
5

وی
صف

ی 
رها

شه
اغ 

ر ب
ه د

شیع
ب 

ذه
ی م

ه ها
وز

 آم
سی

رر
ب

بررسی آموزه های مذهب شیعه در باغ شهرهای صفوی

چکیده
عصر صفوی را بدون شــک باید از درخشان ترین دوره های تاریخ معماری و شهرسازی ایران دانست. لذا شایسته است 
از زوایای گوناگون، عواملی که در شــکوفایی آن دخیل بوده اند مورد بررســی و پژوهش قرار گیرد. مکتب اصفهان و 
آموزه هایش متأثر از حکمت عقلی شیعی شکل  گرفت و از مهم ترین و مؤثرترین عواملی بود که باعث تشّخص و پیشرفت 
هنر و معماری دورة صفوی نســبت به دیگر دوره ها شد. به واقع شیعه در دورة صفوی با حاکمّیت شاهان صفوی و رسمی 
شدن مذهب تشّیع، از وضعّیت پیشــین خود رهایی یافت و در ایران از اقلّیت به اکثرّیت تبدیل شد و در ابعاد گوناگون 
زندگی بویژه زندگی شهری ایرانیان تأثیر گذاشت. این مقاله در بخش نخست به بررسی باغ سازی ایرانیـ  اسالمی در دورة 
صفوّیه، با تأکید بر مطالعه عناصر اصلی سازنده و تقش آن ها در تعریف هوّیت کالبدی باغ، می پردازد. در بخش دیگر، ارتباط 
شهرسازی و باغ ســازی در عصر صفوی و ظهور ایدة باغ شهر و عوامل مؤّثر در شکل گیری آن تبیین می گردد. در ادامه، 
باغ شهر تاریخی اصفهان به عنوان معروف ترین و باشکوه ترین باغ شهر ساخته شده در عصر صفوی انتخاب و چگونگی استفاده 
از عناصر اصلی و نحوة منظرسازی باغ ایرانی در تعریف استخوان بندی و منظر این شهر مورد مطالعه قرار می گیرد. هدف 
این مقاله، بررسی ارتباط میان باورهای مذهبی شیعی و شکل گیری و ظهور ایدة باغ شهر توسط صفویان در آن دوره است. 
برای این منظور، از روش تحقیق تحلیلیـ  توصیفی اســتفاده شده و تجزیه و تحلیل اطالعات به روش کیفی و استنباطی 
است. در گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از این مقاله نشان دهندة ارتباط میان ایدة 

باغ شهر ایرانی در عصر صفوی با الگوی باغ ایرانی و جایگاه باورهای دینیـ  اسالمی و شیعی در شکل گیری آن است.

واژگان کلیدي: شیعه، صفویه، مکتب اصفهان، باغ شهر، اصفهان.

مهدی حقیقت بین*1، مجتبی انصاری2، محمدرضا بمانیان3
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2 دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران  

3  استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران  
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مقّدمه
مذهب شیعه در پی جريان تاريخی سقیفه و شکل گیری خالفت 
عربی1، با تأيید بر حقانیت و پیروی از علی)ع( و اهل بیت او شکل 
گرفت و منادی رهبری نهضت عدالت  خواهانه ای شــد که در مقابل 

خالفت رسمی و اشرافیت عربی از خود واکنش نشان داد.
شــیعه در لغت، از ماده »شــیع« به معنای مشــايعت و پیروی 
و شــجاعت به کار رفته اســت)فراهیدی، 1409ق: 191(. معنای 
»شــیعه« در قرآن کريم نیز به کار رفته اســت، چنانکه از حضرت 
ابراهیم)ع( به عنوان شــیعه حضرت نوح)ع( ياد شده است: »َو إِنَّ 
ِمْن شــیَعِتِه َلِبْراهیم«: و از پیروان او ابراهیم بود)ســورة صافات، 
آيه 83(. عالمه طباطبايی می نويسد: »آغاز پیدايش شیعه را برای 
اولین بار ـ که به شــیعه علی)ع( معروف شده است ـ همان زمان 
حیات پیغمبر اکرم)ص( بايد دانســت و جريان ظهور و پیشــرفت 
دعوت اســالمی در طول 23 ســال زمان بعثت، موجبات زيادی را 
در بر داشــت که طبعٌا پیدايش چنیــن جمعّیتی را در میان ياران 

پیامبر)ص( ايجاد می کرد«)طباطبايی، 1393ق: 4(.
شیعه در عصر صفوی با حاکمّیت شاهان صفوی و رسمی شدن 
مذهب تشّیع از وضعّیت سابق رهايی يافت و در ايران از يک اقلّیت 
به اکثريّت تبديل شد. تشکیل دولت نیرومند شیعی صفوی، پايگاه 
و پناهگاه مســتحکمی برای مهاجرت علمای شــیعه از ديگر نقاط 
مرکز تشــّیع به ايران گرديد. ورود علمای مذهب تشیع به ايران و 
تجّمع آن ها در مرکز قدرت صفوی)شــهر اصفهان( و برخورد آن ها 
با روحانیت داخل کشــور، مسايل جديدی را در قلمرو انديشه های 
سیاسی و مذهبی پديدار  ساخت)شیخ نوری، 1389: 9( و زمینه های 
رشــد حیات عقلی شــیعی را فراهم آورد. اوج گرفتن حیات عقلی 
شیعی در عصر صفوی، ظهور مکتبی را در زمینة حکمت و فلسفة 
شیعه، به همراه داشــت که به نام »مکتب الهی اصفهان«)دهخدا، 
1377، ج2: 2373( خوانده می شــود. بدين ترتیب سومین مکتب 

اصلی فلسفة اسالمی در حکمت نظری بنیان گذاری  شد. 
حاکمان و پادشــاهان صفوی به منظور ترويــج و تبلیغ بیش تر 
مذهب شیعه، دستور ساخت مساجد و ابنیه های مذهبی بزرگ تری 
را، بر اساس مبانی اعتقادی شیعی در مملکت تحت حکومت خود، 
صادر نمودند. معماران شیعه مذهب نیز از اعتقادات خود به منظور 
ايجاد هويّت ويژه برای مکان، ســازمان دهی و قدسی کردن فضای 

معماری چون مساجد و باغ ها بهره بردند.
بــا امعان نظر به اين نکته که در هنر، دو گونه نشــانه)به معانی 
عام( و نشانه شناســی وجود دارد: نشانه ها و نشانه شناسی تصويری 
و آشــکار که يا به مثابه  عناصر ترکیب گر اثر هنری ظهور می کنند 
و يــا به تنهايی بار محتوای نشــانه را بر خــود حمل می نمايند؛ و 
نشــانه ها و نشانه شناسی معنوی،که بايد آن ها را از فراسوی عناصر 
تصويری ، که در ظاهر مفهومی غیر از خود دارند، باز شناخت)آيت 
الهی، 1385: 9(، چنین به نظر می رســد که هنرمندان باغ ساز در 
ايران زمیــن در ادوار تاريخی بر آن بوده اند تا ضمن افزايش ارتباط 
انســان با طبیعت و جوانب عملکردی، از نشانه ها در جهت تقويت 

بار معنايی مکان اســتفاده نمايند. از اين حیث، ظهور اســالم و به 
دنبال آن تقويت مذهب شــیعه در عصر صفوی را می توان از نقاط 

عطف مهم در اين باره دانست. 
باتوّجــه به جايــگاه ويژه اين مهم در معماری و باغ ســازی عصر 
صفوی، اين نوشــتار به بررسی تأثیر آموزه های حکمت عقلی شیعی 
بر باغ سازی اين عصر، با تأکید بر شکل گیری ايدة باغ شهر می پردازد.

1. باغ سازی ایرانی ـ اسالمی در دورة صفوّیه 
عصر صفوی با تشکیل حکومت مرکزی قدرت مند و اعالم مذهب 
شــیعه، به عنوان مذهب رسمی کشــور، همراه بود. ظهور مذهب 
شیعه باعث تحّولی عظیم در علوم عقلی و فلسفی گرديد که تأثیر 
بســزايی در هنر و معماری عصر صفوی داشت. هم چنین امنّیت و 
رونق به وجود آمده در دورة صفوی، زمینة مناسبی برای شکوفايی 
حیات عقلی شــیعی فراهم نمود و باعث رشد هنر اسالمی ـ  ايرانی 
در همة زمینه ها شــد. در واقع اين دوره »يکی از خالق ترين ادوار 
هنر اســالمی  و نیز فلسفه و متافیزيک اسالمی است«)نصر، 1375: 
16( باغ ســازی سّنتی ايرانی ـ اســالمی  نیز در اين دوران ارتباط 
نزديکی با مذهب و حیات عقلی شیعی برقرار کرد. نمود بسیاری از 
آيات قرآن، سخنان پیامبر و ائمه اطهار و مفاهیم دينی را می توان 
در باغ ســازی اين دوره مشاهده نمود که به تفصیل در ادامه به آن 

پرداخته خواهد شد.
زبان و بیان هنر باغ سازی سّنتی ايرانی ـ اسالمی  شامل نمادها و 
سمبل هاست که در دورة صفوی از اهمّیت ويژه ای برخوردار است. 
به  همان روال که زبان عادي جزيي از دانش اســت که به میانجي 
عقل استداللي و حواس به دست مي آيد، زبان نمادها مبین دانشي 
است که از راه عقل حاصل مي گردد که  همانا معرفت است. نمادها 

خود تجلیاتي از مطلق در مقیدات هستند)کربن، 1379 :42(.
عناصر اصلی ســازندة باغ ايرانی به عنــوان اصلی ترين نمادهای 
عینی به طور مســتقیم و غیرمستقیم تضمین کنندة عملکرد باغ به 
عنوان طبیعتی از پیش انديشــیده هســتند. عالوه بر اين که وجود 
نظام هــای عملکردی و معنايی و اصول خــاص نظام دهندة مؤثّر بر 
ساختار کالبدی و فضايی اين عناصر، که تحت تأثیر باورهای اعتقادی 
و فرهنگی سازندگان بود، بخش عمده ای از هويّت ويژة کالبدی باغ 

ايرانی را در اعصار مختلف تعريف نموده است)نمودار شمارة1(. 
چنین به نظر می رســد که باغ سازی دورة صفوی نه تنها از اين 
امر مســتثنا نبود، بلکه به واســطة اصولی متأثّر از مذهب و حیات 
عقلی شــیعی هويّتی ويژه  يافت. اين مهــم در کنار مفهوم ذهنی 
باغ تمثیلی از بهشــت اخروی، مهم ترين عاملی بود که در تعريف 
هويّت ويژه برای باغ در دورة صفويّه مؤثر افتاد2. معماران مسلمان 
ايــن دوره تالش کرده بودند در طّراحی بــاغ، تمامی ويژگی هايی 
بهشــت اخروی قرآن را در باغ ايرانی تجّســم بخشــند و آن را به 
عنوان تمثیلی از بهشــت اخروی طّراحی و اجرا نمايند. در اين باره 
آن ها از عناوينی مرتبط با بهشــت3 در نام گذاری باغ ها اســتفاده 
 نمودند و حّتی »نام بهشــت را بر باغ های مختلف« اطالق کرده اند 

)ويلبر، 1385: 41(.
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نمودار شمارة 1: هویّت کالبدی باغ ایرانی )مقیاس کالن(

2. ارتباط شهرسازی و باغ سازی در دورة صفوی 
جهان بینــی و نحوة نگرش به جهان، عامل اقتصادی و چگونگی 
تعريف مادی جهان، و عامل محیطی و اقلیمی، يا چگونگی تعريف 
زيست ـ محیطی جهان، عواملی هســتند که به گونه ای زنجیروار 
به يکديگر وابســته اند. از زمانی که بشــر يک جانشین شد، دولت 
را ســامان داد و شــهر را بنا کرد و اين عوامل تا به امروز، نقشــی 

تعیین کننده ای در تعريف شهر داشته اند)حبیبی، 1386: 3-4(.
چنین به نظر می رســد که شهرســازی دورة صفــوی، به مانند 
باغ ســازی و معماری، ارتباطی نزديک بــا باورها و مفاهیم عقلی و 
عرفانی و جهان بینی شــیعه برقرار نمــود و متأثر از ظهور مکتب 
اصفهان در معماری و شهرســازی اين دوره شد. از اين رو، شهر به 
صورت تصويری از بهشــت جاويدان و به واقع بهشــت روی زمین 
ـ جايگاهی در خور انســان به عنوان جانشــین خداوند در زمینـ  
ترســیم  گرديد. در اين باره، ايدة باغ شهر، به عنوان گونه ای از باغ 
ايرانی، از ســوی صفويان به منظور توسعة شهرهايی چون اصفهان 

مورد استفاده قرار گرفت.

2-1. ایدة باغ شهر 
باغ هاي ايراني را به لحاظ نوع مي توان به شــانزده گونه4 تقسیم 
نمود که گونه ای از آن باغ شهر است. باغ شهرها، شهرهايی با تراکم 
جمعّیت پايین و ســطوح سبز زياد هســتند که از ديرباز در ايران 
وجود داشــته و از قرن نوزدهم به عنوان شیوه ای از شهرسازی در 

اروپا مطرح شده است5.
خاســتگاه شــکل گیری باغ شــهرها در دورة صفــوی را بايد از 
دو منظر معنا و کالبد بررســی کرد. از منظــر معنا، در اين دوره، 
خاستگاه شــکل گیری مفهوم و ايدة باغ شــهر را بايد در فرهنگ، 
فلسفه و عرفان شیعی و به خصوص ظهور مکتب اصفهان در هنرها 
جست، و از نظر کالبد، نیازهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در 
اين باره مؤثّر دانســت. از اين رو، در ادامه به بررسی ارکان مؤثّر بر 
شکل گیری باغ شهرهای ايرانی ـ اسالمی در دورة صفوی )با تأکید 

بر شهر اصفهان( می پردازيم.
الف. تحّول و توسعة از پیش طّراحی شدة فرهنگی

ظهور مفاهیم مادی و معنوی جديد در معماری و شهرسازی بومی 
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هر جامعه بدون زمینه ســازی فرهنگی و خواست مردم، به عنوان 
ســازندگان و استفاده کنندگان از شهر، امری بعید به نظر می رسد. 
توســعة فرهنگی در دورة صفوی با اعتقاد بــه باورهای مذهبی و 
معنوی)دســتاوردهای بارز ادبیات، اخالق، تعلیم و تربیت، فلسفه، 
عرفان و هنر( و هم چنین توسعة فرهنگ مادی)علم، صنعت، تولید 
و تبادالت تجاری( در اجتماع پايتخت صفوی که شامل مردمان و 
طايفه های مختلف بود، حاصل موفقّیت برنامه ريزی های اجتماعی 
ـ اقتصادی مســئوالن در قالب حکومت مرکزی قدرت مند و اتحاد 

مردم تحت لوای مذهب شیعه بود)دوست ثانی،1385: 385(.
ب. شکوفايی حیات عقلی شیعی

شکوفايی حیات عقلی شیعی )در عصر صفوی( به همراه امنّیت، 
باعث رشد هنر اسالمیـ  ايرانی در همة زمینه ها از جمله معماری و 
شهرسازی شد. در شهرسازی ايدة باغ شهر به عنوان مدلی به منظور 
توسعة شهر مطابق با جهان بینی شیعی و با تکیه بر مفاهیم عرفانی 
و نیز تکیه بر تعابیر و تفاسیر شريعت از نظرگاه مذهب شیعه شکل 
 گرفت. »شــهر به صورت تصويری از بهشــت جاويــدان و به واقع 
بهشــت روی زمین ـ جايگاهی در خور انســان به عنوان جانشین 

خداوند در زمین ـ ترسیم می شود« )حبیبی، 1386: 5(.
 ج. ديدگاه های عملکردی، سیاسی و حکومتی صفويان

می توان از ديدگاه عملکردی، سیاســی و حکومتی آن دوره )از 
منظر مادی( خاستگاه شکل گیری باغ شهر را بررسی کرد. استقرار 
دائم و ســريع و ايجاد هويّت ويژة کالبدی و فضايی برای پايتخت 
امپراتوری صفوی، اهدافی سیاســی و حکومتی اســت که صفويان 
در اســتفاده از ايدة باغ شهر دنبال می کردند. »مفاهیم فضا، قلمرو، 
و نظام تئوريک حکومت صفوی، در قالب ترکیب شــهر با باغ های 
سلطنتی و معماری جمع شــده و نمود يافته و بنابراين شکل باغ 
کالســیک ايرانی به منزله ترجیع بندی در انتخاب پايتخت شــاه 

عباس و نمای بخش جديد شهر است« )والچر، 1385: 683(.
د.باغ شهرهای تیموری

 چنین به نظر می رسد که باغ شهرهای تیموری6 
)هــرات و ســمرقند( نیز در طرح باغ شــهرهای 
صفــوی مؤثــر بوده اند. يک قرن پس از ســقوط 
تیموريان، شــاه عباس دستور بازسازی اصفهان را 
با ساخت محله هايی خارج از شهر اصلی)مطابق با 
شــیوة تیموريان در هرات و سمرقند( صادر کرد. 
شايان گفتن است شــاه عباس در سال 978ه.ق 
در هرات به دنیا آمــد و دوران کودکی خود را تا 
 شروع سلطنت)18ســالگی( در آن جا به سر برد 

)نقشة شمارة 1(. 
بــه احتمال زياد شــهر هرات، که مشــتمل بر 
باغ های بســیار بود، در شکل گیری تفّکر او از شهر 
ايده آل نقش اساسی داشت. شــاه عباس احتماالً 
هنگامی که دستور توســعة شهر اصفهان و احداث 
خیابان چهارباغ را، با اســتفاده از الگوی باغ ايرانی 
داد، باغ شــهر هرات را به عنوان الگوی ابتدايی در 

ذهن داشــت )انصاری، 1378: 20(، لیکن نظم و ســازمان فضايی 
حاکم بر باغ شــهر اصفهان، نظمی  هندسی و از پیش طّراحی شده 
است، درحالی که نظم فضايی حاکم بر باغ شهرهای سمرقند)بخش 
داخل و پیرامونی حصار  شهر( و هرات7 )بخش پیرامونی شهر( نظمی  
ارگانیک داشــت و حاصل گذشــت مّدت زمانی طوالنی و دوره های 
مختلف بود و با تأکید بر اهداف ارتباطی و منطبق بر هويّت تاريخی 

آن شکل گرفته بود)حقیقت بین، 1389: 192-193(.
2-2. باغ شهرهای صفوی

بر اســاس منابع تاريخی، معروف ترين و باشــکوه ترين باغ شهر 
ساخته شده در عصر صفوی، شهر اصفهان است. 

اصفهان در طول تاريخ، ســه بار به عنــوان پايتخت دولت های 
حاکم انتخاب شــده اســت. اصفهان  در دوره  سلجوقیان  و آل بويه 
به عنوان  پايتخت ، انتخاب  و مقر اصلي  حکومت  آل بويه و سلجوقي  
گرديد. بعد از ســلجوقیان  و حملة  مغول ، شهرنشــیني  رو به  زوال  
رفت. دورة  صفويان  نقطة  عطف  ديگري  در حیات  شــهري  اصفهان  
بود. چنین به نظر می رســد که اصفهان قبــل از تثبیت به عنوان 
پايتخت، مورد توّجه شــاه عبــاس بود. در اين باره اســکندربیک 
منشــی چنین می نويسد: »همیشه خاطر اشــرف بدان متعلق بود 
که در آن بلده شــريفه رحل اقامت انداخته. توجه خاطر به ترتیب 
و تعمیــر آن مصروف دارند. لهذا در اين ســال که مطابق ســت و 
الف هجری]1006[ رأی جهان آرا بدان قرار گرفت که دارالسلطنه 
مزبــور را ]منظور اصفهان اســت[ مقر دولت ابد مقرون ســاخته، 
عمارت عالی طرح نمايند«)منشی، 1377: 871(. علت آن که شاه 
عباس بازسازی و نوسازی بسیاری در شهر انجام داده اين است که 
در آن زمان »مرکز قديمی  فعالیت های روزمره و بازرگانی شــهر به 
ويرانه و محله ای تماماً فقیرنشین تبديل شده بود و بهترين کار آن 
بود که محله کوشک8 )نقشه شمارة 2( از کمربند سبز کم ازدحام 

از نو سامان دهی شود« )غلوم بیک، 1385: 35(.

نقشه شمارة 1: نقشه شهر هرات به  همراه باغ ها و زیارت گاه هاي آن، مأخذ: نگارنده
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نقشه شمارة 2: شهر قدیمی  و محّله های جدید در طرح توسعة اصفهان 
دورة صفویّه، مأخذ: شفقی، 1381

باغ شــهر اصفهــان در دورة صفوی بنــا بر نوشــته های  »پیترو 
دالواله9« سیاح  زمان  شاه عباس  اول ، به-وسیلة تقاطع عناصر اصلی 
نظام دهندة شهر)رودخانه و محور چهارباغ، مطابق با مدل باغ ايرانی( 
در عین پیوستگی به  چهار بخش  اصلي تقسیم  مي  شد که گروه های 
مختلف قومی و مذهبی ســاکن در اصفهــان را در بخش های مجزا 
جای می داد10. چنین به نظر می رســد که دولت صفوي برای ايجاد 
شــهر جديد ابتدا مکان)سايت( و ويژگی های شــهر قديم و عوامل 
بالقّوة ســايت، بويژه زاينده رود و باغ هــای باقی مانده از دوران قبل 
شناسايی کرد. سپس به عنوان بهترين و سريع ترين شیوه و مطابق 
با ويژگی های زندگی شهری در دورة تیموريان که احداث اقامتگاه ها 
و باغ های برون شهری بود، بدون ايجاد خرابي و آسیب، با ادغام شهر 
قديم سلجوقی در محیط  پیرامون  و در توافق  کامل  با طبیعت اطراف، 
حیاط هــاي داخلي و میدان ها و باغ های متعّددی ايجاد کرد و عالوه 
بر تبديل شهر اصفهان به باغ شهر باعث نفوذ طبیعت به داخل شهر 
شــد. عالوه بر اين موارد که بیش تر نتیجة امنّیت و توسعة فرهنگی 
در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، به احتمال قريب 
به يقین اســتفاده از باغ ها و مدل باغ شهر برای توسعة شهر اصفهان، 
با جهان بینی شــیعه و باورهای مذهبی صفويان، که خود را مدافع 
و مبلغ مذهب تشــیع می دانســتند، ارتباطی مستقیم دارد. در اين 
باره آن ها از مدل باغ شــهر با هدف تجّســم شهر به صورت تصويری 
از بهشــت جاويدان استفاده کرده اند. در متون و نوشته های مختلف 
نیز صفويان به تصوير بهشــت گونه شــهر اصفهان اشــاره نموده اند. 
اســکندر بیک منشــی، ارتباط نهرهای آب جاری در شهر اصفهان 
را با نهرهای بهشــتی چنین توصیف می کند: »خصوصیات آن بلده 

جنت نشان)اصفهان( از اســتعداد مکان و آب رودخانه زاينده رود و 
جوی های کوثر مثال که از رودخانه مذکور منشــعب گشــته به  هر 
طرف جاريست« )منشــی،1377: 871(. در تصويری که کمپفر از 
باغ های اطراف خیابان چهارباغ تجّســم کرده و برای خواننده شرح 
داده، بر صورت بهشــت گونة آن ها تأکید شــده است: »... اين باغ ها 
از نظر آن که با عمارات و قصــور کوچک و دلربا، راهروهای پاکیزه، 
باغچه های شکوفان، بوته ها و گل های نادر دستچین و هم چنین انواع 
و اقسام آبگیرها و فواره ها آراسته شده است، حکم بهشت روی زمین 

را دارد و قلم از وصف آن ها عاجز می ماند« )کمپفر، 1363: 196(.
2-2-1. هويّت کالبدی باغ شهر اصفهان

چنیــن به نظر می رســد که هويّت کالبدی باغ شــهر اصفهان به 
پیروی از باغ ســازی ايرانــی، نتیجة تعامل نظــم آب، خاک و گیاه 
به همراه نظام معنايی، هندســی و زيبايی شناختی)ســازمان دهی 
کالبدی و منظرســازی( و نظام عملکــردی از مقیاس خرد)اجزای 

تشکیل دهنده( تا کالن است. 
نظم آب: بنا بر شــواهد تاريخی، در ســاختار کالبدی باغ شــهر 
اصفهــان آب به دو صورت جاری و ســاکن از عناصر اصلی طّراحی 
و ســازمان دهی بوده اســت. نظم ارگانیک آب در مقیاس کالن)کل 
باغ شهر( به وســیله رودخانه و انشعابات آن)مادی ها( تأمین می شده 
است. نظم آب در باغ شــهر در مقیاس خرد از نظم هندسی پیروی 
می کند که در عناصر ســازندة باغ شــهر شــامل باغ ها و مسیرهای 

دسترسی به دو صورت جاری و راکد قابل مشاهده بوده است.
نظم زمین: نظم زمین يعنی »اســتفاده از خصوصیات هندســه 
وضعی)توپوگرافیک( زمین و هماهنگ شــدن با نشیب و فراز آن به 
دو صورت اســتفاده از اختالف ارتفاع در قسمت های مختلف زمین 
برای ايجاد فضا يا ايجاد ســطوح و اليه های مختلف بر سطح زمین، 
مثاًل رفتن به ســطح زيرزمین يا ايجاد ســطح مصنوعی در ارتفاع« 
)اهری، 1385: 51(. نظم زمین با دو هدف عمده در باغ شهر اصفهان 
به کار رفته است، يکی در جهت تأمین پايداری)ماندگاری( مجموعه 
به وسیله تطابق دوسويه با نظم آب و ديگری در جهت فراهم نمودن 

چشم اندازهای مناسب.
نظم گیاه: نظم گیاه و حضور عناصر ســبز و باغ ها در ســاختار 
کالبدی فضاهای شــهری، از مهم ترين عوامل تعريف کنندة هويّت 
بصری قســمت های جديد و تازه احداث شــهر بود که گردشگران 
خارجی آن زمان به عنوان وجه تمايز بخش جديد و قديم شــهر بر 
آن تأکید کرده اند. نقش ويژة نظم گیاه در تجّســم شــهر به صورت 
تصويری از بهشــت جاويدان و تعريف هويّت بصری باغ گونة شــهر، 
موجب گرديد اين نظم از ســوی ســازندگان مورد توّجه ويژه واقع 
شــود و نظم آب و زمین در جهت پايداری و دوام آن مورد استفاده 
قرار گیرد. نظم گیاه در باغ شــهر اصفهان در ارتباط مستقیم با نظم 

آب و زمین بوده است. 
نظام معنایــی: مؤثّر در باغ شــهر اصفهان در عصــر صفوی با 
بهره گیــری از نمادهای عام و خــاص، در جهت تعريف حس مکان 
ويژه برای باغ شهر صفوی به عنوان تمثیلی از بهشت است. نمادهای 
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اســتفاده شده در باغ سازی ايرانی پس از اسالم و پیامد آن باغ شهر 
ايرانی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: دستة اول نمادهای 
عام يا ظاهری)بصری( و دستة دوم نمادهای خاص)باطنی(. عناصر 
مرتبط با نظام های خاک، آب و گیاه )نمودار شــمارة 2( به واسطة 
پیــروی از نوع خاصی از ســازمان دهی کالبدی در بــاغ ايرانی)در 
مقیاس خرد و کالن(، نمادهای عام محســوب می شوند. نمادهای 
خاص ريشه در باورهای مذهبی و اعتقادی و جهان بینی سازندگان 
داشــته و از اين رو در فرهنگ هــا و زمان های مختلف به گونه های 
متنوعی استفاده شده اند و در تعريف نظام معنايی باغ  ايرانی نقش 

بسزايی داشته اند. 
در باغ شــهر اصفهان از اصــول مکتب اصفهــان در معماری و 
شهرســازی که برگرفته از آموزه های عقلی مکتب اصفهان اســت، 
به همراه اســتفاده از باغ ها)به عنوان عناصر اصلی ســازندة شهر( 
و منظرســازی فضاهای شــهری )خیابان چهارباغ( به وسیله رديف 
درختان)مطابق با اصول منظرســازی باغ ايرانی( به عنوان راه کاری 
عملی در جهت تعريف نظام معنايی ويژه برای اين شــهر استفاده 
شده که در متون باقی مانده از آن عصر نیز به گونه های مختلف بدان 
اشــاره شده است. از اين رو چنان که در بحث »ارتباط شهرسازی و 
باغ ســازی در دورة صفويّه« اشاره شــد، چنین به نظر می رسد که 
در باغ شــهر اصفهان باغ ها و منظرســازی ويژه به وسیله درختان و 
عناصر ســبز نمادی خاص از بهشت و ويژگی های توصیف شده آن 
در قرآن مجید بوده اســت. اسکندر بیک منشی، مؤلف تاريخ عالم 
آرای عباســی، دربارة آراسته شدن چهارباغ مطابق با انتظار پادشاه 
در سال 1025هجری چنین نوشــته است: »القصه  هرکس از امرا 
و اعیان و ســرکاران عمارات به وقوف معماران و مهندسان شروع 
در کار کــرده ...، عمارات باصفا و باغات دلگشــا به نوعی که طرح 
کارخانه ابداع در عرصه ضمیر مبارک اشــرف طــرح افکنده بود، 
بــه حیز ظهور آمده در کمال لطافــت و نهايت خوبی اتمام يافت. 

درختان سر به فلک افراشته و اشــجار میوه دارش گويی به طوبی 
جنان پیوند دارد« )منشی، 1377: 872(.

در باغ شهر صفوي از سطوح آينه اي آب بسیار استفاده شده است. 
در باغ هاي اين عصر حوض هاي وسیعي در مقابل کوشک اصلي باغ 
ايجاد شــده که به نظر مي رسد با هدف استفاده از سطح آينه اي آب 
به منظور نمايش کیفّیت ظهور عناصر در عالم مثال بوده اســت؛ به 
طور مثال، کاخ چهل ســتون با داشتن بیست ســتون به اين دلیل 
چهل ســتون نامیده مي شود که داراي بیست ستون در عالم مادي و 
بیســت ستون در عالم مثال است. سطح شفاف، ساکن و لطیف آب 
در استخر مقابل کاخ وسیله اي براي نمايش ستون هاي کاخ در عالم 
مثال اســت. به عالوه در منظرشهری باغ شهر اصفهان، سطح آينه ای 
آب زاينده رود، به خصوص در جوار پل های اصلی شهر)ســی و سه 
پل و پل خواجو( از اهمّیت ويژه ای برخوردار است و تجّسمی از عالم 
مثال محسوب می شــود. در تفّکر تشیع، عالم مثال از جايگاه واال و 
مهّمي برخوردار اســت و عرفاي شیعه، بیش از اين که به عالم مادي 
توّجه داشته باشند، به ماوراي آن چه قابل  لمس نیست، توّجه نشان 
می دهند. عبدالرزاق الهیجي ابزار ادراک موجودات مثالي را اجســام 
صیقله و شفافه اين عالم مادي مي داند: »و گاه باشد که موجود عالم 
مثال در اين عالم مادی ظاهر شود و به حواس ظاهر ادراک آن تواند 
کرد. اجسام صیقله و شفافه اين عالم مادی، مانند آيینه و آب و هوا، 
مظهر موجودات عالم مثال باشند. و همچنین خیال انسان نیز مظهر 
آن شــود و صورت آينه و صور خیالیه، همه از موجودات عالم مثال 
باشند که در مظهر آينه و خیال برای ما ظاهر شوند و کذلک الصور 

التی يراها االنسان فی المنام« )الهیجی، 1372: 606(.
با توجه به اين مطالب در بارة نظام سه گانه آب، خاک و گیاه و 
هم چنین نظام معنايی مؤثّر بر باغ شــهر اصفهان، می توان مدل زير 
را به عنوان چگونگی سازمان دهی کالبدی باغ شهر ايرانیـ  اسالمی، 

مطابق با مدل باغ شهر اصفهان در دورة صفويّه ترسیم نمود.

نمودار شمارة 2: ساختار کالبدی ـ فضایی باغ شهر ایرانی ـ اسالمی
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نتیجه گیری و ارائة پیشنهاد
باغ شهر ايرانی، آرمان شهر سازندگان آن بوده و ريشه در باورهای 
اعتقادی آن ها داشته است. باغ و باغ سازی در دورة صفوی به واسطة 
ارتبــاط نزديکی که بــا مذهب و حیات عقلی شــیعی برقرار نمود، 
توانســت نمود بسیاری از آيات قرآن، ســخنان پیامبر و ائمه اطهار 
دربارة بهشت باشد و از جايگاه ويژه ای در اين عصر برخوردار شود. از 
اين رو، چنین به نظر می رسد که حضور و تجّسم باغ شهرهای ايرانی 
با محوريّت شــکل گیری براساس اصول کالبدی و معنايی باغ سازی 
ايرانی در عصر صفويّه، به واقع با هدف تجّسم شهر به عنوان سايه ای 

از بهشت در دنیای کنونی بوده است. 
عالم مثال، يکی از ارکان تفّکر فلســفی اصفهان و مذهب شیعه 
را تشــکیل می دهد و مکتب اصفهان در معماری و شهرســازی در 
صدد تحّقق صورت مثالی و سرزمین خیال بر زمین بوده است. اين 
همان هدفی اســت که  هنرهای ديگر مانند نّقاشی نیز در نگارگری 
مکتب اصفهان دنبال می کرد. نمودار زير ارتباط ايدة باغ شــهرهای 
ايرانی در عصر صفوی با اصول طّراحی و زيبايی شناختی باغ ايرانی 
و نقش باورهای دينی اســالمی و شیعی را در شکل گیری آن ها به 

نمايش می گذارد)نمودار شمارة 3(.
شهرسازی دورة صفوی موفق شد با اتکا بر اصول مکتب اصفهان 
در شهرســازی و الگــوی کالبدی و معنايی بــاغ  ايرانی به صورت 
توأمان، به ابداع الگوی باغ شهر بپردازد. در الگوی باغ شهر، صفويان 
موفق شــدند با تکیه بر بعضی مفاهیم مادی و معنوی، برگرفته از 
الگــوی باغ ايرانی و باورهای مذهبی، مصاديق متفاوت و گوناگونی 
را با توّجه به محیط، مکان و نظام طبیعی حاکم بر آن ايجاد نمايد. 
به گونه ای که فضای انســان ساخت، در نظمی  آهنگین و هماوا با 
محیط و عناصر طبیعی و طبیعت انسان کاشت)باغ ها( قرار گیرد. 

باغ شــهرهای ايرانی را می توان مجموعه کاملی دانســت که با 
احترام کامل به بافت طبیعی و انسان ســاخت پیرامون خود شکل 

می گیرد. چنان که در شهر اصفهان، شهر با ساخت محلّه های اقامتی 
سلطنتی و حکومتی در حاشیة شهر سلجوقی به صورت ترکیبی از 
باغ ها توسعه يافت. بدين وسیله سازندگان عالوه بر تجسم بخشیدن 
بــه مفاهیم نمادينی چون »شــهر تمثیلی از بهشــت«،  موجبات 
تحّولی عظیم را در منظر شهری و کیفّیت بصری آن فراهم آوردند.  
توصیف های اغلب مســافران خارجی از بعضی شــهرهای آن زمان 

چون اصفهان مؤيد اين سخن است. 

پی نوشت ها
1. زمانی که پیامبر)ص( رحلت کردند، ابوبکر و عمر واقعه غدير خم را 
ناديده گرفته، به سقیفه بنی ساعده رفتند و ابوبکر را جانشین پیامبر)ص( 

اعالم کردند.
2. در موارد زيادی در نوشــته های باقی مانده از عصر صفوی به صورت 
بهشت گون باغ ها با استفاده از عباراتی چون »بهشت آسای«، »روضه فیض 
انتما« و »جنت نشــان« اشاره شده اســت: »و ترتیب عمارات عالیه تربت 
شريف حضرت سلطان االولیاء و المحققین شیخ شهاب الدين اهری قدس 
ســرهما و باغ بهشت آسای آن روضه فیض انتما، و آنچه در صفاهان جنت 

نشان احداث فرموده اند...« )منشی، 1377: 111ـ110( .
3. در زمان شاه سلیمان)1150-1077( دستور ساختن هشت بهشت 
در باغ بلبل صادر  شد و صراحتاً نام هشت بهشت برای آن انتخاب  گرديد. 
»ســازندگان اين بنــا ديگر میل و هدف و آرزوی خود را از ســاختن بنا 
مخفی نکرده بلکه رمز و راز خواســت قلبی و تمايل خود را ابراز می کنند 
که چیزی نیســت جز ساختن بهشت، و نام آن  را هشت بهشت می نامند 
زيرا بر اساس يک حديث نبوی برای بهشت هشت در و برای جهنم هفت 
در است، که بعضی افضل از بعضی ديگر است «)کامروا، 1374: 372(.  

4. انــواع گونه های باغ ايرانی: باغ شــهر، باغ کوشــک، باغ حیاط، باغ 
مقبره، باغ در باغ، باغ چادر، باغ تجیر، باغ قلعه، باغ تخت، باغ وحش، باغ 
شکار، باغ آب، باغ ملی، باغ بیشه، باغ گیاه شناسی، باغ خشگ)رجوع شود 
به: انصاری، مجتبی، 1378، ارزشــهاي باغ ايراني)صفوي اصفهان(، رساله 

دکتري، رشته معماري، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهاي زيبا(.

نمودار شمارة 3:  نمایش ارتباط ایدة باغ شهر ایرانی در دورة صفوی با الگوی باغ ایرانی و جایگاه باورهای دینی اسالمی و شیعی در شکل گیری
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5. آن چه در اروپا با عنوان ايدة باغ شــهر مطــرح گرديد کاماًل با ايدة 
باغ شهر ايرانی متفاوت است. در ايدة باغ شهر هاوارد از باغ ها و گیاهان به 
صورت کمربندهای ســبز و در جهت جلوگیری از گسترش شهرک های 

اقماری و اتصال آن ها به هسته مرکزی استفاده می شود.
6. باغ شــهرهای تیموری)سمرقند و هرات( به وســیله ايجاد باغ های 
حکومتی در حاشــیة هســته ارگانیک شهر شــکل گرفته بودند و دارای 
طرحی از پیش انديشیده شده در جهت ارتقای سازمان کالبدی و فضايی 
شــهر نبوده اند.آن چه اهمّیت داشته ســامان د هی منظر بیرونی شهرهای 

ويران شده به دست مغول برای ايجاد پايتخت حکومتی بود.
7. شــهر محصور هرات دارای بافتی از پیش طّراحی شــده است، ولی 
بخشــی که به صورت باغ شهر طّراحی شده، بخش پیرامونی آن است که 

نظمی ارگانیک دارد.
8. درب کوشــک از محلّه هايي معروف و مشــهور قديــم بود. مرحوم 
“جابري انصــاري” اين محلّه را از محلّه های بــزرگ اصفهان مي داند که 
در زمان ســالطین آق قويونلو محل داراالماره آنان بود و دربار و اندرون و 

کاخ هاي حکومتي آنان در اين محلّه قرار داشته است.
9. Pietro Della Valle

10. بخش اول : شــهرقديم  اصفهان  و توســعة  آن  به دست  شاه  عباس  
تا دروازة  حســن آباد در جنوب  شــرقي ، بخش  دوم  شــهرجديد صفوي: 
محلة  تبريز نو يا عباس آباد در غرب  شــهر قديم ؛ بخش  ســوم  محلة  جلفا 
)ارمني  نشــین ( در جنوب  غربي  و بخش  چهارم  گبر آباد در جنوب  شرقي . 
احداث  محورشمالي ـ  جنوبي  چهارباغ  از دروازه  دولت  تا باغ  هزارجريب  در 
دامنة  کوه  صفه، عاملي  است  در جهت  پیوند و اتصال  بخش هاي  چهارگانة  

شهر)نقشه شمارة 2( )دالواله،1380: 35،36،49 (.
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