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چکیده
در این مقاله ابتدا با مطالعه باغ های ایرانی بویژه دوره اسالمي و بررسی خصوصیات کلی و فضای کالبدی 
آن)آب، گیاه و....( به بررسی عناصر باغ پرداخته شده است. سپس با بررسي و جستجو در متن قرآن بویژه 
سوره انسان و تفاسیر مربوط به آن )تفسیرالمیزان و تفسیر نمونه( عناصر بهشت قرآني در عناصر باغ 
دولت آباد بازخواني گردیده است. این بازخواني از طریق تحلیل کالبدي- فضایي باغ دولت آباد و انطباق 

با مفاهیم قراني صورت پذیرفته است.
 هدف از این مطالعه استخراج وجوه اشتراك نعمت هاي باغ بهشت با عناصر باغ دولت آباد بوده و تكنیك 
مورد استفاده در این پژوهش، توصیفي- تحلیلي است. گردآوري اطالعات از طریق بازدید، برداشت 
میداني و کتابخانه اي بوده و آنالیز اطالعات جمع آوري شده بر اساس قیاس آنها از تفاسیر قرآني بویژه 

تفسیر المیزان انجام گردیده است. 
نتایج به دست آمده نشان مي دهد که عناصر موجود در باغ ایراني در سوره انسان با عنوان نعمت هاي 
بهشت قرآني یاد شده است که این نعمت ها بصورت عیني و ذهني در هم در کالبد باغ و هم در باور طراح 

آن استعاراتي مادي و معنوي به جا نهاده است.

کلید واژه ها: سوره انسان، بهشت قرآنی، نعمت ، عناصر باغ دولت آباد
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1- مقدمه
آثار بجا مانده از سلوك پیشینیان، کارآمدترین ابزار در بازخوانی مبانی معنوی و معرفتی معماری اسالمی 
است)مهدوی نژاد،1383: 62(. در این میان طرح باغ های ایرانی غالبا آمیزه ای از سبك معماری و 
باغ سازی پیش از اسالم و همچنین بعد از اسالم است. باغ سازی از زمان های دور در ایران وجود داشته 
است و بعد از ورود آریائیها به ایران که بر آن می شوند ایران را چون خاستگاه اولیه شان سرسبز و بارور 
سازند، نمود بیشتری می یابد. در کتاب فارسنامه ابن بلخی سلسله پیشدادیان را )هفتمین پادشاه این 
سلسله( نخستین کسانی می دانند که در جهان به احداث باغ پرداخته اند. بعد از ورود اسالم به ایران و 
گرویدن ایرانیان به اسالم، طرح هندسی باغ های ایرانی متاثر از جهان بینی اسالمی، تصویر بهشت آخرت 
را تداعی می کند)نعیما،1385: 85(.  با توجه به این که توصیف بهشت در کتاب آسمانی اسالم یعنی 
قرآن در سه سوره  الرحمن، واقعه و دهر)انسان( بصورت مفصل بیان شده است، برآنیم تا در این مقاله 
ضمن بررسی و مطالعه بهشت قرانی با توجه به تفاسیر و سخنان ائمه و همچنین تفحص در باغ ایرانی 

به این پرسش ها پاسخ داده شود.
1- الگویی باغ قرآنی در مورد فضای کالبدی و عناصر باغ چیست؟

2- شاخصه های عناصر باغ قرآنی از دیدگاه قرآن و همچنین تفسیرالمیزان چیست؟
3- چه رابطه ای بین  نعمت های بهشت قرآنی با عناصر باغ ایرانی وجود دارد؟

1-1-روش شناسی پژوهش
در این پژوهش روش اسنادی و کتابخانه ای با تكیه بر تكنیك هاي توصیفي- تحلیلي و تحلیلي- تفسیري 
مورد استفاده قرار گرفته است. گردآوری اطالعات از طریق  بررسی محیط با استفاده از برداشت و مشاهده 
میدانی و کتابخانه ای بوده و آنالیز اطالعات جمع آوری شده بر اساس قیاس آنها از تفاسیر قرآنی به ویژه 

تفسیر المیزان و روایات ائمه انجام پذیرفته است.

2- باغ ایرانی در دوره اسالمی
اعتقاد به بهشت بعد از مرگ انسان در ادیان مختلف وجود دارد. در کتاب آسمانی اسالم آیاتی وجود دارد 
که بهشت را در جهان آخرت توصیف نموده است. معماران و طراحان مسلمان نیز با توجه به این توصیفات 
باغ هایی را در جهان ساختند که تمثیلی از بهشتی است که در قرآن توصیف شده است. لذا ایرانیان بهشتی 
با خصوصیات این دنیا را در این عالم طرح کردند که تصویری از آخرت را تداعی می کند. فرهنگ ایرانی 
انسان را جدا از طبیعت نمی داند، بلكه او را همراه با سیر عناصر طبیعت برای پی بردن به آیات و نشانه های 
خدا می بیند)ایرانی بهبهانی،1386(. از این رو معماری و هنر ایران به شدت طبیعت گرا است. بر اساس 
اظهارنظر )پورجعفر،1382، وثیق و پورجعفر،1387، لبیب زاده و دیگران،1390و ایرانی بهبهانی،1386( 
می توان ویژگی های زیر را از طراحی باغ ایرانی- اسالمی استخراج نمود)ر.ك به جدول 1(.  این ویژگی ها 

و خصوصیات  عبارتند از:



9 تجلي مفاهیم قرآنی در باغ ایرانی با تأکید بر سوره انسان) نمونه موردی: باغ دولت آباد یزد(

میزان بكارگیری ویژگی هاویژگی هاردیف

زیادمتوسطکم

طراحی باغ چند منظوره و چندعملكرد1

محصور بودن پیرامون باغ2

قرارگیری کوشك در مرتفع ترین نقطه باغ3

رعایت مقیاس انسانی4

استفاده از درختان فراوان و سایه دار5

استفاده از خطوط راست در طراحی باغ6

اختصاص بیشترین قسمت باغ به کاشت درختان میوه7

استفاده از یك جوی دائم اصلی8

استفاده از سینه کبكی در کف جوی برای نمایش دادن موج آب9

استفاده از گل های زینتی بویژه گل سرخ10

تقسیم سطح باغ غالبا به چهار بخش11

روان نمودن آب بگونه ای که صدای آب بوجود آید12

قرارگیری حوض یا استخر در مقابل کوشك جهت استفاده از زیبایی آن13

جدول1- میزان ویژگی ها و خصوصیات بكار رفته در باغهای دوره اسالمی     ماخذ: نگارندگان1391

3- شاخص های باغ  دولت آباد یزد
این باغ با مساحتی بالغ بر 40000 مترمربع از مشهورترین و زیباترین باغ های دوران زندیه است که در 
زمان کریم خان زند ساخته شده است. شاخص اصلی این باغ بادگیر هشت ضلعی مرتفع آن با ارتفاع 33/8 
متر بلندترین بادگیر جهان شناخته شده است و باعث مي شود باد در هر جهت به راحتي و به سرعت به 
قسمت زیرین هدایت شود، از سوي دیگر در زیر این بادگیر حوضي قراردارد به طوري که با وزیدن باد به 

سطح آب حوض، هواي خنكي را در داخل بنا ایجاد می کند)جواهریان،1383: 109(. 
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این باغ مجموعه اي از چندین عمارت اصلی شامل: 
عمارت هشتي)کوشك اصلی( شامل:حوضخانه و 
بادگیر،کاله فرنگي،بهشت آئین)عمارت سردر( و 
تاالر آئینه، سردر جنوبي و عمارت فرعی همچون 
اصطبل بزرگ، ابنیه فرعی و خدماتی، آب انبار، 
آبدار خانه، شربت خانه، آشپزخانه و تاسیسات چاه 
و منبع آب با گاورور می باشد و از طرف جنوب با 
راهرویی به محوطه زیر بادگیر ارتباط دارد. عمارت 
بیرونی(  و  اندرونی  باغ  دو  مشترك  سردر)مرز 
اصلی ترین عمارت باغ بهشت آیین به شمار می آید 
که دو طبقه بود و زیر خان آن از یك سردر، هشتی 
و یك اتاق بزرگ و چند اتاق کوچك و چند راهرو 

تشكیل شده است)همان،1383: 111(.

3-1-هندسه حاکم بر پالن باغ  دولت آباد
 هندسه باغ، هندسه منظمی است که سطح باغ 
را به دو بخش مستطیلی شكل عمود بر هم )باغ 
بیرونی و باغ اندرونی( تفكیك کرده است. محور 
در  باغ-  اصلی  محور   - بزرگتر  مستطیل  تقارن 
زاویه 30  با  راستای شمال غربی- جنوب غربی 
درجه نسبت به محور غربی- شرقی قرار  می گیرد. 
این محور، همان محوری است که عمارت سردر 
که  آبنما  می کند.  متصل  هشتی  عمارت  به  را 
دقیقا بر محور تقارن باغ اندرونی منطبق می باشد 
سطح باغ را به دو کرت مستطیلی متقارن تقسیم 
می کند)ر.ك به پالن باغ قسمت A ,B(. محیط 
مستطیل بزرگتر )باغ  دولت آباد( باغ اندرونی را 
شكل می داده که در واقع باغ خصوصی و اقامتگاه 
خانواده بوده است. محیط مستطیل کوچكتر که 
در سمت شمال قرار دارد. محدوده باغ بیرونی)باغ 
باغ  مستطیل  می کند.  مشخص  را  بهشت آیین( 
بهشت آیین توسط یك حوض مستطیلی بزرگ که 
عمود بر محور تقارن مستطیل است به دو قسمت 

رسم مجدد سایت پالن باغ دولت آباد یزد، نگارندگان 1391 

پالن باغ دولت دولت آباد،ماخذ:جواهریان،1383
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مربع شكل  تقسیم می شود که در واقع کرت های اصلی باغ بهشت آیین همین مربع ها می باشند. عمارت 
هشتی که در انتهاي محور اصلي باغ و متصل به دیوار جنوبي است در واقع کوشك باغ محسوب مي شود. 
عمارت هشتی دارای سه اتاق بزرگ و حوضخانه ای)با حوض یكپارچه مرمرین( در وسط می باشد. طرح آن 
شبیه سایر کوشك های ایرانی است و طبقه فوقانی یك تاالر و صفه و منظر دارد)جواهریان،1383: 113(. 
در سمت غرب عمارت هشتی، عمارت طنبی بزرگ و مجللی قرار دارد که دارای بادگیری مربع شكل و رو 
به باغ است. در دو طرف تاالر طنبی، صفه ها و شبستان هایی در یك طبقه جای دارد در و روزن های آن ها 
به طنبی باز می شود. در زیر طنبی، زیرزمینی ژرف کنده اند که با دو پله راست به باغ می پیوندد و از طرف 

جنوب با راهرویی به محوطه زیر بادگیر ارتباط دارد)همان،1383: 115(. 

3-2-گیاهان در باغ  دولت آباد
گیاهان در باغ ایرانی با هدف ایجاد سایه، برداشت و تزئین کاشته می شدند. اغلب گیاهان موجود در باغ 
شامل درختان سایه دار و محصول دار است و کمتر گل ها و گیاهان زینتی در باغ وجود دارد. سه نوع گیاه 
در باغ های ایرانی وجود داشته است که شامل: درختان)سایه افكن: بید، چنار، نارون، سرو، سپیدار، ارغوان، 
عرر و توت؛ درختان میوه: سیب ترش، آلو سیاه، هلو، انار، زردآلو، شفتالو و ...( بوته ها) انواع گل سرخ و انواع 

گل یاس و....( و گل های زینتی)بنفشه، سوسن، زنبق، الله، قرنفل و....()نعیما،1385: 36(. 
سطح باغ  دولت آباد به دو بخش تقسیم شده آست: یك باغ خصوصی برای خانواده و یك باغ برای مراسم 
و ورزش. اقامتگاه زمستانی خانواده در باغ خصوصی رو به تابش جنوب قرار گرفته است در طرف دیگر، 
اقامتگاه تابستانی قرار گرفته است که در سایه قرار گرفته واز آزار هوای بسیار گرم فارغ است و به وسیله 
پنج حوض و نسیمی که در بادگیر می وزد خنك می شود)جواهریان،1383: 110(. در نواری که میان 
دو ساختمان و در راستای محور مرکز قرار گرفته است شبدرکاشته شده است و این در حالی است که 
در دو طرف این نوار درختان گیالس و انار کاشته شده اند. باغ از ردیف کاری درختان مختلف برخوردار 
است که عمده ترین آنها را سرو و کاج تشكیل می دهد. درختان مثمر باغ شامل انگور و انار است که داخل 
کرتها کاشته شده اند. در این باغ بوته های گل سرخ نیز به فراوانی یافت می گردد که به صورت ردیفی 

کاشته شده اند.

3-3- آب در باغ  دولت آباد
منبع اصلی تأمین آب باغ، قنات  دولت آباد می باشد. عالوه بر قنات، برای مواقع خشكسالی و برای سیراب 
کردن باغ و پرکردن حوض های متعدد آن، یك چاه و منبع آب با گورو1در ضلع شرقی باغ و در کنار ابنیه 
خدماتی احداث شده بود. همچنین در مواقع اضطراری از آب ذخیره شده در آب انبار باغ نیز استفاده 

می شد )انصاری و محمودی نژاد،1386: 21(.

.............................................................................................................................................................................................................................................................
1. آنچه امروز گاورو نامیده می شود.
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در باغ  دولت آباد، آب به تمامی به نمایش گذاشته می شود. معمار با بازی وصف ناپذیری ، بارها آب را به 
درون زمین برده و بیرون آورده است، بطوریكه آب در تمام سطح باغ حضوردارد. آب ابتدا در زیر بادگیر 
عمارت هشتی و در یك حوض یكپارچه مرمرین دیده می شود که در آن می جوشد و باال می آید. سپس به 
حوضی در وسط این عمارت وارد می شود و از آن به سه حوض کشیده مستطیل شكل در سه شاه نشین 
سرازیر می شود. در مقابل ارسی اتاق ها، سه سینه کبكی وجود دارد که از سنگ مرمر است و آن را به 
شكلی تراشیده اند تا موج ایجاد کند و حجم آب را بیشتر از واقعیت نشان دهد. آب از هر سینه کبكی، 
وارد یك حوض کوچك می شود و از آنجا در آبنمای بزرگ باغ جاری می شود. این آبنما دقیقا بر محور 
اصلی باغ قرار دارد و ابعاد آن متناسب با ارتفاع بادگیر عمارت هشتی است، بطوریكه تصویر این عمارت 
را بگونه ای کامل در آب منعكس می کند. بعد از آن آب از زیر عمارت سردر وارد باغ بهشت آیین می شود 
و به یك استخر 12 ضلعی بزرگ که در شمال عمارت قرار دارد می ریزد و از آنجا به سمت سه استخر 
مستطیل شكل در سه جانب دیگر سرازیر می شود. سپس آب از این استخرها بسوی خیابان ها و آبادی ها 
جاری می شود و به مصرف کشت و زرع می رسد. در واقع معمار تنها به عبور آب از الیه های زیرین زمین 
و سیراب کردن درختان قناعت نمی کرد، بلكه آب گوارا را به روی زمین می آورد و به نمایش می گذاشت 

تا روح ساکنان کویر را نیز سیراب کند)جواهریان،1383: 114(.

4- توصیف بهشت از منظر قرآن
بهشت در قران مجید با اسامی و اوصافی همچون: جنةالمأوی، جنةالنعیم، جنةالخلد، دارالسالم، دارالمتقین، 
دارالمقامه، عدن و فردوس بكار رفته است. اغلب آیات سوره دهر در وصف  نعمت های بهشتی است که 
در اختیار اهل بیت)علیهمالسالم( قرار می گیرد. این سوره در آغاز، خلقت انسان را خاطر نشان  می سازد و 
سپس  می فرماید که خدای تعالی او را به راهی که تنها راه اوست هدایت کرده است. آنگاه  می فرماید 
برای کافران انواعی از عذاب و برای شاکران الوانی از نعمت آماده شده است و اوصاف آن نعمت ها را در 
طی هیجده آیه شرح  می دهد. ائمه اهل بیت )علیهمالسالم( معتقدند که این سوره در مدینه نازل شده است. 
در مجمع البیان از ابو حمزه ثمالی روایت شده که وی در تفسیر خود گفته: حسن بن حسن ابو عبداله بن 
حسن برایم حدیث کرد که این سوره در مدینه در شان علی)ع( و فاطمه)علیهماالسالم( و امام حسن و امام 

حسین)علیهمالسالم( نازل شد)طباطبایی،1363: 195(. 
ْهِرلَْميَُكنشْیئاًمَّْذُكوراً)1(( مراد از انسان جنس بشر تفسیر شده  در آیه اول)َهْلأَتيَعلياالنسِنِحیٌنمَِّنالدَّ
َّْبتَلِیِهفََجَعْلنَُه َّاَخَلْقنَااالنسَنِمننُّطَفٍةأَْمشاٍجن که  بعضی معتقدند مراد از آن، آدم ابوالبشر است اما آیه بعدی)إِن
سِمیَعابَِصیراً)2(( که اعالم می دارد انسانی که از نطفه خلق شده است با این تفسیر سازگاری ندارد. چون 
ابوالبشر از نطفه خلق نشده است. در این آیه سه عامل در رستگاری انسان مشخص می شود که آن سه 
عامل چشم، گوش و دل است که خداوند آنها را برای ادای شكر و پیمودن راه رستگاری در انسان قرار 
داده است)لََعلَُّكْمتَشُكُروَن( ولی افراد بشر فقط اندکی در این راه آن ها را بكار می گیرند)همان،1363: 201(.  
از آیه 5 تا 22 شرح مفصلی از باغ بهشت ارائه شده است لذا به جهت ارتباط موضوع، آیات مذکور تشریح 

و از باقی آیات صرف نظر می شود. 
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در آیه 5 خداوند می فرماید: آنهائیكه سپاسگذار هدایت الهی هستند)نیكوکاران(از جامی می نوشند که 
به کافور آمیخته شده است و نخستین نعمت باغ بهشت را که شراب طهور معطر خاصی دارد معرفی 
اْلَبَْراَريَْشَربُوَن می کند. شرابی که بهشتیان با نوشیدن آن اندوه و ناراحتی از درون جان خود می شویند)إِنَّ
ِمنَكْأٍسَكاَنِمَزاُجَهاَكافُوًرا )5(( منظور از ابرار در این آیه نیكوکارانی است که در زمره شاکرین قرار دارند 
نه اینكه شاکرین منحصرا در ابرار باشند)طباطبایی،1363: 214(. قران کریم در سوره های بقره آیه 
177 و آل عمران، آیه 192 ابرار را دارای ویژگی هایی مانند: ایمان به خدای سبحان، قیامت، کتاب و 
پیامبران، انفاق به یتیمان، نمازگزار، پرداخت زکات، وفای به عهد، صبر در جهاد و تقوا داشتن معرفی 
می کند. در آیه بعدی به سرچشمه ای که این جام شراب طهور از آن پر می شود اشاره می کند. )َعْینًا
ُرونََهاتَْفِجیًرا )6((. در این آیه کلمه عینا بدل از کافور است و به همین خاطر منصوب  ِيَُفجِّ يَْشَرُببَِهاِعبَاُداللَّ
شده است. یعنی کافور عبارت است از چشمه ای که بندگان خدا از آن می نوشند. بنابراین معنای دو آیه 
فوق )5 و6( چنین می شود: ابرار از جامی می نوشند که مقداری کافور با آن آمیخته شده و طعم کافور 
گرفته است)میرباقری،1387: 35(. کافور چشمه ای است که اصل آن در اختیار »عباداله« است، از آن 
می آشامند و آن را منشعب می سازند. بنابراین تعبیر ابرار برای اهل بیت پیامبر بكار نرفته است، بلكه آنها 
عباداله هستند که آیات بعد در ذکر آنهاست. در این دو آیه خداوند تنعم ابرار را بیان می کند. در ادامه 
نیز از نعمت مسكن و لباس بهشتیان سخن می گوید)َوَجَزاُهمبَِماَصبَُرواَجنًَّةَوَحِريًرا) 12(( و  می فرماید 
که آنها را در باغ های مخصوصی از بهشت جای  می دهد و بهترین لباس ها را بر آن ها می پوشاند و این در 
حالی است که آن ها بر تخت های زیبا تكیه کرده و نه گرمی آفتاب را می بینند و نه سردی هوا )مكارم 
شیرازی،1388: 334( و اشاره به راحتی و آرامش کامل آنها می کند )ُمتَِّكئِیَنفِیَهاَعَلىاْلََرائِِكاَليََرْوَن
فِیَهاَشْمًساَواَلَزْمَهِريًرا)13((کلمه ارائك در این آیه جمع کلمه اریكه است و 5 بار در قرآن بكار رفته 
)خرمشاهی،1389: 53( که به معنای هر چیزی است که به آن تكیه دهند و کلمه زمهریر به معنای 
سرمای شدید است)طباطبایی،1363: 217(. در این آیه صریحا از سایه های ممتد بهشتی نام برده شده 
است و عدم احساس گرمای آفتاب به خاطر سایه درختان بهشتی است که در سوره واقعه آیات 28 تا 
َمْمُدوٍد( و رعد آیه 36)تَْجِریِمنتَْحتَِهاالَنَْهاُرأُُكُلَهاَدآئٌِمِوِظلَُّها( نیز به  30)فِيِسْدٍرَمْخُضوٍدَوَطْلٍحَمْنُضوٍدَوِظٍلّ
آن اشاره شده است. در ادامه به سایه سار درختان بهشتی و سهولت چیدن میوه های آن درختان اشاره 
َِّلْتقُُطوفَُهاتَْذلِیاًل )14((. ممكن است منظور از دانیه )نزدیك شونده( در  می کند )َوَدانِیًَةَعَلْیِهْمِظاَللَُهاَوُذل
مورد سایه های بهشتی به معنی این است که شاخه های درختان بهشتی خود را خم می کنند و بر سر 
بهشتیان سایه می افكنند و خوشه های پر از میوه خود را پائین می آورند و در اختیار آنها قرار می دهند 
)میرباقری،1387: 36(. کلینی در روضه کافی به سند خود از محمد بن اسحاق مدنی از امام ابی جعفر 
)علیهالسالم( روایت آورده که در صفت بهشت فرمود: و میوه های آن دانیه است، یعنی در دسترس اهل 
بهشت است. همچنین از خدمتگزاران در باغ بهشت یعنی غالمانی که با جام های سیمین و کوزه های 
ٍةَوأَْكَواٍبَكانَْتقََواِريَرا بلورین در اطراف ابرار طواف می کنند، صحبت می کند )َويَُطاُفَعَلْیِهمبِآنِیٍَةمِّنفِضَّ
ُروَهاتَْقِديراً)16(( اندازه و تناسب این خدمات را اعالم می کند که ظرف  )15((. در آیه بعد )قََواِريَراِمنفِضٍةقَدَّ
غذا و شراب هم به اندازه همان مقدار طعام و شراب اندازه گیری شده است و چیزی از غذا و شرابشان 
در ظرف ها نمی ماند )طباطبایی،1363: 219(. در آیه 17 به  نوشیدنی های لذت بخش و غذاهای بهشتی 

تجلي مفاهیم قرآنی در باغ ایرانی با تأکید بر سوره انسان) نمونه موردی: باغ دولت آباد یزد(
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)َويُْسَقْوَنفِیَهاَكْأًساَكاَنِمَزاُجَهاَزنَجبِیاًل )17(( و به چشمه ای که سلسبیل نام دارد )َعْینًافِیَهاتَُسمَّىَسْلَسبِیاًل
)18( می پردازد. بعضی از مفسرین معتقدند در عرب مرسوم بوده که از زنجبیل استفاده عطر و بوی خوش 
می کرده اند و آن را در جام نوشیدنی ها می ریختند، در این آیه نیز وعده داده که زنجبیل های بهشتی را 
که پاکیزه تر و خوشبوتر است در جام شرابشان می ریزند. کلمه زنجیل و سلسبیل همین یكبار در قران 
آمده است و گویا سلسبیل و زنجبیل بهشتی فقط از آن اهل بیت )علیهمالسالم( است. کلمه سلسبیل نیز 

به معنای آبی سبك و لذیذ است. 
در آخر هم از خصوصیات پذیرایی کنندگان که فرزندانی بهشتی که همیشه طراوت و خرمی جوانی و 
زیبایی منظر را دارند صحبت می کند)َويَطوفَعَلیِهْمِولَْدٌنمَخلَُّدوَنإَِذاَرأَيْتُهْمَحِسْبتُهْملُْؤلُؤاًمَّنثُوراً)19(( و  
می فرماید اگر چشم خود را به بهشت بیفكنی در آنجا ملكی کبیر می بینی که با هیچ مقیاسی نمی توان 
َرأَيْتنَِعیماًَوُمْلكاًَكبِیراً)20((. در مجمع البیان در ذیل همین آیه آمده است که  تقدیرش کرد)َوإَِذاَرأَيْتثمَّ
آن ملك، ملكی است زوال و فناناپذیر)طبرسی،548ق: 95(. در آیه 21 )َعلِیُهْمثِیَابسنُدٍسُخضٌرَوإِستَبَرقٌَو
ُحلُّواأَساِوَرِمنفِضٍةَوسَقاُهْمَربُهْمشَراباًطُهوراً)21(( نیز  لباس بهشتیان را که از حریر نازك سبز و از دیبای 
َهَذاَكاَنلَُكْمَجَزاءَوَكاَنَسْعیُُكممَّْشُكوًرا)22(( آخرین آیه ای است  ضخیم است توصیف می کند. آیه 22)إِنَّ
در سوره انسان که در مورد بهشت سخن گفته است که آن هم توجه دادن به پاداش الهی است. در 

مجموع در این آیات، خداوند باغ قرآنی را این گونه توصیف می کند:
-  باغ های طرب انگیز که زیر درختانش نهرها جاری است. 

-  درختان و سایه های آن مانند میوه هایش همیشگی است.
-  چشمه سلسبیل در آنجا جاریست.

-  نهرهایی از شراب ناب که برای نوشندگان لذت بخش است.
-  اعتدال هوا در بهشت بخاطر درختان سایه دار است.

-  تخت هایی زیبا جهت استراحت و لذت بردن از چشم انداز باغ وجود دارد.
- خدمات دهی آسان از بهشتیان صورت  می گیرد.

- آفرینش هر چیز  به قدر نیاز انسان است.
با توجه به آیات سوره انسان و تفاسیر مربوطه به آن و همچنین تحلیل و تطبیق  باغ ایرانی در دوره 

اسالمی  با آیات مذکور، شاخص های معماری بر مبنای هنر اسالمی استخراج گردید.

5- شاخص های هویت معماری و هنر اسالمی
مطالعه متون اسالمی ویژگی هایی بعنوان معیار و مالك تهیه طرح ها در اختیار طراحان و برنامه ریزان قرار 
 می دهد که برگرفته از جهان بینی حاکم بر فرهنگی است که در کالبد محیط جاری و ساری است. طبق 
تعالیم اسالمی انسان خلیفه خدا بر روی زمین است و به تبع فعالیت های او باید ویژگی هایی داشته باشد 
که افعال و مخلوق الهی به آن متصف اند. این جهان بینی اسالمی حاکم بر محیط را فضای فكری می نامند 
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که اصلی ترین نقش را در ظهور محیط مصنوع ساخته شده توسط بشر را ایفا می کند. ارزش های اسالمی 
مذکور می توانند و باید در مصادیق کالبدی نقش مهمی ایفا  نمایند. اصول و ارزش های حاکم بر محیط 

و فضای اسالمی شامل: 
5-1- تعادل)عدل(: اساس دین اسالم اعتدال است و تعادل تجلی عدل است. عالمه طباطبایی عدالت را 
در لغت به معنی اعتدال بین عالی و دانی و حد وسط بین افراط و تفریط می داند. او معتقد است آراسته 
ترین مكان، جایی است که در آن عدالت باشد)1363: 205(. اگر جهان بعنوان الگویی جهت شكل دادن 
به محیط زندگی  مدنظر قرار گیرد، ویژگی های حاکم بر عالم وجود می تواند در مقیاسی کوچكتر در 
ایجاد محیطی انسانی مورد توجه قرار گیرد. از طرفی رعایت عدل در ایجاد محیط انسانی عبارت از انتخاب 
مكان و واگذاری نقشی خاص به هر عنصری در محیط)نقی زاده،1387: 459(. لذا می توان مصادیق 

تعادل در ایجاد یك محیط مصنوع  را شامل: 
- مكان یابی مطلوب عناصر محیط و مجاورت متناسب آنها

- تناسب مطلوب بین ابعاد فضا و کالبد با ویژگی های روانی و جسمی انسان
- ایجاد ارتباط بین طبیعت و محیط مصنوع

- ایجاد تعادل بین عملكردهای پاسخگو به نیازهای انسان
5-2- زیبایی: در هر جامعه ای معیارهای زیبایی شناسی از جهان بینی حاکم بر آن جامعه نشات  می گیرد. 
درجات زیبایی در قالب سه گروه قرار دارند. زیبایی محسوس، زیبایی معقول و زیبایی معنوی. زیبایی 
محسوس پائین ترین مرتبه زیبایی است و مخصوص عالم ماده و جسم انسان است. این زیبایی وجه 
اشتراك انسان و حیوان است. مانند لذت برخی حواس از پدیده ای خاص. زیبایی معقول مرتبه ای از 
زیبایی است که توسط روان انسان درك می شود. این زیبایی نتیجه تجزیه و تحلیل و تدبر و تعقل در 
آگاهی های محسوس با بهره گیری از معیارهای برگرفته از جهان بینی کسی است که پدیده ای را از نظر 
زیبایی مورد ارزیابی قرار می دهد )نقی زاده، 1385: 213(. زیبایی معنوی مرتبه باالتری از زیبایی است 
که با عالم معنا در اتصال است که زمینه وصول انسان به زیبایی الهی را فراهم می کند. این نوع زیبایی 

وجه ممیزه انسان از حیوان می باشد.
5-3- وحدت در کثرت: وحدت اصلی الهی وابستگی همه چیز به خدای یگانه را نشان  می دهد. وحدتی 
که طراح یا معمار در کالبد یك بنا یا اثر هنری متجلی  می سازد می تواند به نمایشی از وحدت جامعه 
منجر شود. بنابراین در سلسل مراتب وحدت، وحدت کالبدی یك فضا زمینه ای برای وحدت جامعه 
خواهد شد. این وحدت عالوه بر برآوردن نیازهای انسان می تواند عدم یكنواختی را نیز به همراه داشته 
باشد. چرا که یكنواختی نشان دهنده عدم تعادل است. یكی از اثرات رعایت اصل وحدت در کثرت تنوع 
است. همچنین یكی از ابزارهای الزم در جهت رسیدن به این اصل توجه طراحان و معماران به قوانین 
و طرح های هندسی است)نقی زاده، 1385: 215(. برای این منظور و رسیدن به وحدت در عین کثرت 
در ایجاد محیط های مصنوع بر اساس مبانی و تعالیم اسالمی باید وحدت ما بین ارزش های جهان بینی 

اسالمی با اصول حاکم بر مبانی نظری طرح ها مدنظر قرار گیرد.

تجلي مفاهیم قرآنی در باغ ایرانی با تأکید بر سوره انسان) نمونه موردی: باغ دولت آباد یزد(
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5-4- هماهنگی: هماهنگی یعنی تنظیم ارتباط فی مابین چند شئ در راستای رسیدن به هدف آنها. 
هماهنگی از جمله اصولی است که برای موفقیت یك طرح و برنامه باید رعایت گردد. در دین مبین 
اسالم در آثار مصنوع دست بشر با جهان هستی هماهنگی دیده می شود. از طرفی ساخت اشیاء مطابق 
با فطرت و طبیعت آنها نوعی از هماهنگی و همچنین زیبایی را به همراه می آورد. انسان مسلمان نیز به 
تبعیت از تعالیم اسالم همواره سعی نموده هماهنگی را در ساخت کالبدی محیط با  ارزش های دینی 
مدنظر قرار دهد و بنوعی فرم را با عملكرد هماهنگ نمایند تا به وحدت مورد نظر در کل مجموعه دست 

یابد)نقی زاده،1385: 216-218(. برخی از مصادیق هماهنگی در محیط مصنوع بشری عبارتند از:
- هماهنگی کلیت فرم با عملكرد 

- هماهنگی طرح با شرایط محیطی مكان اجرای طرح
- هماهنگی و تناسب ابعاد فضاها با نیازهای فیزیولوژیك انسان

5-5- اندازه: مطالعه تعالیم اسالم نشان می دهد که نظمی بر جهان و پدیده های آن حاکم است که 
بعنوان آیات الهی می تواند الگویی برای شناخت ویژگی های محیط مصنوع بشری قرار گیرد. آیات بسیاری 
َرُه َشىٍْءفََقدَّ در قران کریم موضوع اندازه را در خلقت الهی بیان می کند، از جمله در سوره فرقان)َخَلَقُكلَّ
تَْقديًرا( که اشاره به تعیین اندازه هر چیز در جهان دارد. در ارزش های دینی نیز همچون اجتناب از اسراف 
توجه ویژه ای به اندازه شده است. انسان نیز با رعایت تناسبات در ابعاد فضای ساخته شده به دست خود 

سعی دارد اندازه و توازن را در محیط حفظ نماید.
5-6- حد: حد هویت موجودات عالم و حیطه نفوذ و قدرت آنها را مشخص می کند. اساسا مخلوق بودن 
یك شئ نیازمند داشتن حد و حریم خود است که داشتن این ویژگی او را در رسیدن به هدف عالی از 
خلقتش یاری می کند. رعایت حد در ساخت محیط توسط انسان باعث می شود، عملكردها و فضاهای 
موجود کارایی مطلوب خود را داشته و از اختالط آنها جلوگیری می کند. از طرفی جهان بینی و فرهنگ از 
جمله عواملی هستند که در تعیین حد و حریم هر موضع نقش مهمی ایفا می کنند)همان،1385: 223(.  
همچنین حواس انسان یا حریم های حسی نیز در تعیین این محدوده موثرند. رعایت حریم در هر 
مجموعه ای باعث می شود به ارزش هایی همچون حقوق فردی و جمعی در کالبد مجموعه دست یافت.

6- بحث و تحلیل یافته ها
معموال باغ در هر تمدنی مظهر الگوی آرمانی زندگی در آن تمدن می باشد. بنابراین باغ آینه باورها و 
اعتقادات مردمان هر دوره بر اساس اعتقادات مذهبی است. در ایران باغسازی یادگاری از باورهای کهن 
مبتنی بر طبیعت گرایی است که ریشه در اعتقاد و ارتباط دینی دارد. در تمدن اسالمی باغ بازتابی از بهشت 
دارد. بطوریكه آیات و روایات زیادی خداوند به بندگان نیكوکارش وعده باغ بهشت در جهان دیگر  می دهد. 
در این میان سوره انسان از معدود سوره هایی است که در آن توصیفات دقیقی درباره باغ ایراني وجود دارد 
که در آن به بهشت اشاره شده است. آنچه که از بازخوانی عناصر کالبدی باغ ایرانی مشاهده و درك مي شود، 
مبین تجلي مفاهیم قراني مطرح شده در سوره انسان در باغ  دولت آباد است. تجلیات مذکور شامل تخت ها، 
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نوشیدني ها و همچنین نعمت هایي چون آرامش و امنیت است. هواي مطبوعي که در کالبد باغ احساس 
مي شود و حس آرامش بخشي که به بازدیدکننده القاء مي کند، بیانگر جوي بهشت گونه مي باشد. بر اساس 
تعابیر قرآنی استخراج شده در سوره انسان عناصر کالبدی باغ ایرانی در تناظر با نعمت های اشاره شده در 

قران می باشد. این نعمت ها و صور آنها در قران در جدول 2 ارائه شده است.

تجلي مفاهیم قرآنی در باغ ایرانی با تأکید بر سوره انسان) نمونه موردی: باغ دولت آباد یزد(

نعمت های ذکر شده در صور نعمت به تعبیر قران در سوره انسان
باغ بهشت

مسكنَوَجزاُهْمبِماَصبَُرواَجنًَّةَوَحِريراً)12(

لباس فاخرعالِیَُهْمثِیاُبُسنُدٍسُخْضٌرَوإِْستَْبَرٌق)21(

تخت ها و فرش های زیباُمتَِّكئِیَنفِیهاَعَلىاْلَرائِِك)13(

َِّلْتقُُطوفُهاتَْذلِیالً)14( انواع میوه ها و خوردنی هاَوُذل

ُرونَهاتَْفجیراً)6( ِيَُفجِّ چشمه و انهار َعْیناًفیهاتَُسمَّىَسْلَسبیالً)18(يْناًيَْشَرُببِهاِعباُداللَّ

ُروهاتَْقِديراً)16( ٍةقَدَّ ٍةَوأَْكواٍبكانَْتقَواِريَرا)15(قَواِريَراِمْنفِضَّ ظروف زیبای بهشتیَويُطاُفَعَلْیِهْمبِآنِیٍَةِمْنفِضَّ

ٍة)21( وسایل زینتیَوُحلُّواأَساِوَرِمْنفِضَّ

پذیرایی کنندگانَويَُطوُفَعَلْیِهْمِولَْداٌنمَُّخلَُّدوَنإَِذاَرأَيْتَُهْمَحِسْبتَُهْملُْؤلًُؤامَّنثُوًرا)1۹(

َُشرَّذلَِكالْیَْوِم)11( امنیت و آرامشفََوقاُهُماللَّ

سایه آرام بخش و دل انگیزَودانِیًَةَعَلْیِهْمِظاللُها)14(

هوای مطبوع و مالیماليََرْوَنفِیهاَشْمساًَوالَزْمَهِريراً)13(

جدول 2- نعمت ها و صور نعمت ذکر شده در باغ بهشت به تعبیر سوره انسان    ماخذ: نگارندگان  1391

با توجه به تفاسیری که از آیات سوره انسان آمده است، می توان به مشابهت هایی میان باغ بهشت قرانی که 
نعمت های آن در جدول 2 ذکر شده است، با باغ هایی که بعد از ورود اسالم در ایران بوجود آمده است، 
اشاره نمود و چون که انسان مسلمان در پایان زندگی دنیوی خود در جهانی دیگر در پی بهشتی است 
که خدواند در قران وصف نموده است، نمونه ای از آن را در این دنیا بر اساس مصادیق قران به عنوان باغ 
دنیوی طراحی نموده است. از طرفی نیز گفتنی است که نعمت های شكوه بار بهشتی که خدا وعده آن ها 
را به »ابرار« می دهد، همه و همه متناسب با سرای آخرت است و در دنیا نظیر و مانند ندارد، اما قرآن بدان 
دلیل که با زبان و فرهنگ مردم دنیا سخن بگوید، آن نعمت ها را با نام عناصر مورد نظر مردم دنیا معرفی 
می کند. در جدول 3 به نعمت های ذکر شده در قران و مصادیق آن نعمت به عنوان عناصر کالبدی و حسی 

آن در باغ دولت آباد یزد و فضای بوجود آمده در باغ بر اساس هنر اسالمی اشاره شده است. 

دی
کالب

ی، 
عین

سی
، ح

نی
روا
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نعمت های ذکر  شده
در باغ بهشت

مصادیق نعمت در 
عناصر باغ  دولت آباد یزد

فضای فكر ی و نظری تصویر مصادیق
در باغ 

تفرجگاه،  مسكن

احداث  ساختمان های 
هشتی)بادگیر تابستانه(، 

بهشت آئین )زمستان(
اشاره به هماهنگی 
فضاها و عملكردها 
با شرایط محیطی و 

اقلیمی

تخت ها و فرشهای 
زیبا

- بنه گاه که زمینی 
مربع مستطیل در زیر 
درختان کهن سال که 
نشیمن گاه تابستانی 

بوده است.

اشاره به تعادل و 
هماهنگی مبنی بر 
مكان یابی مطلوب 

عناصر محیط 
با ویژگی های 

فیزیولوژیكی انسان
انواع میوه ها و 

خوردنی ها
- قراردادن تخت هایی 

در کنار حوض یا استخر

- کاشت درختان مثمر مسكن
مانند: انار و انگور

چشمه و انهار
- احداث قنات، حوض و 
استخر و آبنما در محور 

اصلی باغ
نمایش وحدت در 

کثرت مجموعه

وسایل زینتی

- استفاده از سینه کبكی 
از سنگ مرمر که آن را 

به شكلی می تراشیدند تا 
موج ایجاد کند.

استفاده از ارسی مشبك 
به شیشه های رنگی

استفاده از سنگ مرمر در 
بنای باغ

استفاده از کاشیكاری 
در بدنه بناها از آجرهای 

کاشی و زمینه  سفید

اشاره به زیبایی 
محسوس ، معقول و 

معنوی

جدول 3- بازخوانی عناصر در بهشت قرآنی و باغ دولت آباد               ماخذ: نگارندگان،1391

دی
کالب

ی، 
عین
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نعمت های ذکر  شده
در باغ بهشت

مصادیق نعمت در 
عناصر باغ  دولت آباد یزد

فضای فكر ی و نظری تصویر مصادیق
در باغ 

پذیرایی کنندگانی 
سرشار از ادب، کمال، 

جمال

احداث فضاهای 
خدماتی همچون: مطبخ 

)آشپزخانه( اتاقهای 
خدمه، اصطبل های 
تابستانه و زمستانه، 

درشكه خانه و یك  برج 
دیده بانی و آب انبار 
خصوصی، دو بازارچه

اشاره به تعادل و عدل 
از طریق دسترسی به 

امكانات عمومی

طالکوبی و نقره کاری و ظروف زیبای پذیرایی
نمایش زیبایی و میناکاری ظروف

وحدت در کثرت

امنیت و آرامش

ایجاد دیوار و حصار در 
پیرامون باغ

اشاره به حد و حریم

سایه آرام بخش و 
دل انگیز

کاشت ترکیبی درختان 
همیشه سبزو خزان 
پذیر همچون: سرو، 

کاج، بید

نمایش وحدت در 
کثرت مجموعه

هوای مطبوع و مالیم

احداث بادگیر و 
تلفیق باد و آب که 
درحوض های داخل 
ساختمان درجریان 
است هوای خنك به 
قسمت شاه نشین و 

تاالرها انتقال 
می یابد.

اشاره به هماهنگی 
فضاها و عملكردها 
با شرایط محیطی و 

اقلیمی

دی
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نتایج
می توان نتیجه گرفت باغ بهشت، باغی است که مقدمات آسایش جسمی و روحی انسان در آن در نظر 
گرفته شده است و هدف آرمانی انسان در آن پیاده گردیده است. این همان آرمانی است که انسان 
مسلمان در پایان زندگی دنیوی خود در جهانی دیگر در پی آن است. به همین خاطر است که نمونه ای 
از آن را در این دنیا به عنوان باغ دنیوی طراحی نموده است. آرمانی که همیشه انسان بطور فطری در 
جستجوی آن در این جهان بوده و سعي کرده در طراحی و معماری خود آن را پیاده نماید. این الگوی 

مادی تالشی است در جهت رسیدن به الگوی الهی.  
با توجه به  نتایج  بدست آمده  در جدول 3 و اسكیس های ارائه شده، می توان طرحی کاربردی در راستای 

تجلی و تبلور عینی آیات و احادیث اسالمی هم در طراحی باغ و هم در فضاهای شهری ارائه نمود.
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