
105 

http://doi.org/10.22133/ISIA.2023.375385.1027 

 (زدیآباد  )باغ دولت اسالمی – یرانیا یها باغ یعرفان در معمار یتجل

2حسن ستاری ساربانقلی ،1مهسا عبادپور
* 

 رانیا ،یشرق جانیآذربا ز،یتبر ،یارس، دانشگاه آزاد اسالم یالملل نیمنظر، واحد ب یگروه معمار ،یدکتر یدانشجو 1
 رانیا ،یشرق جانیآذربا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ز،یواحد تبر ،یو شهرساز یگروه معمار اریدانش 2

 چکیده مقاله اطالعات

 پژوهشی مقالۀ
کنند. بنابراین، با عنایت به  آیند که احساسات لطیفی طلب می هنر و عرفان هر دو جزء علوم ذوقی و شهودی به شمار می

سوی رب  کند وجه به سوی شیطان، و هنر عارف تالش می سوی حق و یک وجه به که انسان دو وجه دارد، یک وجه به این
نتقال مفاهیم انتزاعی مثابٔه ابزاری برای ا ها معماری به ها و تمدن جاکه در همٔه فرهنگ را نمایان کند و به رخ بکشد و ازآن

آباد یزد  به کار رفته است، در این مطالعه بر آن شدیم به تجلی تظاهر مفاهیم آسمانی و اندیشٔه عرفانی در باغ دولت
– کاررفته در این مجموعه استخراج شود. تحقیق حاضر ماهیتًا مروری بپردازیم تا نمود مفاهیم عرفانی از عناصر به

ای بهره گرفته شده  فی انجام شده است. برای کسب اطالعات و داده، از منابع کتابخانهتوصیفی است و به روش کی 
های عرفان در معماری ایرانی و اسالمی تأثیر تفکر در  توان گفت یکی از جلوه های تحقیق می است. براساس یافته

نحوی در معماری  معرفت و عشق به آباد یزد، مراتب عرفان ازجمله بیداری، طلب، ها است که، در باغ دولت معماری باغ
آباد یزد نوعی بازسازی از بهشت  باغ دولتتوان گفت  کاری و غیره متجلی است و می محراب گنبدخانه، سردرب، کاشی

 جای گرفته است. خشک ایران آب و نیمه آسمانی بر روی زمین است که در سرزمین کم
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 مقدمه
های کیفی و هویتی در شهر دچار سردرگمی و بیگانگی با گذشته و  توجه به مؤلفه بیهای اخیر، که شهرها براثر توسعٔه بدون برنامه و  در سال

های اصیل  گیری از ارزش های توسعٔه شهر بهره ها و طرح ترین وظایف مدیران و مسئوالن شهری در تهیٔه برنامه اند، از اصلی هویت خود شده
های  ها متناسب با بستر، اقلیم و سایر ویژگی و بومی کردن آن اسالمی – یرانیفرهنگ ایرانی، روزآمد کردن تجارب معماری و شهرسازی تمدن ا

(. یکی از 1، ص 1393سازی، خودکفایی و هویتمند کردن شهرها از یکدیگر است )احمدی و نفتی،  منظور شاخص فرهنگی و اجتماعی به
 یبا هویت اسالمی - ی ایرانییبیرونی پیدا کرده و شهرهااسالمی هنر است که در معماری و شهرسازی نمود  - عناصر مهم فرهنگ ایرانی

های کهن  ارزش داشت پاس(. معماری و شهرسازی واجد رسالت 3، ص 1393است )احمدی و نفتی،  کردهمتفاوت از سایر شهرها ایجاد 
همگونی فرهنگ و معماری در  که بخش در ساختار فرهنگی شمرده شود، چنان عنصری هویت ،بر این اساس هستند.فرهنگی در درون خویش 

های فکری و معنوی اثرگذار  ترین جریان (. همچنین، عرفان یکی از مهم15 ، ص1387، شود )حبیب و همکاران آثار معماری جهان مشاهده می
ی داشته است. این کارگیری خالقیت و عرضٔه شاهکارهای هنری و معمار در هنر ایران بوده است که در طول تاریخ تأثیر عمیق و بسزایی در به

های متفاوت  ها و اعتقادات گوناگونی هستند و نوع اندیشه ها و سنت های متفاوت در جوامع گوناگون که دارای فرهنگ تأثیر، با توجه به نگرش
توان  ی که نمیطور (. معماری با عرفان ارتباطی تنگاتنگ دارد، به13۸2زاده،  منبعث از شناختی عرفانی، طبیعتًا یکسان نخواهد بود )نقی

های عرفان در معماری ایرانی تأثیر تفکر در معماری اسالمی است که مراتب  سادگی توحید و ایمان را از ساختار آن حذف کرد. یکی از جلوه به
متجلی کاری و غیره  ها، محراب مساجد، گنبدخانه، سردرب، کاشی نحوی در معماری باغ عرفان ازجمله بیداری، طلب، معرفت و عشق را به

سازی پیش از اسالم و همچنین  ای از سبک معماری و باغ های ایرانی غالبًا آمیزه (. در این میان، طرح باغ49، ص 1394کار،  کرده است )نقره
ن را چون شوند ایرا ها به ایران، که بر آن می های دور در ایران وجود داشته است و بعد از ورود آریایی سازی از زمان بعد از اسالم است. باغ

ابن بلخی، سلسلٔه پیشدادیان )هفتمین پادشاه این سلسله(  فارسنامه  یابد. در کتاب  شان سرسبز و بارور سازند، نمود بیشتری می خاستگاه اولیه
، طرح هندسی اند. بعد از ورود اسالم به ایران و گرویدن ایرانیان به اسالم شوند که در جهان به احداث باغ پرداخته نخستین کسانی تلقی می

(. معماری باغ ایرانی همراه با پیشرفت 85، ص 138۷کند )نعیما،  را تداعی می بینی اسالمی تصویر بهشت آخرت  های ایرانی متأثر از جهان باغ
عتقادات و فرهنگ تدریج تکامل یافته است. بنابراین، شناسایی جایگاه عناصر طبیعی در ا تمدن و فرهنگ مردمانی که در ایران استقرار یافتند به

تر باشد، این جایگاه  هر جامعه اهمیت فراوانی دارد و هرچه شناخت و درک مفهومی مردم جامعه از طبیعت و عناصر طبیعی بیشتر و عمیق
رهزار آباد یزد است که با مساحتی بالغ بر چها های ایرانی باغ دولت (. ازجمله یکی از باغEliade & Adams, 2012ارزشمندتر خواهد بود )

کالبدی )زیبایی  - خان زند ساخته شده است و از لحاظ عینی های دوران زندیه است که در زمان کریم مترمربع از مشهورترین و زیباترین باغ
روانی )حد و حریم، وحدت در کثرت،  - محسوس، معقول و معنوی، اشاره به تعادل و عدالت از طریق دسترسی به امکانات عمومی( و حسی

را داشته باشد. بنابراین،  اسالمی - تواند جایگاه تجلی عرفان در معماری ایرانی ی عملکردها و فضاها با شرایط محیطی و اقلیمی( میهماهنگ
جایگاه عرفان و ارتباط آن با معماری  منظور دستیابی به  است که، به اسالمی - هدف از این تحقیق، ارزیابی تجلی عرفان در معماری ایرانی

آید و،  های ایرانی واقع در مناطق گرم و خشک به شمار می پردازد که الگویی ممتاز و کارآمد برای باغ آباد یزد می به نمونٔه موردی باغ دولت ایرانی،
وند در باغ ر کار می های ایرانی به  منزلٔه نشانه در طراحی باغ هایی که به اش، نمادها و سمبول عالوه بر اهمیت دورٔه تاریخی و بستر جغرافیایی

خواند. به این منظور، ابتدا  کشد و او را به بیان موضع خویش می آباد یزد نیز وجود دارند که فضای موجود باغ مخاطب را به چالش می دولت
 شود تا تأثیر آن در هنر معماری اسالمی بررسی شود. های آن در هنر معماری تجزیه و تحلیل می مفهوم عرفان بررسی و سپس جلوه
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 ادبیات نظری و تجربی تحقیق

 ادبیات نظری 

بینی اسالمی پیوندی  توانسته است میان عناصر باغ ایرانی و جهان اسالمی - که معماری ایرانی با استفاده از اصول طراحی ایرانی با توجه به این
کننده  های منحرف دهد خود را از شر اندیشه ن میهای عناصر باغ ایرانی بر مبنای عرفان اسالمی به روح امکا در آن، هماهنگی ،برقرار کند که

معماری و عرفان و انعکاس  به بررسی مفاهیمی چون عرفان، معماری اسالمی، رابطهٔ  ،در این تحقیق ،معنوی دست یابد یبرهاند و به آرامش
 شود. صورت معناگرا در طراحی باغ پرداخته می عرفان به

 عرفان

نه ادراک صرف استداللی( از طریق سلوک )عرفان عملی( است و این همان مسیری است که هنرمند در عرفان واصل شدن به وجود مطلق )و 
کند و تجارب عملی خود  کند. وصول به حق از طریق استکمال نفس و بازتاب این تجربه در آثار هنری کاری است که هنرمند می آن حرکت می

معرفت است، اما نه معرفتی صرفًا استداللی، بلکه نوعی معرفت عرفانی و شهودی. مبنای  دهد. هنر نوعی از مراتب وجود را در هنر بازتاب می
تر  تر و عمیق معرفت استداللی عقل است و مبنای معرفت شهودی و هنری دل و قلب است. لذا، دل هرچه مصفاتر باشد، در درک زیبایی ناب

 (.673، ص 1390اند )بلخاری قهی،  متجلی کردهرو، عرفا غالبًا شیدایی خود را در هنر  کند. ازاین عمل می

 معماری اسالمی

ای است  گونه دهد. این امر به گیری از روح معنویت نشان می معماری اسالمی برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غنای تمدن اسالم را با بهره
 یابد.  سی دین اسالم در معماری اسالمی تجلی میشنا مثابٔه اندیشٔه زیبایی که اعتقاد به توحید و ایمان به تعالیم اسالم به

ای اصول خاص بسط  دادند، با رعایت مجموعه های ابداعی انجام می واسطٔه وجود معماران زبردست، که فعالیت هنر معماری اسالمی به
آرا، تجارب و ابتکاراتی متکی بود گذاشت. درواقع، این نوع معماری بر  و گسترش یافت که این هنر بر درایت و نوع نگاه دینی شخص صحه می

که این  (. این مسئله به تنوع در معماری اسالمی منجر شد و، با توجه به این40، ص 1389گرفت )بمانیان و عظیمی،  که معمار از آن بهره می
. در هنر معماری اسالمی، بیشتر داد گیری از روح معنویت نشان می گرفت، عمق و غنای تمدن اسالم را با بهره معماری از زبان قرآن نشئت می

ها  ها، دیوارها یا ستون  هایی از آیات قرآن بر روی سقف ترین ابداعات هنر اسالمی استفاده شده است که نوشته منزلٔه برجسته از آیات قرآن به
الصخره  می تزئین شده در داخل قبهترین خطوط زیبایی که با هنر معماری اسال ترین و قدیمی شد. از برجسته استفاده و به شکل خاص تزئین می

توجه این است که وحدت و تنوع در معماری  است که، در آن، آیات قرآن با خط کوفی نوشته و با موزاییک تزئین شده است. اما نکتٔه مهم و قابل
المی و تأسیسات دینی به های آن باشد. این وحدت عامل اساسی توسعه و تکوین هویت معماری اس ترین ویژگی اسالمی شاید از برجسته

خوبی مشاهده  ها به های معماری اسالمی در هریک از کشورهای اسالمی متفاوت بوده است، اما وحدت در آن طوری که شیوه رود، به شمار می
شد، هویت  های دینی که در پاریس، لندن، مونیخ و دیگر شهرهای اروپایی به شیؤه معماری اسالمی ساخته می شود. حتی در ساختمان می

ویژه معماران اسالمی بیشترین تأثیر را در ارائٔه تمدن  دهد که اسالم در اروپا اشاعه یافته و مسلمانان به اسالمی کاماًل مشخص است و نشان می
 (.76، ص 1374)الیاده،  اند و هویت اسالمی داشته
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 رابطٔه عرفان و معماری

کارگیری  اثرگذار در هنر ایران بوده است که، در طول تاریخ، تأثیر عمیق و بسزایی در بههای فکری و معنوی  ترین جریان عرفان یکی از مهم
ها و  های متفاوت در جوامع گوناگون که دارای فرهنگ خالقیت و عرضٔه شاهکارهای هنری و معماری داشته است. این تأثیر، با توجه به نگرش

الخصوص در عصر  متفاوت منبعث از شناختی عرفانی، بالطبع یکسان نخواهد بود. علی های ها و اعتقادات گوناگونی هستند و نوع اندیشه سنت
دلیل پیشرفت فّناوری، این تأثیر تنها در اماکن مقدس مشهود است و در حال حاضر نیز کمتر تحت تأثیر معماری روز قرار گرفته  حاضر که، به

سادگی توحید و ایمان را از ساختار آن  توان به طوری که نمی عرفان است، بهای تنگاتنگ بین معماری و  است. آنچه مسلم است وجود رابطه
های عرفان در معماری ایرانی تأثیر تفکر در معماری اسالمی است که مراتب عرفان ازجمله بیداری، طلب، معرفت و  حذف کرد. یکی از جلوه

جایگاه   منظور پی بردن به ی و غیره متجلی کرده است. بنابراین، بهکار نحوی در معماری محراب مساجد، گنبدخانه، سردرب، کاشی عشق را به
توجه است. تاریخ هنر  های آن در هنر معماری اسالمی بسیار قابل عرفان در معماری، الزم است معماری اسالمی را بررسی کنیم؛ چراکه جلوه

اه ویژه و خاص مهندسان، معماران و هنرمندان مسلمان به هندسه و ویژه در معماری، که هنر نظم بخشیدن به فضا است، بیانگر نوع نگ اسالم به
های معماری و  کاربرد آن در هنر قدسی است این معنا دارای الگویی قرآنی است و آن شرح ساخت خانه نحل )زیور( و اشاره به ظرافت

 (.394، ص 1390مهندسی آن در روایات اسالمی است )بلخاری، 

 اگرا در طراحی باغصورت معن انعکاس عرفان به

بینیم و دیگری عالم معنا و حقیقت  از منظر حکمت اسالمی، محسوسات عالم دو وجه دارند؛ یکی عالم صورت که عبارت است از آنچه می
کند.  است که آن معنا از طریق آن خود را بر انسان عیان می« صورتی»شود. انکشاف هر معنایی برای انسان در قالب  که با چشم سر دیده نمی

های هنری این  ها و ارزش کنند. سرمایه بنابراین، عالم صورت جز معنا نیست و معانی باطن عالم ظاهر هستند که آدمی را به حقایق رهنمون می
های  اندیشه های بلندباال و سرافراز عرفان پرورانده است. از طرفی نیز، بر قامت مرز و بوم در عرفان ریشه دارد و نتایج و آثار خود را در شاخه

ای است که عارفان و صوفیان در آثار  سترگ عرفانی هیچ لباسی جز زیبایی و هنر برازنده نیست، انعکاس درونی و باور داشتن به عالم درون نکته
ات مربوط به عالم کرد. در عالم سیر و سلوک عرفانی، همٔه اتفاق اند و این احواالت در باطن هنرمندان نیز ظهور و نزول می خویش بدان پرداخته

 (.291، ص 1390شود )قیومی بیدهندی،  درون است و رنگ درون است که در کالبد مشاهده می
یبایی : مالصدرا بر این عقیده است که عشق اقسامی دارد و محبت دارای شناختی صنعتگر )معمار یا هنرمند( و نقش او در ز

هایی که مالصدرا بر آن  شمارش نیستند. ازجمله محبت سیار و کثیر هستند که قابلهای بسیاری است و معشوقات و محبوبات نیز چنان ب شاخه
کید می که  ها، هنگامی ای است که آن گونه اندرکاران خلق اثر است به ارائٔه اثر خویش. این حب و عشق به پیشگان یا دست کند حب صنعت تأ

، 1390کنند تا آن را تزئین و زیباسازی کنند )امامی جمعه،  حرص پیدا می شوند، وساز و مشغول به تولید و خلق اثری می دست به کار ساخت
شناختی آن  هایی که معطوف به تولید یک اثر )مثل معماری( است از َبعد زیبایی عبارت دیگر به فعالیت  (. مالصدرا به صنعتگری یا به44ص 

ها  هایی که مالصدرا برای این فعالیت ، ویژگی1آفریند. در شکل  ایانه میکند و ُبعدی زیبا و معناگر شود؛ یعنی فرد چگونه تزئین می وارد می
 شمارد آورده شده است. برمی
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  های صنعتگران از دیدگاه مالصدرا : ویژگی۱ شکل

خاص به خالق انسان دنیای عرفانی اسالمی نگرشی »گوید:  شده، معماریان دربارٔه معمار، اثر و دنیای عرفان چنین می با توجه به مطالب گفته
ای زندگی  سوی او در حرکت هستند، این انسان یا متخصص یا معمار در جامعه چیز جز ذات حق به هستی و اجزای آن دارد. در این دنیا همه

(. 4۸0، ص 139۷)معماریان، « کند که اصول سنت بر آن حاکم است. این اصول در وجود او و هدایتگر او به سر منزل مقصودش هستند می
زند و سالک راه طریقت را در  آباد یزد با افکار دینی عرفانی، که ریشه در اعتقاد اسالمی دارد، دست به آفرینش و پرداخت می ار باغ دولتمعم

آباد با نگاه  چیز است. معمار باغ دولت الّله معرفت همه کند. از نظر عرفان، معرفت کشاند و هدایت می سمت باال می باال رفتن از باغ به
دان، معمار و غیره است،  ای که حاصل شخصیت عارفانه است به طراحی باغ دست زده است. اگر انسان شاعر، موسیقی وری و شهودیحض

رو است که مظهر اسمای حسنای الهی است. درحقیقت، انسان چون خداگونه است، هنرمند است، پس ساحت ربوبی، ساحت هنر  آن همه از
انسان »نویسد:  می معرفت و معنویت(. سیدحسین نصر در کتاب 204، ص 1390است )امامی جمعه،  حقیقی و ساحت انسان هنر مجازی

اند.  یک اثر هنری است، زیرا خداوند هنرمند برین است. به همین دلیل است که در اسالم خداوند را المصور یعنی آفرینندٔه صورت نامیده
دان نیز  دان اعظم نیست، بلکه شاعر، نقاش، موسیقی ی خداوند تنها معمار یا هندسهخداوند معمار اعظم و معلم هستی نامیده شده است. ول

 (.499، ص 139۸)نصر، « تواند بسازد، شعر بسراید، نقاشی کند و یا موسیقی تصنیف کند دلیلش همین است که انسان می هست و این

 تحقیق ادبیات تجربی

احصا نیست.  پردازان و محققان دیگر در حوزٔه مسئلٔه تحقیق، قابل ون شناخت آرای نظریهگمان نقطٔه درست آغازین در مسیر هر پژوهش، بد بی
به همین سبب، در این بخش از مقاله، سیری اجمالی در ادبیات مرتبط با موضوع خواهیم داشت. به همین دلیل، به ذکر آرای محققانی 

تکیه بر مبانی عرفانی دربارٔه موضوع تجلی عرفان در معماری اسالمی  راستا با مسیر فکری این تحقیق و درواقع با پردازیم که هم می
 اند: پردازی کرده نظریه
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 قیتحق یتجرب اتی: ادب۱جدول 

 گیری نتیجه عنوان تحقیق نویسنده

ن )
کارا

هم
ی و 

زمان
13

۸۸
) 

بازشناسی و تحلیل 
جایگاه عناصر موجود در 

باغ ایرانی با تأکید بر 
 آیینی - اصول دینی

های ایران است که تأثیراتی از  متبلور در میراث کنونی باغ آیینی - اصلی در پژوهش حاضر بیان مبانی و مفاهیم دینیهدف 
گر شده است. روش تحقیق در این مقاله  دوران پیش از اسالم و پس از آن و همچنین از تفکرات آیینی متفاوت نیز در آن جلوه

همراه مطالعات میدانی است. نتایج حاصل بیانگر آن  ای به عات به شیؤه کتابخانهآوری اطال تحلیلی و جمع - از نوع توصیفی
نحوی در خود جای داده که نیازهای  است که باغ ایرانی نظامی حکیمانه و کمالگرا است که عناصر طبیعی آب و گیاه را به

کند. همین مسئله  الطبیعه و معنوی آن توجه می اوراءسازد و در همان حال نیـز بـه ُبعد م کنندگان را برآورده می فیزیکی استفاده
 است.  ای واحد شده صورت مجموعه باعـث بقا و تداوم آن در طول زمان و شاخص شدن آن به

ت )
خو

ا
13

۸۸
) 

تحلیل مفهومی، کارکردی 
شناسی عناصر  و زیبایی

محیطی آب و گیاه با 
کید بر جنبٔه کالبدی باغ  تأ

 ایرانی

 کشد. کمک اشکال منظم هندسی رابطٔه میان طبیعت و دنیای درون را به تصویر می باغ ایرانی بهنتایج نشان می دهد 

ی )
الت

ار ق
شتک

و ک
ند 

ورم
پ

13
90

) 

های وجودی  علت
 ساخت باغ ایرانی

های وجودی ارسطو به تحلیل باغ ایرانی  ای انجام شده، براساس علت این تحقیق که براساس اسناد و مطالعات کتابخانه
جویی انسان  های مادی و فاعلی که همگی با هدف تأمین آسایش و لذت پرداخته است. درنتیجه، با توجه به ارتباط بین علت

توان گفت که غایت اولیٔه ساخت باغ ایرانی  گیری شده است، می بوده و در این راه از علت صوری هندسی و منظم بهره
صورت بهشتی مقدس  ان با غایت معنایی ترکیب شده و غایت نهایی بهجویی بوده است، اما این غایت با گذشت زم لذت

 نمود یافته است.

ن )
کارا

هم
ر و 

جعف
پور

13
92

) 

تجلی مفاهیم قرآنی در 
باغ ایرانی با تأکید بر 

)نمونٔه « انسان»سورٔه 
آباد  موردی: باغ دولت

 یزد(

اسالمی و بررسی خصوصیات کلی و فضای کالبدی آن، از طریق  ویژه در دورهٔ  های ایرانی به در این مقاله، ابتدا با مطالعٔه باغ
اند. هدف از این مطالعه استخراج وجوه اشتراک  آباد و انطباق با مفاهیم قرآنی پرداخته فضایی باغ دولت - تحلیل کالبدی

ت. گردآوری تحلیلی اس - آباد و روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی های باغ بهشت با عناصر باغ دولت نعمت
آمده نشان داده است که عناصر  دست ای بوده است. بنابراین، نتایج به اطالعات از طریق بازدید، برداشت میدانی و کتابخانه

صورت عینی و  ها به های بهشت قرآنی یاد شده است که این نعمت با عنوان نعمت« انسان»موجود در باغ ایرانی در سورٔه 
 م در باور طراح آن استعاراتی مادی و معنوی به جا نهاده است.ذهنی هم در کالبد باغ و ه

ی )
جان

و زن
بی 

ترا
13

94
) 

تجلی عرفان در معماری 
 اسالمی

ای انجام شده است، یافتن جایگاه عرفان در معماری  هدف از این تحقیق، که به روش تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه
های آن در هنر معماری است. بر این اساس، تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است  جلوهاسالمی و سپس تجزیه و تحلیل 

اند که از نظر شکل، رنگ، هندسه،  اسالمی طوری در کنار همدیگر قرار گرفته - کاررفته در معماری ایرانی که عناصر به
 یک است.تزئینات و فضاسازی دربرگیرندٔه کمال، یکپارچگی و نبود هر نوع تمایز و تفک

ی )
سد

 و ا
ابی

تر
13

94
) 

نمود عینی عرفان و 
وحدت وجود در باغ 

ایرانی )موردمطالعه: باغ 
 تخت شیراز(

دهندٔه تفکری ناب از عرفان  منزلٔه بازخورد و ارائه توانـد به هدف از پرداختن به مقالٔه حاضر این است که آیا باغ ایرانـی می
تحلیلی، سعی در نگارش،  – صورت توصیفی بر این اساس، مقالۀ حاضر، بهالخصوص وحدت وجود باشـد؟  اسالمی و علی
شناسی روی عرفان و وحدت وجود در باغ ایرانی را دارد. بنابراین، مقالٔه حاضر به این نتیجه رسیده است که  تبیـین و جریان

از مسیر حرکتی و کنده شدن  باغ تخت با الگـویی متجانس از سیسـتم چهـاربخشی است و تقارن و محورهای حرکتی نشان
خود ما را  نحوی نمودی از حس باطنی و معرفتی سالک باشد. این شواهد خودبه سمت عالم اکبر است تا به از عالم اصغر به

هـای اسـالمی در باغی به دست هنرمند ایرانی  دهد و نمودی عـالی از اندیشـه سمت عرفان اسالمی و نمادهای آن سوق می به
 است.
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 گیری نتیجه عنوان تحقیق نویسنده

بی
حل

 
ری

ستا
و 

 
د )

فر
13

94
) 

رابطٔه میان عرفان و 
معماری و ایجاد فضای 

معنوی با نمادها در 
 معماری ایران

ای و استفاده از مقاالت انجام شده است که  تحلیلی و گردآوری اطالعات به روش کتابخانه - تحقیق حاضر به روش توصیفی
است. درنهایت، نتیجٔه تحقیق   معماری معاصر و گذشته پرداختهبه پیوند زدن میان معماری و عرفان و هنر و نمود نمادها در 

گذارد و هنر ایرانی با تأثیر گرفتن  پذیرد و در آن تأثیر می حاکی از آن است که هنر در ارتباطی دوسویه با فرهنگ از آن تأثیر می
اسالمی توانسته است از طریق  از اسالم هویت الهوتی یافته است و از طرف دیگر فرهنگ اسالمی با به خدمت گرفتن هنر

 شدند پذیرندٔه فرهنگ اسالمی سازد. نمادهای رایج در آن مردمانی را که با هنر اسالمی مواجه می

ی )
جان

تیم
یی 

فدا
13

9۸
) 

آباد یزد  بررسی باغ دولت
براساس پارامترهای 
پایداری محیطی در 

طراحی منظر در اقلیت 
 گرم و خشک

ای و میدانی، ضمن تبیین و  بنیاد و مطالعات کتابخانه تحلیلی و از طریق نظریٔه داده - توصیفیدر این پژوهش، به روش 
آباد، که شامل عناصر  توصیف پارامترهای پایداری منظر در اقلیم گرم و خشک، این اصول با توجه به عناصر اصلی باغ دولت

ی مطالعه، توصیف و تحلیل شده است. درنتیجه، شکل تطبیق طبیعی )گیاه و آب( و عناصر مصنوع )کوشک( هستند، به
های پایداری  آباد نشانگر آن است که شاخصه های حاصل از مطالعه و بررسی پارامترهای پایداری محیطی در باغ دولت یافته

اد یزد آب دهندٔه باغ دولت دهی فضایی و عناصر تشکیل های کالبدی، سازمان محیطی از عوامل مؤثر در طراحی الگوها و نظام
 هستند.

ای تنگاتنگ بین معماری  توان دریافت که رابطه می اند، هایی که درخصوص عرفان و معماری کار شده با بررسی ادبیات تجربی و نمونٔه پژوهش
منظور، در این مطالعه، به شناخت ارتباط  سادگی توحید و ایمان را از ساختار آن حذف کرد. بدین توان به طوری که نمی و عرفان وجود دارد، به

 .شود آباد یزد پرداخته می عرفان و معماری و انعکاس عرفان در باغ دولت

 روش تحقیق

لحاظ ماهیت  توان این مطالعه را به آباد یزد(، می توجه به هدف کلی و عام مقاله )بررسی و شناخت مفاهیم معماری در معماری باغ دولت با
لحاظ نتیجه و هدف تحقیق در ردٔه تحقیقات کاربردی به شمار آورد. در این مطالعه، با بررسی  توصیفی و به - تحقیق در گروه تحقیقات مروری

منظور از  ای و اسنادی، سعی بر تشریح ارتباط معماری و عرفان شد که بدین ر ادبیات تجربی و نظری تحقیق، از طریق مطالعٔه کتابخانهو مرو
در ها و اطالعات موردنیاز به دست آمد.  آباد یزد پرداخته بودند، داده های اینترنتی، که به متغیرهای تحقیق و باغ دولت ها و پایگاه مقاالت، کتاب

گیری از روش استدالل  صورت کیفی و با بهره هایی که درخصوص اصول و مفاهیم عرفانی به دست آمد به ادامه، با استفاده از اطالعات و داده
 آباد یزد پرداخته شد. منطقی به توصیف و تجزیه و تحلیل مفاهیم مذکور در باغ دولت

 آباد یزد معرفی باغ دولت

 آباد یزد در اواخر دورهٔ  ماهان در کرمان است. باغ دولت ردیف باغ فین در کاشان و باغ شاهزاده دیمی شهر یزد و همهای ق از باغ آباد باغ دولت
. مرحوم شدخاندان خوانین یزد بود، احداث  که سرسلسلهٔ  ،بزرگ( خان معروف به )خان ق توسط محمدتقی  ه 1160افشاریه و درسال 

 مجموعهٔ  ،سپس .آباد رساند و آب را از مهریز به یزد و محل کنونی باغ دولت کردکیلومتر را احداث  65خان ابتدا قناتی به طول  محمدتقی
نماهای بسیاری بود  ها و آب ها، حوض مترمربع شامل ساختمانهزار ۷0حدود  حکومتی )دارالحکومه( خود را بنا کرد. این باغ با مساحتی در

که در خارج دیوارهای شهر یزد واقع  ،اند. این باغ بخش محیط بوده های فراوان زینت گلو نار و انگور با درختان ا یهای ها باغ که در فضای بین آن
در ردیف  ۷۷4 به شمارهٔ  1346دار شناخته شد. این باغ در سال  اقامتگاه فرمانمنزلٔه  م به1۷12حدود سـال  الشکل است که در منظم یباغ ،شد

 (.54 ، ص1391، )صرامی شده در میراث جهانی یونسکو است های ایرانی ثبت آثار ملی ایران قرار گرفته است و همچنین یکی از باغ
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 یزد آباد دولت: تصاویری از موقعیت باغ 2 شکل

 های تحقیق یافته

آباد یزد  در ادامه به بررسی و بیان ارتباط عناصر و اجزای معماری باغ دولتبعد از مرور ادبیات تحقیق و تشریح ارتباط عرفان با معماری و هنر، 
ویژه با  که در بررسی و مرور ادبیات نیز اشاره شد، بعد از ورود دین مبین اسالم به ایران و به شود. همچنان با مفاهیم و اصول عرفان پرداخته می

بستگی بسیار عمیق بین  ن مفاهیم عرفانی و معماری بناها به وجود آمد و نوعی همرسمی شدن تصوف و مذهب شیعه، ارتباط و پیوند عمیقی بی
رسد. معماران و طراحان در طول  نوعی محال به نظر می های عرفانی و معماری به وجود آمده است و فرض جدایی عرفان با معماری به مکتب

آباد یزد این ارتباط از  اند که در باغ دولت مفاهیم عرفانی ادیان الهی داشته تاریخ با زبان هنر و طراحی معماری سعی در ایجاد ارتباط کالبد و
آباد یزد، که به تظاهر  ها، گنبد، حیاط و غیره نمایان شده است. یکی از اجزا و عناصری که در باغ دولت ها، شکل خاص پنجره کاری طریق کاشی

کند، نحؤه نورپردازی و استفاده از  و نگرش طراح در فرایند طراحی باغ اشاره می های عارفانه و فلسفی در بینش و موجودیت مفاهیم و اندیشه
نوعی هدایت به  ها هستند که به هایی در سقف و حجره آباد یزد است که از آن جمله نورپردازی عناصر آن در تعریف فضای معماری باغ دولت

بخش  کننده و حیات های کهن، نور مقدس و وجودش پاک دهند. در فرهنگ یاحدیت و وحدانیت و فاصله گرفتن از ظلمت و تاریکی را نشان م
الدین  نور جایگاهی ویژه دارد. عرفایی چون سهروردی، قطب بحث دربارهٔ  ،در تصوف و عرفان نیز .اش پرستشگاه بوده است و سرچشمه

 تأملی دارند. عرفا براساس تجربهٔ  های بسیار جالب و قابل نور بحث الدین رازی دربارهٔ  الدین کبرا، ابوحامد غزالی و شیخ نجم شیرازی، نجم
جا به  اند که در این را به یادگار گذاشته یخود گفتارهای عقاید صوفیانهٔ  درخصوصخود پرداخته و  آرای درونی و روحی از آیات قرآنی به ارائهٔ 

 شود. نور و حکمت آن اشاره می دربارهٔ و گفتارهای آنان  آرابرخی از 
 ،در این زمینه ،خود پرداختند و هٔ بندی آرا و عقاید صوفیان درونی و روحانی به شکل هٔ براساس آیات قرآنی و تفسیر آن بر مبنای تجربعرفا 

شود تا اهمیت و ارزش نور در احکام و عرفان بیشتر  اند که به دو مورد آن اشاره می نور به یادگار گذاشته هٔ آی درخصوصگفتارهایی را از خود 
و امتیاز این نور  استشود نور مجرد واحد  نخستین موجودی که از نوراالنوار حاصل میکرده است، سهروردی اشاره  که ن شود. چنانروش

اشاره دارد  ،نوار الزم آید. همچنینتا تعدد جهات در ذات نوراال نیستنوار باشد، که خود مستفاد از نوراال ،نوار به هیئتی ظلمانیمجرد از نوراال
رأس عالم وجود قرار دارد که در ورای آن نوری نیست و آن نور محیط، نور قیوم، نور مقدس، نور اعظم اعلی، نور قهار و غنی در نوار وراالکه ن

 (.91 ، ص1386)بورکهارت،  مشایی یا آفریدگار عالم است الوجود فلسفهٔ  مطلق است که در ورای آن چیزی نیست که این نور همان واجب
 برد: حضرت حق به کار می وجود نور را برای توصیف حقیقت هٔ عرفانی خود، واژ هٔ براساس تجرب ،موالنا

 از همه اوهام و تصویرات دور                                نوِر نوِر نوِر نوِر نوِر نور
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ظلمات  ابد، مشکالت عالمی را حل و کلیهٔ نور خدا هرجا بت»کند:  نور خدا چنین مطرح می دربارهٔ خود را  دیدگاهطور خالصه، مولوی  به
گاه کن را به روز روشن مبدل می صفات پست  . این نور همهٔ شدد. چشم حضرت آدم در آغاز آفرینش به این نور بینا و به حقایق امور و نام اشیا آ

ود او تا ابد پایدار خواهد ماند. قوت و غذای کند. نور خدا به هرکس برسد، آن نور در وج انسانی را زایل و صفات او را به صفات الهی مبدل می
 ور  نُ »کند و این تفسیر عبارت  ست و مؤمن با دریافت آن نور بر آتش جهنم غلبه خواهد کرد. نور حق نور حس را تزیین میا اصلی بشر نور خدا

 دلیل به ،در برابر دریایی ژرف و بزرگ. انسان ای است عالم محسوسات در مقابل نور حق مانند قطره ،مشهور نور در آیهٔ که، است  «ورنُ  لی  َع 
آور، اما نور حق سرمدی است و موجب قوت  ند و رنجهست  جهانی ناقص مالئک واقع شد. نورهای معمولی و این دریافت نور خدا، مورد سجدهٔ 

کشد و  کند و به عالم برتر می از این جهان برمییابد. نور خدا انسان را  بیند و از بند تقلید رهایی می بینایی. انسان به نور حق حقیقت را می
جا به اهمیت و ارزش  (. تا این1۷2 ، ص13۸۸، نزهتوفایی و )« دشو خالصه هرکس از نور حق برخوردار شود قرآن و معدن نور الهی می

نورپردازی از  ،اسالمی نیز اری ایراندر معم ،نمادپردازی عرفان و صوفیه از طریق نور و ارزش آن در دین مبین اسالم و عرفان پرداخته شد و
، )اردالن و بختیار آید می ه شماربلکه همچون نمادی از عقل الهی و همچنین وجود ب ،فقط عنصری مادی نه ،و استهای مهم آن  مشخصه

 (.13 ، ص13۷9
روشنایی و روشن کردن فضای  جنبهٔ  شده صرفاً  انجامهای  آباد یزد نورپردازی در باغ دولت ،دشو نیز مشاهده می 3 شکلکه در  چنان

توانند معنای فضا را از  دو می فضای سراسر از نور یا تاریکی مطلق هر؛ کند میعرفانی و مقدس نیز اشاره  معماری را نداشته است، بلکه به جنبهٔ 
یابد،  خود ظهور نمی خودی کند. نور به دهد و کاربری خاص آن را مشخص می این دو به محیط معنا می تلفیق هوشمندانهٔ  ،بنابراین .بین ببرند
در باغ  .نهد کند و مفاهیم جدیدی را بر جای می د و در فضاسازی دخالت میشو گاه است که منشأ اثر می آن .که بر نقش نشیند مگر این

رده و موجب افزایش کیفیت ها، دگرگونی شگرفی در مکان ایجاد ک ها و حجره رهجدر سقف و پن ،نور طبیعی تجلی رمزگونهٔ  ،آباد یزد دولت
ها استفاده شده است نقش بسزایی در  ها و اتاق های رنگی در حجره ریتم نوری که از طریق شیشه ،برای مثال .معنوی این فضاها شده است

کید را هم هٔ و سه مؤلف ردتبیین و توالی فضا دا   و معنوی دارد. ای به توالی بین جهان مادی کند و اشاره زمان تبیین می مکث، حرکت و تأ

یف فضای داخلی باغ 3 شکل  یزد آباد دولت: نقش نور و رنگ در تعر

با  اسالمی - ای دارند؛ زیرا اشکال و ساختارهای هندسی در معماری ایرانی اهمیت ویژه اسالمی - هندسه و اشکال هندسی در معماری ایرانی
کند، در معماری پیروی کامل از  مطرح میهای اسالمی  طرحسون نیز در کتاب که اوا ویل یابند، همچنان مفاهیم نمادین و عرفانی اهمیت می

 گرفت. ها براساس نظم و وحدتی بود که از مبانی هنر اسالمی نشئت می اصول هندسی در نماها و نقشه
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در عرفان « جودوحدت و»گیری، تکوین و رشد هنر و معماری اسالمی حاصل بازتاب و بازآفرینی نظریٔه  در نگرش عرفانی، شکل
های گوناگون عرفانی همچون فتیان یا اهل فتوت  دلیل تقارن و ارتباط نزدیکی که بین معماران و گروه اسالمی است. این امر باعث شده است، به

صور »گرایان معاصر خلق  خصوص سنت (، بسیاری از اندیشمندان به187، ص 1373کوب،  از قرون اولیٔه اسالمی وجود داشت )زرین
، ص 1386)بورکهارت،  عوالم برتر بدانند هٔ هنر و معماری اسالمی توسط معماران را حاصل تجلیات عرفانی و بازآفرینی صور معلق «تجریدی

ن (. در طول تاریخ، اندیشمندانی چون ابن سینا، فارابی، ابن عربی و سهروردی، با الهام گرفتن از تعلیمات حروفیه و هرمسی، دربارٔه عرفا105
  شناسی بصری تصاویر باغ  اند که در هنر و معماری ایران نیز همین امر نمود پیدا کرده است. با توجه به نشانه ی و نظری بحث کردهعمل

توان استنتاج کرد که در طراحی این مجموعه از اعداد و اشکال برای بیان مفهوم خلقت درخصوص عناصر و زمان استفاده  آباد یزد، می دولت
نیز استنباط کرد که اشکال  4توان از شکل  آباد یزد، می شده در معماری فضای باغ دولت کاربرده تشریح اشکال هندسی به شده است. در

کند؛ دایره  ها تداعی می نوعی ابدیت را در ذهن شده در معماری این مجموعه نشان از یکپارچگی و وحدت است و به کاربرده هندسی )دایره( به
دهد. چون دایره هیچ آغاز و پایانی ندارد و اساسًا بدون مبدأ و مقصد است، از آن به زمان  بدون آغاز و پایان، را نشان میحرکت و زمان، حرکتی 

جاکه در تعریف خداوند متعال این چنین  ازآن .کند شود. دایره نشان یکپارچگی و وحدت است. به همین دلیل، ابدیت را القا می تعبیر می
 کجا جا و محیطش هیچ زیرا مرکزش همه ؛شود جا حضور و در مرکز هرچیزی قرار دارد، از او به دایره نیز تعبیر می همهگوییم که خدا در  می

  (.121، ص 1399زاده،  مهدی) ستا

یف فضای داخلی باغ  کاررفته به)دایره(  : اشکال هندسی4 شکل  یزد آباد دولتدر تعر

آباد یزد شکل هندسی مثلث و مربع است. برخالف دایره که نماد حرکت،  ٔه باغ دولتشده در مجموع کاربرده یکی از اشکال هندسی به
 راحتی تغییر شکل یافته ، مربع نماد سکون و آرامش و ایستایی است. مربع نماد زمین در برابر آسمان است. مربع بهاستانتهایی و الوهیت  بی

 ششمبارک خداوند متعال به شکل مکعب است که از  خانهٔ ، . همچنینبسازدشکل دیگری  دتوان راحتی می به خود و با تغییر کمی از زاویهٔ  است
 کلمهٔ  هٔ . اما ریشکنند را بیان میآفرینش و بلوغ خلقت  ها اسرار شکال و اندازهوجه تشکیل شده است )هر وجه آن مربع است( که هریک از این اَ 

دانه  طوری که به است، ایستادن و دیگر معانی ربع اقامت کردن ازاست.  چهارمعنی  مربع ربع است به معنی سبز شدن و بهار و در اعداد به
 .گزیند ایستد و در جایگاهی که ریشه کرده است اقامت می کند و می ی خود قیام می شود و بر روی ساقه روید، سبز می وقتی از دل زمین می
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مربع یا مستطیل شکل که به  ،منظور هر بخش از باغ بدینشتن درختان است و کا یکی از خصوصیات مهم این باغ نظم دقیق و هندسی در نحوهٔ 
ها به  شد و سپس این مربع دارد کاشته می یتر یک درخت که عمر طوالنی ،مربعی س این شبکهٔ أدر هر ر ،های کوچک تقسیم و به مربع ،است
ها  های میان آن های مربع همین ترتیب درختان با عمر کوتاه در رأسس آن درختان با عمر متوسط و به أتر تقسیم و در هر ر های کوچک مربع

 درختانباغ  دار میوهدهد. درختان  ها را سرو و کاج تشکیل می ترین آن است که عمده گوناگونکاری درختان  ردیف دارایشد. باغ  کاشته می
صورت ردیفی کاشته  د که بهشون فراوانی یافت می گل سرخ نیز به های بوته ،اند. در این باغ ها کاشته شده که داخل کرت هستندانگور و انار 

 شود های دیدنی کشور محسوب می از مجموعه ،آرایی و توزیع آب و همچنین معماری استادانه لحاظ هنر باغ به ،آباد اند. باغ دولت شده
تولد، رشد و )گانه حیات  های سه ب، حیات و دورهآ تهاجم، سوزانندگی و سرزندگی است. مثلث نشانهٔ  مثلث نیز نشانهٔ (. 1391)صرامی، 

اما در کلیت چندان با  ،مثلث نمادی از یک مفهوم هستند گوناگونشکال اَ  از . هریکهستسیر صعودی تکامل نیز  نشانهٔ  ،رو است. ازاین (مرگ
 (.125، ص 1399زاده،  مهدی) ندارند تفاوتیهم 

یف فضای داخلی باغ  کاررفته به)مربع و مثلث(  : اشکال هندسی5 شکل   یزد آباد دولتدر تعر

گرا، همیشه رو به عالم ماورا و جهان معقول داشته است و به هر ترتیب، در  گزینی از هنر مادی دلیل دوری جاکه روح هنر اسالمی، به ازآن
ای  یافریند که، در عین سادگی، پیچیدگی محصورکنندهگیری بجا از علم هندسه نقوشی ب آباد یزد، معمار توانسته است با بهره طراحی باغ دولت

آباد  وادارند. در مجموعٔه باغ دولت  الی خطوط ظریف خود به سیالیت ها ذهن مخاطب را در البه اند که ساعت دارند و قابلیت آن را یافته
مرتبط با اصول دقیق ریاضی ابزاری  های ریاضی بسیار دقیق و خطوط و احجام معین کارگیری فضاهای هندسی کاماًل مشخص، نسبت به

ترتیب، اصل وحدت  این  واسطٔه آن فضای عرفانی و نیز سطوح خارجی آن را شکل داده است و انسجام پیدا کرده است. به  هستند که معمار به
کند، این دنبال  ن چیزی میکه چشم شروع به دنبال کرد کند، زمانی برای مثال، اصل تداوم بیان می .تر شده است در معماری مجموعه عیان

دارد جهت چشم در تصویر یا  کند. راه دیگری که چشم را به دنبال کردن وامی کردن در مسیر تا رسیدن به شیء دیگری ادامه پیدا می
سطح  سازی است. ساختار مجموعٔه موردبررسی بر مسیری حلزونی و چرخان استوار است که همراه با حرکت آب، از حیاطی مربع بر تصویر

رسد  ضلعی در عمق زمین می شود، با چرخشی از درون یک مخروط معکوس شفاف بر روی شیب رویی مدور به حیاطی هشت زمین آغاز می
جایی  دزفول آن نمود عینی اصل تداوم در مجموعهٔ (. 6متمثل سازد )شکل « گذر انسان را از جهان مادی به بهشت»تا، با این ایهام، داستان 
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کند.  کند و فرد برای ورود از خارج به داخل مکثی می دلیل تناسبات و تشابهات خود حس ورود را به فرد القا می این مجموعه به است که ورودی
ها و جزئیات را مشاهده  کاری رود و با چشمان خود تزئینات و کاشی سوی گنبد پیش می ارادی به غیر صورت کامالً  شود و به وارد فضا می ،سپس

موردبررسی را  مسیر حرکت در مجموعهٔ  ،بیند. همچنین کند و با چشمان خود تزئینات داخل گنبد را می به گنبد برسد، مکث مید تا کن می
 د.کن فضاهای داخلی را به یکدیگر مربوط می حسی تصور کرد که فضاهای یک بنا یا مجموعهٔ  یصورت ریسمان توان به می

یف ف ه: اصل تداوم ب6 شکل   یزد آباد دولتضای داخلی باغ کاررفته در تعر

توان قوس را  های کوشک است. از جنبٔه عرفانی، می آباد یزد وجود قوس در سردر باغ یا ایوان فرد باغ دولت های منحصربه یکی دیگر از ویژگی
آباد یزد است؛ یعنی  اری باغ دولتالطبیعه و مابعدالطبیعه دانست و این خود دلیل دیگری بر تقریب ماده و معنی در معم ء  حد فاصل میان ماورا

آباد یزد تمایل زیاد به نمایش آب توسط  های مهم باغ دولت همان حقیقت بهشت که در معنی باغ ایرانی نهفته است. همچنین، از دیگر مشخصه
ار باغ است که در این قسمتی ساخت جای باغ و حرکت آن در حوض بزرگ میانی و تقسیم تقریبًا سه طراح بوده است؛ جاری شدن آب از جای

های ایران گنجانده شده که نمادی از حوض بهشت است که جزئی از عالم ملکوت نیز به  مجموعه به کار گرفته شده است. حوضی در مرکز باغ
کلی آب آباد یزد نمادی از حرکت  های آب در وسط باغ دولت (. وجود فواره58، ص 1392امرائی،  و مختاباد سروش )گودرزی رود شمار می

که  هستندهایی  گر نشانه آب و مسیرهای آن تداعی ،صورت سیال و دینامیک در حال جریان است. درواقع شود و به هرگز متوقف نمی که است
سر و شوند که از  راهنمای انسان در محیط قرار داده است. فواره زدن آب و فروغلطیدن قطرات آن پیوسته فرشتگانی را متذکر می منزلهٔ  وند بهاخد

تناوب  افزون آغازگر دوبارهٔ   دوایر آب با شعاع دم زایندهٔ  فوارهٔ  هٔ افاض: »آمده است حس وحدتید این سخن در کتاب أیروند و ت هم باال می شانهٔ 
گاهانه است   (.61 ، ص1390، فر )طوسی و امامی «بسط و قبضی آ
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یف فضای داخلی باغ  کارگیری عنصر آب و قوس ه: ب7 شکل  یزد آباد دولتها در تعر

 گیری  نتیجه

های اثرگذاری عرفان در افکار و  الخصوص شیوه بررسی و تحلیل محتوای متون و آثاری که درخصوص پیوند عرفان و معماری و علی
دین مبین اسالم، فارغ از بحث عرفانی ویژه  های معماران و طراحان گویای این موضوع است که سخن گفتن از هنر در فرهنگ دینی، به اندیشه

رسد که، در دورٔه معاصر،  شود. به نظر می ای دیگر تبیین می گونه ممکن نیست، اگرچه در دورٔه مدرن زیبایی، هنر و طراحی واژگون شده و به
دگی از عالم معنی و ماورا و معماری فقدان تفکر فلسفی اصیل و همچنین بری و هنر و طراحی بسیاری از مشکالت و معضالت عرصهٔ  ریشهٔ 

های  گرایی در عرصه گرایی و کثرت ها به اصول و مبانی محکم و متقن موجی از نسبی پایبندی آن عدم ،ناآگاهی از ملکوت هستی است. درواقع
گیری از روش تحلیل محتوا و با بررسی متون و  با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه، با بهره .هنر و طراحی پدید آورده است گوناگون

های دینی ازجمله صوفیه و  آباد یزد، سعی شد این امر مهم تشریح شود که در گذشته احکام و آیین ای و تصاویر باغ دولت مطالعٔه کتابخانه
اند و هنر و اندیشه طراحی ماهیتی متفاوتی با دورٔه معاصر داشته است.  ها داشته گی انسانمفاهیم عرفانی حضوری مؤثر در تمام شئون زند

گیری از سه عنصر نور، آب و باد، ُبعد رنگ، اعداد و  آباد یزد، با بهره های تحقیق نیز اشاره شد، در طراحی باغ دولت طوری که در یافته همان
هی هستند، برای تجلی زیبایی مجموعه به بهترین شکل بهره برده شده است. با نگاه به مجموعٔه هندسه و نمادها، که هرکدام نمادی از عقل ال

شکل نبوده است، این بنا هم به دو بخش اندرونی و بیرونی  ضلعی بوده و گنبدی صورت هشت آباد یزد که دارای بلندترین بادگیر دنیا به باغ دولت
ترین  حاکم و والی بوده و قسمت بیرونی مخصوص مهمان و مراسم بوده است. مهم شود و در بخش اندرونی محل سکونت تقسیم می

ساختمان باغ عمارت هشتی است که در انتهای محور اصلی باغ و متصل به دیوار جنوبی است. این عمارت ساختمان اصلی باغ را تشکیل 
های  بینید و با نوآوری ی که نگاه کنید نقش پررنگ جریان آب را میکند. هر اتاق دهد و از تلفیق جریان هوا و آب به زیباترین استفاده می می

برد که  شود. مخاطب به این نکته پی می شود که باعث تولید صدای دلنشین و جلؤه بیشتر آب می خاص این بنا به جریان آب موج داده می
ود داشته است و اصل وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را معمار، با اصل و مبنا قرار دادن اصل توحید، سعی بر متجلی ساختن آن در اثر خ

ها و  ها، پنجره کاری کارگیری اشکال هندسی در نماها، سطوح، کاشی جای مجموعه به رخ مخاطبان کشیده است. همچنین، با به ویژه در جای به
توان گفت این مجموعه، عالوه بر داشتن استحکام  تر ساخته است. می های ریاضِی بسیار دقیق، اصل وحدت در معماری را عیان غیره با نسبت

توان گفت نمادهایی از اندیشه و تفکر آسمانی و  آباد یزد، می گر تفکر فلسفی و الهی بوده است. درکل، با نگاه به باغ دولت و زیبایی، جلوه
توان ارتباط  . میرسیده استظهور  منصهٔ ی به عرفانی در معمار و طراح آن وجود دارد که در گذر زمان بر روح و روانش در غالب باغ ایران



 1401پاییز و زمستان  ،2 شمارۀ ،1 دورۀای معماری ایران،  رشته مطالعات میان

11۸ 

و شهر یزد  ، واقع درآباد یزد در باغ دولترا روی زمین  برتنگانگ معنایی و برداشت از مفهوم پردیس آسمانی در بازسازی نمادگرایانه از بهشت 
 عینه مشاهده کرد.  به استته فان در آن نهترین باور به وجود جهان واپسین و سرای خوبان و بد دیرینه، که خشک ایران در اقلیم گرم و

است، روح مشترکی دارد که از وحدت داشته های متفاوتی  اسالم سبک گستردهٔ  یکه گرچه معماری اسالمی در قلمرو سخن آخر این
وحی متکی است و گیرد. این معماری بر فیض و برکت صادرشده از کالم  های فلسفی و عرفانی و ایمان خاص هنرمندان سرچشمه می دیدگاه

گرفتن از معنویت دینی و براساس توحید و یگانگی ذات اقدس   گیری از عرفان عمیق اسالمی و الهام اند، با بهره هنرمندان مسلمان توانسته
کند،  ا خلق نمیدلیل نتایج مادی کار یا ارضای حس زیباشناسی اثر هنری ر ترین آثار هنری را بیافرینند. هنرمند مسلمان به پروردگار، باشکوه

 نمایش بگذارد.  های مادی به ترین حقایق خلقت را در قالب متعالی ،با راز و رمز و کنایه ،کوشد تا بلکه همواره می
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Abstract 

Both art and mysticism are part of the intuitive sciences that require subtle feelings, and considering 

that man has two sides, one side towards the truth and one side towards the devil; the mystic tries to 

show the side towards the Lord. And since architecture is used in all cultures and civilizations to 

convey abstract concepts, this study aims to show the manifestation of heavenly concepts and mystical 

thought in Dolat-Abad Garden, Yazd, to express mystical concepts. To extract from the elements used 

in this collection, the present research is a descriptive review and has been carried out in a qualitative 

method; library sources have been used to obtain information and data. Based on the research findings, 

one of the manifestations of mysticism in Iranian and Islamic architecture is the influence of thinking 

in the architecture of gardens. In the Dolat-Abad garden of Yazd, the levels of mysticism, such as 

awakening, seeking, knowledge, love, etc., in the architecture of the dome altar, the headroom, tiling, 

etc., are evident. It can be said that the Dolat-Abad Garden of Yazd is a reconstruction of heaven on 

earth, which is in the dry and semi-arid land of Iran. 
Keywords: Mysticism, Iranian-Islamic Garden, Iranian-Islamic Architecture, Dolat-Abad Garden, 

Yazd 
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