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چکيــده | ظهــور اســام در ايــران و ســاير نقــاط جهــان، بــا پيام هايــي مبني بــر 
برابــري انســان ها ، آزادي عقيــده و... همــراه بــود کــه بــه شــدت مــورد اســتقبال 
ــدان  ــت. هنرمن ــرار گرف ــار آن دوران ق ــت فش ــي و تح ــع طبقات ــرش جوام و پذي
مســلمان به واســطه  ايــن ايدئولــوژي جديــد، تحولــي عظيــم در هنــر و معمــاري 
بــه وجــود آوردنــد کــه بيشــتر در مفاهيــم، زبان و بيــان، اصــول و صفــات و مرتبط 
ســاختن هرچــه بيشــتر ايــن مفاهيــم بــا قــرآن، دســتورات اســام و ســنن پيامبــر 
ــم در  ــی عظي ــث تحول ــام باع ــا ورود اس ــه ب ــن مفهومی ک ــت. مهم تري ــوده اس ب

باغ ســازی شــد، مفهــوم بهشــت اســت.
براســاس آموزه هــای ديــن اســام، گياهــان از ارزش و اهميــت ويــژه ای برخــوردار 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــن مکان ــت- بهتري ــرآن، بهش ــه در ق ــی ک ــا جاي ــتند ت هس
انســان های پرهيــزگار وعــده داده شــده و بــه  صــورت باغــی پوشــيده از گياهــان 
توصيــف شــده اســت. ايــن مفهــوم )بهشــت( تحولــی عظيــم در باغ ســازی ايرانــی 
بعــد از اســام ايجــاد کــرد. ايــن مقالــه بــر آن اســت بــه چگونگــی تجســم بهشــت 
در بــاغ ايرانــی و اســتفاده از ســمبل ها و نشــانه ها در جهــت تقويــت حــس مــکان 
ــتا از روش  ــن راس ــردازد. در اي ــروی بپ ــت اخ ــی از بهش ــوان تمثيل ــه عن ــاغ ب ب
ــه ای  ــه شــيوه کتابخان تحقيــق توصيفی-تحليلــی و روش جمــع آوری اطاعــات ب

اســتفاده شــده اســت.
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عامل معنا در تفسیر منظر به عنوان مکان با تأکید بر 
باغ سازی ایرانی

اين  که  است  اين  مبين  مختلف  ديدگاه های  از  معنا  بررسی 
مفهوم کليه ذهنيت هايی است که يک محرک برای ناظر به 
و  اهداف  خود،  تجربيات  با  را  آن  که  زمانی  می آورد؛  وجود 
منظورهايش مقايسه می کند. معنای مکان برآيندی از عوامل 
متفاوتی است که درنتيجه  تعامل انسان و مکان حاصل می شود 
و تعامل انسان و مکان نيز از طريق پيام های عناصر مختلف 
اين  معنی  واقع کشف  در  می گيرد.  مکان صورت  در  موجود 
پيام، ارتباط انسان را با مکان برقرار می کند. بنابراين يکی از 
جنبه ها و اهداف اصلی و اساسی ارتباطات و تعامات ميان اين 
دو، دريافت و ادراک معانی مکان است. بر همين اساس آنچه 
در رابطه با ادراک معنادار حائز اهميت است، مد نظر قرار دادن 
انسان و جهان در يک رابطه  دوسويه است که بر مبنای آن، 
انسان نمی تواند سوژه1 را بدون توجه به جهانی که در آن زندگی 
رفتار کلی است که  ادراک يک  بنابراين  می کند، درک کند. 
اساس و شالوده  آن، رفتارهای زيستی و در رأس آن معانی عالی 
و آگاهی مفهومی قرار دارد که هر دو اين جنبه ها از لوازم ادراک 
.)Merleau-ponty, 1960( بوده و تفکيک ناپذير از آن هستند 

و  مکان  معانی  کشف  چگونگی  اهميت  به  توجه  با  بنابراين 
درخصوص  گوناگون  نظرات  و  ديدگاه ها  بررسی  آنها،  تجربه  
ضروری  آنها  طبقه بندی  روش های  و  معنا  مختلف  سطوح 

می نمايد.

در اين خصوص يکی از طبقه بندی های مذکور توسط جيمز 
با سطوح مختلف تعامل ميان  گيبسون )Gibson( در رابطه 
انسان و محيط ارائه شده است که دارای 6 سطح از معنا بوده 
محيط های  معنای  افزايش يابنده،  سطوح  از  سلسله مراتبی  و 
شهری را از مراحل ادراک تا ارتباط با ارزش ها و مفاهيم غير 
معنا شامل  به عقيده  وی، سطوح  بنا  فضايی شامل می شود. 
فيزيک(،  آشکار  ويژگی های  )مبين  ابتدايی  و  آنی  معانی 
بنيادی- کارکردی )مبين عملکرد و سودمندی پديده(، معنای 
نمادين  معنای  و  پديده(  نشانه ای  )مبين جنبه های  نشانه ای 
طبقه بندی های  انطباقی  بررسی   .)Gibson, 1950( می شود 
اشتراک  مبين  شده،  مطرح  بامعنا  رابطه  در  که  گوناگونی 
برخی از سطوح و مفاهيم مورد تأکيد آنها در ميان نظريه های 
تمامی طبقه بندی های  به طور کلی  و می توان  است  مختلف 
مطابق  و ضمنی،  صريح  معنای  کلی  دو سطح  در  را  مذکور 

جدول 1 جای داد.
برای تأکيد بر معنا و نمايش آن در آثار هنری و انسان ساخت، 
راه های متفاوتی وجود دارد که غالب آنها نيز راه هايی سخت 
رمزگرايی  و  رمزپردازی  راه ها،  اين  از  يکی  هستند.  دشوار  و 
رمزگرايی  ميزان  با  تفکری  و  فرهنگ  هر  غنای  ميزان  است. 
ارتباط مستقيم  تمدن  و  فرهنگ  آن  در هنرهای  آن  و رشد 
پشتوانه    از  که  ايرانی   هنرهای  که  است  اين ترتيب  به   دارد. 
فکری و فرهنگی سترگی برخوردارند، در رمزگرايی به مدارج 
نمايش  به  را  زيبايی معنوی درخور تحسينی  و  عالی رسيده 

معنای ضمنیمعنای صریحنظریات مطرح در زمینه سطوح معانی محیط

کارکــردی- ابــزاری، عاطفی-احساســی، فرهنگی-آنی- ابتدايیگيبسون
تاريخی )ارزشی(، نشانه ای، نمادين

دومين و سومين درجه -شامل معانی نماديننخستين درجه - شامل ارائه اطاعاتبارت

سطح ارزشی )متکی به ذهن(سطح ارجاعی-متکی به عامل خارجیموريس

سطح ثانويه )شامل معنای نمادين پديده(سطح اوليه - شامل خصوصيات کالبدی پديدهبورديو

جدول1 : سطوح مختلف معنا، مأخذ : نگارنده.
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گذارده اند. اصوالً رمزپردازی در عين اينکه وجهی از هنر است، 
جلوه ای از تعداد ساحت های حيات است. رمز عاوه بر آنکه به 
بطون مختلف اشياء و موضوعات اشاره دارد، جلوه ای از هويت 
معنوی هر فرهنگ است )نقی زاده، 1386(. ابزار رمزپردازی 
نشانه ها هستند. با توجه به اهميت مفهوم نشانه در ادامه به 

تفصيل به اين مهم پرداخته شده است.

نشانه 
هر آنچه به غير خود به چيز ديگری )پديده، مفهوم، شی ء و 
زبان های مختلف  است. چنان که  نشانه  کند،  موضوع( داللت 
شکلی  نظر  )از  گوناگون  هنرهای  و  دارند  متفاوت  الفباهای 
دسته بندی  و  تعريف  دارند.  را  خود  نشانه های  محتوايی(  و 
نشانه ها و رابطه  آنها با مدلوالتشان و همين طور طرح شدنشان 
به عواملی بستگی دارد که مهم ترين آنها جهان بينی و تفکر 
هنرمند و مخاطب اوست )همان(. در حقيقت هنر برای بيان 
مفاهيم و ايجاد ارتباط در بين انسان ها از صورت ها و اشکالی 
به  نشانه ها  ناميد.  نشانه  را  آنها  می توان  که  می کند  استفاده 
مفاهيم داللت می کنند و نه به چيزها و وقتی درباره چيزها 
با  مقوله های مفهومی آن چيزها  صحبت می کنيم، در سطح 

هم ارتباط برقرار می کنيم. پس از نظر سوسور نشانه به کلی 
غير مادی است )سجودی، 1387(. »در نزد حکمای مسلمان 
جهان اسام و از آن جمله ايرانيان، تفکر و انديشه همواره در 
سرچشمه   و  الهام بخش  و  است  گرفته  شکل  دين  چارچوب 
قرآن  از  الهام  با  است.  احاديث  و  قرآن  تفکرات،  اين  اصيل 
عالم ظاهر و باطن قائل شده اند و هر ظاهری را مظهر تجلی 

حقيقتی می دانند« )صدری، 1387(. 

عوامل شکل دهنده  نشانه 
»نشانه شناسی«  زبان شناس،  سوسور«  دو  »فردينان  نظر  از 
از  مثابه بخشی  به  نشانه ها  نقش  به مطالعه  است که  دانشی 
عنوان  به  نشانه  معرفی  با  وی  می پردازد.  اجتماعی  زندگی 
بر  مفهومی(  )تصور  مدلول  و  عينی(  )تصور  دال  برهم کنش 
ذهنی بودن نقش مدلول نظر دارد )چندلر، 1378(. برداشت 
نظر  از  است.  رابطه  مبتنی بر  و  ساختاری  کامًا  معنا  از  او 
با  آنها  نظام يافته  روابط  از  ناشی  نشانه ها  معنای  سوسور، 
يکديگر است و ارتباطی با ويژگی های ذاتی نشانه يا هرگونه 
ارجاع به چيزهای مادی در جهان خارج ندارد. اين در حالی 
است که برای »چارلز پيرس« فيلسوف، رشته مطالعاتی که 
او »نشانه شناسی« می ناميد، »نظريه صوری نشانه ها« بود که 

بنابراين:

شکل 1:  سطوح مختلف معنا، مأخذ : نگارنده.
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با منطق ارتباط نزديکی داشت. پيرس برای نشانه ها الگويی 
و  کرده  ارائه  موضوع  و  تفسير  نمود،  عناوين  تحت  سه تايی 
قائل  نيز  برای نشانه ها جنبه کالبدی  بر جنبه ذهنی،  عاوه 
تمام  نه در  بر موضوع  نشانه  او داللت  به عقيده  شده است. 
و  است  خاص  ايده  يک  به  ارجاع  در  بلکه  آن،  ويژگی های 
گاهی آن را »زمينه نمود« می خواند )همان(. وی نشانه را در 
سه وجه مختلف نماد )وجه نمادين(، شمايل )وجه شمايلی( 
حال  است.  داده  قرار  بررسی  مورد  نمايه ای(  )وجه  نمايه  و 
به  ادامه  ايرانی، در  باغ سازی  نشانه ها در  به جايگاه  توجه  با 

بررسی اين مهم در باغ سازی ايرانی پرداخته شده است.
»باغ ايرانی در ظاهر باغی است جهت تفرج و پرورش گياهان، 
ليکن در باطن و معنا نشانه و مثالی است از بهشت اخروی 
که در قرآن به متقين وعده داده شده است. ازاين رو هنرمند 
با  بيننده  که  بيارايد  آن چنان  را  ظاهر  کرده  مسلمان تاش 
مشاهده  آن ضمن درک زيبايی های ظاهری و تسبيح خداوند 
يا سير در  نعمت های بی دريغ دنيوی اش،  برای عطای  منان 
برای  و  بيابد  را  الهی  وعده های  و  جاويدان  بهشت  معنا، 
رسيدن به آن منزلت تقواپيشه کند و از خداوند طلب ياری 
درختان،  ايرانی  باغ سازی  در   .)1389 )حقيقت بين،  نمايد« 
و  کوشک  سايه دار،  درختان  زير  آب  شدن  جاری  و  نهرها 
از  آب  جوشش  و  باغ  قسمت  مرتفع ترين  در  آن  قرارگيری 
داخل زمين و ... تماماً نمادهايی از بهشت جاويدان هستند 
که در قرآن توصيف شده است )همان(. استفاده از نشانه ها 
در باغ ايرانی در تقويت حس مکان باغ بسيار مؤثر بوده اند. 
از اين رو ادامه مقاله به تبيين و تدقيق اين موضوع اختصاص 

داده شده است.

نقش نشانه ها در تقویت حس مکان در باغ ایرانی 
همان گونه که اشاره شد، چه فردينان دو سوسور که با نوعی 
تأثير  به  معتقد  و  پرداخته  نشانه ها  بررسی  به  اجتماعی  نگاه 
نشانه هاست و چه پيرس که در  عوامل ذهنی در شکل دهی 
است،  داده  قرار  مطالعه  مورد  را  آن  فرايند  نشانه ها  بررسی 
معتقد  نشانه ها  تأويل  و  تعبير  در  »زمينه«  تأثير  به  دو  هر 
بوده و بستر را عاملی مهم در »معناسازی« که از ويژگی های 
نشانه هاست، قلمداد می کنند )ساسانی، 1389(. باغ ايرانی با 
تکيه بر »معانی« به مکان مند کردن فضا می پردازد و با تکيه بر 
مؤلفه های مختلف اقليمی، فرهنگی و اجتماعی تاش می کند 
هويت مکان را تقويت کند و بدين ترتيب ارتباط مخاطب با 

مکان و پيامد آن يعنی حس مکان را افزايش دهد. حس مکان 
سنت،  خاطره،  همچون  ذهنی  تجربيات  در  ريشه  يک سو  از 
از  متأثر  ديگر  سوی  از  و  داشته  و...  اجتماع  فرهنگ،  تاريخ، 

زمينه های عينی و کالبدی محيط ساخته شده است. 
دسته  دو  در  مکان  حس  ايجاد  در  مؤثر  عوامل  مهم ترين 
هستند.  بررسی  قابل  فضا  کالبدی«  »ساختار  و  »معانی« 
عوامل کالبدی به واسطه کيفيت طراحی، معانی و فعاليت ها 
را بهبود بخشيده و با مرتفع ساختن نيازهای مختلف انسان 
حس  درنهايت  و  رضايت مندی  ادراکات،  از  سلسله ای  باعث 
مکان می شوند )فاحت، 1385(. درنتيجه اين مفهوم )حس 
و  او  ذهنی  تصورات  انسان،  درونی  ارتباط  حاصل  که  مکان( 
ويژگی های محيطی است، می تواند در بسياری از وجوه وابسته 
و تحت تأثير عوامل نشانگی باشد. درواقع نشانه ها هم به لحاظ 
عينی )نشانه های کالبدی و عملکردی( و هم به لحاظ ذهنی 
ارتباط  مکان  حس  ميزان  با  می توانند  معنايی(  )نشانه های 
داشته باشند. در باغ ايرانی نيز نشانه ها و جايگاه آن در ايجاد 
حس مکان از اهميت ويژه ای برخوردار است. البته نشانه ها در 
باغ ايرانی نيز از دو جنبه کالبدی و معنايی قابل بررسی است 
که در اين مقاله فقط به جنبه معنايی نشانه ها پرداخته شده 
معنايی  نظر  از  ايرانی  باغ  در  شده  استفاده  نشانه های  است. 
با وجوه قرآنی و تجسم بهشت مرتبط است و چنين به نظر 
می رسد که در استفاده از نشانه ها، افزايش حس مکانی باغ به 
عنوان تمثيلی از بهشت مورد توجه طراحان و سازندگان قرار 
قرار  بررسی  تفصيل مورد  به  ادامه  اين مهم در  است.  گرفته 

گرفته است.

)تجسم  ایرانی  باغ  در  نشانه گرایی  قرآنی  وجه 
ویژگی های بهشت اخروی در باغ سازی ایرانی(

عناصری  به  وسيله   بهشت  قرآن،  توصيف های  به  توجه  با 
تصور  و  ذهن  از  دور  ظاهر  لحاظ  به  که  است  توصيف شده 
بعضی  دارای  ماهيت  و  ذات  لحاظ  به  اما  نيستند،  آدمی 
و  اسام  دين  ظهور  با  هستند.  متافيزيکی  ويژگی های 
صورت های  بعضی  مسلمان،  معماران  و  هنرمندان  حضور 
و  بامعنی  البته  و  متفاوت  صورت هايی  به  باستانی  نمادين 
از آن جمله  مفهوم ديگری مورد استفاده قرار می گيرند که 
می توان به اسليمی اشاره کرد. نقوش هندسی، طبيعی و خط 
برخوردار  ويژه ای  اهميت  از  معماری  تزيينات  به عنوان  نيز 
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می آيد.  وجود  به  عظيم  تحولی  نيز  باغ سازی  در  می شوند. 
که  ويژگی هايی  تمام  می کند  تاش  مسلمان  ايرانی  معمار 
قرآن درباره بهشت مطرح کرده است را در باغ تجسم بخشد 
طراحی  اخروی  بهشت  از  تمثيلی  عنوان  به  را  ايرانی  باغ  و 
جمال  جلوه های  از  آياتی  خود  که  کريم  قرآن  کند.  اجرا  و 
از سرسبزی و  انسان  بر تصاويری که  با تکيه  خداوند است، 
خرمی طبيعت دارد، بهشت را در جهان آخرت توصيف کرده 
و معماران مسلمان با عنايت به اين توصيف ها، باغ هايی را در 
اين جهان فناپذير ساخته اند که به راستی تمثيلی از بهشت 

است که در قرآن توصيف شده است )هنرفر، 1354(.
اهميت  و  ارزش  از  گياهان  اسام  دين  آموزه های  براساس 
بهشت-  قرآن،  در  که  جايی  تا  هستند؛  برخوردار  ويژه ای 
داده  وعده  پرهيزگار  انسان های  به  که  است  مکانی  بهترين 

شده  توصيف  گياهان  از  پوشيده  باغی  صورت  به   و  شده  
است. اين مفهوم )بهشت( تحولی عظيم در باغ سازی ايرانی 
بعد از اسام ايجاد کرد. در آيين و متون اسامی  از دو نوع 
نام  )آخرت(  موعود  بهشت  ديگر  و  آدم  بهشت  يکی  بهشت، 

برده شده است. 
»قرآن کريم در حدود 386 آيه با به کارگيری کلمات مترادف 
اجزای  و  حدائق  جنتين،  جنات،  الجنة،  جنة،  مانند  بهشت 
بهشت مانند االنهار و العيون، به معرفی بهشت پرداخته که 
81 مورد به بهشت های زمينی و 306 مورد بهشت و دنيای 
توصيفات،  از  مورد  چهار  در  است.  کرده  توصيف  را  آخرت 
بهشت های زمينی و اخروی با هم مشترک است« )انصاری، 
1386(. بهشت آدم را در اعتقاد اسامي غير از بهشت موعود 
در  نه  بوده  آسمان  در  که  معتقدند  نيز  و  مي دانند  )آخرت( 
قسمتي از کره زمين )برخاف اعتقاد يهوديان(  و در حقيقت 

نوعي بهشت برزخي است2.
به اين نکته مهم نيز بايد اشاره کنيم که در اکثر آياتي که 
باغ )بهشت( دنيوي توصيف شده است، به قدرت و حکمت 
خداي متعال در خلق و روياندن گياهان و درختان، بار آوردن 
از  و  تأکيد شده  آنها  بودن  و موقتي  بودن  فاني  و  آنها  ميوه 
اين آيات براي تذکر و دل نبستن به جهان مادي بهره گرفته 
شده است3. بهشت جاويدان، بهشت عالم غيب و روحانيت و 
عقل است که خورشيد و آسمانی در آن نيست و هر که در 

آن داخل شد ديگر از آن خارج نمی شود. 
را  تصوير ذهنی خويش  نشانه ها  و  نمادها  به کمک  ايرانيان 
از بهشت را در باغ هايی سرسبز و خرم به تصوير کشيده اند 
ادامه به تفصيل به توضيح درباره ويژگی های بهشت  که در 

جاويدان از ديدگاه قرآن پرداخته شده است.
سبزی و خرمی

الجنَّة،  جنَّة،  کلمات  از  استفاده  با   81 آيه  در  کريم  قرآن 
جّنات، جنََّتين و َحدائِق بهشت را توصيف کرده است. کلمات 
استفاده شده در قرآن جهت توصيف بهشت، همگی از ريشه 
پوشانيدن  معني  به  َفن(  وزن  )بر  جن  ريشه  هستند.  َجن 
سايه  که  گويند  را  باغي  و  است  جنت  جمع  جنات  است4. 

درختان آن زمين را از آفتاب بپوشاند )تصوير1(.

جاودانگی و ماندگاری
فسادناپذير  و  ماندگار  جاويد،  آخرت،  بهشت  در  چيز  همه 
از  جاودانگي  به  رسيدن  ندارد.  راه  آنجا  در  تحول  و  است  تصوير1: بوستان باغ ايرانی ده ونک، تهران. عکس : مهدی حقيقت بين، 1395.
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گرايش های روحي انسان بوده است و به گفته  قرآن، شيطان 
از همين راه حضرت آدم را فريب داده است :

َشَجَرِة  َعلَی  َُّک  أَُدل َهْل  آَدُم  يَا  َقاَل  ْيَطاُن  الشَّ إِلَْيِه  »َفَوْسَوَس 
الُْخلِْد َوُملٍْک اَل يَْبلَی« )سوره طه، آيه 120 در آيات ديگري 
قرآن به جاودانه نبودن بهشت هاي دنيوي و زيبايي هاي آن 
داده  بهشت جاودان وعده  به  را  انسان  و  است   اشاره کرده 

است )انصاری، 1378(.

غرفه های بهشتی
انهار  که  است  شده  توصيف  بهشتي  غرفه هاي  آيه،  دو  در 
بهشتي از زير آنها جاري است : »ِمَن الَْجنَِّة ُغَرًفا تَْجِري ِمْن 
تَْحِتَها الْنَْهاُر«؛ کساني که ايمان آوردند و عمل صالح انجام 
دادند، آنها را در غرفه هايي از بهشت جاي می دهيم که نهرها 

در زير آن جاري است5 )تصوير2(.

انهار و چشمه هاي بهشتی
»َجنَّاٍت   : ترکيبات  بردن  کار  به  با  بهشت  توصيف  زيباترين 
تَْجِري ِمْن تَْحِتَها الْنَْهاُر«، »َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحِتَهم الْنَْهاُر«، 
َعْدٍن  »َجنَّاُت  و  الْنَْهاُر«  تَْحِتِهُم  ِمْن  تَْجِري  َعْدٍن  »َجنَّاُت 
تَْجِري ِمْن تَْحِتَها الْنَْهاُر«؛ نقطه اوج تصوير بهشتي است که 
در41 جاي قرآن آمده و به معني باغ هايی است که دائماً از 

زير )درختان و قصرهاي( آن )نه زيرزمين آن( جوي هاي آب 
)به مراد و امر بهشتيان( جاري است6 يا شاخه هاي درختانش 
است.  گرفته  قرار  آنها  زير  آب ها  و  افکنده  سايه  آب ها  بر 
نهرهاي جاري  با  آيه، بهشت های زميني  همچنين در چهار 

آمده است. 
است  برده  نام  نهر  چهار  وجود  از  بهشت  توصيف  در  قرآن 
سوره   15 آيه  در  است.  جاري  بهشتي  غرفه هاي  زير  از  که 
محمد چنين آمده است : »مثل آن بهشتي که به مردم باتقوا 
وعده اش را داده اند اين است که در آن، نهرهايي از آب تازه و 
نمانده )أَنَْهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن( و نهرهايی از شير که طعمش 
نهرهايي  و  َطْعُمُه(  يََتَغيَّْر  لَْم  لََبٍن  ِمْن  )أَنَْهاٌر  نمی کند  تغيير 
)أَنَْهاٌر  است  لذت بخش  نوشندگان  براي  که  طهور  شراب  از 
)أَنَْهاٌر  خالص   عسل  از  نهرهايی  و  اِربِيَن(  لِلشَّ ٍة  لَذَّ َخْمٍر  ِمْن 
ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّی( است و ايشان در بهشت  ازهر گونه ثمره 

برخوردارند و مغفرتی از پروردگارشان دارند.
در  بهشتي  چشمه هاي  که  است  آمده  دهر  سوره   6 آيه  در 
َعْيًنا   : شد  خواهد  جاري  کنند  اراده  بهشتيان  که  مکان  هر 
گوارايي  سرچشمه  از  تَْفِجيًرا؛  ُرونََها  يَُفجِّ  ِ اللَّ ِعَباُد  بَِها  يَْشَرُب 
هرکجا  اختيارشان  به  که  می نوشند  خدا  خاص  بندگان  آن 

خواهند جاري می شود )تصوير3(. 

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1392/11/3/1953411_344.jpg : تصوير2: باغ فين، کاشان. مأخذ
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آبشارهاي بهشتي
آبشارهاي بهشتي تصوير زيباي ديگري است که در آيه 30 
َوَماٍء  َمْمُدوٍد  »َوِظلٍّ   : است  شده  مطرح  واقعه  سوره   31 و 
َمْسُکوٍب« و اصحاب  يمين در سايه  کشيده و گسترده در 

کنار آبشارها قرار دارند )تصوير4(.

درختان، گیاهان، سایه و میوه 
درختان و سايه ممتد آنها از زيباترين جلوه هاي بهشت است 
از  که در قرآن کريم تصوير شده است. طوبي، سدر و طلح 

جمله درختان بهشتی اند که در قرآن توصيف شده اند. 

دیوار و درهاي بهشت                
قرآن کريم در چهار آيه از درهاي بهشت سخن گفته است 
که در يک آيه به داخل شدن بهشتيان از هر در7 اشاره کرده 
است و در يک آيه از در )بسته ( و ديوار قطور يا حصار8 بين 

تعداد  از  کريم  قرآن  در  است.  گفته  سخن  جهنم  و  بهشت 
درهاي بهشت سخني به ميان نيامده است، اما بعضي تفاسير 
درهاي  تعداد  عشري،  اثني  تفسير  و  مجمع البيان  جمله  از 

بهشت را هشت در می دانند9. 

وسعت بهشت           
آن  پهناي  که  بهشتي  و  َوالْْرُض«؛  َماَواُت  السَّ َعْرُضَها  »َجنٍَّة 
پهناي آسمان ها و زمين است. منظور از کلمه عرض، وسعت 
از اين است که بهشت به قدري  گسترش آن است و کنايه 
وسيع است که اصوالً قدرت توهم بشر هم قادر به درک آن 

نيست )انصاری، 1378 : 101(.

تأکید بر مرکز
قرار  در شرق  نه  که  دارد  وجود  مقدسی  درخت  اسام،  »در 
دارد و نه در غرب«. »الشرقيه و ال غربيه« )سوره نور، آيه 35(. 

http://medomed.org/wp-content/uploads/2012/03/Jardin-persa-pabellon-800x600.jpg : تصوير3: باغ فين، کاشان. مأخذ
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بلکه در مرکز هستی قرار گرفته و سمبل روشنگری و ارشاد و 
جاودانگی است. نور خداست که جهان را روشن می کند. اين 
درخت، اغلب درخت زيتون است و به صورت واژگون تصوير 
چهار  و  روييده  بهشت  مرکز  در  نيز  طوبی  درخت  می شود. 
تغذيه می کنند«  را  رودخانه شير و آب و عسل و شراب آن 

)پورخالقی، 1381 : 110(.
با قدرت  از موارد فوق به صورت نشانه ای و  تمامی يا بعضی 
جهت  در  باغ،  گونه  با  مطابق  و  ايرانی  باغ سازی  در  متفاوت 
مکان  حس  يعنی  آن  پيامد  و  باغ  برای  ويژه  هويت  تعريف 
ويژه به کاررفته اند. مراد از هويت مورد نظر، هويت مادی باغ 
ايرانی )اعم از شکل، نام و تناسبات ظاهری و کمی( مستقل 
از انسان و فرهنگ او نيست. هويت مورد نظر درواقع به رابطه 
اين  دارد.  اشاره  آن  محيط  و  باغ  با  ايرانی  فرد  »اين همانی« 
متجلی  آيينه ای  بسان  را  ايرانی  باغ  منظر  و  محيط  رابطه، 

می سازد که  هر ايرانی، خويش و فرهنگ و ارزش ها و حيات 
خود را در آن منعکس می بيند. خويش را جزئی از آن و آن 
را جزئی از خويش دانسته و احساس يگانگی و وحدت با باغ 
می نمايد. روش های به کار رفته در باغ ايرانی به منظور القا و 
تقويت هويت را می توان شامل به کارگيری فرم های آشنايی 
همچنين  و  دارد  ايران  باستان  هنر  و  فرهنگ  در  ريشه  که 
استفاده از عناصر نمادين و معنادار که غالباً مرتبط با باورهای 
مذهبی است دانست. از دسته اول عناصر می توان از فرم هايی 
چون چهارباغ باسابقه تاريخی چندين هزارساله نام برد. دسته 
دوم از عناصر آنهايی هستند که يادآور بهشت و تجسم يافته 
زيبايی های توصيف شده از آن در قرآن هستند که از آن جمله 
باغ  و... در  يا چشمه های جوشان  به مفهوم فردوس  می توان 
ايرانی اشاره کرد. جدول 2 چگونگی تجسم توصيفات قرآن از 

بهشت در باغ ايرانی را نمايش می دهد.

http://www.ana.ir/Media/Image/1395/02/11/635976068063831837.jpg : تصوير4: باغ شاهزاده ماهان، کرمان. مأخذ
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و  مردم وار  ايرانی  معماری  مانند  ايرانی  باغ   | نتيجه گيری 
متناسب با مقياس انسانی طراحی می شود. برخاف شيوه های 
غربی، مانند باغ سازی فرانسوی که در ابعاد به خصوص عرض 
مسيرها و اندازه باغچه ها بسيار اغراق می شود و انسان در آن 
فضا احساس عدم محصوريت می کند، در باغ ايرانی تمامی ابعاد 
و فضاها متناسب و در مقياسی طراحی شده اند که به  همراه 

و...  آب نماها  مانند  عناصری  و  گياهی  عناصر  و ساير  درختان 
فضايی متناسب و دارای محصوريت مناسب ايجاد کنند. اين 
ويژگی باعث می شود فرد در فضا و به دليل ابعاد انسانی، نه دچار 
حس عدم محصوريت شود و نه به  واسطه محصوريت زياد دچار 
احساس ترس و وحشت شود. درواقع درختان، گل ها، پرچين ها، 
آب نماها و... در باغ ايرانی به گونه ای به کار گرفته شده اند که 

جدول 2. سطوح مختلف معنا، مأخذ : نگارنده.



15شماره 40پاییز 1396

جایگاه نشانه ها در تقویت حس مکان در باغ ایرانی | مهدی حقیقت بین

پی نوشت
1. عوامل عينی در منظر

2. رجوع شود به : طباطبايی، 1363: 183-154.
3. در آيه 60 سوره نمل، آيه 30 سوره عبس و آيه 63 سوره حج، قدرت و حکمت 
خدا ذکر شــده اســت. در آيه 266 سوره بقره و آيات  32 الي 46 سوره کهف  و 
آيات 147 و 148 سوره شعرا و آيه 16 سوره سبا و آيات  25 تا 27 سوره دخان 
و آيه 30 ســوره ملک  و 17 سوره قلم ، قرآن کريم فاني بودن باغ های دنيوي و 
نتايج زيان بار دل بستن به آن را با آوردن داستان اقوام گذشته بيان کرده است.
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بتواند حريم و محصوريت مناسب و در مقياس انسانی را فراهم 
کند، که اين ويژگی های منظرسازی به خصوص در محورهای 
اصلی و فرعی که دارای عرض بيشتری هستند، کامًا مشهود 

است.
معماری ايرانی به شدت طبيعت گراست. معمار ايرانی مسلمان 
خصوصاً در باغ و به صورت ظريف تر در حياط بناهای مسکونی، 
ســعی کرده تمامی ويژگی هايی که قرآن درباره بهشت مطرح 
می کند و فرهنگ ايرانی را درباره ارتباط با طبيعت توصيه کرده 
است، تجسم بخشــد و باغ و حياط  ايرانی را به عنوان تمثيلی 

از بهشــت اخروی طراحی و اجرا کند. ايرانيان ســعي کرده اند 
بهشــتي را )باغي را( در اين عالم طرح کنند که با خصوصيات 
اين دنيا )تحول پذيری( مطابقت دارد و تصاوير بهشت آخرت را 
تداعي می کند و ســعي کرده اند در همه فصول سال، زيبايي و 
بهره دهی )ميوه هاي مناطق مختلف آب وهوايی)در چهار فصل 
ســال( در يک اکوسيستم بسته و جدا از محيط فراهم آيد. در 
اين راســتا از نمادها و سمبل هايی مرتبط با توصيفات قرآن از 
بهشت استفاده شــده که در تقويت حس مکان باغ به عنوان 

تمثيلی از بهشت نقش بسزايی داشته است.


