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 (19/01/1395، پذیرش: 28/08/1394)دریافت: 
 

 چکیده
ی مسکونی سالم در هاطیمحو  زندگیبخشی از تدابیر اقلیمی برای سازماندهی 

متون طب دورۀ اسالمی تحریر شده است. پزشکان قدیم حفظ سالمتی انسان 
وابسته به تعامل و سازگاری انسان با محیط  هدف اصلی طب، عنوانبهرا 

 ،انطباق ساختاری مزاج انسان با عناصر چهارگانه طبیعت بر هیتکاقلیمی، با 
ل انسان با ۀ تعامنیزم دررا ۀ دانش اقلیمی قدما سابق. این مقاله انددانسته

یمروش تفسیر تاریخی متون طب بررسی  بر هیتکبا  محیط طبیعی و مصنوع،
که روش زندگی اقلیمی و سازماندهی  دهدیمی این پژوهش نشان هاافته. یکند

ها، نهای جغرافیایی و تغییرات اقلیمی مکاهای مسکونی بر پایۀ ویژگیمحیط
 سالمتی و اقلیمحفظ انسان،  مزاجتدابیر پزشکان برای اعتدال  نیترمهم

رکت پویا و درمانی بوده است. از این منظر سالمتی انسان وابسته به مشا
زندگی  همسازی انسان با شرایط متغیر اقلیمی از طریق تغییر روش و مکان

های کالبدی این تغییرات در معماری است. بررسی )کوچ( و فراهم بودن زمینه
معماری مسکونی ایران نیز نشان و مقایسۀ تطبیقی تعالیم متون طبی و اجمالی 

عنوان  به- آن ما، رطوبت و تمیزیهوا )باد( به لحاظ میزان د عاملدهد که می
یابی نقش اصلی را در مکان -درمانی عامل ضروری سالمتی و اقلیم نیترمهم

 .داشته استو سازماندهی شهرها و فضاهای مسکن 

 .مسکن، هواۀ اسالمی، کوچ، دوراعتدال، اقلیم، سالمتی، طب : هاژهکلیدوا
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 مقدمه
های پشتیبان آفرینش آثار هنر و معماری اندیشهارفی که برخی دانشوران از تفسیر متع

طبیعی و عرفانی  های مابعداند، بیش از حد متأثر از خاستگاهدر جهان سنت ارایه داده
یا بدون شواهد مستند تاریخی علمی و  بسیاری از منتقدان، این رویکرد را غیر 1.است

ۀ اسالمی، بررسی، دورهای اخیر بسیاری از متون علمی دانند. خوشبختانه در دههمی
دهند که تفسیر تصحیح و منتشر شده است. شواهد مکتوب این میراث علمی نشان می

های پشتیبان آفرینش این آثار کافی برای تبیین اندیشه -فارغ از اعتبار آن- فوق
که ذیل علوم  را این تفسیر محدود بخش وسیعی از علوم قدما دیگر، تعبیر نیست. به

در پردۀ تفاسیر ، شدبندی مینظری تقسیم گانۀ حکمت یا فلسفۀریاضی و طبیعی در سه
ترین شعب علوم طبیعی است که دارد. علم طب یکی از مهمطبیعی پنهان می مابعد

تعالیم آن در جریان ارتباط مستمر عموم مردم با پزشکان، نقش مؤثری در آداب 
های مسکونی برای سالمتی و درمان داشته است. طسکونت و سازماندهی محی

رغم آشکارسازی مرزهای پیوند تاریخی علم )طب( و معماری متأسفانه این تعالیم به
اهتمام دانشوران نبوده  موردی ارشتهانیمباید از منظر  که چنداندر دورۀ اسالمی، 

 است.

ن اسالمی است های علمی تمدترین حوزهطب یکی از درخشان 2علم یا صناعت
یونانی در  ژهیوبهکه پس از پایان نهضت ترجمه و اقتباس از منابع طب ایرانی، هندی و 

هدف  ازآنجاکه. کردانگیز خود را آغاز های نخستین اسالمی، توسعۀ شگفتسده
؛ 6صن طبری، ؛ ابن رب11َّصاصلی این علم حفظ سالمتی انسان است )جالینوس، 

 ،و جرجانی 13، ص1ج ،نایسابن؛ 19، ص1ج،؛ مجوسی64ص ،1987 رازی،
(؛ پزشکان افزون بر ساختار جسمی و روانی انسان به مباحثی 61، ص1ج، 1393

های طبیعی و های محیط، اقلیم، روش زندگی سالم و ویژگیچون جغرافیای طبیعی
. مضاف بر این علوم، اندپرداختهی به این هدف ابیدستمصنوع )مسکونی( جهت 

                                              
میان هنر و عرفان اسالمی  ۀبازنگری در رابط. »ش(1389)، مهرداد. : قیومی بیدهندی برای آشنایی بیشتر نک. 1

 .189-175ص . 12ۀ . شمار6. سال تاریخ و تمدن اسالمیدر «. بر مبنای شواهد تاریخی
کار میمبتنی بر اندیشۀ درست و علمی به . از آنجا که مفهوم صناعت به دو معنای مطلق علم یا عملی )مهارت(2

 .کردندرفت؛ قدما به طب، صناعت طب نیز اطالق می
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به همراه نظریات حکما و مطالعات  1قدیم در زمینه آثار علوی دانانیعیطبنظریات 
ی اجتماعی با هاگروهی شخصیتی هایژگیوارتباط  درباره خلدونابناجتماعی 

چگونگی تعامل انسان با محیط  دربارهی از تعالیم قدما امجموعهجغرافیای اقلیمی، 
 . دهندیمدر دورۀ اسالمی را شکل  یقلیما

ابعاد این تعامل الزم است در اینجا مفهوم کلیدی اقلیم تبیین شود.  یبررسش از یپ
، دماجغرافیایی نظیر  هوایی یک منطقۀ و اقلیم در تعاریف جدید به شرایط آب

ی نسبتاً زمانمدتهای هواشناسی در و سایر مشخصه بارش، باد، فشار اتمسفررطوبت، 
به معانی تمایل،  2شود. این واژۀ عربی از لغت یونانی کلیماطوالنی نسبت داده می

 نیز به وهواآبکمابیش عوامانه به مفهوم کلی  طوربهو  شدهگرفته نهاد، خو و طبیعت
ی ناحیه، شهر، کشور و بیشتر به معنای واقع اقلیم در لغت عرب به معان . دررودیمکار 

از  میاقلنواحی سطح زمین است. از همین رو یاقوت حموی بعد از توضیح ریشۀ لغت 
 شناسانهانیکنظرات مختلف که به معانی ناحیه، قریه و کشور است، نظر مورد اعتماد 

ذیرفته را پ شدهمیتقس میاقلی سطح زمین به هفت هایخشک و فیلسوفان مبنی بر اینکه
این اقلیم نزد قدما مفهومی جغرافیایی  بر بنا؛ (243، ص3ج، است )راغب اصفهانی

هوا( مناطق مختلف زمین )کالن(  و ی طبیعتِ )جغرافیا و آبهایژگیوبرای توصیف 
 یا یک ناحیه )خرد( است. 

تباط روش زندگی با تعبیری اررا، یا به  )اقلیمی( ۀ حاضر تعامل انسان و محیطمقال
بر پایۀ گزارش متون طب دورۀ اسالمی بررسی می ،های مسکونی رااقلیم در محیط

ۀ پژوهش حاضر بررسی تعالیم و تدابیر طب کهن برای حفظ سالمتی و لأمسکند. 
ی مسکونی در تعامل با محیط هاطیمحدرمان از طریق سازماندهی روش زندگی و 

ن باستان و نیاز به شناخت علوم تعالیم طبی یونا طبیعی و اقلیم مناطق مختلف است.
ۀ دوری برای پزشکان اهیمادست، هایماریبمحیطی برای حفظ سالمتی و درمان 

 هاخانهو طراحی شهرها و  هایژگیوی و پرداختن به موقعیت، بندمیتقس اسالمی در

                                              
 نیترکهننظری قدیم است.  عب طبیعیات )علوم طبیعی( در فلسفۀیکی از ش (Meteorologia) «آثار علوی. »1

است. ابوحاتم  ی با همین عنوان از ارسطوارساله از خود است، آثار بعد ۀهمستقل در این زمینه که مبنای اثر م
این علم به شناخت اسباب و علل حدوث حوادث هوائی  آثار علوی، در تعریف ۀرسال( در هجری6سدۀ اسفزاری )

(. امروزه بخشی از این عوامل 3ص) پردازدیم، صاعقه، زلزله و مانند اینها رعدوبرقو ارضی، مانند باران، برف، 
 .رندیگیمی قرار موردبررسی شناسمیاقلدر 

2. Klimata/Klima 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4
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آداب  واقع در ارتباط با عوامل اقلیمی و جغرافیایی بوده است. در 1)تدبیر مساکن(
و نیز  هانیزمانواع  ۀدهندلیتشکزندگی متناسب با اقلیم و شناخت طبیعت و عناصر 

ها، های مسکونی بر پایۀ این زمینهی اقلیمی این مناطق و سازماندهی محیطهایژگیو
ی اصلی سالمتی پایدار هانهیزمۀ بار درۀ اسالمی دوربخشی از تعالیم اقلیمی متون طب 

 دهند. را تشکیل می

هدف این مقاله افزون بر بازخوانی سابقۀ علمی تعامل پایدار انسان با محیط 
طبیعی و مصنوع برای حفظ اعتدال و سالمتی انسان در متون طب دورۀ اسالمی، 

های مسکونی است. چنین طیمحواکاوی دانش اقلیمی معماران این دوران در آفرینش 
های پشتیبان ان قدیم بخشی از اندیشهنماید که علوم محیطی و تعالیم اقلیمی پزشکمی

ۀ اسالمی را شکل داده دورمعماران در تدبیر، سازماندهی محیط و آفرینش معماری در 
در یکی ( 10)ص 2وسیتروویواست. شواهدی برای تأیید این فرضیه در دست است. 

ترین متون مستقل دربارۀ معماری با تأثیر از تعالیم حکمای باستان، شناخت از کهن
ی سالم و ناسالم را برای معمار الزم دانسته هامکانو  ی مختلفهواها و آب، هامیاقل

همو دربارۀ  .دانستینمرا قابل تأمین  گاهسکونت، سالمت یک هادانشو بدون این 
که برای طراحی و ساخت درست مسکن،  کندمیاظهار ها ضرورت عملی این دانش

ی محل ساخت توجه شود و طراحی مسکن باید با هامیاقلو  هانیسرزمنخست باید به 
همان، ) ابدملل و نژادها تطبیق ی ۀطبیعت سرزمین و اختالف اقلیم و صفات ویژ

تحقیقات اخیر پزشکی و معماری  که اکثر ازآنجاستضرورت این تحقیق  (.170ص
سالمتی و رواج  بر تغییرات اقلیمی تأثیر تعامل انسان و محیط طبیعی بر ۀنیدرزم

های محیط )معماری( پایدار تمرکز یافته است. همچنین و نیز ویژگی 3هابیماری
تواند مکمل های تعامل انسان و محیط میبازخوانی تعالیم طبیعیات قدیم از زمینه

های مسکونی دانش کنونی ما در جهت سالمتی متقابل محیط و انسان و طراحی محیط
                                              

مسکن جزئی آورند. در متون طب هایی است که بستر سکونت انسانی را فراهم میمنظور از مساکن کلیۀ محیط. 1
 ،)جرجانی شداطالق میشهرها  بهو مسکن کلی )مقیاس کالن(  های معماری[]انواع گونه هاخانهبه )مقیاس خرد( 

 (.113ص، و ابوسهل مسیحی 62و  58، ص2ج،1393
2. Vituvius 

قبل از میالد( که یکی از نخستین متون موجود دربارۀ معماری موسوم به  نخست ۀویتروویوس، معمار رومی )سد
 را پدید آورد.« ده کتاب معماری»
 Health and: سالمتی و تغییر اقلیم»ه موضوع ب Lancet (2009) در مجلۀ معتبر پزشکی متوالی . مقاالت3

Climate Change »اندپرداخته. 
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بارۀ  اله به تعالیم حکمی و طبی قدما درسالم باشد. برای این منظور بخش نخست مق
پردازد. بخش دوم نیز نقش این تعالیم را برای حفظ تعامل پایدار انسان و محیط می

های سالمتی و درمان انسان از طریق تدابیر سکونت اقلیمی و سازماندهی محیط
 . کندیمبررسی  یمسکونی در متون طب

 متون طب دورۀ اسالمی تعامل انسان و محیط )طبیعی و مصنوع( در 
، هوا و آبی وسیعی دارد و دانشمندان جغرافیا، هاداللتمفهوم محیط در روزگار ما 

های را از مدلول شدهساختهطبیعت، منظر، فضای باز، اجتماع انسانی و محیط 
. این مفهوم نزد قدما با اندکی مسامحه به کل عالم یا اندبرشمردهمختلف محیط 

به ی آن بود. نماتمامۀ نییآی ترکوچکانسان در مقیاس شد و طبیعت اطالق می
ای کوچک از آن )عالم عنوان بخشی از این عالم )کبیر(، نمونهانسان به  تعبیری

شد. بر اساس این نظریه، طبیعت )عالم( و طبیعت انسانی به دلیل صغیر( محسوب می
در حکمت طبیعی قدیم، طبیعت و  .رفتندیمکار  ماهیت و منشأ واحد به یک معنا به

ۀ آتش با طبع گرم و خشک، هوا با طبع گرم و تر، آب با طبع چهارگانانسان از عناصر 
های اند. انسان نیز دارای مزاجسرد و تر و خاک با طبع سرد و خشک تشکیل شده

این طبایع یعنی گرم و  دودوبهۀ مفرد: گرم، سرد، خشک و تر و ترکیب چهارگان
 ،: جرجانی نکبرای نمونه است )و تر، سرد و خشک، سرد و تر  خشک، گرم

ۀ انسان با عناصر طبیعت، بخش چهارگانهای (. انطباق مزاج74، ص1ج، 1393
 1.دهدیممهمی از مبانی نظری طب کهن از تعامل انسان و محیط را شکل 

پیامدهای نظری مهمی برای « طبیعتِ انسانی»و « طبیعت»اشتراک لفظ و معنی 
که طبیعت و طبیعتِ انسانی از  آنجا دارد. اول از طب کهنسالمتی و درمان انسان در 

و انسان جزیی از طبیعت است؛  اندشدهعناصر و کیفیات مشترک چهارگانه تشکیل 
این سالمتی انسان و طبیعت وابسته به یکدیگر است. دومین پیامد نظری تغییر  بر بنا

حفظ سالمتی نیازمند سازگاری و تطبیق با تغییرات است که بر مبنای آن انسان برای 
ترین پیامد این اشتراک نیز تعادل عناصر و کیفیات محیط طبیعی است. سومین و مهم

انسان بر مبنای تغییر متناسب مزاج انسان با مزاج طبیعت است. پزشکان جهان اسالم 

                                              
در وصف اولین چیزهای طبیعت و انسان؛ اجسام عالم، جهات عالم، بادها، فصول ( 345)صزید بلخی  . ابو1

 کردهو اجزای چهارگانه تقسیم  هانظاما به سال، ساعات شب و روز، اخالط بدن انسان و مراحل عمر انسان ر
 .است
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ال( در چهار مزاج اعتد) یروانهیمانسان را جز با  یسالمتبه پیروی از اسالفشان، 
، 1393 ،و جرجانی 19، ص1جسینا،  ؛ ابن4صابن ربن طبری، ) اندستهنانسان ندا

نزد پزشکان سهم عادالنۀ هر  را مفهوم اعتدال مزاج سینا (. ابن301، 295، ص1ج
که یک مزاج مفرد غالب نباشد  صورتی داند که نیازمند آن است، درمزاج مفرد می

مالحظات از آنجاکه سالمتی پایدار انسان وابسته به تعادل )همانجا(. بر مبنای این 
است و خارج شدن وضعیت از حالت تعادل، آغازی برای شروع  هامزاجاین عناصر و 
ی انسان وابسته به روش زندگی سالم، هامزاجرو سالمتی و تعادل  از این ؛بیماری است

این  بر اقلیمی است؛ بنا تعامل و همسازی تدریجی انسان با طبیعتِ مکان و تغییرات
حفظ سالمتی انسان  در تغییر مدام و تعادلی پویا است،که محیط طبیعی  گونه همان

تعادل و  عبارت دیگر به نیز متکی به اصل تغییر متناسب با محیط و تعادلی پویا است.
 سالمتی انسان عمیقاً وابسته به کنش متقابل انسان با طبیعت و پیروی انسان از قوانین

ی طبیعت انسانی خویش و همسازی با آهنگ تغییرات محیط طبیعی یا هایژگیوو 
ی از روش زندگی مناسب هر اقلیم و تغییر ریگبهرهاز این منظر شرایط اقلیمی است. 

ی مختلف بر اساس شرایط اقلیمی، هازمانفعالیت، تغذیه، پوشش و مکان زندگی در 
محیط  همین منوالبر ی همسازی انسان با محیط نزد قدما بوده است. هاروش ازجمله

از امکان تغییر و تعادل جدید پیروی یا آن را حمایت  ستیبایمسکونت انسانی نیز 
های انسان با طبایع و مزاج اصالح و ایجاد شرایط اقلیمی مناسب درل و. این اصکند

 برای سالمتی پایدار نقش حیاتی داشته است. 

ۀ اسالمی به منظور حفظ سالمتی و درمان دورمهمی از مطالعات پزشکان  بخش
انسان، مشتمل بر شناخت موضوعاتی چون شرایط اقلیمی مناطق مختلف، روش 

ها( و شناخت تأثیر منفرد و زندگی ساکنان، ویژگی انواع مساکن )شهرها و خانه
ۀ نیدرزماین پزشکان ترکیبی این موضوعات بر سالمتی انسان است. آشکارترین مأخذ 

ی مختلف و وهواهاآبۀ درباربقراط است که  فصول تأثیر عوامل اقلیمی بر سالمتی،
است. بقراط در رسالۀ  هایماریببر سالمتی و رواج  وهواآبهر نوع  مضراتفواید و 
 وهواآب، شناخت عوامل جغرافیایی مکان و تغییرات هامکانو  هاآبهواها،  در باب

در روایت  .(190ص 1آدامز،) 1تلف را برای پزشک الزم شمرده استدر فصول مخ

                                              
که هرگاه پزشک به  کندیم. به روایت طبری، بقراط شناخت عوامل اقلیمی را برای پزشک الزم دانسته و توصیه 1

شهری پا گذاشت، بهتر است از خوی بومیان آن و خوراک و روش زندگی ایشان در هنگام خستگی و پرکاری و یا 
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بقراط نیز به نقش عوامل جغرافیایی و اقلیمی در ایجاد  فی األمراض البالدیه عربی
 نویسد:به نقل از بقراط می است. طبری شده اشاره هایماریب

ا های آدمی را گاهی به خشم، گاهی به آرامش و یهای هوا، ویژگیدگرگونی
دهد. پایداری هوا، ای به شادی و جز آن تغییر میزمانی به اندوه و یا دوره

  (.511ص، ریطبن )ابن رب های آدمی را در پی داردپایداری ویژگی

پزشک باید نیز آمده است که  جالینوس للمتعلمین الطب فِرَقفی در روایت عربی 
عادات خوراک و نوشیدنی مردم به تغییرات هوا، آب، ]موقعیت[ شهرها و نیز تغییر 

  (.23ص، آنها آگاهی داشته باشد )جالینوس برای شناخت اسباب امراض و درمان

 کنندیمپزشکان دورۀ اسالمی به پیروی از حکمایی چون بقراط و جالینوس توصیه 
در هر زمان، مکان  هایماریبکه پزشک باید حاالت و تغییرات هوا را برای شناخت 

(. 31، ص2ج، 1393 ،جرجانیبشناسد )، گرددیمو هر چیزی که از هوا دگرگون 
از کتاب خویش،  «فی البلدان و المیاه و الریاح» ربن طبری در بخش ابن

موضوع شهرها و سالمتی ساکنین آنها از دگرگونی تن انسان با  ۀبار در ،الحکمهفردوس
، ن طبریگوید )ابن ربسخن می هوا و آبتأثیر از تغییر زمان، اختالف شهر و 

محیطی عامل به پیروی از بقراط به مدیریت سه ( 349)صی بلخزید  (. ابو501ص
توجه « و هواها اهآب، مساکن»پایه برای حیات، قوام، معاش و سالمتی انسان یعنی 

. او به تأثیر متقابل این سه عامل در سالمتی جسمی و روانی انسان استنشان داده 
ی عوامل هایژگیوبه  هاخانهپرداخته است. مثالً در شرایط بهداشت و سالمت 

. او اجتماع و کیفیت این پردازدیم هوا و آبخاک،  ۀگانسهی و اقلیمی طیمحستیز
دانسته و مزایایی مانند  مؤثری ساکنان خو و خلقی را در عوامل در محیط مسکون

شمارد یبرمرا  ریگسهلی زیبا و اخالق هاچهرهبهداشت بدن، تقویت قوای جسمانی، 
نیز سالمتِ هوا، خاک و آب ( 213)ص (. ابوسهل مسیحی354، 351صص ، همو)

ها، طول عمر، هر منطقه را محتمالً دال بر خوی و عادات مردم، سالمت بدن
شان هنگام ها و سرعت بهبودی، زیادی و کمی بیماریشانیغذا گوارشچگونگی 

گاهی پزشک از شرایط اقلیمی دانستیمبیماری  وضعیت و  مانند گاهسکونت. همو آ

                                                                                                          
، کمک به حفظ هایخودر آرامش و آسایش را بررسی و شناخت حاصل نماید؛ زیرا پیگیری و انجام دادن 

  (.501ص، رین طب)ابن رب کندیم هایماریبتندرستی و درمان 
1 .Adams 
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و راکد، نوع گیاهان منطقه و جنس زمین را برای  ی جاریهاآبجهت بادها و 
، )همو رداشمیمشناخت طبیعت منطقه و تدبیر آن را برای دفع بیماری الزم 

 (.114ص

، یا به های طبیعی و اقلیمی مناطق و مساکنچنانکه پیش از این گفته شد ویژگی
محیطی بر  های مؤثرترین زمینهمهم ،هامزاج و طبیعتِ مکان تعبیر متون طب کهن

زید بلخی اختالف اقلیمی مساکن را از سه جهت  ابو سالمتی در این متون است.
ارتفاع از سطح زمین، چگونگی نورگیری( و دوری و ) نیزمخاک، موقعیت در 

(. 351ص) دانستیمنزدیکی از مدار خورشید )عرض جغرافیایی( قابل شناخت 
دلیل موقعیت  بهرا هوا  نیز تغییرات اقلیمی و دگرگونی (30، ص2)جمجوسی 

(، بلندی و نشیب شهرها، هاجهت، هاهیها )ناحسمتپنج عامل  ازمتأثر  هانیسرزم
 . ابوسهل مسیحیشماردیبرم، نزدیکی با دریا و طبیعت خاک زمین هاکوهمجاورت با 

در مورد طبیعت اقلیمی مناطق مختلف بر اساس عرض جغرافیایی، ارتفاع،  (113)ص
ی مناسبی جهت هایآگاهجهت بادها و مجاورت با عناصر طبیعی مانند کوه و دریا 

. او طبیعت مساکن را دهدیم ارائه هاخانهانتخاب موقعیت مناسب شهر و مزاج 
سکونت، عرضش از  محل هرگاه»نویسد: جغرافیایی )برای نمونه می عرض برحسب

جغرافیایی، بلندی و  ( و جهات چهارگانۀ112ص« استتر خط استوا کمتر باشد، گرم
وجودی )جنس  عتیطب برحسبنشیب و در معرض باد بودن یا نبودن محل و نیز 

ها و اختالف مزاج نیز ویژگیهَبَل  ابن (.همانجا) دینمایمی بندمیتقسزمین( آنها 
ها و مساکن را به سبب عرض جغرافیایی، نوع خاک، پستی و بلندی، سرزمین

مجاورت با کوه و دریا توصیف نموده و اختالف مساکن را به ویژه از نظر جهات 
  (.109ص) بررسی کرده استچهارگانۀ بادها 

پزشکان قدیم بر پایۀ عوامل اقلیمی و جغرافیایی یاد شده به گزینش مکان و مبانی 
ی مختلف هامزاجمساکن در ارتباط با روش زندگی سالم برای  طراحی اقلیمی

ی اقلیمی شهرها بر اساس عرض جغرافیایی آنها هایژگیوبه انواع و  اند. رازیپرداخته
، 1987 ،رازیاست )پرداخته و اوصاف شهرهای مناسب برای سالمتی را برشمرده 

عتدال مزاج با شرایط مسکن و روش زندگی سالم مبتنی بر ا نشیگز به(. همو 163ص
نیز پس از ( 129، ص1)ج نایس ابن(. 209همان، دارد )مناسب اشاره اقلیمی 

برشمردن تأثیر محیط جغرافیایی، اقلیمی و طبیعی بر بهداشت و سالمت مزاج انسان، 
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 .استبه ابعاد محیطی انتخاب مسکن مناسب و نقش آنها در سالمتی پرداخته 
در  هاگاهسکونتخود توجه به موقعیت مکانی شهرها و  نیز در آثار یجرجاناسماعیل 

ارتباط با عوامل اقلیمی مانند هوا، جهت بادها، جهات جغرافیایی، رطوبت و جنس 
، 1ج، 1384زمین و عناصر جغرافیایی مانند کوه، دریا و ... را الزم شمرده است )

 (. 57-51، ص2ج ،1393؛ 18ص، 1369 ؛205ص

ۀ ضروریه( هوا، حرکت و سکون، ستّشش عامل حیاتی )در متون طب کهن تدبیر 
تی در تداوم حیات و حفظ سالم احتقانو استفراغ و  بیداری و خواب، طعام و شراب

هوا، پنج عامل دیگر  جزبه(. 201، ص1ج،1384 ،جرجانی) شودضروری شمرده می
، هوا را ناظر بر روش زندگی انسان است. بیشتر مؤلفان این متون به پیروی از بقراط

 آبو تغییرات  هایژگیوو شناخت  برشمردهاسباب ضروری سالمتی  نیترمهماولین و 
ها برای پایداری انسانگوید میرازی . اندشمردهی مناطق را برای پزشک الزم هوا و

ها به هوای پیرامون خود و خوراک جهت تغذیه و دارو برای زندگی و دفع بیماری
 ،یاز به هوا برای ادامه زندگی بیش از دیگر نیازهاست )رازیدرمان نیاز دارند؛ اما ن

انواع بادها و هواها بر سالمتی  یژگیو(. او همچنین به تأثیر کیفیت و 73ص، 1384
 کامل(. مجوسی در بخش مفصلی از 163ص، 1987 ،همواست )انسان پرداخته 

زیرا هوای ؛ داندیمهوا، حاالت بدن را پیامد کیفیت هوا  ۀبار در الطبیهة الصناع
 گرفتهمهو هوای تیره و  ی صاف استهاروانو  هاخلطصاف و روشن باعث روشنی 

(. جرجانی خلوص هوا و 6، ص2ج مجوسی،) ی تیره استهاروانو  هاخلطباعث 
را از  هاخندقو  هادانآبدیگری چون بخار دریاها و  زیچ چیهعدم آمیختگی آن با 

و  ی مضری چون انجیرهادرختمچنین این هوا از داند. هاوصاف هوای خوب می
بیدانجیر عبور نکرده باشد، از سوی شمال راه او باز و زمین او بلند باشد. او این نوع 

، 1393 ،جرجانی)دانست هوا را باعث تندرستی و خالف آن را باعث بیماری می
 (.31، ص2ج

تعامل  ۀبار سالمی درمالحظات پیشین تمهیدی بر تعالیم و تدابیر پزشکان دورۀ ا
که  دهندیمبرای سالمتی پایدار است. این تعالیم نشان  محیط اقلیمیانسان با 

های مسکونی با و محیط زندگیپزشکان برای حفظ سالمتی همزمان بر تعامل روش 
. اهمیت موضوع هوا )باد( دارند هیتکهوا  ژهیوبهشرایط جغرافیایی و عوامل اقلیمی 

ترین عامل اسالمی از آن جهت است که هوا افزون بر آنکه مهمدر متون طب دورۀ 
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ضروری سالمتی است، به همراه دیگر عوامل جغرافیایی و اقلیمی، نقش اصلی و 
 های مسکونی سالم داشته است. سازماندهی اقلیمی و آفرینش محیط ی دراکنندهنییتع

 ی مسکونی در طب دورۀ اسالمی هاطیمحتدابیر اقلیمی 
های مسکونی برای حمایت از این ندگی همساز با اقلیم و سازماندهی محیطروش ز

روش زندگی، بخشی از تدابیر مهم پزشکان قدیم برای حفظ سالمتی یا درمان بیماری
های کالبدی برای حفظ ها است. در متون طب دورۀ اسالمی بخشی از اسباب و زمینه

کن یا تدبیر مساکن )سازماندهی ذیل عنوان اختیار )گزینش( مس ،سالمتی و درمان
های مسکونی( آمده است. این تدابیر عموماً مبتنی بر همسازی روش سکونت و محیط

در این بخش  محیط مسکونی با شرایط و تغییرات محیط جغرافیایی و اقلیمی است.
از طریق راهبرد عام  1نخست دو الگوی مفهومی سالمتی اقلیمی و درمان اقلیمی

متناسب با شرایط اقلیمی در محیط عبیری تغییر روش و مکان زندگییا به ت« کوچ»
های شود. سپس تدابیر اقلیمی متون طب در طراحی محیطهای مسکونی بررسی می

مسکونی و سازماندهی ساختار معماری و فضاها بر اساس عامل هوا مورد بررسی و 
 گیرد. تحلیل قرار می

ی به تغییر مکان فرد بیمار از یک اقلیم ی یا درمانِ اقلیمدرمانمیاقلاصطالح 
برای این نوع درمان  شود.درمان اطالق می ه منظورب ،مزاج او نامناسب به اقلیم مناسبِ

رسد به نظر می(. 27ص 2جست )هریستَکیِوا،ی کهن در طب بقراطی اسابقهتوان می
باشد، روشی برای حفظ  هایماریبدرمانی بیش از آنکه روشی برای درمان برخی اقلیم

 نیترمهمسالمتی و درمان اقلیمی بر این پایۀ نظری استوار است که  سالمتی بوده است.
تدبیر حفظ سالمتی و درمان، همسازی با آهنگ تغییرات طبیعت و ایجاد تعادل 
پایدار میان مزاج انسان با اقلیم است. به تعبیری هرگاه آهنگ زندگی انسانی با آهنگ 

ی مسکونی متناسب با این تغییرات باشد، هر سه هاطیمحطبیعت و ساختار تغییرات 
در تعادلی پویا و سالمتی پایدار قرار خواهند گرفت. در صورت تغییر هر یک از این 

به وضعیتی جدید و متناسب با  جیتدربه، انسان و محیط مصنوع باید گانهسهعوامل 

                                              
1 .Climatohealth and Climatotherapy 

 : مقالۀ زیر به کار رفتبار در  نخستین« اقلیم درمانی»اصطالح 
Climatotherapy and Urban Hygiene. 1905. The Lancet. Volume 165, Issue 4249, Pages 312–

313. 

2 .Hristakieva 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01406736/165/4249
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تا  ن و بستر تغییر در درون آنها فراهم باشدمتغیر مستقل )اقلیم( تغییر یابند، یا امکا
گونه که انسان برای حفظ سالمتی و درمان تعادل جدید شکل گیرد. به تعبیری همان 

بایست خود را با طبیعت همساز )مستقیم و معکوس( نماید؛ محیط مصنوع نیز می
اهیم دید طور که خو همین وظیفه را در قبال انسان برای حفظ اعتدال دارد. البته همان

سالمتی  جهیدرنتبرای بازگرداندن تعادل و  بساچههمسازی به معنی همسویی نیست و 
شرایط اقلیمی رفتار نمود. هدف این رویکرد سیستمی در  برخالف ستیبایمانسان 

 سلسلهطب کهن، حفظ سالمتی از طریق ایجاد تعادل تدریجی در اجزاء و انطباق 
 )مزاج( انسان و انسان با طبیعت )عالم( است.  ی عمودی معماری با طبیعتِمراتب

تغییر و همسازی روش زندگی با اقلیم در گذشته به اشکال متفاوتی در تغییر رژیم 
و مکان زندگی )کوچ( در  هاتیفعالغذایی مناسب فصول تا تغییر موقت پوشش، 

شایان  ۀنکتدر شرایط مختلف اقلیمی رایج بود.  خانه کمقیاس منطقه، شهر و درون ی
توجه در این رویکرد، فرایند تدریجی حفظ سالمتی و درمان متناسب با آهنگ 
تدریجی سکونت و تغییرات اقلیمی است. برای این منظور است که تعالیم پزشکان 

 مراتبی از اصالح روش زندگی و تقدم غذارای حفظ سالمتی و درمان بر سلسله ب
دم داروی ساده بر داروی ترکیبی استوار درمانی بر استفاده از داروی ساده و نیز تق

افزون بر این تغییرات تدریجی،  (.138، ص1384: رازی،  )برای نمونه نک است
بر نوع و چگونگی گزینش  زمانهمپزشکان برای حفظ یا بازگرداندن سالمتی، 

پوشاک، خوراک، مکان و مسکن مناسب مزاج انسان در فصول سال و شرایط اقلیمی 
. تا آنجا که ایشان در شرایط ایجاد بیماری نیز از همین اندنمودهمتفاوت تأکید 

دالِ مزاج درمانی برای بازگرداندن اعتغییر وضعیت و روش زندگی یا اقلیم الگوهای ت
طبیعت و بدن بردند. این تمهیدات تدریجی برای آن است که ان بهره میو سالمت انس

( فرصت تطبیق و درمان خود را 161همان، ص)ترین طبیب انسان به عنوان بزرگ
طبیعت ]بدن[ را عادت مده که »نویسد: د ) برای نمونه رازی در این باره میداشته باش

کمک شود که طبیعت نتواند بیبرای هر بیماری درمانی را بخواهد. این سبب می
ی دفعی هادرمانهرچند  (؛164همان، ص« های خود را درمان کند.پزشک بیماری

 نیز در طب برای شرایط بحرانی مرسوم بوده است. 

« کوچ»عام  عنوانا باز آن  نجایاکه در  هاتیفعالتغییر روش و مکان زندگی و 
ر و انطباق زندگی انسان با محیط برای ی تغییهاروش نیترمهم، یکی از شودیمتعبیر 
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ۀ تطبیق و ایجاد ویش نیترمرسومعبارتی کوچ به ی است. درمانمیاقلسالمتی اقلیمی و 
شرایط تعادل و آسایش انتخابی یا غریزی با محیط طبیعی و مصنوع در حیوانات و یا 

ماری ی به تجهیزات فعال انرژی در معابیدستپیش از  هاانسانروش زندگی جمعی 
ها برای رسیدن به شرایط آسایش یا دوری از وش انسانبوده است. برای مثال در این ر

، 2، جکردند )پوردیهیمیآسیب در سرما به آفتاب و از گرما به سایه کوچ می
روش زندگی اقلیمی )مبتنی بر کوچ(  دهدیم(. البته بازخوانی متون طب نشان 185ص

 واقع دررای رسیدن به شرایط آسایش دمایی نیست. تنها به معنی تغییر مکان زندگی ب
در ابعاد مختلف روش زندگی در ارتباط با « حرکت و تغییر»این روش داللت بر 

هوا دارد. از  ژهیوبهۀ ضروریه( ستّمحیط برای تدبیر شش عامل ضروری سالمتی )
و ی از تغییر هوا، تنوع محیط دیداری ریگبهرهدیگر پیامدهای مهم کوچ پس از 

شنیداری و حفظ سالمت بدن، تنظیم و تعادل مزاج و نیز سالمت ذهنی انسان از طریق 
 ،؛ جرجانی357ص، بلخی زید ارتباط با طبیعت و کسب لذت و آرامش است )ابو

(. راهبرد کوچ برای حفظ سالمتی و درمان 57ص 1؛ پُرمَن،461، ص2ج، 1393
زید بلخی  ی آمده است. ابوبه اشکال مختلف در متون طب دورۀ اسالم هایماریب

یکی از نخستین کسانی که مفصالً به تغییر مکان مردم روزگار خود ( 358-357)ص
ن اقلیمی بررسی نموده است. او میتوجه نشان داده و کوچ را از منظر سالمتی و درما

 نویسد: 

ی جابهجا شدن از جایی ه ب از عادات فطری و فاخر آنها اختیار مسکن و جا
لکت است. آنها شهری واحد را برای سکونت واحد اختیار نکنند؛ دیگر مم

. این کار باعث شادمانی و کردندیمکوچ  کراتبلکه در مواضع مختلف و به 
ی از سازگاری ساکنین با مساکن انتخابی و نیز آبادانی مندبهرهسرور آنها و نیز 

کی از ، یشدیمکه باعث تغییر هوا و باد  . کوچ در مسکنشدیممملکت 
، آمدیمزمانی که امراضی برای فرد پدید  ژهیوبهی حفظ سالمتی بود. هاروش

. به شدیم]هوای تازه[، باعث دوری آفات از فرد هوا این کار به دلیل تغییر 
خنک، فرد را از هجوم گرمای تابستان و  ۀیی با رایحهامکاناین وسیله در 

. لذا کردندیم، حفظ شدیمشدت حرارتی که باعث آزار بدن و کاهش صبر 
جایی مکانی بود تا ه ب عادت همیشگی حکما، پادشاهان و توانگران آنها، جا

از آزار گرما یا سرمای زیاد سالم بمانند. همچنین واجب بود که چنین تدبیری 

                                              
1 .Pormann 
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الف هواهای . با این کار فرد از فواید اخترندیگ کاربهرا در شهر خود نیز 
ی مختلف با هامکانی از ابهرهد. پس برای فرد برشهرهای مختلف بهره می

که  کردیمو او را الزام  شدیمو نیز مزاج پاک حاصل  ترفیلطهواهای تازه و 
یعنی ؛ ی کندسازهیشبهمین روش را در خانه و سرای سکونت خود نیز 

ی ]چهارگانۀ[ سکونت و زندگی زمستانی، تابستانی، بهاری و پاییزی هاعرصه
تا در زمان مخصوص خودش به آنجا منتقل شود. این کار )کوچ(  ایجاد نماید

 .گرداندی ساکنان را نیکو هایخوتدبیری بود تا سالمتی بدن حفظ شود و 

که در  کندیمقرّه برای کسی که قوای او در تابستان تحلیل رفته توصیه  ثابت بن
 ردیبگی سرد قوت هاوهیممکانی بادگیر خوابیده و با آب و یخ و یا بادهای پاکیزه و 

چنانچه هوای شهر گرم شود بهتر است  کندیم(. رازی نیز توصیه 166-165ص)
وا رو به خشکی باشد، رفته و آب سرد نوشید. چنانچه ه هانیرزمیزو  هاگودالی سوبه

 هوا و آبی مرطوب و خوش جاهابهدارندگان تن خشک  ژهیوبه ،مردم بهتر است همۀ
یم(. او از این هم فراتر رفته و 75-74ص، 1384رازی، آورند )پناه  هانیرزمیزو 
 :دیگو

 دارانتبی ریوی دارند، از هوای خنکِ خشک و هازخمکسانی که  گونههمان
، باید هوای پیرامون بیماران حاد سرد و برندیماز هوای خنکِ مرطوب سود 

ی که ی خنکهاخانهو  هانیرزمیزمرطوب باشد و آنها را در چادرها و 
ی سرد در آن هست، اسکان داد. اگر هاگلی آب و برگ درختان و هاحوض

لباس بپوشان( تا نلرزند؛ کن ) گرمی ااندازهبه)سردی( ایشان را بلرزاند، آنها را 
و حرارت غریزی آنها را است  دهندهآرامشچراکه برای تنفس و نبض آنها 

 (.152همان، کند )یمتقویت 

که او را به  دنکنیماش طوالنی شده توصیه کسی که بیماریرازی و جرجانی برای 
ۀ آن بیماری باشد منتقل زیآمطبیعت و آمیزه )مزاج( مخالف  ازنظرشهر دیگری که 

، 1384 ،کنند؛ زیرا هوایی که همواره با او برخورد دارد سبب درمان وی گردد )رازی
به  خانه کاز ی مکان نقل(. ابوسهل مسیحی 37، ص2ج، 1393 ،جرجانی؛ 159ص
ای مناسب به از خانه مکاننقلۀ مخالف آن را عامل تغییر وضعیت بدن دانسته و خان

ۀ معتدل، خاناو در  ۀگفت. به دانستیمو نادرست  کننده ماریبای نامناسب را خانه
های شوند و توانایییابد، گیاهان در آن پاکیزه میزندگانی و نسل زیاد شده و تداوم می
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بهتر می فهمشانۀ تعقل و قویابد و رنگ و روی آدمیان و نیز ر آن افزایش میانسان د
 (. 114صشود )

ۀ اسالمی برای درمان و دوربر مبنای مالحظات فوق تعالیم مشترک متون طب 
یابی شهرها و سازماندهی فضاهای سکونت سالمتی پایدار اقلیمی مشتمل بر مکان

واقع روش زندگی اقلیمی مبتنی بر  ویژه هوا است. در)مساکن( بر پایۀ عوامل اقلیمی به
 ناظر بر تغییر هوا برای اعتدال مزاج و آسایش انسان است. همان شیپ از شیبکوچ 

نیز ناظر بر همین تغییر روش و مکان زندگی « وهواآبتغییر »طور که اصطالح مرسوم 
برای تغییر مزاج انسان است. حتی اهمیت نور نیز نزد پزشکان همراه با روشنایی و 

 ،: رازی )نک گشتیبازمگرمای آن، بیشتر به نقش آن در تلطیف و پاکیزگی هوا 
 به هاطیمح(. در واقع نور )تابش(، دما، رطوبت و خاک در این 414ص، 1422

که  دهندیمهمراه هوا، سیستمی ترکیبی از عناصر طبیعی و عوامل اقلیمی را تشکیل 
ترکیب این عوامل در کنار روش زندگی همساز با اقلیم، ضامن سالمتی پایدار و مبنای 

هم اقلیمی متون طب در تکوین آثار معماری بوده است. بر این اساس از جملۀ تدابیر م
 ها برای استفاده از بادهایی شهرها و ساختمانریگجهتهای مسکونی، طراحی محیط

ی پزشکان حاکی از اهمیت هادستورالعمل)هوا( مناسب و امکان تهویه است. البته 
تأثیر همزمان باد، دما و رطوبت است. به عبارتی  ازنظرجهات مختلف جغرافیایی 

ی هامزاج یریگبهرهدریافت و کنترل باد و نور مناسب امکان  نظر ازتنوع جهات 
ی تمامبهی مختلف فضاها در شرایط آب و هوایی مختلف هاتیموقعمختلف را از 

 1.دهدیمساکنان 

جهات جغرافیایی و انواع بادها در متون طب نقش کلیدی در سازماندهی محیط
و  تیموقعهای مسکونی و تنظیم و اصالح شرایط اقلیمی دارند. بقراط در بررسی 

ی شرقی را به دلیل معتدل بودن آن نسبت به شمال ریگجهتجهات مختلف شهرها، 
ی غربی را به ریگجهت. همو (194آدامز، صست )ادانسته  ترمناسببرای سالمتی 

. رازی (195)ص دانستیمدلیل ماهیت گرم نور و بادهای آن برای سالمتی مضر 

                                              
ی بر اژهیوکه برخالف پزشکان که تأکید  ویتروویوس نیز بوده است؛ با این تفاوت موردتوجهجهات جغرافیایی . 1

طبیعی را در استفاده از نور شرق برای  جهت باد و امکان تهویه دارند، او به نقش نور پرداخته و مناسبت و اعتدال
و نور شمال را  نینشزمستانی هااتاقو  هاحمامی کار، نور غرب در زمستان را برای هااتاقی خواب و هااتاق

 (.15صدانست )یمبرای راهروهای نقاشی و دیگر فضاهای نیازمند نور یکنواخت، 
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برای جهت شرقی را برای مسکن مناسب و جهت جنوبی را به دلیل گرما و رطوبت آن 
( جرجانی پس از توصیف ابعاد 414ص، 1422 ،دانست )رازیبدن مضر می

نامناسب شهر برای  تیموقعی مختلف، برای حل مشکل هامکانجغرافیایی و اقلیمی 
 هاچهیدررا بلند و  هاخانهسقف »که  کندیمی از هوا و جهت مناسب توصیه ریگبهره

ی مشرق باز کنند و گذر شمال در سوبه)فضاهای مسکن( را  هاخانهرا بزرگ و همه 
 ،)جرجانی «درآید هاخانهگشاده کنند و چنان سازند که شعاع آفتاب در بیشتر  هاخانه

نیز پس از لزوم بررسی نوع خاک،  نایسابن(. 18، ص1369 ؛205، ص1ج، 1384
ی، نوع پوشش گیاهی، سالمت آب، بادگیری محل و مجاورت آن با بلند و یپست
جهت  ازجملهی پیشین هاهیتوصو معادن توسط پزشک، به همان  هاکوه، هالیمس

شمالی بازشوهای محل سکونت، اهمیت ورود بادهای شرقی به درون خانه و  -شرقی
، 1ج، نایس دارد )ابنبرای مساعد نمودن هوا اشاره  خانهبودن همه جای  ریگآفتاب

به تأثیر عوارض  الطبّفی ةالمائ(. ابوسهل مسیحی در بخش مفصلی از کتاب 129ص
و دریا و نیز تأثیر جهت باد و طبیعت مساکنِ انواع مناطق بر  کوهجغرافیایی مانند 

ۀ او خانه باید در موقعیتی پسندیده و گفتسالمتی مزاج ساکنان پرداخته است. به 
ی آن به سمت هاپنجرههای[ شمالی را که اتاق] ۀخانسازگار با محیط ساخته شود. او 

غربی و در  آن از بعدۀ شرقی و خانها بسته است؛ سپس شمال باز و از دیگر جهت باد
نحوی  . از طرفی خانه باید بهدانستیمۀ جنوبی را برای سالمتی مناسب خانانتها 

ساخته شود که شعاع تابش خورشید در خانه قرار گیرد و این تابش به حداکثر خود 
لطیف خواهد شد. همچنین باید  حبس شدهبرسد؛ زیرا در این صورت، هوای خفه و 

ای نباید به ها وسیع و بزرگ باشند و هرگز هیچ در یا پنجرهسقف خانه بلند و پنجره
(. همو دلیل 114ص ابوسهل مسیحی،شود )سمت باد جنوب و مغرب گشوده 

در این مکان  دیگویمسکونت در جای بلند را کیفیت هوا دانسته و  محلقرارگیری 
تر است و چنانچه خانه در محل پستی و نفس کشیدن در آنجا بهتر و صحیح هوا سردتر

در بخش  جوزی (. ابن113صتر است )همان، گیرتر و مرطوبقرار داشته باشد، نفس
جغرافیایی و  ۀها، جهات چهارگانهای اقلیمی انواع گوناگون مکانمفصلی به ویژگی

 الدینکمال(. 227، صجوزی ت )ابنمساکن و تأثیر آنها بر مزاج انسان پرداخته اس
نیز در باب شناختن چگونگی هوای شهرها به کیفیت باد ( 52-51، ص1)ج تفلیسی

شهرها را  نیترمعتدلو ویژگی بهترین و  کردهجهات چهارگانه و تأثیر آنها بر بدن اشاره 
 ست.دانیمگشودگی از جانب مشرق و پوشیدگی از جانب مغرب 
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در رساالت فارسی متأخر طب نیز اشارات پیشین تکرار شده است. در کتاب 
ها، عناصر جغرافیایی و مساکن و تأثیر به تفصیل اوصاف انواع اقلیم الحکمه ةخالص

زیرین طرح  ۀفقر(. جالب است که در 411-405شیرازی، صآنها بر بدن آمده است )
ی حکما هادستورالعمله تعالیم و ی اقلیمی فضاهای آن بدهسازمانساختاری مساکن و 

 و پزشکان منتسب شده است.

به جهت حافظین صحت که خالی از علل و نقص باشد آن است که صاحب 
و خاک ]آن[  الفضاعیوسحفظ صحت اختیار نماید مسکنی و بلدی را که 

طیّب و آب آن شیرین جاری لطیف و شفاف صاف باشد که از مکان بعید 
یۀ آن مفتوح باشد و شمالابواب شرقیه و  ؛ وزار آیدمرتفع سنگستان و ریگ

مانعی از وصول آفتاب و تابش آن و وزیدن باد مشرقیه نباشد زیرا که هر دو 
ۀ موافق مختلفبنیان عمارت و وضع آن از بیوتات  ؛ ومصلح و ملطف هوااند

است هر فصل و ملزومات آنها به دستورالعمل طبیب و حکیم حاذق دانا 
 (.94-93ص، األطبا)ملک

عامل  نیترمهم عنوانبهتمامی مالحظات پیشین ناظر بر اهمیت نخست هوا )باد( 
ت شرق و شمال به عنوان و جها -جز در شرایط اقلیمی خیلی سرد- سالمت اقلیمی

گیری و سازماندهی فضاهای اصلی سکونت است. تأکید ویژۀ متون طب مبنای جهت
تأثیر  نظر ازبر جهات جغرافیایی شمال و شرق نیز به طبیعت بادهای این مناطق 

مسیحی سهل ابو. رهاوی و گرددیبازمهمزمان کیفیت، دما و میزان رطوبت هوا 
 ووبی را گرم ، طبیعت بادهای جنخشک وطبیعت )ویژگی( بادهای شمالی را سرد 

نزدیک به معتدل و طبیعت باد  خشکِ ورا گرم  2(طبیعت باد مشرق )صبا 1،مرطوب
(. 113، صسهل مسیحی ابو ،51، رهاوی)دانند میرا سرد و مرطوب  3(مغرب )دبور

طبیعت باد شرقی را معتدل و ( 111)صهبل ( و ابن 229هرچند ابن جوزی )ص
؛ با این وجود غالب پزشکان قدیم اندطبیعت باد غربی را گرم و مرطوب دانسته

                                              
بگذرد البته قبول رطوبت ها كه بر آن بادیاها اكثر در جانب جنوب است و یآن است كه درباد جنوب از رطوبت . 1

 (.407گردد )شیرازی، صجزاء بخاریه مائیه مخلوط مىا ها د و با آنینمامى
 (.دهخدا، مذهب االسماء، برهان قاطعوزد، نسیم ). باد صبا: بادی است که از جهت مشرق یا شمال شرق می2
مهذب (؛ باد قبله )بحر الجواهر(؛ باد مغرب )ربمنتهی األوزد ). دَبور: بادی است که خالف جهت باد صبا می3

 ی(.فرهنگ اسدی نخجوان یۀحاش(؛ باد فروردین )االسماء
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بادهای شمال و شرق )یا شمال شرقی( را به دلیل طبیعت سرد و خشک یا معتدل آنها 
 اند. نسبت به جهات دیگر برای حفظ سالمتی مفیدتر دانسته

نقش مهم هوا در سالمتی و درمان اقلیمی، پیامدهای مهمی در انتظام کل و جزء 
سکونت ساکنان داشته است. در بسیاری از کشورهای  ۀویشی مسکونی و هاطیمح

ایران تغییر شیوۀ زندگی و کوچ روزانه و فصلی در میان فضاهای باز،  ازجملهاسالمی 
ترین شیوۀ زندگی اقلیمی بوده است. در این میان از فضاهای باز و بسته مرسومنیمه

یا  بازمهینفضاهای باز یا  تحملقابل بسته غالباً در شرایط اقلیمی نامساعد و غیر
الگوی  رسدیمشد. به نظر قرارگاه برخی رفتارهای خصوصی استفاده می عنوانبه

رفتارهای مبتنی بر کوچ و زندگی در فضای باز طبیعی یا زندگی اقلیمی برای بهره
که ضامن سالمت  گیری از هوای مناسب مزاج، افزون بر الگویی فطری و غریزی

ی از سکونت اجتماعی و زندگی جمعی است. در اوهیش وابسته به ت،ذهنی و روانی اس
واقع تقدم زندگی جمعی بر زندگی فردی از استلزامات روش زندگی اقلیمی است که 

های زندگی های مسکونی )تقدم عرصهپیامدهای مهمی در انتظام فضایی محیط
ستقل از کارکرد جمعی بر فردی( داشته است. در این شیوه، فضاهای اصلی زندگی، م
. در این شدندیمیا نقش خصوصی آنها، با مناسبات معنایی و تغییرات اقلیمی تعریف 

فعالیت و کارکرد ثابتی هستند و متناسب با  گونهرهروش غالب فضاهای اصلی فاقد 
ی هاقرارگاهی مختلف )روز و شب یا فصول چهارگانه( و مزاج ساکنان، هازمان

ی فضایی مبتنی بر عملکرد، دهسازمانعبارتی  . بهگرفتیمرفتاری در آنها شکل 
فعالیت و فضاهای شخصی که از پیامدهای روش زندگی مدرن است؛ در عالم سنت 
بیشتر متأثر از جهات جغرافیایی، تغییرات فصول سال، وضعیت هوا )کوران و تهویه( 

اهای باز در یه فضتهورسد کارکرد یا کیفیت هوای محیط است. تاآنجاکه به نظر می
  ۀ روشنایی آنها برای فضاهای بسته نبوده است.فیوظی مسکونی کمتر از هاطیمح

ی کلی بناهای ریگجهت دهدیمشواهدی از معماری ایران وجود دارد که نشان 
ویژه باد و طبیعت به ،عوامل اقلیمی بسیار متأثر ازمسکونی و سازماندهی فضاها 

ن است که بسیاری از شهرها و مساکن نواحی کویری بوده است. اعتقاد بر ای هامکان
(. از سویی اصالح 8، صاند )قبادیانایران بر حسب موقعیت باد طراحی و بنا شده

ویژه کیفیت هوا از نظر اعتدال میزان دما و رطوبت از طریق تهویه و شرایط اقلیمی به
های مسکونی مناطق مرطوب شمالی و جنوبی )ایران( نیز نقش تعیین کوران در محیط
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ی یا سویابی بناها در ریگجهتگیری شهرها و مساکن داشته است. ای در شکلکننده
ۀ پیرنیا این گفت . بهشدیمبه معنی جهت شناخته « رون»معماری ایران با اصطالح 

سه روِن  صورتبهبناها ی ریگجهتی یا رونِ معماری در ساخت شهرها و ریگجهت
جنوب شرقی( و کرمانی -شمال غربی) یاصفهانجنوب غربی(، -شمال شرقیراسته )
(. هرچند تعمیم 136، صمعماران بوده است )معماریان ۀاستفاد موردغربی( -)شرقی

اما جالب است که پیرنیا مبنای این  به معماری ایران قابل تردید است، بندیاین تقسیم
ی فلسفۀ طبیعی و طبی آنها، به باور مرسوم هاخاستگاهبدون اشاره به  را هایریگجهت

ی مجاور هاکوهجهت باد و موقعیت  ژهیوبهپیشینیان مبنی بر شرایط جغرافیایی منطقه 
نسبت داده و برای مثال وجود کوه در شمال منطقه را به دلیل ممانعت از جریان هوا 

تمامی متون طب را یادآور شویم که شهر و  جا(. کافی است تعالیم)همان داندیممضر 
اگر با دریا مجاور  ژهیوبهی بادهای شمال و شرق باز باشند و از باد جنوب سوبهبناها 

 طور که گفته شد به نظر واقع همان باشد به دلیل گرما و رطوبت آن پرهیز شود. در
اصلی طراحی اقلیمی رسد کیفیت هوا به همراه ترکیبی از میزان دما و رطوبت مبنای می

 های مسکونی برای آسایش، اعتدال مزاج و حفظ سالمتی ساکنان بوده است. محیط

 یریگجهینت

نسبت انسان و عالم )محیط( بر مبنای تشابه ساختاری و محتوایی جزء )عالم صغیر( 
دهد. ترین پایۀ نظری طب قدیم را شکل میبا کل )عالم کبیر( در علوم طبیعی، اصلی

گرایانه پیامدهای نظری و عملی مهمی برای حفظ تعادل مزاج و رش کلاین نگ
در حال تغییر و تحول دارد. بر پایۀ این نگرش  سالمتی انسان در ارتباط با طبیعتِ

وابسته به تعادل  شدتبهسالمتی پایدار انسان به عنوان نخستین هدف طب قدیم، 
زندگی با تغییرات محیط مزاج انسان از طریق همسازی غریزی و اکتسابی روش 

در این نگرش، عالم )طبیعت( که طبیعتِ انسانی جزئی از  ،زبان علمی اقلیمی است. به
. در اندوابستههای مسکونی متغیر آن است، متغیر مستقل و سکونت انسان و محیط

و ایجاد شرایط  شودیمۀ مدرنیته جایگاه انسان و طبیعت معکوس شیاندمقابل در 
. با محوریت آسایش انسان، شودیمنسان، مبنای تغییر دو عامل دیگر ثابت آسایش ا

 برعهدهۀ تغییر بر اساس شرایط و روش زندگی انسان را فیوظطبیعت و محیط مصنوع 
جایگاه طبیعی انسان نسبت به عالم، تغییرات  آمدخالفِ. از نتایج این رندیگیم
ی هایماریبی گسترده و پیامدهای پرشمار آن در سالمتی انسان و رواج طیمحستیز
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ۀ ارتباط انسان با محیط حوزگرایانه در وابسته به تغییرات اقلیمی است. نگرش کل
، مستلزم کندیم)مصنوع و طبیعی( برای سالمتی پایدار که این مقاله از آن پشتیبانی 

این تغییر نگرش  با عالم طبیعت است. بازنگری در نسبت و جایگاه )طبیعتِ( انسان
زندگی برای حفظ تعادل پویا و  روش دراز آنجا اهمیت دارد که تغییرات مختلف 

زندگی و استفاده از  روش درحداقل تغییر  بهسالمتی پایدار، امروزه جای خود را 
 هوایی یکسان در شرایط مختلف اقلیمی داده است.  و فضاهایی با شرایط آب

ای علوم طبیعی و همل در این حوزه ارتباط میان رشتهوع قابل تأآخرین موض
های علمی آفرینش آثار خاستگاه در بارۀنظر دقیق  هرچند اظهار معماری است.

معماری و میزان تأثیرپذیری اصحاب معماری از تعالیم طب دورۀ اسالمی، نیازمند 
ی مسکونی در هاطیمحمی این تعالیم با الگوهای طراحی اقلی ترعیوسمطالعۀ تطبیقی 

 کرد توان ادعا کم میجهان اسالم است؛ اما از مجموع مالحظات مقالۀ حاضر دست
 و آزمونهای علمی تکوین آثار معماری بسیار فراتر از تجارب عملی و که خاستگاه

مردم بوده است.  ۀی متمادی یا عقاید رایج میان عامهاسالی معماران در طی خطا
ترین عامل ضروری دهد که هوا، افزون بر آنکه مهمبررسی تعالیم متون طب نشان می

های عامل اقلیمی برای تدبیر زندگی و سازماندهی محیط نیترمهمسالمتی است، 
مسکونی است. ضمن اینکه سالمتی و درمان اقلیمی از طریق راهبرد کوچ نیز ناظر بر 

انسان با شرایط و عوامل اقلیمی برای تغییر هوا برای حفظ یا تغییر و کنش متقابل 
تعبیری در طب قدیم تغییر روش و مکان  بازگرداندن تعادل مزاج انسان است. به

همراه نور و  و تغییر مزاج انسان را در پی دارد، به زندگی )کوچ( که تغییر کیفیت هوا
های ا و سازماندهی محیطی کلی بنریگجهتعناصر و عوارض جغرافیایی منطقه در 

این مالحظات راهبرد تغییر و تحول متناسب  بر اند. بنامسکونی نقش اصلی را داشته
های نظری سازماندهی و طراحی با اقلیم در تمامی ابعاد روش زندگی انسانی، پایه

 . از این منظر بررسی اقلیمی ابنیۀدهدیمهای پایدار اجتماعی و مصنوع را شکل محیط
ها نتایج قابل اعتنا و بدون بررسی آداب زندگی اقلیمی ساکنان در این محیطسنتی 

رود بازنویسی میراث علمی متون طب بتواند بخشی اعتمادی نخواهد داشت. انتظار می
 شیپ از شیبۀ آثار معماری دورۀ اسالمی را نانوشتی علمی و علوم هاخاستگاهاز 

تری از مبانی نظری تکوین این آثار گرایانهقعتر و الگوی واآشکار سازد و تفسیر جامع
  روی دانشوران قرار دهد.پیش
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