قوة ساريه در اجسام، قوة مدبّره همه چیزها )عقل کل(، مبداء 
حرکت قوا که در او شعور باشد، مبدأ اول حرکت، چیزی که از 
آن حرکت و سكون پديد مي آيد و در )اصطالح تصوف( حقیقت 
الهي" ]دهخدا، 1377 : 15381 و 15382[ تعريف شده است. 
"ارسطو طبیعت را به عنوان "اصل و علت حرکت و سكون در 
جسمی که در آن است بالذات نه بالعرض" تعريف کرده است. 
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ابن سینا نیز کلمه طبیعت را به چند معنی به کار برده است که 
اساسی ترين آن نیرويی است که موجب حرکت عناصر است" 
]نصر، 1377 : 331[. اين تعاريف نشان دهنده شعورمند و متوسل 
به عقل کلی )سوفیا( بودن، حیات دار بودن و زنده بودن طبیعت 
 در ديدگاه حكمای سنتی بوده است. در ديدگاه معاصر، طبیعت 
"چیزي است که انسان در پديد آوردن آن دخالت نداشته باشد 
و طبیعت محصول ديالكتیك ذهني انسان و جهان عینیات 
است. طبیعت در ديدگاه معاصر کل کرة زمین و حتي عالم 
وجود مشتمل به همة موجودات و از جملة انسان، کرة زمین 
منهاي انسان و ساخته هايش، عناصر طبیعي اعم از داخل يا خارج 

محیط هاي زيستي را در برمي گیرد" ]نقي زاده، 1384 : 33[.

دیدگاه ها و ایدئولوژي ادیان مختلف نسبت به طبيعت
نسبت  اديان  نگرش  نحوة  در  نقاط مشترک  وجود  علی رغم 
ديدگاه هاي  که  است  ذکر  قابل  نكته  اين  طبیعت،  مقوله  به 
کاماًل متفاوتي نیز در اديان در سرزمین ها و زمان هاي متفاوت 
نسبت به آن وجود دارد که سبب بروز تفاوت هايی در نحوه 
اين  است.  شده  نیز  طبیعی  محیط  با  آنان  معماری  برخورد 
تفاوت ها به گونه ای است که جايگاه طبیعت از جايگاه همه 

خداباوری تا محل زندگی شیطان متغیر بوده است.

• دیدگاه همه خداباوری )طبيعت به عنوان بدنه الوهيت(
چنین ديدگاهی را می توان در دين هندويیزم مالحظه کرد. در 
دين هندوئیزم، طبیعت خود خداست و جزئی از برهما1 به شمار 
می رود. در واقع در اين دين، نوعي ديدگاه »همه خداباوري« 
قابل مالحظه است؛ چنانچه کل عالم هستي قسمتي از پیكر 
الوهیت برهما به حساب مي آيد. در اوپانیشادها "برخالف عقیدة 
استقالل مطلق  و  فرديت  انسان  روح  براي  عامیانه که  سادة 
قايل هستند، مابین برهما و آتمن )نفس ناطق( هويت مشترک 
يا وحدت کامل وجود دارد و همة نفوس انساني، نباتي يا روان 
حشره و ماهي همان برهماست" ]ناس، 1387 : 150[. بخش 
اعظمي از آئین هندو عالم را همان پیكر الوهیت مي داند و نظم 
طبیعت را تجلّي نظم الهي محسوب مي کند. بنابراين، اعتقاد به 
عالم کبیر و عالم صغیر )قانون برهما- آتمن( در اين ديدگاه 

وجود دارد.
 

• عناصر طبيعت به عنوان خدایان
عالوه بر آنچه در ارتباط با دين هندوئیزم ذکر شد، در اين دين 
شاهد پرستش عناصر طبیعت به عنوان الهه های مختلف نیز 
هستیم و در واقع »خدايان مظاهر طبیعت« به شمار مي روند 
]دورانت، 1385 الف : 466[. به عنوان مثال »ويشنو« خدای 
آتش،  خداي  »آگني«  طوفان ها،  دارنده  »ايندارا«  خورشید، 

»وايو« خداي باد و »ديئوس« خدای آسمان است. 

چنین ديدگاهی در دين خمرها2 و مصريان باستان نیز وجود 
دارد. دين خمرها ترکیبي از آنیمیزم يا پرستش ارواح مردگان 
)روح پادشاه(، پادشاه خدايي و پرستش نیروهاي طبیعت است 
که به دلیل مراودات تجاري با چین و هند، اديان بودايی و 
هندو بدان کشور راه يافتند. در دين مصر باستان نیز ترکیبي 
از پرستش هاي نیروهاي طبیعت با آنیمیزيم و پادشاه خدايي 
را می توان مالحظه کرد. در اديان مصريان، عناصر طبیعت به 
عنوان خدايان مورد پرستش قرار مي گرفتند و خدايان مرتبط 
با خورشید همچون )رع( و )آتوم( مهم ترين خداي مصريان 

به شمار مي رفتند.

• طبيعت، جایگاه زندگی خدایان
مطرح بودن طبیعت به عنوان مكان زندگی خدايان، ديدگاهی 
است که در برخی از اديان همچون دين يونانیان باستان وجود 
داشته است. يونانیان ابتدايي، ارواح موهوم و قواي طبیعت را 
مي پرستیدند. در يونان، طبیعت منزلگاه خدايان است و اگرچه 
مصاديق  پرستش  خمرها  و  مصری  و  هندو  آئین های  مانند 
طبیعت وجود دارد، ولي اين الهه ها خود عناصر طبیعت نیستند 
انساني هستند که قواي طبیعت  با چهره هاي  بلكه خدايانی 
را در دست خود دارند ]ناس، 1387 : 87-77[. يونانیان در 
که  طبیعت  از  مكان هايي  در  و  پیرامونشان  طبیعت  تفسیر 
مثل صخره هاي  به خود مي گرفت،  يا عجیبي  شكل خاص 
شاخ شكل و غار يا چاه، بدان شخصیت هاي خدايي مي دادند. 

هر مكاني که صفاتي شاخص داشت مظهري از خدا بود.

• مقدس بودن عناصر طبيعت و نماد الوهيت بودن آن
اين ديدگاه در بسیاری از اديان قابل مالحظه است. در ايران 
مقدس  آن  عناصر  و  طبیعت  زرتشتي(  )دين  اسالم  از  قبل 
شمرده مي شدند و گاهي داراي ايزداني بودند. در پیام زرتشت 
و  آب  و  زمین  به  احترام  و  طبیعت  حفظ  چیز  هر  از  بیش 
در   .]53  :  1387 ]محمدی،  می شود  ديده  گیاهان  و  خاک 
آلوده  از اهورامزدا به شمار مي رفته و  اين دين آتش نمادي 
کردن طبیعت و عناصر آن همچون آب، باد، آتش و خاک، 
اردو  يا  الهه اشي خشو  و  آناهیتا  و  بوده است  بزرگ  گناهی 
خشو ]رجوع شود به خالقی مقدم، 1386[ در ايران ايزد بانوي 

آب بودند. 

• آیه بودن طبيعت
آيه واژه ای است که در تعالیم اسالمی در ارتباط با طبیعت به کار 
می رود و با مفهوم نماد در ارتباط است. در باور اسالمی طبیعت 
به عنوان آيه و تجلي الهي مطرح است. "در واقع در دين اسالم 
عناصر عالم وجود چنان بي واسطه به وجود خالقي توانا اظهار دارند 
از نظر  که مي توان آنها را آيه نامید" ]نقی زاده، 1388 : 53[. 
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که  ملكوت  واجد  و  هوشمند  است  موجودي  طبیعت  اسالم، 
اگرچه براي انسان خلق شده، ولي انسان مجاز نیست هرگونه 
که تمايل دارد از آن استفاده کند و طبیعت همواره در ذکر و 

تسبیح خداوند بوده و تجلي قوانین حاکم بر عالم است.
به  جانشین خداوند  و(  )خلیفه اهلل  "انسان  قرآن  از چشم انداز 
و  داده شده  برتري  موجودات  ساير  به  که  است  زمین  روي 
زمین به عنوان محل زندگی او قرار داده شده )نمل : 61 و 
اعراف : 24 و 72( و از آنجا که انسان براي حیات در جهان 
ديگر خلق شده )مؤمن : 39( و زمین تنها ممر و مكان آماده 
شدن و صالحیت يافتنش براي ورود به حیات جاويد ايفای 
نقش می کند )بقره : 36، مؤمن : 39(، لذا مهم ترين ضرورت 
)امانت داري وي و( بهره گیري مناسب از اجزای جهان براي 

رسیدن بدين موضوع است" ]نقي زاده، 1384 : 25[.

• طبيعت به عنوان محل زندگی شيطان
قرون  در  مسیحی  غرب  انديشه های  در  ديدگاهی  چنین 
"مفهوم طبیعت در غرب مسیحی  وسطی مالحظه می شود. 
فراز و نشیب زيادی را به خود ديده است" ]منصوری، 1385[. 
در واقع می توان سیر تحول انديشه های غرب مسیحی را در 

چند دوره مطالعه کرد :
صدر مسيحيت تا قرن 11 و 12 ميالدی

در قرون وسطی و پس از امپراتوری روم تا قرن های 11 و 12 
میالدی؛ طبیعت اگرچه مخلوق خداوند بود ولي به دلیل شريك 
شدنش در هبوط انسان از بهشت، جايگاه شیطان به حساب 
مي رفت. اين نگرش در انديشه های بسیاری از فیلسوفان صدر 
»قديس  و  اريگنا«  اسكاتون  »يوهانس  جمله  از  مسیحیت 
آگوستین،  قديس  چنانچه  است.  مالحظه  قابل  آگوستین« 
فیلسوف قرن 4 و 5 میالدي در مورد طبیعت مي گويد : "همة 
عالم با تنوع بي پايانش مخلوق خداست و براساس نظم الهي 
ساخته شده ولي پس از شريك شدنش در هبوط انسان، طبیعت 
فاسد و شرير جاي طبیعت خیر را گرفته" ]نصر، 1386 : 29[. 
"پس از اين قبیل بي نظمي ها، از طبیعت شكل گرفته توسط 
خدا چه باقي مانده؟ شر گناه آدمی، ولی با انتشار آن تا روزگار 
ما به صورت شر طبیعت درآمد. از آن پس طبیعت فاسد جاي 

طبیعت خیر را گرفت" ]همان : 91[.
صدر  کاتولیك  الهي دانان  تأثیرگذارترين  از  نظريه  "اين 
مسیحیت، تأثیري ژرف بر پاره اي از تفكرات مسیحي در مغرب 
زمین، هم کاتولیك و هم پروتستان به حیث رويكرد آنها به 
طبیعت داشت" ]همان[. بنابراين در انديشه هاي کلیسايي و 
به ويژه عرفان مسیحي، طبیعت  خانه شیطان قلمداد مي شود، 
چه طبیعت با زيبايي ها و جذابیت هاي خود، انسان را فريفتة 
خويشتن مي سازد و نفرت او را از دنیا مي کاهد. اين نگرش 
منفي نسبت به طبیعت را مي توان در جدا کردن مكان مقدس 

صومعه از طبیعت که جايگاه شیطان به شمار مي رود مالحظه 
کرد. در واقع "پس از سقوط امپراتوری روم و به ويژه پس 
از گسترش اسالم در قرن هفتم میالدي، تمدن شهري در 
اروپا رو به انحطاط گذاشت. تا قرن يازدهم میالدي صومعه 
مانند  و  مي کرد  عمل  اقتصادي  و  فرهنگي  مرکز  حكم  در 
جديد  سكونت گاه هاي  تكوين  موجب  فئودالي  قلعه هاي 
بیروني کیلساهاي صدر  "نماي  شد" ]شولتز،1386 : 175[. 
مسیحیت نیز لفافي پیوسته و بسته )برعكس کلیساهاي دورة 
: 217[ که  ]همان  بود"  رومیانه دژ  بود و کلیساي  گوتیك( 
طبیعت  از  صومعه  درون  مقدس  فضاي  کردن  جدا  باعث 

پیرامون می شد که شر به حساب مي آمد.
از قرن 12 تا دوره رنسانس 

از قرن 11 و 12 میالدي، نگرش مثبت تري نسبت به طبیعت 
را می توان در  نمونه آن  آمد که  به وجود  در غرب مسیحی 
اين دوره  انديشه هاي »توماس آکونیاس« مالحظه کرد. در 
توجه بیشتری به جنبه هاي مثبت طبیعت اعمال می شود. به 
اعتقاد آکويناس، "خداوند، علت وجود همة موجودات است. از 
آنجا که نسبت همة موجودات به عقل الهي، نسبت آثار هنري 
به هنر است، هر شيء طبیعي به دلیل صورتش منطبق با هنر 

الهي است" ]نصر،1386 : 136 و 137[.
با اين تغییر نگرش نسبت به طبیعت "در کلیسا هاي گوتیك، 
جسمانیت زدايي بصري يا نمادين جاي خود را به اضمحالل 
واقعي ديوار داد. ديوار شفاف شد و با پیرامون خود به تعامل 
رسید. )عالوه بر آن( سكونت گاه هاي شهري اهمیت اساسیش 

را در قرون وسطاي متأخر بازيافت. 
از قرن 11 به بعد بر اثر افزايش چشمگیر جمعیت، سیر عمومي 
 : ]شولتز،1386  داد"  رخ  اروپا  مرکز  و  غرب  در  شهرنشیني 
217[ و زندگی اجتماعی از درون صومعه ها که با لفاف های 
پوشیده اش طبیعت مقدس درون صومعه را از طبیعت بیرون 

جدا می کرد، خارج شد.
از دوره رنسانس تا عصر روشنگری

و  فلسفه  در  بايد  را  طبیعت  واقعی  يافتن  اهمیت  واقع  در 
در  کرد.  مالحظه  شیوه پردازانه  و  رنسانس  دوره  معماری 
مقدس  عناصر  ساير  حاشیة  و  کنار  در  "طبیعت  دوره  اين 
اين  يافت.  ظهور  فرصت  که  بود  جامعه  مقبول  باورهاي  و 
شخصیت از طبیعت به عنوان هويت انضمامي و حاشیه اي تا 
عصر روشنگري دوام آورد" ]منصوري، 1385[. در اين دوره با 
نگرش مثبت تری که نسبت به طبیعت در مقايسه با دوره های 
پیشین به وجود آمده بود، شاهد ترکیب بیشتر آثار معماری با 
طبیعت پیرامون خود هستیم چنانچه آثار معماری در تعامل 
بیشتر با طبیعت ساخته می شدند. شرزدايی از طبیعت در عصر 
زيست  محیط  "واژه  چنانچه  رسید.  خود  اوج  به  روشنگری 

ابداع عصر روشنگري )قرن 18( مي باشد" ]همان[.
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عصر حاضر
نگرش  شاهد يك  در غرب؛  رنسانس  دورة  از  واقع پس  در 
با  يك سو  از  هستیم.  طبیعت  مقولة  به  نسبت  دوگانه 
ماوراء الطبیعه زدايي از طبیعت و تبديل آن به موجودي بي شعور 
و فارغ از متافیزيك، طبیعت به موجودي بي جان و فاقد حق 
مطرح شد که مادة خام فعالیت هاي انساني را تشكیل می دهد 
و انسان اجازة هرگونه دخل و تصرفي را در آن دارد و از سوی 
ديگر با کنار گذاردن ديدگاهی که در قرون وسطی طبیعت را 
جايگاه شیطان به حساب می آورد، شاهد اهمیت يافتن توجه 
بدان در برخی از محافل فكری معاصر و تبديل شدن به يكی 

از موضوعات اصلی در هنرها هستیم.

تأثير ایدئولوژی متفاوت ادیان در ساخت محيط مصنوع
باورها  کردن  کالبدی  هنرها،  در  اساسی  جنبه های  از  يكی 
عنوان  به  نیز  معماری  بدين سان  است.  هنرمند  اعتقادات  و 
شاخه ای از هنرها که بیش از بقیه با محیط در ارتباط است از 
اين قاعده مستثنی نبوده و همواره تحت تأثیر ايدئولوژی های 
شكل دهنده بدان قرار دارد. مالحظه ديدگاه های رايج اديان 
طیف  که  کرد  خواهد  روشن  را  نكته  اين  طبیعت،  مورد  در 
وجود  طبیعت  به  نسبت  مختلف  اديان  در  باورها  از  متنوعی 
معماری  در  تا  شده  سبب  خود  خودی  به  که  است  داشته 
تعامل  راستای  در  متنوعی  برخورد  نحوه  شاهد  اديان  اين 
نسبت  نگرش  اين  باشیم.  مصنوع  محیط  با  طبیعی  محیط 
اعتقاد به جايگاه  تا  از ديدگاه همه خداباوری  به طبیعت که 
شیطان بودن متغیر است، سبب شده الگواره های متفاوتی در 
مورد ارتباط معماری آنها با طبیعت وجود داشته باشد و اديان 
اين  با  متناسب  الگوی  مصنوع،  محیط  به  سازمان دهی  در 
ديدگاه ها را برگزينند که در اين میان می توان به رويكردهای 
"طبیعت ستیز"، "طبیعت گريز"، "طبیعت گرا"، "طبیعت ساز" 

و "وحدت با طبیعت" اشاره کرد.
رياضت طلبانه  انديشه های  در  ريشه  که  رويكرد طبیعت گريز 
بودائیسم، جینیزم و همچنین ديدگاه مسیحیت  اديانی چون 
شكل  غاری  معابد  معماری  در  دارد،  طبیعت  مورد  در  اولیه 
و  اولیه  هندوئیزم  معابد  برخی  همچنین  و  جینیزم  و  بودايی 
صومعه های مسیحی قابل مالحظه است. رويكرد طبیعت گرا 
و  است  طبیعت  عناصر  به  تقدس آمیز  نگاهی  دارای  که  را 
معبد را در ارتباط با عناصر طبیعی قرار می دهد، می توان در 
از اسالم )دين زرتشت(  ايران قبل  باستان و  يونان  معماری 
مالحظه کرد. وحدت با طبیعت که ريشه در انديشه های همه 
يكی  الوهیت  پیكر  با  را  طبیعت  و  دارد  هندوها  خداباوری 
می داند، تجلی خود را در معابد هندوئیزم بر جای نهاده است. 
دارد  قرار  پیرامون  طبیعت  با  تعاملی  چنان  در  معبد  چنانچه 
اجزای  عنوان  به  درخت  و  رود  همچون  طبیعت  اجزای  که 

معبد و يا عبادتگاه مطرح می شوند. در معماری سرزمین های 
به  معماران  تمايل  مصر،  و  ايران  همچون  بیابانی  و  خشك 
بهره گیری از عناصر طبیعت از يك سو و بیابانی بودن محیط 
تعامل  برای  معماران  که  شد  طبیعی سبب  عناصر  کمبود  و 
يا  و  نمادين  صورت  به  خود  طبیعت،  با  پرستشگاه ها  بیشتر 
مصنوعی دست به ايجاد عناصر طبیعی بزنند )مانند استفاده 
از نقوش اسلیمی گیاهی در مساجد( و رويكردی طبیعت ساز 
را پیش بگیرند ]رجوع شود به نقره کار، 1387 : 349[. اما در 
نوعی  شاهد  مدرن،  معماری  در  به خصوص  و  معاصر  دوره 
رويكرد طبیعت ستیز در معماری هستیم که با ناديده گرفتن 

طبیعت، به دنبال چیرگی بر آن است.

حكمت خالده، طبيعت و معماری
علی رغم تفاوت هايی که در نگاه اديان نسبت به مقوله طبیعت 
وجود دارد، شباهت هايي اساسي و ايدئولوژی های مشترکی نیز 
در میان آنها نسبت به اين پديده قابل مالحظه است که ناشي 
از وجود حكمت خالده در اديان مختلف است. در واقع، وجود 
حكمت خالده در معماری اديان از جهات مختلف قابل بررسی 
عوامل  تأثیر  لحاظ  از  مسئله  اين  پژوهش  اين  در  که  است 
طبیعت در شكل گیری معابد مورد بررسی قرار گرفته است. در 
اين راستا، نگرش اديان نسبت به موضوعاتی همچون "کوه 
مقدس"، "خورشید و نور مقدس"، "آب" و "تجلی عالم کبیر 
و صغیر بودن معبد" و همچنین توجه به "ويژگی های طبیعی 

بستر در مكان يابی معبد" بررسی شده است.

کوه مقدس
اديان  میان  اعتقادات  در  که  باورهايي  قديمي ترين  از  يكي 
به وجود کوه های مقدس است که  باور  دارد،  مختلف وجود 
تأثیر مهمی را در معماری معابد بر جای گذارده است. تجلی 
کوه مقدس در معابد را می توان در 4 رويكرد طبقه بندی کرد :

معبد، تجلی کوه مقدس
اين رويكرد در معماری معابد بسیاری از اديان همچون اديان 
باستان بین النهرين، مصر، هندويیزم و بودايی قابل مالحظه 
به کوه مقدسی وجود  اعتقاد  بین النهرين،  معماری  در  است. 
نقشه  در  می کردند.  زندگی  آن  در  خدايان  که  است  داشته 
اقیانوس است که  از زمین، زمین قرص شناوری در  بابلیان 
کوه  مرکزش  در  و  گرفته اند  میان  در  را  آن  کوه هايی  رشته 
]ديز، 1376[.  آسمان می سايد  بر  است که سر  واقع  جهانی 
باز  اساطیر سومری  به  بین النهرين،  در  نگرشی  چنین  ريشه 
باورهای  در  اولیه  زمان های  از  مقدس  کوه  ايده  می گردد. 
سومری وجود داشته است ]Rice, 2004: 58[. سومريان به 
جزيره مقدسی اعتقاد داشتند که مرکز کائنات و نقطه آغازين 
يا  کوه  يك  صورت  به  اغلب  و  می رفت  شمار  به  آفرينش 
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تصور  برآورده  سر  اولیه  آب های  میان  از  که  ابتدايی  تپه ای 
می شد ]Ibid[. نام اين سرزمین مقدس، کوه »ديلمون«3 بود 
ديلمون  سومری  متن های  در   .]Jakobsen, 2011: 150[
به عنوان سرزمینی بهشتی ياد شده است که خدايان در آن 
سكونت داشتند ]Rice, 2004: 232[ و آفرينش اولیه در آن 
رخ داده است. نمادپردازی اين کوه مقدس ايده شكل گیری 
زيگورات های بین النهرين را در خود داشت ]Ibid: 58[. فرم 
نام زيگورات که در دوره های بعد مشخص شد، در زمان  و 

سومری ها به معنای کوه بوده است ]زارعی، 1385 : 16[. 
چون  عناوينی  با  زيگورات ها،  از  بسیاری  آن  بر  عالوه 
قصر  آسمانی،  کوهستانی  مقر  آسمان،  از  "پلكان هايی 
وصف  ساختگی  کوه های  يا  آسمان،  به  منتهی  کوهستانی 
کرده اند" ]مددپور، 1388 : 124[. معبد به عنوان نمود کالبدی 
معماری  آثار  و  بین النهرين  معماری  در  بعدها  مقدس،  کوه 
بابلی، آشوری، ايالمی و آکادی  بسیاری از تمدن ها همچون 

تجلی يافت. 
مصريان نیز به کوهی مشابه در اساطیرشان اعتقاد داشتند که 
"تاـ تنن" يا "بن ـ بن"  نام داشت و از آب هاي آغازين ]با نام 
»نو« (Nu) يا )Nun([ سر بر آورده است و مرکز جهان به 
 Rice, 2004: 57, و Remler, 2010: 28[ شمار می رفت
234 ,233 ,180 ,58[. اهرام مصر که آرامگاه و معبد بودند 
شمار  به  مقدس  کوه  اين  از  نمادی  زيگورات ها  همانند  نیز 
می رفتند ]Rice, 2004: 58, 161[. تجلی کوه مقدس بن 
بن را می توان در شهر سازي باستاني مصريان مالحظه کرد 
که در هر شهري تپه اي آغازين ساخته می شد. بن بن بعدها 
نماد کوه  و  نام سنگ مقدسي در معبد خورشید هلیوپولیس 
بدان  خورشید  اشعة  که  شد  محلي  اولین  و  ابتدايی  مقدس 
مي تابد ]Remler, 2010: 28[ و اهرام  نیز شباهت آشكاري 
به سنگ هاي بن بن دارد که در معابد مصری به کار می رفت 

)تصوير1(.     
در کیهان شناسی بودايی، هندوئیزم و جینیزم نیز کوه کیهانی 
- با نام مرو )سومرو( - در مرکز کیهان قد کشیده و محور 
و مدار عالم محسوب می شود ]ديز، 1376[. »مرو« به عنوان 
نقطة تالقي زمین و آسمان و محور جهان، مرکز کائنات و 
نخستین جايی که از میان آب هاي نخستین سر به بیرون آورد 
در آئین جینی و هندويی و بودايی شناخته می شده و خدايان 
در باالترين نقطة آن در قلة مرکزي و محور جهان زندگي 

.]Mobbett, 1983 : مي کردند ]رجوع شود به
باعث  نیز،  کوه  اين  مرکز  در  خدايان  زندگي  به  اعتقاد 
شكل دهي بسیاری از معابد مهم هندويي و بودايی به شكلی 
از  )که  کايالسانتا  معابد  مثال  عنوان  به  از کوه مقدس شده 
لحاظ لغوي به مفهوم کوه مقدس بوده و به عنوان منزلگاه 
هیمالیايی شیوا مطرح بوده( به عنوان معابدي مطرح می شدند 

تصوير 1. باال : تصويری از سنگ بن بن که تمثیلی از کوه بن بن است. پايین : اهرام 
Wilkinson, 2000: 21 : مصر. مآخذ

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

که چون کوه تصوير  شده اند ]رجوع شود به کراون، 1388 : 
157[ و يا معبد هندويي راجارا جس وارام4 با 66 متر ارتفاع 
براي خداي شیوا و يا معبد مقدس بوده گايا )تصوير2 راست(؛  
]همان : 187[ به عنوان معبدی که تجسمی از کوه مقدس 
است با ارتفاع 55 متر از عبادتگاه های اصلی بودائیان به شمار 

می رود.
در معماري و هنر کامبوج )خمرها(، که داراي ديني مشتمل 
نیروهاي طبیعي به  آنیمیزم و پرستش  پادشاه ـ خدايي و  به 
بودايی  و  متقدم تر  دورة  در  هندويي  اديان  با  امتزاجي  همراه 
کوهي  عنوان  به  معبد  تجلي  شاهد  است،  متأخرتر  دورة  در 
برافراشته از میان آب های آغازين به صورت شفاف تر هستیم که 
با حفر خندق هايي به صورت چهارگوش منظم به دور معابد که 
جايگاه زندگي پادشاه نیز به شمار می رفت، انجام می يافته است. 
نمونه های اين کوه های مقدس در معابد مختلف مانند معابد واقع 
در آنگاکور همچون »زيارتگاه باخنگ« ]راوسون، 1384 : 60[ 
»معبد پرياکو« و »معبد آنگاکوروات« ]همان : 94-93[ مالحظه 

می شود که بر اساس نقشه مانداال ساخته شده اند.
معبد بر فراز کوه مقدس

معماری  و  باستان  يونان  معابد  در  می توان  را  رويكرد  اين 
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تصوير 2. راست : معبد بوده گايا، معبد تجلی کوه مقدس آئین بودايی.   چپ : آتشكده آذرگشنسب، معبد بر کوه مقدس، آئین زرتشت. 
.Craven, 2010: 187 و  http://www.mypersianforum.org/showthread.php?t=41859: مآخذ

Fig2. Right: Temple of Bodh Gaya, Left: Azar-Ghoshnasb. Source: http://www.mypersianforum.org/showthread.php?t=41859 and 
Craven, 2010: 187. 

و  جینیزم  بودائیسم،  اديان  باستان،  ايران  در  زرتشتیان 
هندوئیسم و اديان ابراهیمی يهودی و مسیحی مالحظه کرد. 
اين رويكرد، معبد را نه به شكل کوهی اسطوره ای، بلكه آن 

را بر فراز کوهی مقدس متجلی می سازد.
در  مقدس  کوه  با  مرتبط  اسطوره هاي  باستان  يونان  در 
نوشته هاي »هومر« قابل مالحظه  است. "الهه های متعدد در 
نزد اين شاعر در امكنه مختلف متفرق نبوده اند، بلكه مسكن 
بلند اولمپ، در اين منزلگاه علوی که  مشترکی در قله کوه 
بسی واالتر از آن کوهی است که هم اکنون در خاک تسالی 
که  زئوس  معبد   .]84  :  1387 ]ناس،  دارند"  است،  موجود 
معابد  همراه  به  مي رفته  شمار  به  يونانیان  خداي  مهم ترين 
خدايان ديگر همچون »هترا« بر روی کوه مقدس المپ واقع 

شده است.    
در ايدئولوژی آئین زرتشتي و ايران قبل از اسالم نیز اعتقاد به 
کوه مقدس ايران ويچ و کوه البرز يا هربرز يا تیره که در کنار 
درياي فراخكرد در مرکز دنیا واقع شده و از طريق پل چنوات 
از قله اش به آسمان متصل بوده قابل مالحظه است ]رجوع 
شود به محمدی، 1388 : 48 و 93[. تجلي اين کوه مقدس 
در معماري زرتشتیان در معابد سه گانة اصلي آنها که در باالی 
بودند، مالحظه  برکه ای مقدس ساخته شده  کوه و در کنار 
 : )تصوير2  آذرگشنسب  آتشكدة  آذربايجان؛  در   : می شود 

چپ(، فارس؛ آذر فرنبغ و خراسان؛ برزين مهر.
از نمونه معابد هندو ساخته شده بر فراز کوه، می توان معبد 
در  هیل«  »چاموندی  معبد  و  تانجور  در  رانگم«  »شری 
ارتباط  اين  معابد مصری ساخته شده در  نمونه  از  و  میسور، 
معبد »حتشپسوت« را نام برد. در آئین يهوديت، معبد سلیمان 
: چینگ،  به  بود ]رجوع شود  بر فراز کوه موريا ساخته شده 
نوشته های  اساس  بر  سلیمان  سوم  معبد  و   ]104  :  1389

کتاب مقدس بر روی کوه سینا )طور سینا در اسالم( ساخته 
خواهد شد. تپه کاپیتول در رم که در دوره قبل از مسیحیت 
جايگاه معابد ساتورن )498 ق.م( و معبد کنكورد )336 ق.م( 
بود و پرستشگاه ژوپیتر تونانوس در آن قرار داشت ]دورانت، 
سن  کلیسای  محل  به  مسیحیت  دوران  در   ]71  : 1385ب 
پیترو يكی از مهم ترين کلیساهای دنیای کاتولیك بدل شد. 
در آئین اسالم، قبه الصخره و مسجداالقصی که از مكان های 
مقدس مسلمانان است بر فراز تپه موريا ساخته شده و عالوه 
بر آن در قرآن کريم خداوند به کوه طور يا طور سینا قسم ياد 

کرده است )سوره التین، آيه 2(.
معبد در درون کوه مقدس

ساخت معبد به صورت معابد غاری در دل کوه ها، نوع ديگر 
ارتباط معابد با کوه های مقدس است. چنین رويكردی در معابد 
و  اولیه هندوها  معابد  و  بودائیسم  و  اديانی چون مهرپرستی 
پیروان جینیزم و برخی از معابد مصر باستان مالحظه می شود. 
آئین مهرپرستی، حادثه کشته شدن گاو نخستین توسط  در 
میترا در درون غار اتفاق افتاد و مراسم مذهبی در غارنماها 
)مهرابه( اجرا می شد ]کومن، 1380 : 47 و 138[. گسترش 
سنت رياضت طلبی در اين کیش موجب شكل گرفتن تفكر 
کوه ها  درون  شكل  غاری  معابد  و  شد  عرفانی  انديشه های 
پاسخ مناسبی برای اين مسايل بودند. از نمونه های غارهای 
مهرپرستان که باقی مانده اند، می توان از مهراب کارنتوم5 در 
نزديكی وين و مهرابه هدرنهايم6 در شمال فرانكفورت نام برد.

هندو  آئین  گسترش  از  قبل  تا  هند  در  که  بودايی  آئین  در 
دارای پیروان زيادی بود، در حالی پارسايان مرده در گورهای 
زنده در دل کوه  )استوپاها( می آرمیدند که رهروان  پشته ای 
]رجوع شود  بپردازند  به عبادت  آنها  در  تا  معابدی می کندند 
اولیه  قرون  در  آنكه  وجود  با   ]673  : 1385ب  دورانت،  به 
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مسیحی، چندين هزار غار معبد ساخته شده، تعدادی از آنها 
برای جینی ها و برهماها ولی قسمت اعظم آنها برای رهروان 
غارهای  معابد،  گونه  اين  نمونه   ]673  : ]همان  بود  بودايی 
آجانتا و معابد الورا، غار کارلی و غارهای جونار متعلق به آئین 
هیانايانه بودائیسم با انديشه های رياضت طلبی افراطی است.

هندوهای اولیه سبك خاص خود را پديد نیاوردند، بلكه بر اين 
خرسند بودند که نخست از نقشه معابد بودايی تقلید کنند که 
در دل کوه کنده شده بود ]همان : 674[ ولی بعدها نقشه های 
خاص خود را پديد آوردند و معابد بسیاری را بر اساس آنها 
از  پنجم(  قرن  )اوايل  اودياگیری  در  گوپتا  غارهای  ساختند. 
اين گونه معابد اولیه هندو است که بر اساس معماری غارهای 
بودايی ساخته شده است ]رجوع شود به چینگ، 1389 : 226[. 
در مصر باستان نیز معابد غاری را می توان در معبد رامسس 

دوم در ابوسمبل )1260 پیش از میالد( مالحظه کرد.
سایر موارد

ساخته شدن معبد از کوه مقدس نوع ديگری از ايجاد ارتباط 
کعبه  خانه  اسالم  دين  در  است.  مقدس  کوه  با  معبد  میان 
به عنوان مرکز کائنات و نقطة اتصال زمین و آسمان اولین 
بر آورده است  ابتدايي سر  از زير آب هاي  نقطه اي است که 
]رجوع شود به: نقی زاده و امین زاده، 1382[. در مجمع التواريخ 
و القصص و مأخذهای ديگر آمده است که سنگ های خانه 
کعبه را فرشتگان از 5 کوه مقدس و حجراالسود را از بهشت 

آورده اند. 

خورشيد و نور مقدس  
ارتباط با خورشید يا نور در معابد را می توان در سه دسته کلی 

طبقه بندی کرد :

معبد رو به شرق
معماري  در  نور  و  خورشید  که  تأثیراتي  مهم ترين  از  يكي 
جهت  سازمان هاي  و  جهت گیري  نوع  در  را  داشته اند  معابد 
کرد.  مالحظه  مي توان  خورشید  وضعیت  با  ارتباط  در  معابد 
چنانچه محور طولي بسیاري از معابد در اديان مختلف رو به  
شرق و محل طلوع خورشید است. جهت گیری معبد به سمت 
و خمرها،  بودايی  معابد هندو،  در  را می توان  طلوع خورشید 
همچنین  و  مهرپرستی  آيین  پیروان  مصريان،  يونانیان، 
کلیساهای مسیحی مالحظه کرد. »فردريك کوپر« با بررسی  
موارد،  درصد   80 از  بیش  در  که  می کند  بیان  يونانی  معابد 
جهت گیری معابد تحت تأثیر محل طلوع خورشید در قوس 
انقالبین تابستانی و زمستانی است. به عنوان مثال معبد آپولو 

.]Cooper, 1968 در باسائه چنین است ]رجوع شود به
در سرزمین مصر نیز جايگاه خداي خورشید به عنوان مهم ترين 
خداي مصريان تأثیر عمیقي در معماري معابد آنها داشته است. 

»فورالنگ« در پژوهش خود با بررسی 33 معبد از دوره مصر 
باستان، نتیجه گیری می کند که به جز يك مورد از موارد بررسی 
شده اند،  سازمان دهی  آن  راستای  در  معابد  که  جهتی  شده، 
محوری است که در راستای طلوع خورشید در زمان انقالب 
از نمونه   .]Furlong, 2007[ زمستانی و تابستانی قرار دارند
و  سوت  حتشپ  کارناک،  به  می توان  مصری  معابد  اين گونه 

آمون حوتپ اشاره کرد.
در اين میان معابد هندو، بودايی و خمرها غالبًا جهت گیری 
نیز  مهرپرستی  دين  در  داشته اند.  به سمت شرق حقیقی  رو 
سده  طول  در  بودند.  غربی  شرقي ـ  جهتي  داراي  مهرابه ها 
پنجم، ريشه خورشیدپرستی آن چنان ژرف بود که در اروپا نه 
تنها پیروان میترا، بلكه پیروان مسیح و کلیسا هنوز به سنت 
افق  تابان که در  برابر خورشید  ديرينه عادت داشتند که در 
پس از طلوع فراز می رفت ايستاده و سر فرود آورده و نیايش 
: 200[. در معماري مسیحیت در واقع  کنند ]کومن، 1380 
راستای جهت گیری کلیساها دارای جهت شرقی ـ غربی است. 
جهت شرق، نماد خدا و حرکت به سوی او و غرب، نماد انسان 

است ]پورجعفر و شهیدی، 1388 : 25[.

دادن  نشان  برای  مصنوع  عناصر  از  استفاده  و  سمبوليسم 
نور و خورشيد

استفاده از عناصر مصنوع يا طبیعی نمادين از ديگر روش هايی 
يا  و  نور  حضور  دادن  نشان  برای  پرستشگاه ها  در  که  است 
خورشید به عنوان يك عنصر مقدس استفاده شده است می توان 
آن را در پرستشگاه های اديان مختلف همچون معابد مصری 
و پرستشگاه های زرتشتیان و يا مساجد اسالمی مالحظه کرد. 
استفاده از ابلیسك و ورودی هايی با نام پايلون به عنوان عناصر 
مصنوعی که نمادی از حضور خورشید و نور مقدس در معابد 
مصری بود، نمونه ای از اين گونه نمادپردازی ها است. ابلیسك ها 
که معمواًل به صورت جفت در ورودی معابد نصب می شدند، 
به عنوان نمادی از طلوع و حضور خورشید به شمار می رفتند 
]Rossi, 2004: 184[ و در معابد مصری به عنوان تمثیلی از 
محلی که نخستین پرتوهای خورشید بدان می تابد مطرح بوده 
[Remler, 2010: 138] و سمبلی از خدای خورشید يا رع به 
شمار می رفت. براساس برخی از کتیبه های بازمانده، سر طاليی 
و درخشان آنها وسیله ای برای احضار و حفظ نور خورشید در 
معبد بوده است ]Rossi, 2003: 184[ اين ستون ها از لحاظ 
شكلي تحت  تأثیر پديده ای نجومي  با نام (sun pillar) بودند 

     .[Blackwell & Talcott, 2006, 62-67] تصوير 3(؛(
پايلون ها يا ورودی معابد مصری نیز، عنصر معماری ديگری 
با  نور  و  خورشید  ارتباط  باعث  نمادين  صورت  به  که  بود 
آن  میاني  بخش  که  برج  دو  از  ورودي ها  اين  می شد.  معبد 
کم ارتفاع تر و دو طرف آنها مرتفع تر بوده است و ورودي در 
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زير قسمت کم ارتفاع تر قرار داشته، تشكیل مي شده است و 
شباهت غیر قابل انكاری با واژه آخت به مفهوم آفتاب در زبان 
زبان تصويري مصري  در  واژة آخت  دارد.  تصويری مصری 
آنها  بین  از  که  بود  تپه اي  دو  به شكل  هیروگلیف،  خط  در 
خورشید طلوع مي کرد[Remler, 2010: 6 و رجوع شود به : 
Rice, 2004: 210[. در واقع نحوة قرارگیري اين ورودي ها 
به گونه اي بود که از میان آنها خورشید در روز خاصي از سال 
انقالبین زمستانی و تابستانی بود، طلوع می کرد  که معمواًل 

)تصوير4(.  
در  نور مقدس  و  از خورشید  ديگر  نمادين  تمثیلی  آتش هم 
باستان  يونان  و  هندوئیزم  زرتشتی،  معابد  در  که  بود  معابد 
مورد استفاده قرار می گرفت ]رجوع شود به ناس، 1387[. در 
بار در روز به سمت نور  از اسالم، زرتشتیان پنج  ايران قبل 
نماز برگزار مي کردند که اين نور مي توانست نور خورشید يا 
اورمزد است  بارز حضور  نشانه  باشد. آتش روشن،  آتش  نور 
عبادی  آئین های  در  آن  نقش  و   ]115  :  1388 ]محمدی، 
و چهارطاقی ها شده  آتشكده ها  باعث شكل گیري  زرتشتیان 
بنابر  يا منار،  نیز "اصطالح مناره  است. در معماري اسالمي 
نور"  "تابشگاه  يا  نار"  فروزشگاه   " يعنی  آن  ريشه ای   معنی 
]اردالن و بختیار، 1380 : 73[ به عنوان ستوني از نور مورد 

توجه قرار گرفته است. 

تصوير 3. پديده نجومی sun pillar  و ارتباط آن با ابلیسك ها و مناره ها.
)Wilkinson, 2000: 112( , )Peterson, 1999: 12( : مأخذ 

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

استفاده مستقيم از حضور نور در معبد
مسئله ای  نور،  به  نسبت  معنويت گرايانه  ديدگاهی  وجود 
است که می توان آن را در نگاه اديان مختلف نسبت به آن 
جوامع  در  متألهین  عرفا،  حكما،  نوشته های  در  همچنین  و 
اصلی  دارای  "نور  اديان  ديدگاه  در  کرد.  مالحظه  سنتی 
متافیزيكی و مقدس بوده و دارای ماهیتی معنوی و روحانی 
هستی،  تفسیر  زرتشت،  دين  در   .]1388 ]قدوسی فر،  است" 
واژه  مورد  در  که  تعابیری  و  آتش  جايگاه  و  فرشته شناسی 
»خورنه« وجود دارد، بر مبنای نور است. در دين يهود، اولین 
نور  خدا،  يا  مسیح  مسیحیت،  در  است.  نور  خداوند،  مخلوق 
است و پدر نورها و مسیح يا خدا در نور ساکن شده است. نور 
در دين اسالم نیز دارای جايگاه ويژه ای است. چنانچه خداوند 
در قرآن نور آسمان ها و زمین ذکر شده )سوره نور، آيه 35( 
و خداوند قرآن را نور می نامد ]همان[. چنین ديدگاهی نسبت 
به نور، با تجلی ای معنويت گرايانه در معابد اديان مختلف به 

عنوان نمادی از حضور پرودگار مورد توجه بوده است.

تصوير 4. شباهت بین واژه آخت به مفهوم آفتاب در خط تصويری مصری و پايلون ها يا ورودی های معابد مصری.
.Remler, 2010: 6 , Wilkinson, 2000: 56 : مأخذ 

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
آب در بسیاری از مكاتب فكری به عنوان ماده اولیه حیات، 
با پاکی و طهارت مادی و روحانی مطرح  و عنصری همراه 
است و نقش اساسی در فرايض دينی همچون وضو، غسل 
تعمید و تطهیر بر عهده دارد. بنابراين دارای اهمیت بسیاری 
در معماری معابد بوده و به اشكال مختلف در ساختار معبد 

مورد استفاده قرار گرفته است.
هندوها "خدايان را فقط در برابر محراب آنها عبادت نمي کردند، 
بلند،  پاي درخت  تا  از ساحل رودخانه  بلكه در هر گوشه اي 
هرجا چند سنگ به نام شیوا گرد آمده باشد، آن را مورد پرستش 
قرار مي دادند" ]کوماراسوآمي، 1384[. "رودخانه هاي عظیم نزد 
آنها  برده مي شوند و سرتاسر  نام  به تقدس و برکت  هندوان 
از منبع تا مقصد قابل پرستش هستند. يكي از اعمال عبادي 
هندوان اين است که در طول رودخانه هاي 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 بین راه صدها 
معبد و محراب موجود است. و يا در ساحل رود به يكي دو معبد 
بزرگ بروند و دست گلی زرد به رودخانه بیاندازند و در آن غسل 

کنند" ]ناس، 1387 : 286 و 287[.
يا همان  انجام ساندهیاها  "يك هندوي پرهیزگار در هنگام 
نمازهاي صبحگاهي و شبانگاهي که در کنار نهر يا حوض 
مي دهد"  قرار  ستايش  مورد  را  خورشید  مي گیرد،  انجام  آب 
]همان[. اين باورهاي مذهبي باعث شكل گیري معابد در کنار 
رودهاي مقدس و يا برکه هاي مقدس در تمدن هندوها شده 

است )مانند معابد جزيرة اِلفانتا(.
در معابد مصری، "بسیاری از معابد دارای برکه های مقدسی در 
محوطه خود بودند"[Wilkinson, 2000: 72] معابد مصري 
معبد  )مانند  مي شدند  احداث  درياچه ها  و  رودها  کنار  در  يا 
داخل  در  مصنوع  به صورت  مقدس  برکه اي  يا  و  ابوسیمبل( 
)تصوير5(.  )مانند معبد کارناک(؛  احداث مي شد  محیط معبد 
در کامبوج نیز اهمیت آب در دين آنها به قدری بود که در 
معماري کامبوج و خمرها خندق هاي مصنوعي به دور معابد 
کشیده مي شد تا تصوير کوه برخواسته از آب های ابتدايی را 
زنده نمايد )تصوير6(. در يونان باستان نوع خدا تعیین کننده 
معابد  مثال  عنوان  به  بود.  معبد  در  آب  بدنة  با  ارتباط  نحوة 
خدايان دريا و آب بايد در کنار درياها يا در کنار دماغه های 

مقدس که با بدنه دريا در ارتباط بود برافراشته می شدند. 
در معماري کلیساها، حضور آب را مي توان در نقش حوض 
از  تعمید  که  آنجا  "از  کرد.  مالحظه  کلیسا  ورودي  تعمید 
و  می گردد  آغاز  آن  با  مسیحی  آئین  که  است  رسوماتی 
در  تعمید  حوض  می رود،  شمار  به  کلیسا  به  ورود  الزمه 
بخش ورودی نمازخانه يا در ورودی صحن و هشتی واقع 

می گردد" ]پورجعفر و شهیدی، 1388 : 25[.

تصوير 5. معبد آنگاکور وات، معماری خمر.
Ching, Jarzombek, & Prakash. 2009: X. : مأخذ 

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

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

تصوير 7. ارتباط معبد با آب در معابد اديان مختلف. مأخذ : نگارندگان.
Fig7. Water and Temples relationship. Source: Authors.    
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عنصر  مقدس ترين  آتش  از  پس  آب  زرتشتیان،  انديشه  در 
اسالم  از  قبل  ايران  در  ]نقی زاده، 1382[.  به شمار می رود 
آب  ايزدبانوی  نیايش  برای  که  پرستشگاه هايی  بر  عالوه 
ساخته می شد، مهرابه ها و آتشكده ها نیز در نزديكي آب يا 
چشمه اي مقدس برپا می شد يا برکه ای در کنار آنها ساخته 
می شد؛ مانند آتشكدة آذرگشنسب و يا آتشكدة فیروزآباد. در 
اهمیت  و  عبادی  آئین های  و  آب  میان  ارتباط  اسالم  آئین 
با  فضاهايي  اسالمی  مساجد  در  تا  شد  سبب  طهارت  به 
حوضی  و  سردر  در  آب  حوض  همچنین  و  وضوخانه  نام 
به  ]رجوع شود  باشد  داشته  میاني حیاط ها وجود  در فضاي 

پیرنیا، 1353[.

معبد، تجلي عالم کبير و عالم صغير
در بسیاري از اديان، معبد تجلي عالم کبیر )کل کائنات( و 
عالم صغیر )انسان( است. در اديان شرقي مانند دين هندو و 
دين بودايی؛ استوپا تجلي مانداالي سه بعدي است. مانداال 
نیز تصور کل کائنات به صورت شهودي به حساب مي آيد و 

بدين گونه معبد نمادي از کل کائنات می شود. 
قسمت هاي  بناها،  ساخت  سنتي  راهنماي  شاستراها،  "در 
براي  و  مي شد  داشته  برابر  انسان  پیكر  با  معبد  مختلف 
اگر  مي شدند  تهديد  معماران  بنا  بودن  بي نقص  از  اطمینان 
همان  باشد،  داشته  وجود  معبد  ساخت  در  کاستي  و  نقص 
و   ]1388 ]ماال،  شد"  خواهد  اعمال  آنها  اعضاي  بر  نقص 

بدين گونه معبد تجلي عالم صغیر نیز به شمار مي رفت.
 

مكان معبد براساس ویژگي هاي طبيعي
ويژگی های  اساس  بر  اديان،  از  بسیاری  در  معابد  مكان 

ويژگي هاي  و  شده  انتخاب  قدسی(  )جغرافیای  جغرافیايی 
برخی  با  ارتباط  در  معابد  قرارگیري  و  محیط  طبیعي 
مهم ترين  از  و خورشید(  کوه  آب،  )مانند  بدنه های طبیعت 
پارامترها در تعیین محل معابد به شمار مي رفتند. مكانیابی 
که  است  استوار  پايه  اين  بر  اديان  از  بسیاری  در  معابد 
از  ناشی  منفی  تأثیرات  و  متجلی  را  محیط  مثبت  کیفیات 

ساحت های منفی و نحس طبیعت را خنثی سازد. 
باستان  يونان  معابد  در  رويكردی  چنین  مثال،  عنوان  به 
 )topos( وجود داشته است. در معابد يونان باستان توپوس
قرارگیري  محل  تعیین کننده  مكان،  طبیعي  ويژگي هاي  يا 
او  افتخار  به  معابد  که  بود  ويژه اي  خداي  هر  براي  معابد 

.[Liddell & Scott, 1996: 1806] ساخته مي شدند
براساس مكان استقرار و  بايد  را  "معابد يوناني  به طوری که 
هدفي که الهه در خدمت آن بود ربط دهیم" ]شولتز، 1386 
به  است،  غالب  طبیعت  آنها  در  که  "مكان هايي   .]45-52 :
خدايان کهن عالم درون زمین هرا و دمتر اختصاص داشت. 

اين مكان ها معمواًل در جاهاي کم ارتفاع تري قرار داشتند. 
و  مكمل  آدمي  انضباط  و  عقل  آنها  در  که  مكان هايي 
و  داشت  تعلق  آپولون  به  است  زيرزمین  نیروهاي  متضاد 
همراه  مقدس  طبیعت  سیماي  سوی  به  چشم انداز  ايجاد  با 
مكان هايي  و  آمده  گرد  آدمیان  آنها  در  که  مكان هايي  بود. 
)پولیس هايي( ساخته اند، محل آتنا است. )و معمواًل در مكان 

بلندتري قرار مي گرفت" ]همان : 49[. 
معابد پوزئیدون )خداي دريا( در کنار درياها و يا دماغه هاي 
توپوس  ترتیب  بدين  و  مي شدند.  ساخته  دريا  به  رو  مقدس 
منطقه يا ويژگي هاي طبیعي بستر بود که محل معابد را تعیین 

مي کرد. 

نتيجه گيری
دين، مهم ترين ايدئولوژی شكل دهنده به ساختار اجتماعی، فرهنگی و هنری در جوامع سنتی به شمار می رود و علی رغم وجود 
تفاوت هايی که در ايدئولوژی اديان مختلف وجود دارد، می توان نكات مشترکی نیز بین اين اديان مالحظه کرد که از آن با عنوان 
"حكمت خالده" ياد می شود. حكمت خالده گرچه اصطالحی است که در حوزه فلسفه و دين مطرح شده است، ولی با اين وجود 

قابل گسترش به حوزه مباحثی است که تحت تأثیر باورهای برگرفته از اديان قرار دارند.
براساس ديدگاه "نقد هرمنوتیك هنر"، يكی از مهم ترين ويژگی هنرها، جنبه کالبدی بخشیدن به اعتقادات و باورهايی است 
که در شكل گیری آنها نقش داشته اند. بنابراين در حوزه معماری دينی و قدسی، که تحت تأثیر مستقیم باورهای دينی بوده اند، 
می توان از وجود نقاط مشترکی در میان معماری اديان مختلف سخن گفت. با توجه به مباحث مطرح شده در اين مقاله در 
ارتباط با مقوله طبیعت و جايگاه عناصر آن در ايدئولوژی و معماری اديان، مالحظه شد که علی رغم وجود تفاوت ها در نگرش 
اديان مختلف نسبت به اين موضوع، خطوط مشترکی نیز در نگاه آنها نسبت به طبیعت وجود دارد که در شكل گیری معابد آنها 
نقش اساسی داشته اند. بنابراين همان گونه که می توان از وجود "حكمت خالده" در ايدئولوژی اديان به صورت عام و نگاه آنها 
به طبیعت به صورت خاص سخن به میان آورد، در حوزه معماری معابد اديان و جايگاه طبیعت در آنها نیز نكات مشترکی وجود 

دارد که نشانگر وجود "حكمت خالده" در معماری آنها است.
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Sophia Perennis and Nature’s Place in Ideology and Temples Architecture of 
Religious Sites
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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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