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   چکیده

 ست؛یعادت ن ایرسم » سنت«در آسمان دارد؛  شهیاست که ر يریتغی، سخن از اصول ال»سنت«محققان، سخن گفتن از  یاز نظر برخ

 یتمـدن سـنت   کیـ نمونـه برجسـته    رانیـ ا یتمدن اسالم.  است داریو پا یبلکه باق. ستیهم ن دوره گذرا کی یمتداول و مقطع وهیش

  .و زمان مشخص است  مکاندر حوزه  يریتغیاست که شامل اصول ال

هنري است که پرده از رازهاي مقـدس جهـان قـدس و     ،یباشد؛ هنر اسالم یاسالم انعکاس حقایق پیدا و ناپیداي جهان هستی م اگر

 یاز جملـه غنـ   ،یرانـ یا يبوده است و معمـار  یهنر اسالم یاز مراکز اصل یکیاسالم همواره  خیدر طول تار رانیا. دارد یعظمت برم

 یاسـت تمـام   دهیکوشـ  یدوره  اسـالم  یرانـ یا ياست و معمار یاصول سنت اسالم نیتر يادیبن» دیتوح«. آن یتجل يها نهیزم نیتر

متـأثر از   میمسـتق  ریـ و غ میبطـور مسـتق   یهنر اسالم دگاهید نیباتوجه به ا. کند قیتلفبه وحدت  لین يخود را برا يها یژگیوجوه و

 فیو تعـار  میاست؛ که برگرفته از مفاه یهمان هنر اسالم یو سنت اسالم ،یاسالماسالم همان سنت  ینیدر واقع، هنر د. سنت است

کالم خدا  میبطور مستق یقدس ثیقرآن و احاد انیم نیاست؛ که در ا) ع(معصوم  يو ائمه  ،یقدس ثیموارد احاد یقرآن و در بعض

 یاز قـرآن مـ   میمسـتق  راتیبـر تـأث   یفرمـال و متکـ  -2و  ،یکانسپت-1:نگرش  یبا توجه به مطالب گفته شده به بررس. کند یم انیرا ب

  .میپرداز

  

  یهنر اسالم ،ینیسنت د ،یقرآن وکالم اله ،یمنظر شهر اسالم :هاي کلیدي واژه

  

  

                                                          
دانشجوي دکتري معماري، دانشگاه قاضی آنکارا، ترکیه - 1

)s.sultanqurraie@ut.ac.ir(کارشناس ارشد معماري منظر پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران - 2
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ـ مقدمه 1

. اسـت  یمحبوب خدا و فرهنگ اسـالم  ،يباسازیو ز ییبایز یعنیجمال است و جمال و تجمل  يهنر جلوه 

خاك را با سبزه هـا و گـل هـا،     يداده و گستره  نتیمظاهر وجود را ز وستهیپ یخداوند متعال معمار بزرگ هست

 يهنر، بـه معنـا  ). 105:1390،یصارم ،یرمصا(داده است  شیرودها و صخره ها و چشم انداز دلنواز دشت ها آرا

آنهـا   یمسلمان بوده است؛ و احکام فقهـ  يها در جامعه  شهیهمان صناعات و پ ،یآن در حوزه تمدن اسالم یسنت

مجسـمه، لبـاس، بنـا،     ،یدر خصوص نقاشـ  یثیبر احاد یمبحث متک نیا. در مبحث مکاسب محرمه جست دیرا با

. نـد یآ یبشـمار مـ   زیـ عناصر مذکور از عناصـر منظـر ن   ي همهکه ) 15: 1383،یداداش(و حدود آنهاست  یقیموس

مشترك داللت دارنـد؛   یمیو به مفاه ندیگو یمعنا سخن م کیتنوع در صورت، از  نیدر ع ران،یا یسنت يهنرها

له آنهـا، سلسـ   نیمهـم تـر   دیو شـا  ،یو معـان  میمفاه نیاز ا یکی. یاسالم یرانیا ياست از باورها يا زهیآم نهایو ا

سلسله مراتب در رسیدن قدرت و رحمت خداوندي بـه اشـیاء و   ). 4: 1384 ،يطهور(است،  قتیحق بودن یمراتب

  :ابدیتبلور م نیسوره ي نور چن 35موجودات و انسانها که در آیه ي 

) پـر فـروغ  (و مثل نورش همانند چراغـدانی اسـت کـه در آن چراغـی     . خداوند، نور آسمانها و زمین است"

همچون ستاره اي فروزان چراغی که برافروخته ) شفاف و درخشنده(چراغ در حبابی قرار گیرد، حبابی باشد، آن 

صـاف و خـالص اسـت     چنانآن(درخت پربرکت زیتون که نه شرقی است و نه غربی؛ روغنش ) روغن(میشود از 

را بخواهد با نـور  نزدیک است بدون تماس با آتش شعله ور شود؛ نوري است بر فراز نوري؛ و خدا هرکس ) که

  ".خود هدایت میکند و خدا براي مردم مثلها میزند و خداوند به هر چیزي داناست

، )8 هیتغابن، آ( اءی، ائمه و اول)15 هیمائده، آ(شده است؛رسول اللّه  ریگونه تعب نیسور بد گرید اتیدر آ نور

اسـت کـه در قـرآن بـا      ینعمتـ  زیـ ن هیاسـ ). 20و  19اتیـ فاطر، آ( رتیو بص تی، هدا)257بقره، (و سعادت  مانیا

و تمام مخلوقـات در برابـر نوراالنـوار بـر      استکرنش  ينشانه  ایدر دن هیسا...آمده است "یبهشت ینعمت"عبارات 

شـوان  بـه نقـل از پـورجعفر و     (خـود را نشـان دهنـد    یافکنـد تـا فروتنـ    یمـ  نیبر زم هیسا ،ینیاساس عبادت تکو

  )29:1387ق،یوث

و  میاز مفـاه  یدر بهشـت اسـت کـه بعضـ     ،ینور مقـوم هسـت   نیا اتینمود آ يمرتبه  نیبرتر گریطرف د از

پل،پـل   نـوت یچ(رسـند   یبا گذر از آن به بهشت م دگانیکه برگز یپل: شرح است نیعناصر مربوط به بهشت بد

د، گـوکرن، درخـت   یهوم سف(که در بهشت قرار دارد  ،یبودن خود بهشت؛درخت زندگ ی؛ سلسله مراتب)صراط

به صور  رانیا یسنت يدر هنرها میمفاه نیا. آن يورود به بهشت و نهرها ي؛ راه ها)یدرخت طوب تون،یبارك زم

 يو شمسه؛ در معمار) بته جقّه( دهیبه صورت نقش، مثل درخت سرو و سرو خم: مختلف ظاهر شده اند؛ از جمله

).4: 1384 ،يطهور(چهارباغ  ثلم ،يو سه پل؛ در شهرساز یهشت بهشت و س يمانند بنا
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  :رانیو ا یمنظر قرآن -بهشت و منظر -2

 و سرسـبزي  از انسـان  کـه  تصـاویري  بـر  تکیه با است خداوند جمال هاي جلوه از آیاتی خود که کریم قران

 بـه  عنایت با مسلمان معماران اسالم از پس و است نموده توصیف آخرت جهان در را بهشت دارد، طبیعت خرمی

 قـرآن  در کـه  اسـت  بهشـت  از تمثیـاي  راستی به اندکه ساخته پذیر، فنا جهان این در را ییها باغ ها، توصیف این

کهاستالهیآیت هايازیکیباد. )40: 1386دیگران، و انصاري مجتبی از نقل به هنرفر( است شده توصیف

بـه بـاغ  رابـاغ مپیـا بـاغ درگشتنباباد .است موثرهواتلطیفدرنوازدمیراحیاتآهنگآنکهبرعالوه

جاییبهراباغخنکايواستهمبهآنیکدرباغعناصرهمهودرختوآبدهندهپیوندبرد،میدیگر

دیگـر جـاي وانسـان بهراخوشبويوچرخیدهباغدربرکتپیامبرچونباد .است میبردمحرومآنازکه

همانمیرسد،مشامشانبهرایحههمانهرگاهکهندمی سازارتباطی معنويخاصیبوهايباانسانها .میبردهدیه

اززمانیکهاستعدنباغازیادآوريباغخوش گلهايبوي .میکنندمرورخودروانوذهندرراخاطرات

  . )27:1387پور جعفر و وثیق،(است شدهراندهآن

 بـا  بهشـتی  هـر  کـه  کنـد  می یاد عظیمی درخت عنوان به طوبی درخت از سرخ عقل ي رساله در سهروردي

 در کـه  شـود؛  مـی  روان سو چهار در جو چهار درخت همین پاي از مجید، قرآن در. میبیند را آن بهشت به ورود

  : فرماید می) ص(محمد سوره 47 آیه

 و گـوارا  آب از اسـت  جـاري  نهرهـایی  آن در کـه  است این شده داده وعده موءمنان به که بهشتی حکایت

 سرشار لذت از را نوشندگانش که ناب، شراب از نهرهایی و شود، عوض هرگز طعمش آنکه بی شیر، از نهرهایی

  .)11: 1384 طهوري،( ...مصفا عسل از نهرهایی و سازد،

نقطه "، حاصل شده است که "جنات تجري من تحتها االنهار"زیبا ترین توصیف بهشت با بکاربردن ترکیب 

، )نـه زیـر زمـین آن   (که دائما از زیر درختان و قصرهاي آناست و به معنی باغ هایی است  "عطف تصویر بهشتی

بهشـت  "مـورد آنهـا ترکیـب لغـوي      37جاي قرآن ذکر شـده اسـت و در    41جوي هاي آب جاري است که در 

، "پوشـش درخـت  "و  "آب جـاري "باغ هاي ایرانی نیز از ترکیـب . ، به کار رفته است"اخروي با نهرهاي جاري

اد می کند که با توجه به تضاد محیط کویري و باغ، به راستی تمثیلی از مناظر واحه اي در دل طبیعت خشک ایج

تصـویر زیبـاي   نیـز  آبشـارهاي بهشـتی    ).44: 1386ران،دیگـ مجتبـی انصـاري و   (با طراوت باغ هاي بهشتی اسـت  

ویر از ایـن تصـ  . سوره واقعه به آنها اشاره شده است 31و  30دیگري از باغ هاي بهشتی و بهشت است که در آیه 

   )همان. (بهشت، یادآور سایه گسترده درختان با ترنم آبشارهاست که در اکثر باغ هاي ایرانی مشهود است

 باغ با معنا این نیز اسالم از بعد و است بوده بهشت آسمانی قداست از ما، کشور در باغ و سبز فضاي دیرباز از

 شـکل  دارند اعتقاد الگو این به که اندیشمندانی اشد،ب می باغ گیري شکل عوامل از یکی بهشت از تمثیلی ایرانی

 از آب جوي ایرانی هاي باغ اکثر در. )21: 1388نتاج، و منصوري(میدانند  نگرش این محصول نیز را باغ صوري
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 اعطیناك انا(آیه  در "کوثر" کلمه. ریزد می عمارت جلوي حوض به و گیرد می سرچشمه کوشک، زیرین طبقه

 یـا " بهشـت  در) ص( اللّـه  رسـول  خـاص  حـوض  " و بهشت در آبی نهر معناي به را) 1 آیه ثرکو سوره – الکوثر

 دارد جریان عرش زیر از است، آمده ها روایت از بعضی در کوثر حوض یا نهر چناچه اند، دانسته محشر صحراي

 و دریافـت  آن از پـاکش  و صـاف  ذهـن  ظرفیت اندازه به کس هر و است نامحدود و پایان بی آن نهایت و ومبدأ

از هنگام غلبه اعراب تا کنون ایران در نظر  )45: 1386ران،دیگمجتبی انصاري و ار  نقل به طالقانی(دارد  اي بهره

مردم آن بهشت موعود بوده است، علت بوجود امدن این عقیده در بین آنها خشکی و بـی درختـی فـالت ایـران     

 علت است، بوده موعود بهشت آن مردم نظر در ایران کنون تا باعرا غلبه هنگام از .)42:همانویلبر نقل از ( است

 از. )42: 1386همـان،  از نقـل  ویلبـر . اسـت  ایـران  فالت درختی بی و خشکی آنها بین در عقیده این امدن بوجود

 نیایرا باغ با معنا این نیز اسالم از بعد و است بوده بهشت آسمانی قداست از ما، کشور در باغ و سبز فضاي دیرباز

 صوري شکل دارند اعتقاد الگو این به که اندیشمندانی باشد، می باغ گیري شکل عوامل از یکی بهشت از تمثیلی

  )21: 1388نتاج، و منصوري. (میدانند نگرش این محصول نیز را باغ

 آب" بـه  بـاغ  براي احداث نهر و "بهشت" به -جریب هزاذ – "آباد عباس باغ"نیز  »عباسی تاریخ« در کتاب

 نهـر  چهـار  از همـواره  قـرآن  در. )41: 1386ران،دیگـ مجتبی انصـاري و   از نقل به منجم(است  شده تشبیه "وثرک

 پـر .شـناخت  خـوبی  بـه  منطقه چهار در را بهشت جغرافیایی مشخصات توات می راحتی به رود، می سخن بهشتی

 به اصطالحا که دارد وجود قالی ینوع ایران در. میکنند پیروي قاعده این نیزاز اسالمی هاي قالی که است واضح

 و منصــوري( .میکننــد پیــروي قعـده  ایــن از همیشــه فارسـی  کالســیک هــاي بــاغ...میشـود  اطــالق چهاربــاغ آنهـا 

این باغها از نظر آنکه با عمارت و قصور کوچک دلربا باغچه هاي شکوفان ،بوته ها و گل هاي . )21: 1388نتاج،

کمپفر بـه  ( ا و فواره ها آراسته شده است، حکم بهشت روي زمین را داردنادر دست چین و انواع و اقسام آبگیره

 در گـاه  خـدا  و داشـته  شاخصی نقش درختان نیز اسالمی متون در.  )42:  1386ران،دیگنقل از مجتبی انصاري و 

 نـور  اطـراف  بـه  باشد، گرفته آتش که چونان ست درختی او ذات تجلی و میدارد عرضه انسان بر را خود درختی

 از.  است اسالمی جهانبینی نظام در عنصر این رفیع جایگاه نشانه که  میخورد قسم درختان به حتی یا و افشاند می

 گـز،  سـدر،  انجیـر،  انـار،  انگـور،  زیتـون،  خرما، درخت چون نامهاي با درختانی از کرات به قرآن در گذشته آن

 از بسـیاري  و زقـوم  سـدرهالمنتهی،  طـوبی،  حـان، ری خردل، درخت اقاقیا، خیارمانند، نبات حنا، مسواك، درخت

 پور( دارد خدا کالم در سبز عناصر اهمیت از اي نشانه که برمیخوریم یادشده آنها از شجره نام با تنها که درختان

  ).25:1387وثیق، و جعفر

 م میدانستند،اسال از پیش باغهاي روند ادامه را چهارباغ الگوي اینکه بر عالوه نویسندگان اغلب میآید نظر به

 بهشتی نهر چهار وجود لذا بودهاند؛ خود نظر تأیید براي اسالمی آموزههاي و اندیشهها با الگو این قرابت دنبال به

 میگـذرد  بهشـت  میـان  از کـه  نهـري  چهـار ". اسـت  ساخته باورپذیرتر را الگو این پذیرش قرآن در شده توصیف

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  

  

)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا   

5

 بـه  کـه  چـرا  آمـد،  معماران کار به میگذرد هند و ایران هاي -باغ میان از که نهرهایی طراحی براي بعدها احتماالً

 حـوض  بنـابراین . دارد بهشـت  از نشـان  نحـوي  بـه  سـلطنتی  باغهاي از گوشه هر دوران، آن درباري شاعران گفته

 از نقـل  بـه  شـیمل (رود  مـی  شـمار  بـه  نیـز  ملکـوت  از جزئـی  کـه  است بهشت حوض حکم در باغها در مرکزي

 طبیعت دل در اي واحه "درخت پوشش" و "جاري آب" ترکیب از ایرانی هاي باغ. )26: 1388نتاج، و منصوري

 و زمـانی (اسـت   بهشـت  طـراوت  با مناظر از تمثیلی باغ، و کویري محیط تضاد به توجه با که میکند ایجاد خشک

  .)Wilber ،27:1388 از نقل به دیگران

 گنجانـده  اخروي سعادت و دنیوي زندگی دستورات نآ در که کتابی عنوان به مسلمانان براي همواره قرآن

  .اند داده شکل خود پیرامون طبیعت به آن کمک به که بوده الهاماتی منشا شده

 بـا  بلکـه  گفـت  مـی  پاسـخ  او روزمره نیازهاي به تنها نه که ایست ساخته الهامات، این بارزترین عنوان به باغ

 اسـالمی  باغسازي اینرو از. میکند نزدیک الهی آیات در تدبر و فکرت به را انسان دارد  نهفته خود در که مفاهیمی

 عـالم  قالب در را کبیر عالم هاي نشانه از اي مجموعه مسلمان معمار آن در که میشود محسوب آیینی عمل نوعی

 باغ بهشت در قرآن عالوه بر توصیف کلـی حال آن که . )24:1387وثیق، و جعفر پور( میدهد نشان دنیا این صغیر

در یک توصیف کلی، بهشت دو باغ بزرگ موازي با هم را یادآور . حتی با دقیق ترین جزییات معرفی شده است

تعداد کلی باغ هاي چهارگانـه و بـاغ هـاي    . می شود که در هر کدام از این باغ ها، دو باغ کوچک تر قرار دارند

ــه هـــاي کـــوچکتر   لبیـــب زاده و (. اســـت کـــوچکتر یـــادآور طـــرح چهاربـــاغ و مدولـــه شـــدن آن در باغچـ

  ) 83:1390همکاران،

  )62و  36آیات (فرضیه از شکل کلی چهار باغ سوره الرحمن: سمت راست- 1تصویر

  )اندیگرنقره کار و .(شکل کلی تقسیک بندي باغ فین کاشان: سمت چپ) دو باغ درون دو باغ(

محورهـاي  _محورهـاي عمـود بـر هـم     باغ فین همانند بسیاري از باغ هاي ایرانی پس از اسالم، بابراي نمونه 

ایـن بـاغ از جنبـه هـاي بسـیاري      . تقسیم بندي شده و دیوارهاي پیرامون آن را احاطه کرده اسـت  -اصلی و فرعی

  .)83:1390لبیب زاده و همکاران،( میتواند تأثیر نماد پردازي قرآن از بهشت را مجسم سازد
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  )راندیگنقره کار و (نقشه باغ فین کاشان - 2تصویر

  

  

  :هویت قرآنی و منظرـ 3

که انسان نیز جزئی از (مفهوم هنر اسالمی با سنت و تفکر سنتی و نگرش دینی و معنوي الهی نسبت به جهان 

این مفهوم داراي کارکردهاي عملی و زیبایی شناسانه اي است که جلوه هاي . پیوندي نا گسستنی دارد) آن است

 انسـان .در آثار هنري منتسب به عالم اسالم می توان مشاهده کرد متنوع آن را در کل فرهنگ و تمدن اسالمی و

. است معنی از سرشار و هدفدار که کند می زندگی جهانی در سنتی

 متـون  از بسـیاري  در کـه  تشـابهی  و تطـابق  وجـوه .اسـت  خداونـدي  قانون مظهر و مظهر انسان همچو جهان

 ژرف حقیقتـی  از حـاکی  بلکـه  نیسـت،  خام و  »شاعرانه« فاتتوصی تنها نه میشود دیده جهان و انسان میان اسالنی

 پیونـد  هسـتی  عـالم  در آن مشابه مراتب با را بشري حیات مختلف سطوح که نمایاند می باز را هایی رشته و است

 اسـاس  بر اگر. است بیابان و کویر روح زائیدة آن  مظاهر همۀ و اسالم به بیان شولتز، ). 59: 1973نصر،( دهد می

 خداوند. باشد قبول قابل نخست گام در تواند شولتز می سخن بدانیم، الهی مظهر را محیط اسالمی متفکران تعالیم

 و کـار  نقـره  (اسـت   نمـوده  تجلـی  هـا  آن بـر  معـارف  و دیـن  طریـق  از بعـد  و محـیط  طریق از ابتدا منطقه هر در

 بـا  سـرزمین  ایـن  مـردم  رابطه ایرانیان، اسالمی_ ایرانی فرهنگ و دیرینه جهانبینی از تبعیت به. )81:1389دیگران،

 خدا ملک را زمین تفکر این. است آن با همزیستی و طبیعت به احترام اساس بر رابطه اي طبیعی، عناصر و طبیعت

 چنـان  از و میشـوند  محسـوب  الهـی  نشانهی و آیه عنوان به وگیاه آب مانند عناصرطبیعی فرهنگ، این در میداند،

. اسـت  شـده  تکـرار  عنصـر  دو ایـن  نـام  اسـالمی  متـون  در بارها که برخوردارند] Eliade,1987:111[ اهمیتی

.)26: 1388همکاران، و زمانی(میشود  نمایان ایرانی سازي باغ هنر در گیاه و آب مادي ترکیب زیباترین
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 و مآخـذ  بیشـتر  در درونگرانـه  جسـتاري  با توان می را اسالمی هنر فراتاریخی نظري از طرف دیگر بنیادهاي

 و فلسفی و حکمی کتابهاي و شعر دیوانهاي تا گرفته روایات و احادیث و مجید قرآن از یافت؛ اسالمی مأثورات

 هنـر  نظـري  مبـانی  و مبـدي  و دارد؛ کـار  سـرو  دیـن  بـاطن  بـا  خود، ماهیت بر بنا هنر، .کالمی و فقهی کتب حتی

 ظهـور،  بدو در دین که چرا جست؛ دین باطن ساحت در باید را هنر خاستگاه. جست فقه در توان نمی را اسالمی

 اســت یافتــه ظهــور هنــر در متفرعــات، ســایر و عرفــانی فقهــی، کالمــی، فلســفی، نظامهــاي گیــري شــکل از قبـل 

).16: 1383داداشی،(

 معنـی  یـک  از همـواره  خـود،  مختلـف  قالبهـاي  در گوناگونی و تنوع ضمن ایران، سنتی هنرهاي صورتهاي

 نیست؛ معماري پدیدآورنده مفهوم با متفاوت دهد می شکل را شهري فضاي آنچه هنرها، ینا در. اند گفته سخن

 در را آن تـوان  مـی  کـه  مفهومی شود؛ می مشاهده نیز سقف بر همان و خورد می نقش فرش بر باغ شکل چنانکه

 اسـالمی  دوران تـا  استانب دوران از که ایرانی، باورهاي از است اي آمیزه مفاهیم این...شنید هم شعري یا آوا ترنم

 مفـاهیم  دیگـر  که باشد حقیقت مراتب سلسله حوزه این در مفهوم مهمترین رسدکه می نظر به. گیرد می بر در را

 که روست این از و افکند؛ می پرتو هنر، جمله از زندگی، امور ي همه بر اصل این به باور. است استوار آن بر نیز

  ). 4: 1384 طهوري،( یابد می اي ویژه جایگاه هستی حقیقت محسوس تجلّی ي منزله به نیز طبیعت

نقره کار . (انسانی است –مشترك الهی ساحتبهرسیدنواقلیمیتمایزاتازتکاملگرودرانسانتعالی

با تجلی حبی که حقیقت اشیاء را آفریـد و بـا تجلـی    : ذات حق با دو تجلی هستی را آفرید )81:1389و همکاران،

او کـه عشـق بـود و عاشـق و معشـوق بـا       . به وضوح تفسیر می گردد.ام آن حقیقت را در اشیاء آفریداسمایی احک

حقیقت به منزله ي گـنج    ).72:1382رهنورد به نقل از ابن عربی، (عشق به جمال خودش سبب آفرینش عالم شد 

خلـق میکنـد تـا او را    مخفی، که منشأ و سرچشمه همه چیز، از جمله حسن و زیبایی و عشق است، موجـودات را  

مقام احدیت در اولین تکثر خود به مقام واحدیت  و، از آنجا، به صـورت نـور در   . بشناسند و زیبایی اش را ببینند

   )5: 1384طهوري، . (کسوت موجودات درمی آید

بـا روي نهـادن بـه سـوي     : حرکت هستی نه در مسیري خطی و وابسته به زمان، بلکه در مسیري دوري اسـت 

بنابراین حقیقت وجود از او و قـائم بـه او و هسـتی همـه در     . در قوس صعودي، به همان نقطه باز می گردد کمال،

این حرکت به سوي تعالی، در دانش ریاضی، به حرکـت اسـپیرال مشـهور اسـت و در حقیقـت،      . یگانگی اوست

دوري از وحدت به کثـرت   بر این مبنا، باور به عالمی سلسله مراتبی با حرکتی. خود نوعی حرکت وجودي است

و از کثرت به وحدت را می توان رکن بنیادین در شکل گیري هنرهاي سنتی ایران دانست و نشانه هـاي بـارز آن   

در این نظام، بهشت برین، به منزله ي باالترین مقام آغاز و انجام ، از اهمیت ویـژه اي برخـوردار   . را مشاهده کرد

   )5: 1384طهوري، . (است
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 اسـالمی  بـاغ  درکه در بخش پیش آمد در کالم الهی به نور، آب، درخت ارج بسیار داده شده،  همان گونه

 جایجـاي  کـه  ستارگان و درخت زمین، آسمان، تا آتش و خاك باد، آب، از خدا آیات و نیز به تیع آن،؛ عناصر

 تکامـل  بـه  آدمـی  کـه  هاست نهنشا این در تفکر با. اند آمده گردهم اند، شده برده نام الهی آیات بعنوان قرآن در

 کبیر عوالم باب در اندیشیدن براي مناسب جایی به محصور محیطی در آن آوردن هم گرد با باغ و میرسد انسانی

 بـاغ  در بصـیرت  ویژه گشایش این به تا کرد مقایسه فرهنگها دیگر باغهاي با آنرا توان می و میشود مبدل صغیر و

چه بسا که این بصیرت گشایشـی باشـد در    )26:1387وثیق، و جعفر پور از نقل به Brooks( یافت دست اسالمی

در معنی هشت بهشـت، مفهـوم دیگـري    براي نمونه . پیوند به دوست که تمامی نعمات مارا بدو رهنمون می سازد

اگر در هر بهشت چهار جوي روان باشد و هر یک از جویها راهی باشـد بـه درخـت    : مستتر است» نهشتن«غیر از 

و ...جـوي سرپشـمه میگیـرد    32ی، می توان نتیجه گرفت که از درخت طوبی، به نشانه ي وحدانیت خداوند، طوب

جوي بیفـزاییم، عـدد    32اگر خود درخت را، به منزله ي مقام واحدیت و مقام حقیقت در اولین تکثر خود، بدان 

اکنـون مـی تـوان    . ت، خـتم میشـود  راه به بهشت، یعنی مقام احـدی  33پس بر طبق قرآن کریم، ...بدست میاید 33

راه به بهشت بـرین رهنمـون    33گفت که مصداق عینی مفهوم پل چینوت و پل صراط، پلی که آمرزیدگان را از 

که ...دهانه ي این پل را می توان نشان از عمل صالحی گرفت 33هر یک از . می شود، سی وسه پل اصفهان است

پـل میگـذرد، خـود را در    33باغ بهشت در می آید و کسی که از شخص موءمن با گذشتن از پل صراط به چهار 

 از در بیان رنگ نیز بـدین گونـه مـی تـوان گفـت کـه رنـگ        ).12: 1384طهوري، (چهارباغ شاه عباسی می یابد 

اسـت،   خداونـدي  خـرد  و وجـود  مظهـر  اش نشـده  تجزیه حالت در نور که گونه همان. شود می نتیجه نور تجزیه

 و کیفـی  حقیقت با متناظر حالتی هریک که وجودند گوناگون) polarization(قطبهاي و هوجو ي نشانه رنگها

پس خود این عنصر نیز تجلی ذات مطلـق حـث تعـالی     )63: 1973نصر،. (انگیزد برمی انسان روح در خود تمثیلی

 مربـوط  بنـا  کل دهدهن شکل هاي مکان از عبور فضاي به فضا تحول مسیر در. بوده که نیل به او را متذکر می شود

 حجمـی  تنوع و ،نور ،زمان حرکت از متأثر آمادگی این.است آن اصلی هسته و جوهر مرکزي فضاي که شود می

   .شود می ،ایجاد حاصل

  :عالوه بر این آن جه که در مورد اعداد و نمادها قابل ذکر است

 اصـلی،  جهـت  چهـار  دهنـده  نشـان  چهـار  .عـدل  و انـدازه  عقـل،  نظـم،  زمـین،  تمامیـت،  کلیت، یعنی چهار

 قـدیم،  عهـد  در چهـار . اسـت ... و عنصر چهار بهشت، هاي رودخانه صلیب، بازوان مربع، اضالع سال، چهارفصل

 مظهـر  اسالم، در صفر. هستند شکل صلیبی که همان طور که آمد بهشت رودخانه چهار مثل. است نمادین عددي

 بـه  صـفر  عـدد . شـود  مـی  آغـاز  یـک  با اعداد داستان که زمانی و آید می یک عدد از قبل صفر. است الهی ذات

 بـه  و اسـت  آن مظهـر  دایـره  کـه  زنـدگی  تمامیت هم و است نیستی نمایاننده هم توخالی و تهی اي دایره صورت

 یـک  و کمـال  نمـاد . یافتـه  گسـترش  است اي نقطه اول وهله در دایره .است شریک نیز دایره نماد در دلیل همین
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 مرکـز  در یکـدیگر  کنار هماهنگ نحوي به ها شعاع تمام دایره در. است انجام و آغاز نبدو. خالقیت و پارچگی

کـه   مرکزیتی  .)35:  1387، نورآقایی(است  اندازه یک به مرکز از دایره روي نقاط همه فاصله و شوند می جمع

 در اصـل  این .بهشت هشت طرح با هایی کوشک خصوصا. شود می دیده ها کوشک در در باغ هاي ایرانی بیشتر

آن چه که خود به وحدت سـیر مـی    .باشد می خود اوج در ها، محور تقاطع محل در کوشک وجود با مربع پالن

.دهد

   

  گیري  ـ نتیجه4

 هـاي  ویژگی و مفاهیم، مبانی استخراج و در این مقال معماري باغ ابرانی و اسالمی ایرانی معماري مطالعه در

 نتیجه، مطالعه در و است بوده سرزمین این وجودي فلسفه در آن اصلی الودهش و اساس که است روشن کامالً آن

 برگشـتی  و رفـت  تطبیقی روش و است و اجتماعی، ناممکن فرهنگی، ادبی دینی، مسائل در شدن عمیق بدون آن

 کالبد هک چرا. شود می آغاز جا همین از تحلیل این دشواري. باشد  می ناپذیر  اجتناب فلسفه و) صورت( قالب بین

 صـورت  جغرافیـایی  و فیزیکـی  محـیط  بـا  ارتبـاط  در نقـد  ایـن  کـه  هنگـامی  ویژه است، به علمی نقد قابل همیشه

 بـه  آن معنـوي  و انتزاعی ژرفاي در عاشقانه سفر بدون که است فرهنگی فضاي تر، راز  پیچیده گیرد اما مطلب می

 در. یافـت  راه آن بـه  تـوان   مـی  دل چشـم  با فقط که دارند رازي جهان برجسته هاي معماري تمام. آید  نمی دست

 و اسـتحکام  بـا  انسـان  معنـوي  و محیطـی  پیونـدهاي  و تعادل که شود می حاصل هنگامی عاطفی نگرش این ایران

  .و چشم دل می خواهد که رهنماي صراط وصل واحد متعال باشد شده برپا مطلوب تعادلی

باغ ایرانی همه ریشه در قرآن و کالم ربانی داشـته تمثیلـی از   اعداد، عناصر، نشانه ها و مفاهیم تشکیل دهنده 

بهشت اخروي بوده که به نوعی آیت الهی است، آیتی که هم چون مرجـع حقیقـی آن نـه بـه خـاطر لـذت هـا و        

.زیبایی هاي ظاهزي آن ارزشمند است بلکه به جهت شوق وصال به حضرت حق است که تجلی میابد
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چالش هاي فناوري هاي نوین در معماري و تعامل آن با ارزش هـاي معمـاري   1391ار و ایمانی الناز،آصفی مازی،

، تهران21اسالمی ایران؛باغ نظر، شماره 

،تهران6، حسینیه ها و تکایا بیانی از هویت شهرهاي ایرانی؛ هنر هاي زیبا، شماره 1378امین زاده بهناز ،

،تهران29باغ ایرانی تمثیلی از بهشت، هنرهاي زیبا، شماره ، 1386انصاري مجتبی و احمدي نژاد ،

،غزالیمحمداماماندیشهوآراءدرمثالعالموخیالقوه ،1384بلخاري قهی حسن

،تهران6،یک کتاب در یک مقاله،فرهنگستان هنر،خیال 1382بناء پور هاشم،

،لنامه شهر ایرانی اسالمی، تهران، ماهیت اجتماعی شهر اسالمی،فص1389پراحمد احمد و موسوي سیروس

،21،نظریات فارابی و کاربرد آن در باب مشارکت شهروندي،باغ نظر، شماره 1391پور احمد احمد و همکاران ،

تهران

،الرحمن،بـاغ  سـوره بـر تاکیـد بـا قـرآن درعناصرمنظروباغتصویر ،1387پور جعفر محمد رضا و وثیق بهزاد

نظر،سال پنجم، تهران

4،5یل،صورتگري هنري در شعر خاقانی برگرفته از بالغت قرآنی،هنرهاي زیبا، شماره تجلیل جل

،تهران15،کعبه از حصول تا حضور صورت،مطالعات هنر اسالمی،شماره 1390تقوایی ویدا،

،تهران7،جامعه مدنی و حیات شهري،هنرهاي زیبا،شماره 1387حبیبی محسن،

،ري مجموعه هاي آرامگـاهی در معمـاري ایـران دوران اسـالمی     ، بررسی روند شکل گی1388حسینی سید هاشم

،تهران38بنابر آراء ابوسعید ابوالخیر دکتر سید هاشم حسینی،هنرهاي زیبا،شماره 

،تهران13،قصص االنبیا، به روایت تصویر،فرهنگستان هنر،خیال 1384حسینی مهدي،

،تهران10ستان هنر،خیال ،جستجوي مبانی فرا تاریخی هنر اسالمی،فرهنگ1383داداشی ایرج،

 ،کنکاشـی در بـاب شـهر سـنتی از منظـر اندیشـه اسـالمی،باغ        1390دیسفانی یداهللا احمدي و علی آبادي محمـد،

،تهران19نظر،شماره 

،جلوه جمال و جالل در نگارگري و بازتاب آن در موجـودات اهریمنـی و مخوف،هنرهـاي    1386رهنورد زهرا ،

،تهران29زیبا،شماره 

تهران16اسالمی،هنرهاي زیبا،شماره  –، تجلی عشق بر نگارگري ایرانی 1382،رهنورد زهرا،

،بازشناسی و تحلیل جایگـاه عناصـر موجـود در بـاغ ایرانـی بـا تأکیـد بـر اصـول          1388زمانی احسان و همکاران،

،تهران11دینی،باغ نظر،شماره 

،ه شهر ایرانی اسالمی،تهران،فصلنام)ص(،سطح بندي شهر در کالم پیامبر اسالم1390ساربانقلی ستاري

،شهر،آرمانشـهر، شـماره   زیبـایی بـر  (ایرانی،اسـالمی )هویـت عامـل تـأثیر بررسـی  ،1388سلسله علی و محسن

،تهران2

،تهران16،بهشت زلیخا و جهنم یوسف،فرهنگستان هنر،خیال 1384شیرازي علی اصغر،
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،فصلنامه شهر ایرانی اسالمی،تهران،تحلیل جایگاه شهر و زیبایی در هنر اسالمی،1390صارمی حمیدرضا

،تهران2عرفان،موسیقی،هنرهاي زیبا،شماره -،هنر1382طهري الهامی مجتبی،

،تهران16،مقام بهشت در هنرهاي سنتی ایران،فرهنگستان هنر،خیال 1384طهوري نیر،

،مه شـهر  تـاریخی مسلمان،فصـلنا  -،عوامل شکل دهنده شهرهاي اسـالمی 1390علیزاده هوشمند و حبیبی کیومرث

ایرانی اسالمی،تهران
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،1ر،معماري و قرآن،فصلنامه اسالم پژوهی،شماره ،هن1384گرابار الگ، ترجمه حسن رضایی هفتاد در

،تهران19،بررسی تطبیقی تأثیر ایده هاي معنوي در شکل باغ،باغ نظر،شماره 1390لبیب زاده راضیه و همکاران،

،نقشه پنهان به مثابـه دسـت آورد باورهـاي دینـی در مسـکن سـنتی کـویري ایران،هنرهـاي         1388مسائلی صدیقه،

،تهران37زیبا،شماره 

تهران7قبل و بعد از اسالم،باغ نظر،شماره : دوره سازمان فضایی در شهر ایرانی 1386،2نصوري امیر،م،

    ،ایرانی،بـاغ  بـاغ شـکلگیري درچهاربـاغ الگـوي فرضـیه بـر نقـدي  ،1388منصوري امیـر و نتـاج وحیـد حیـدر

،تهران12نظر،شماره 

3اره منصوري امیر،درآمدي بر زیبایی شناسی باغ ایرانی،باغ نظر،شم

،تهران19،حکمت معماري اسالمی،هنرهاي زیبا،شماره 1383مهدوي نزاد محمد جواد،

 1974،»حس وحدت نادر اردالن«نصر سید حسین،ترجمه پیشگفتار کتاب

،بررسی تأثیر محیط طبیعی بر رفتـار و اخـالق از دیـد متفکـران اسـالمی و      1389نقره کار عبدالحمید و همکاران،
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