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چكيده]]
ایرانِی  معرفتِی   - دینی  نگرۀ  پرتو  در  که  است  معمارانه  سبکی  و  منظر  مقام  در  چهارباغ   
با  ارتباط  در  چهارباغ  می یابد.  دست   مثال زدنی  جلوه ای  و  بلوغ  به  صفوی  عهد  در  مسلمان 
کریم، نقل و سیره ائمه معصومین؟مهع؟ و توجه ویژه به سنت  مفهوم بهشت های چهارگانه قرآن 
گران قدر وقف در دوران صفوی آینه دار معماری اسالمی است. دقت نظر در این منابع  اسالمی و 
و جهاِن ادبیات، حکمت و عرفان آن دوره، دقایق معنوی و حکمی مفهوِم بهشت قرآنی در زمانه 
گره خورده، درنتیجه همین پیوند  صفوی و زمینه سنت های شیعی با مفهوم چهارباغ به زیبایی 
مقدس، چهارباغ دوران صفوی آینه تمام نمای طرح و ایده ای معرفتی و جلوه ای بهشتی سا از هنر 
گونه اش به باغ شهری  که به مدِد چهار باغ های زیبا و بهشت  مکتب اصفهان است؛ اصفهانی 
کتابخانه ای  یکرد تحلیلی و توصیفی و به روش  به یادماندنی بدل می شود. پژوهش حاضر، با رو
به بررسی معماری سبک چهارباغ در دوران صفوی می پردازد؛ این پژوهش با پی جویی در آیات 
دقایق  کردن  رصد  به  و...  ادبی  دینی،  معرفتی،  حکمی،  گزاره های  دیگر  همچنین  و  روایات  و 

معرفتی - دینی چهارباغ در دوران صفویه می پردازد.

گان کليدی]] واژ
چهارباغ، صفویه، بهشت قرآنی، روایات اسالمی، وقف.
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مقدمه]]
که   هنر اسالمی از زیباترین و تأثیرگذارترین هنرهاست؛ هنری با تمدن هزار و چندین ساله 
و  ترمه اش  و  زردوز  پارچه هاي  کاشي هایش،  و  سفال  نگاره هایش،  و  رنگ  کتیبه هایش،  و  خط 
گلدسته هاي مساجدش را در خود جای داده است و در میان انواع هنر اسالمی، معماري دارای 
به غایت  و  انسان ساخت  منظري  خرمش  و  سبز  هیمنۀ  تمام  با  باغ  و  است  ویژه   بس  جایگاه 
مطالعه  برای  که  متفق اند  قول  این  بر  منظر،  نظریه پردازان  است.  معماری  هنر  از  به یادماندنی 
که باغ ها  کافی است تا هنِر باغ سازی آن ها را موردمطالعه قرار دهیم؛ چرا الگوهای آرمانی تمدن ها 
)ر.ک: جنکز، چارلز؛ ش  نمایش می گذارند  به  را  تمدن ها  فرآیند  اوج  و  اعلی   کمال  در معماری 
با  گذار قرن ها و قرین شدن  کهن و در  از روزگارانی  ایرانی در مسیر ممتد خود  باغ  5، ص ۶۴(. 
فرهنگ اسالمی به ویژه از قرن دهم تا دوازدهم ه.ق )دوران صفویه(  آینه دار تمام عیار هنر ایرانی - 
یخ معماری خوش  که به صورت سبک1 معمارانه و درخور بر تارک خاطر و خاطره تار اسالمی است 

می نشیند.
باغ  معماری  در  درخور  سبکی  را  چهارباغ  ایران،  سنتی  معمارى  پژوهشگران2  بیشتر 

یژگی هـا و مشـخصات صـوری مربـوط بـه دوره ای هنـری، گـروه و یـا جنبشـی معیـن کـه بـر اندیشـه یـا جهان بینـی خـاص و معینـی مبتنـی  1. سـبک و
اسـت )ر.ک: کرامتـی،1383، ص 374(.

بـاره بـاغ دو طیـف کلـی نظـری وجـود دارد؛ برخـی پژوهشـگران معمـاری بـاغ  را سـنتی شـاهانه و تغزلـی بـا ایـده مـکان مفـرح و جایگاهـی بـرای  2. در
عیـش و نـوش و طـرب افکنـی دانسـته، عـده ای نیـز بـا صحـه گذاشـتن بـر ایـده معنـوی بـاغ آن را تنهـا تمثیلـی از بهشـت قرآنـی معرفـی می کننـد.
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می دانند.1 سبکی دارای انتظام و هندسه با ویژگی های عمومی، نظیِر تقاطع محورهای عمودی 
کشیده در راستای فضای مستطیل شکل باغ - با  و افقی معبرها، با جوی ها و یا خیابان هایی 
باغ.۴  انتهای  در  کوشکی3  و  مرکز2  در  حوضی  با  اغلب  و  مرکزی  آبراه  طرف  دو  در  باغچه هایی 
که ترکیبی بود از  کالبد معماری اصفهان دوره صفوی را  چهارباغ ها با درخت و آب و تازگی خود، 
که وقتی  کردند. مکانی  کاروانسرا، مدرسه و... به منظری یکدست سبز و خرم بدل  مسجد، پل، 
کاشان، ماهان،  یس، لندن، رم و دیگر نقاط جهان به آنجا )اصفهان، قزوین،  گذر سیاحانی از پار
تبریز و...( مي رسید، چنین باغ و منظری را متفاوت از باغ هاي زیباي مناطق دیگر جهان تفسیر 

می کردند.5
بارقه های معرفت اسالمی در هنر و معماری عهد صفوی به جهت موجودیت حکومت مرکزی 
گران قدر چون: عالمه  مقتدر )اولین حکومت ایرانی - شیعی( و هم عصری عالمان و حکیمانی 
مجلسی، شیخ بهایی و مالصدرای شیرازی جلوه گری می کند. چهارباغ  های صفوی نیز به جهت 
سبک ویژه معماری و دارا بودن جهانی از معنا در این عرصه حائز اهمیت اند. چهارباغ های شهر 
از فضای فرح بخش و همچنین میوه  با ویژگی هایی نظیر عام المنفعه بودن و استفاده  اصفهان 
یخی ایران )باغ های سلطنتی صرف(  درختانش در باغ های مردمی با باغ سازی در سایر ادوار تار
که حتی چهارباغ های سلطنتی در اعیاد ملی و مذهبی برای حضور مردم  متمایز است؛ تا آنجا 
باغ ها  »این  می نویسد:  سفرنامه اش  در  دالواله   .)59 ص   ،1389 )متدین،  می یافتند  گشایش 
متعلق به شاه است؛ ولی مردم با آزادی کامل از آن ها استفاده می کنند و آن قدر میوه در آن ها وجود 
یاد است« )دالواله، 13۴8، ص ۴0(. همچنین اختصاص  کافی و حتی ز که برای تمام شهر  دارد 
کردن ویژه  یافتن، یک روز در هفته )چهارشنبه ها( جهت حضور بانوان در خیابان چهارباغ و قرق 

گرچه گاه، معناهایی باستانی، ادیانی و استعاری و نمادین برای نسبت بخشی بین عدد چهار و زمین و طبیعت مطرح شده است. 1. ا
ین  ین و بسـنده تر باغ، بهتر  حوض، آبراهه  و جوی های متصل، به غیراز انتظام و هندسـه چهار

ً
2. باوجود اقلیم خشـک و کم باران ایران، معموال

راه ممکـن بـرای آبیـاری معتدل در تمامی باغ  اسـت.
بـاغ معمـواًل  3. عمـارت بـاغ، کاله فرنگـی، بـاالی بنـا، سـقفی چـادر ماننـد کـه اطرافـش بـاز اسـت و بـه سـتون هایی متکـی اسـت و در سـبک چهار

در انتهـای آن قـرار دارد.
4. در بیشتر منابع مرتبط این اجماع معنایی وجود دارد؛ از جمله: )استیرلن،1377، ص 44( و )ر.ک: سلطان زاده،1378، ص 92-111(.

5. پیر لوتی باغ شهر اصفهان را بهشت عدنی توصیف کرده که هم جنگل است و هم شهر! )استیرلن،1377، ص 50(.
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در  زن  خریداران  و  فروشندگان  زنان  تنها  و  نداشتند  مرور  و  عبور  حق  مردان  که  به گونه ای  آنجا، 
چهارباغ حاضر می شدند )شاردن، 1372، ص 13۴5(.

طبیعت،  بدیع  جلوه های  و  معمارانه  شناسانه،  زیبا  ابعاد  از  فارغ  صفوی،  چهارباغ  ازاین رو 
به دلیل ابعاد معنا شناسانه نیز از اهمیت شایانی برخوردارند و این پژوهش اهتمامي در راستای 
گزاره های دینی - معرفتی در معماری دوران صفویه  کردن  شناخت بیشتر سبک چهارباغ و رصد 
گزاره هایی مرتبط با معارف و سنت های اسالمی، اخالق  است.1 بدین ترتیب با عطف توجه به 
چهارباغ  می توان  و...  ادبی   - یخی  تار مکتوب  ظرفیت های  نامه ها(،  فتوت  اساس  )بر  عملی 
عهد صفوی را در مقام، سنتی معمارانه و در امتداد نگاه دینی - معرفتی بازشناخت. سعی این 
یست جهان مردمان  نوشتار، شناسایی و تبیین الیه های معرفتی - دینی معماری چهارباغ در ز

عهد صفوی است.

1. بهشت های چهارگانه قرآنی]]
باغ  و  ژاپنی  باغ  مصری،  باغ  باغ:  دیگر  انواع  مقابل  در   - ایرانی  باغ  معناشناسی  در  همواره   
که  در متون   پایی - این گونه باغ با تصویر بهشت قرین بوده است. بهشت 2 واژه ای  دینی  است   ارو
توصیف   برای   هستی (  زندگی )بهترین   بهترین   معنای   به   اوستایی   و  میانه   فارسی   از  بازمانده  
کار رفته  است  )دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج 11، ص 5073(. بهشت واژه ای  جهانی  روحانی  به  
منظر  از  اما  دارد؛  مستقیم  ارتباطی  ابراهیمی3  ادیان  آخرت شناسی  مباحث  با  دقیقًا  که  است 
که باغ های زمینی به باغ  منابع اسالمی )آیات و روایات( این تطابق معنایی بسیار ویژه است؛ چرا
بهشت آسمانی مانند شده اند. بسیاری از پژوهشگران هنر اسالمی و مورخان نیز بر این پیوند میان 

1. در مقالـه »بررسـی تطبیقـی تأثیـر ایده هـای معنـوی در شـکل بـاغ« بـه تمایز هـای کالبـدی بـاغ  ایرانی پیشـا اسـالمی و دوران اسـالمی اشـاره شـده 
اسـت )لبیـب زاده و دیگران،1390(.

2. بهشـت )فـردوس، جنـت، مینـو، ُخلـد(: جایـی سرسـبز و خـرم، سرشـار از خوبی هـا و لذت هـا کـه پـاداش پـس از مـرگ اسـت. )فرهنـگ لغـت 
معیـن، ذیـل واژه بهشـت( جایـی کـه نیکـوکاران پـس از مـردن همیشـه در آنجـا خواهنـد بـود؛ جایـی کـه از خوبـی و خرمـی نظیـر نداشـته باشـد 

)فرهنـگ لغـت عمیـد، ذیـل واژه بهشـت(.
یشـه ایـن  واژه  را بـه  فرهنـگ  و دیـن  یهـود ارجـاع  داده  و آن  را بـا ترکیـب gan eden   )بهشـت  آسـمانی ( کـه  در تـورات  )سـفر پیدایـش ،  یتـس   ر 3. هورو

2: 9ـ  10( بـه کار رفتـه  هم معنـا می شـمرد )ر.ک: دائرة المعـارف بـزرگ اسـالمی، ج 11، ص 5073(.
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کرده اند.1 کید  هنر و باغ  ایرانی و بهشت تأ
در  مؤمنان   و  نیکوکاران   جایگاه   یعنی   خاص  ،  معنای   به   غالبًا  کریم  قرآن   در  جّنت 2  واژه  
مسلمان   نویسندگان   و  لغت شناسان   بیشتر  است .  شده  معنا  باغ   معنای   به   گاه   و  آخرت   عالم  
و حفاظ   »پوشیدگی ، ستر  به  معنای   یشه  ج ، ن ، ن ،  ر از  و  را عربی   واژه   این   قرآنی ،  لغتنامه های  
کم  بسیار  که  در آن  سطح  زمین ، به  سبب  ترا داشتن«  دانسته، مراد از آن  را ُبستان  و باغی  می دانند 
کریم نیز، معمواًل جنت با تعبیر َاِی الَبساِتین  درختان ، از دیده پوشیده  می ماند. در تفاسیر قرآن 
که جهان معنای جنت را نمود می دهد، تصویر  معنا می شود؛ یعنی نزدیک ترین تعبیر و تصویری 
از قرن  چهارم  ه.ق  قرآن   فارسی   ترجمه های   و بستان های زمینی است. همچنین در غالب   باغ 
کنون ، برای  معنای  خاص جّنت »بهشت«  ارائه شده است )ر.ک: دائرة المعارف بزرگ اسالمی،  تا

1381، ج 11، ص 5073(.
واژه گزینی  و  آفرینی  تصویر  برای  مناسبی  نهادی  برابر  که  را  چهارگانه  بهشت های  جان مایه 
چهارباغ است، به صورت خاص در سوره الرحمن و به صورت عام با تحلیل و بررسی آیات قرآن 
ی، جنت النعیم، جنت عدن و  کریم و نشانه شناسی روایات در چهار مرتبه بهشت )جنت المأو

جنت فردوس( می توان رصد نمود.

1. 1. سوره الرحمن3

می فرمایند:  پروردگار  که  آنجا  مدعاست؛  این  بر  شاهدی  الرحمن  سوره   ۶2 و   ۴8 آیات   
تان«  َجّنَ ِهما  ُدوِن  »َوِمن  )رحمان:۴8(  فَنان« 

َ
ا »َذواَتا  )رحمان:۴۶(  تان«  جّنَ ِه  َرّبِ َمقاَم  خاَف  »َوِلَمن 

که از مقام پروردگارش ترسان ]پرهیزکار[ است؛ دو باغ بهشت است.  کسی  )رحمان:۶2(؛ و برای 

1. پژوهشـگران نامـداری چـون: هانـري کربـن، آنه مـاري  شـیمل، هانـري اسـتیرلن، جـورج دیکـي و... بـا روش پدیدارشناسـانه و بـا نوعـي همدلـي 
یسـت جهـان دینـيـ  معرفتـي هنرمنـدان و در بسـتر فرهنـگ عرفانـيـ  اسـالمي تمثیلـی از بهشـت معنـا می کننـد. گاه  بـاغ و هنـر اسـالمي را طبـق ز
یبـاران، تختگاه هـا و عمارت هـا و...( و مفهـوم بـاغ  پژوهشـگران عرصـه بـاغ، بـا نوعـی این همانـی میـان نعمـات بهشـتی )درختـان  پـر سـایه، جو

ایرانـی - اسـالمی تنهـا ایـده معنـوی بـودن بـاغ را مطـرح می کننـد و چنـدان بـه تحلیـل و اسـتدالل نپرداخته انـد.
یـم بیـش از 130 بـار بـه جنـت و نعمت هـای آن  پرداختـه اسـت: نجـم:15، رعـد: 23 و 11، دخـان: 51، انعـام: 127، عنکبـوت: 6، یونـس:  2. قـرآن کر

10، فرقـان: 15، کهف: 107.
3. در تحلیـل ایـن قسـمت از مقالـه به صـورت توأمـان بـه ایـن تفاسـیر رجـوع شـده اسـت: )ر.ک: مـکارم شـیرازی، ج 23، ص 163-162( و 

)طباطبایـی،1417، ج 19، ص 188-187( و )طبرسـی،1415، ج 24، ص 118(.
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آن دو باغ بهشتی دارای انواع نعمت ها و درختان پر طراوت است... و به غیراز آن دو ]بهشت[، 
دو باغ بهشت دیگر است.

اینکه خداوند برای پرهیزکاران دو بهشت و به غیراز آن دو بهشت اولین، باز دو بهشت دیگر در 
که عناصر باغ )درختان و  گرفته است؛ اصطالحًا تعبیر چهار بهشت قرآنی را می آفریند و ازآنجا نظر 
گیاهان سرسبز، آب، عمارت و تختگاه ها، فرح بخشی و...( در بهشت آسمانی و چهارباغ زمینی 
بسیار متجانس و همگون به نظر می رسد، توانسته شباهت و این همانی معنا و منظر را در این دو 

معماری آسمانی و زمینی رقم زند.
بهشت  جسمانی،  و  مادی  بهشت  گرفته:  صورت  اول  بهشت  دو  باب  در  مختلفی  تفاسیر 
معنوی و روحانی، 1 همچنین بهشت اول به عنوان پاداش اعمال و بهشت دوم به عنوان تفّضلی از 
سوی پروردگار.2 دو بهشت نزدیک به یکدیگر، بهشتی براى اطاعت و بهشتی براى ترك معصیت 
و یا بهشتی براى ایمان و عقیده و دیگرى براى اعمال صالح و مانند این ها. در تفاسیر اسالمی 
گاه تبیین سومین و چهارمین بهشت از باب ازدیاد نعمت و فزونی است؛ یعنی غیرازآن دو بهشت 
عبارت  باشند.3  گردش  در  آن  باغ های  در  تا  است  مؤمنان  همان  براى  دیگر  بهشت  دو  ]اول[، 
که سرسبزی و خرمی این  کاماًل خرم و سرسبزند۴ نشان می دهد  تان« )رحمن:۶۴(؛ هر دو  »ُمدهاّمَ

دو باغ همچون دو باغ بهشت اول است.
که خداوند  کید شده است: »نگویید یک بهشت، چرا  طبق روایات اسالمی، بر این نکته تأ
می فرمایند: غیرازآن دو بهشت، دو بهشت دیگر وجود دارد« )مجلسی ج ۶۶، ص 155( عبارت 

رٌه َو ِرضواٌن ِمَن اهلل« )آل  زواٌج ُمَطّهَ
َ
نهاِر َخاِلدیَن ِفیَهـا َو ا

َ
ِهـم َجّنـاٍت َتجـرى ِمن َتحِتَها اال ّبِ ُقـوا ِعنـَد َر ِذیَن ِاّتَ

َّ
یـم آمـده اسـت.»لل 1. چنانکـه در قـرآن کر

یـر درختانـش می گـذرد و وجـود همسـرانی پـاك؛ از بهشـت معنـوى کـه خشـنودى  عمـران:15(؛ در ایـن آیـه عـالوه بـر بهشـت جسـمانی کـه نهرهـا از ز
یـد. خداسـت، سـخن می گو

یـن اعمـال آن هـا را بدهـد و از  یَدُهـم ِمـن َفضِلـه« )نـور: 38(؛ هـدف ایـن اسـت کـه خداونـد پـاداش بهتر ـوا َو َیِز
ُ
حَسـَن َمـا َعِمل

َ
َیُهـم اهلل ا 2. »ِلَیجِز

فضلـش بـر آن بیفزایـد.
3. دراین بـاره پیامبـر گرامـی اسـالم 9 می فرماینـد: »دو بهشـت کـه بنـاى آن هـا و هـر چـه در آن هـا اسـت از نقـره اسـت و دو بهشـت کـه بنـاى آن هـا و هر 
یـد: غیـرازآن دو بهشـت، دو  کـه خداونـد می گو ییـد بهشـت یکـی اسـت، چرا چـه در آن هـا اسـت از طـال اسـت«. امـام صـادق 7 نیـز فرمودنـد: »نگو

بهشـت دیگر اسـت و...« )مجلسـی،1404، ج 66، ص 155(.
یکی شـب  اسـت و به سـبز پررنگ نیز اطالق شـده می شـود؛ چنین رنگی نشـانه نهایت شـادابی و طراوت گیاهان  4. در اصل به معنی سـیاهی و تار

و درختان است و این تعبیر بیانگر نهایت خرمی آن دو بهشت است )مجلسی، محمدباقر، 1404، ج 8، ص 105(.
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در  برساند؛  را  فضیلت  درجات  که  شود  معنا  »پایین تر«  چه  و  دو«  »غیرازآن  چه  هما«  دوِن  »مِن 
است.  اولین  بهشت  دو  به غیراز  بهشت هایی  وجودی  بیان  هما«  دوِن  »مِن  از  هدف  حقیقت 
گاه توصیف مفسران از این بهشت ها متنوع و متعدد است؛1 هیچ کدام از این تفسیرها بر  گرچه  ا
یکدیگر رجحان خاصی ندارد و درعین حال ممکن است، معنای همه این تفاسیر لحاظ شوند. 
از  تا در آنجا  آنچه مسلم است، خداوند چهارباغ بهشت در اختیار بندگان صالحش می گذارد 
چهار  وجودی  اصل  کریم،  قرآن  نص  به  توجه  با  می رسد  نظر  به  بهره مند  شوند.  الهی  فیوضات 

بهشت آسمانی به خوبی تبیین می شود.

1. 2. مضمون بهشت های چهارگانه بر اساس اوصاف قرآن کریم2

در  جاودانگان  برای  مجادله:11(  اسرا:21،  انعام:132،  )انفال:۴،  کریم  قرآن  آیات  به تصریح   
که  روایاتی  به تصریح  همچنین  است.  درجاتی  عمل(  و  )ایمان  فضایلشان  برحسب  بهشت، 
این  به  واردشدگان  درباره  کریم  قرآن  بشارت  اساس  بر  و  کیددارند  تأ چهارگانه  بهشت های  بر 
ی، جنات نعیم، جنات عدن و جنات  بهشت ها، شرط ورود به چهار مرتبه بهشت  )جّنات مأو
فردوس  مرتبه، جنات  برترین  مراتب۴  این  و عمل صالح است.3 در میان  ایمان  فردوس( همانا 
که برترین درجه، بهترین جایگاه بهشت و محل جوشش نهرهای بهشتی است. بهشتی  است 
که دیوار ها و غرفه هایی از نور دارد و سقف آن عرش الهی است و این بهشت جایگاه حضرت 
فاطمه 3 است. نعمت های خاص خداوند برای بندگان خاصش در جنت فردوس فراهم است. 
کریم از فردوس به »الَدَرجاُت الُعلی و الَفوِز الَعظیم« تعبیر شده است. بیشتر  )سجده:17( در قرآن 
کریم، مربوط به نعمت های جنات نعیم است: باغ ها میو ه ها،  نعمت های متنوع  بهشت در قرآن 

بـان و دو بهشـت از نقـره بـراى اصحـاب یمیـن اسـت )مجلسـی،1404، ج 8، ص  کـرم می فرمایـد: دو بهشـت از طـال بـراى مقر 1. در حدیثـی پیامبـر ا
)105

یـم و طبق مقاله »بررسـی سلسـله مراتب بهشـت های چهارگانه بر اسـاس قرآن  2. ایـن نگـرش بـر اسـاس تبییـن مراتـب چهارگانـه بهشـت در قـرآن کر
و روایات« شـکل گرفته اسـت )ر.ک: کامیاب، حسـین،1389، ص 90 تا 75(.

 بـه 
ً
یـن ورود بـه بهشـت اسـت و تعبیـر َنـزال یـرا ایـن مرتبـه، مرحلـه آغاز یژگـی سـه بهشـت آخـر اسـت و نـه جنـات مـأوی؛ ز 3. خلـود )جاودانگـی( و

یـن مؤمنـان )سـجده: 19( در ایـن جّنـت اشـاره دارد. پذیرایـی آغاز
4. ایـن نکتـه شـایان ذکـر اسـت کـه ترسـیم ایـن سلسـله مراتب بـه معنـای تقسـیم بندی بهشـتیان بـه چهـار گـروه بی ارتبـاط و جـدای از هـم نیسـت؛ 

یـرا بهشـت مقـام اراده الهـی و لطـف و رحمـت بی پایـان اسـت. ز
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یان و... )واقعه: 89 -88، صافات:۴3-۴0(. جنات  تختگاه ها، شراب های طهور بهشتی، حور
بودن،  کنار عزیزان  بهره مند است: سالم دادن فرشتگان، در  و نعمت هایی  زیبایی  از  نیز  عدن 
کن طّیبه و... )رعد:23،  نهر های روان و درختان سرسبز، سالمتی، رزق ویژه، همسران نیکو، مسا

کهف:30-31(. نحل:31، 
الهی، تسبیح  آیات  به  ایمان  ی:  به این بهشت ها نشانه هایی دارند؛ جنات مأو واردشدگان 
ی خوف و طمع. جنات  و حمد الهی، عدم تکبر، شب زنده داری، انفاق و خواندن خداوند از رو
نعیم: پاداش صالحان و صادقان و مقربان، اهل معرفت، شیعه اهل البیت: دارندگان ُحسن ُخلق 
و سخاوت. جنات عدن: پاداش صبر و نماز و انفاق، پاسخ بدی را به نیکی دادن، تزکیه داشتن، 
ک دامنی،  مجاهدة فی سبیل اهلل و تقوای الهی. جنات فردوس: خشوع در نماز، امانت داری، پا

ی گردانی از لغو. وفای به عهد و پیمان و رو

2. روایات اسالمی]]
و  بوده، جلوه  کاشتن شاخه ای ثمربخش خیر مضاعف  طبق روایات ساختن فضاي سبز و 
روشنایي چشم در دیدن فضاي سبز و آب روان است )مجلسی، 1۴0۴، ج 10، ص 2۴۶( و این 
امور در زمره صدقات محسوب مي شوند )مجلسی، 1۴0۴، ج ۶، ص 293(. در شریعت اسالم، 
درخت کاری و آبادانی اهمیتی بسزا دارد ؛ اهتمام پیشوایان اسالم به این امر از احادیث1 و سیره 
و  میوه  درختان  کاشتن  چاه ها،  حفر  با  نیز  عمل  در  ایشان  می آید.  دست  به  بزرگواران  آن  عملی 
که  ایجاد نخلستان ها اقدام به آبادانی شهر ها و روستا ها می کردند و هنوز هم باغ ها و قریه هایی 
آبار  و  مکرمه  مکه   در  ام ابراهیم  مشربه  چون  مناطقی  در  بوده،  ایشان  عمل  و  همت  سرسبز  ثمره 
که حضرت علی؟ع؟ حفر نمودن - و قریه هاي ُعریض و َیْنبوع در مدینه منوره  علی - چاه هایی 

باقی و جاری است.2

کـرم؟ص؟ در حدیثـی درختـکاري را هم شـأن بـا تعلیـم دانـش، سـاختن مسـجد، بـه ارث گذاشـتن قـرآن یـا کتـاب علمـي سـودمند قـرار  1. رسـول ا
یختـن عـذاب بـر می شـمرند )شـیخ حـر عاملـی،1409، ج 19، ص 39(. می دهنـد )هندي البرهـان،1409، ص 954( و قطـع کـردن آن را سـبب فرور
یـض و ینبـوع نزدیـک مدینـه النبـی بـه ترتیـب بـه دسـت مبـارک امـام جـواد و امـام صادق 8 آباد شـده اند. )شـیخ حـر عاملی،1409،  یه هـای عر 2. قر

ج 17، حدیـث 31704-حدیث 31705(
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1. 2. بهشت های چهارگانه در روایات

در روایات اسالمی چه تلویحی و چه تصریحی به بهشت های چهارگانه تصریح  شده است؛ 
ة واِحَده، ِاّن اهلَل َيُقول »و ِمن ُدونِ ِهما جّنتان«...«؛ نگویید  ّنَ الَجّنَ

ُ
امام صادق؟ع؟ می فرمایند: »لاَتُقول

بهشت یکی است، خداوند می فرماید: »من دون هما جنتان« و نگویید بهشت درجات واحده 
که تفاضل مردم به اعمال آن هاست. )مجلسی محمدباقر، بحاراالنوار، 1۴0۴، ج  دارد؛ به درستی 

۶۶، ص 155(.
این بهشت های چهارگانه در روایتی از امام باقر؟ع؟ تصریح شده است: »أما الجنان المذکوره 
فی الکتاب فإنهّنَ جنة عدن و جنة الفردوس و جنة النعیم و جنة المأوی« )کلینی، 13۶5، ج 8، ص 

.)100
حضرت رسول؟ص؟ نیز بهشت را از جهت محبت اهل البیت: به درجاتی تقسیم می فرمایند؛ 
که به پیامبر و اهل بیتش: محبت قلبی داشته، با دست و  کسی است  که باالترین درجه آن برای 
که محبت قلبی دارد و نصرت زبانی  زبانش ایشان را یاری می دهد. درجه دوم از آن کسی است  
که نسبت به اهل بیت فقط محبت قلبی دارد  کسی است   می رساند و درجه سوم بهشت برای 
)برقی، 1370، ص 151(. در این روایت صراحتًا به سه درجه بهشت، محبان و عاشقان اهل بیت: 
و   9 پیامبر  منزلت  و  شأن  در  که  بهشت  چهارمین  می توان  روایت  سیاق  از  و  است  شده  اشاره 

که مقصد و غایت محبت شیعیان اند،؟هر؟ یافت. خاندانش: 

3. نگرش حكمای عهد صفوی]]
که  دوران صفویه از جهت جریان شناسی حکمت و فلسفه دارای اهمیت بسزایی است؛ چرا
با حضور مالصدرای شیرازی سومین مشربه فلسفه اسالمی، حکمت متعالیه در این دوران نزج 

می گیرد.
تفسیری  به  می توان  مثال  عالم  درباره  عهد،  این  فیلسوفان  شناسانه  هستی  نگاِه  ذیل  در   
نگرۀ  در  آنکه  مهم  نکته  دست یافت.  آسمانی  بهشت  از  مثالین  و  زمینی  باغ هایی  از  فلسفی 
گونه در ارتباط موجودات این جهانی و زمینی،  حکمی - فلسفی روزگار صفوی، وجود نگاِه مثال 
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نگرشی اصیل و مطرح است؛1 میرفندرسکی )معاصر با شیخ بهایی و میرداماد( از بزرگان حکمت 
و  آسمانی  باطنی،  ی،  اخرو صورتِی  وجود  بر  خویش  یائّیه  مشهور  قصیده  در  روزگار،  آن  عرفان  و 

گذاشته است. َبرین برای آنچه در عالم دنیوی و زیرین و ظاهری است صحه  ِز
چرخ با این اختران نغز و خوش زیباستی

باالستی در  آنچه  دارد  زیر  در  صورتی 
معرفت نردبان  با  گر  ا زیرین  صورت 

یکتاستی خود  اصل  با  همان  باال  رود  بر 
)میرفندرسکی، 1387، ص 1۴9(

مالصدرای شیرازی در مقام آغازگر حکمت متعالیه نیز عالوه بر قبول نگاه مثالی )اسفار اربعه 
و شواهد الربوبیه( به مسئله  مخلوق  بودن  جّنت  و مکان  آن )بهشت محسوس( اعتقاد داشته و 
در آثار خویش عنوان می کند: »جّنت  محسوس در عالم  آخرت  را درواقع انسان ها ]با اعمالشان[ 
می سازند، یعنی  این  جّنت ، برای  انسان سعادتمند در حال  خلق  شدن  است  ]جنت اعمال[ و 
که  سنخ   ظهور آن  پس از ویرانی عالم  دنیا خواهد بود ...از سویی  بهشتی مقدم بر دنیا وجود دارد 
که آدم؟ع؟ از  م  آخرت  است  و در سیری نزولی ، مقّدم  بر دنیاست .  همان جّنتی 

َ
آن  از سنخ  عال

که  از وجود فعلی  جّنت  خبر می دهند، ناظر به  همین   کرد و بسیاری  از داده های  دینی   آن  هبوط  
کرم؟ص؟ به این جّنت  بوده  است ؛ بنابراین نباید مشاهدات  ایشان   جّنت  است و معراج پیامبر ا
اخبار  آن ها  از  شماری   که   قید  این   با  را،  آن ها  باید  بلکه   دانست ؛  مثالی   یا  َوهمی  معراج ،  در  را 
و مبنای   تأویل  داده های  دینی  بدون  ضرورت  شرعی  زیرا  پذیرفت ؛  به   داللت  ظاهری   واحدند، 
و )صدرالدین   )ر.ک: صدرالدین  شیرازی ، 1381، ص 737 - ۶8۴(  نیست«  روا  معتبر عقلی  

شیرازی ، 1378، ص 1۴5 - 135(.
گاه  جلوه هایی  از آن  در این   به نظر مالصدرا »بهشت در باطن  حجاب های  آسمان هاست  و 
که  صورتی  را می نمایاند« )صدرالدین  شیرازی ، 13۶0،  ص  عالم ظهور می کند؛ چونان  آیینه ای  

.)299

1. نـگاه فلسـفی و مثالیـن صدرایـی را بـا تمـام ابداعـات و تفاوتـش بـاز می تـوان در امتـداد مشـربه های افالطونـی و فلوطینـی در فلسـفه غـرب و 
مشـربه اشـراقی در فلسـفه اسـالمی دانسـت.
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نگاه فیلسوفانه صدر المتألهین درباره عالم مثال در ایده چهارباغ، بهشت مثالی بسیار قابل 
استناد است؛ چنانچه ذیل این دستگاه نظری، تصویر و ُمُثل هر آنچه در آسمان هاست از آینه 
از آن  بر مقیاس زمین سایه افکنده و نمونه و نظیری هرچند زمینی و مثالی و محسوس  آسمان  
نمونه ازلی بر زمین مستقر می شود. چنین تلقی حکمت آموزی، می تواند استنادی مناسب برای 
رایج در عهد صفوی  ترتیب ذیل نگاه حکمت آمیز  باشد؛ بدین  نیز  به مبحث چهارباغ  یکرد  رو
بیان،  این  در  برشمرد.  الهی  فردوس  آسمانی  حقیقت  از  جلوه ای  را  صفوی  چهارباغ  می توان 
که از جان و  چهارباغ زمینی بهشتی مثالی در انعکاس آیینه  وار بهشت آسمانی است؛ صورتی 
حقیقت آن بهشت باالیی نشان دارد. چنین نگاهی به طبیعت باغ به خوبی می توانسته جهاِن 
باغ  این  و  گره زده  مثالین  بهشتی  باغ،  تعبیر  با  توأمان  را  صفوی  روزگار  مردم  و  هنرمندان  خیال 

آسمانی ارجاع معنایی و تصویری بسیاری از هنرهای سبک اصفهان باشد.

4. تأثيرپذیری معماری از تفكر عرفانی شيعه در عصر صفوی]]
معرفتی،  مشربه های  از  شاعران  و  ادیبان  حکیمان،  عالمان،  همواره  ایران زمین،  درگذشته 
دینی و حکمی و عرفانی اسالمی - ایرانی بهره می جستند؛ و البته هنرمندان نیز همواره جلوه هایی 
از این معارف و اندیشه های بلند را در صناعت و پیشۀ خویش عرضه می کردند. معمواًل این رمز 
گردان مشق  کار هنرمندانه شا گردی سینه به سینه نقل و در  راه استاد و شا از  و رازها و سنت ها 
می شدند. بسیاری از اصول، آیین ها و آداب معنوی پیشه ها در »فتوت نامه ها« برای ما به یادگار 
مانده است؛ بدین ترتیب فتوت نامه ها هم دستورالعمل  عقیدتی و اجرایی هر پیشه بودند و هم 
گرد با اذکار و انجام آداب و سنن آن پیشه،  که هر شا دستورالعمل معرفتی و سمت وسوی معنوی 

کسب می کرده است. درواقع اهلیت آن پیشه و صناعت را 
فتی  آنجایی که  از  و  نظر می گرفتند  در  استادانی معنوی  برای خود  و اصناف  پیشه ها  بیشتر 
اصناف  بیشتر  می شد،  دانسته  امیرمؤمنان؟ع؟  الیق  شأنش  و  حد  باالترین  در  جوانمردی  و 
که با توجه به زبان و ادبیاتش  سرسلسله فتوت خود را ایشان قرار می دادند. در »فتوت نامه بنایان« 
گر پرسند  )سبک اصفهان( به احتمال قوی تر نگاشته شده در عهد صفوی است، چنین آمده: »ا
که در بنای مسجد مدینه پیامبر 9  گوی علی بود، امیرالمؤمنین؟ع؟  که بود به  کریم ترین بنایان 
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کرد و او سر جوانمردان است و بزرگ ترین ایشان در مقام. چنانکه حدیث در مقام  را معاضدت 
اوست؛ الفتی اال علی؛ السیف اال ذوالفقار« )خان محمدی، 1371، ص 1۴(.

در این فتوت نامه، با طهارت بودن، بر جاده راستی بودن، باحیا بودن و نظر از غیر ]نامحرم[ 
برداشتن،  کم سخن گفتن و نزد مشایخ بزرگان به ادب رفتار کردن در مقام اصول پنجگانۀ معماری 
ِحَرف  متخصصانه  اعمال  و  ابزار  همچنین   .)15 ص   ،1371 محمدی،  )خان  می شود  معرفی 
که  گر پرسند آن زمان  به دقت توصیف شده و تمامی به دقایقی معنوی و معرفتی ارجاع می یابد: »ا
ْم 

ُ
ک

َ
ْم َو ُيْدِخل

ُ
ئاِتک ْم َسّیِ

ُ
َر َعْنک ّفِ

َ
ْم أن ُيک

ُ
ک ی و بر ارتفاع بایستی چه خوانی؟ بگو: »َعسی َرّبُ بر کار باال رو

کار باال می توانسته، معماری  ْنهاُر« )خان محمدی، 1371، ص 15(. این 
َ
أ

ْ
َجّناٍت َتجری ِمْن ِتْحِتَها ال

کوشکی یا حصار چهارباغی بوده باشد. بر بلندای دیوار 
گنبد،  گرفتن تا طرح انداختن  بدین ترتیب در تمام مراحل معماری از قالب و تیشه به دست 
ِگل  طاق، قوس ها و ستون ها، همچنین بر بلندای عمارت رفتن و پایین آمدن از آن و دست در 
گرفتن و خشت برخشت نهادن و...همه با بر لب جاری شدن ذکر و آیات  انداختن و گل به قالب 
نا ِمن َبَعثنا 

َ
گل بر قالب نهی چه خوانی، بگو: »يا َويل گر پرسند چون  قرآن همراه و همدم است: »و ا

گر پرسند که قالب از کجا آمده است؟ بگو: چوب آن از شمشاد است که درختی  ِمن َمرَقِدنا«... و ا

و  از سویی درونمایۀ شخص معمار  بنابراین  از بهشت است«)خان محمدی، 1371، ص 15(؛ 
کتیبه هایی  آداب و افعال معماری با معارف اسالمی آمیخته  بود و از سوی دیگر همین معماران 
کاش های آبی و  که بر سنگ و  با مضامین واال را - مزین به آیات و روایات و ابیات معرفت آموز - 
گون و  گونا الجوردی نقش بسته  بودند، بر دیوار و محراب و سردر مساجد و مدارس و عمارت های 

البته چهارباغ ها نصب می کردند.
کار و ارجاع و اشعار به آخرت، یادآوری درختان و سرسبزی  یاد مداوم پروردگار در حین انجام 
ق به آداب اسالمی و صفات روحانی 

ّ
بهشت و... در هنرمندان معمار به زیبایی می توانست تخل

که هنرمند معمار، معانی  یست جهانی است  را به شکل ملکه ای اخالقی نمود دهد. در چنین ز
گاه در الیه های  یا ناخودآ گاه  را خودآ با جانش عجین شده  که چون ذکری دائم  الهی و معنوی 
هنر خویش جلوه خواهد داد  و در واقع هنرمند پرورش یافته تحت سلوک معنوی، هنری سنتی 
کرد؛ به یقین مخاطبان نیز معنویت برخاسته از  و تحت همان آداب و امتیازات را خلق خواهد 
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گفت، این نکته  کرد. شاید بتوان  چنین هنری را با حضور در آن مکان )چهارباغ( حس خواهند 
با هنر و معماری مدرن و تجددمآب است؛ چنانکه  مهم ترین وجه تمایز هنر و معماری سنتی 
حضور  با  ایرانی،  سنتی  معماری  امروزی  گردشگران  حتی  و  صفوی  عهد  سیاحان  از  بسیاری 
یافته،  یافتن در معماری اسالمی )مسجد، مدرسه، باغ های سنتی و...( حس معنوی مکان را در

به آرامش و معنویتی وصف ناشدنی اقرار می کنند.

5. احيای باغ سازی صفوی ذیل سنت اسالمی وقف]]
کمیت وهم از سوی مردم  که هم از سوی حا وقف از سنن اسالمی مهم در دوره صفوی است 
بسیار موردتوجه بوده است و می توان یکی از دالیل عمده آبادانی شهر ها در این دوران را همین 
کلیدی و بسیار مهم  علما  کمیت دانست. به جهت نقش  اعتماد مردم به علما و درنتیجه حا
به پویایی خاصی  امر وقف، این سنت اسالمی  بودن  و متولی  کمیت  و روحانیون در عرصه حا

دست یافته و »به حق باید این دوره را عصر وقف نامید« )جعفریان، 1379، ج 2، ص 913(.
به سمت  را  این سلسله  کمان  امامیه، حا از مذهب شیعه  تبعیت  و  استقرار دولت صفویه 
به عنوان  اصفهان  انتخاب  داد.  سوق  علما  همراهي  به  آنان  پیشگامي  و  وقف  فرهنگ  توسعه 
یج و رونق وقف بود، به طوری که بسیاري  پایتخت دولت شاه عباس اول )99۶ - 1038 ق( اوج ترو
بانوان، بخصوص  گرفت.  به این ترتیب شکل  آن عهد  اعتناي  قابل  و عمارت های  ابنیه  آثار،  از 
شاهزاده خانم های صفوی، زنان امراء و بانوان دیگر اقشار جامعه، در این تحول ارزشمند نقش 
برجسته ای داشتند؛ چنانچه مدرسه چهارباغ )معروف به مادر شاه(، موقوفه مادر سلطان حسین 
برشمرده اند  نمونه مصرف  از 130  بیش  موقوفات اسالمی در عهد صفوی،  به  راجع  بود.  صفوی 

)حسینی اشکوری، 1388، ص ۴17-۴30(.
در دوران صفویه علما و روحانیون به عنوان ُامنای مردم عهده دار مناصب وقف و همچنین 
نظارت بر درستی انجام آن بودند. مبسوط الید بودن عالمان و روحانیون حضور اجرایی ایشان 
کمیت با مقاماتی چون: منصب صدارت، صدرالممالک، شیخ االسالم، و مسند  در عرصه حا
قضاوت و پیش نمازی، همراه بود؛ عالی ترین مرجع برای تفسیر فقه شیعی منصب صدارت بود 
 .)919 ص  ج 2،   ،1379 جعفریان،  )ر.ک:  بود  وقف  امور  به  رسیدگی  وظایفش،  مهم ترین  از  که 
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از  حاصل  عواید  می بایست  که  است  وقف  صدارت[  ]مقام  اداری  فعالیت  عمده  »قسمت 
متبرکه  کن  اما و  موقوفات  مساجد،  تمام  بر  و  برساند  خود  صحیح  مصرف  به  را  دینی  موقوفات 

کمپفر، 13۶3، ص 121(.1 کند« )ر.ک:  یاست فائقه  ر
که معمواًل هراز چندى واقف، براى مخارج و تعمیر موقوفات، وقف می کرده   شرح َرَقباتی 
است، می تواند روشنگر بخشی از مسائل فرهنگی و جامعه شناسانه هنر دوره صفوی باشد؛ مثل 
این نکته که بیشتر حمام ها، کاروانسرا ها و مدارس ازجمله مدرسه چهارباغ و برخی ضمائمش از 
که  موقوفات آن دوران بوده اند. )ر.ک: جعفریان، 1379، ج 2، ص 905 - 883(. از دیگر موقوفاتی 
در دوره صفوى به آن توجه زیادى معطوف می شد، وقف براى روضه خوانی بود؛ یك نمونه از این 
قبیل موقوفات، وقف روستاى خاوه از روستاهاى قم و چندین روستاى دیگر در اصفهان ]با تمام 
باغ ها و زمین های زراعتی شان[ از طرف یك شاهزاده خانم صفوى است )ر.ک: جعفریان، 1379، 

ج 2، ص 905 - 883(.
کتاب را در اواخر  یخی آن زمان، بدایع الوقایع، 2 است - مؤلف این  یکی از این منابع مهم تار
که  عمرش در قرن دهم ه.ش نگاشته است - اهمیت شاهد برگرفته  از این متن، آنجایی است 
گزارش مؤلف، برای نوشتن  گزارش می دهد. طبق  کاریزی پر از آب  مؤلف از چهارباغی موقوفه با 
ی استمداد شده است. در وصف های ادیبانه این وقف نامه عالوه  خطبه وقف آن چهارباغ  از و
این  واقفان  و معرفت دینی  نیت خدا جویانه  به  و چهارباغ می توان  تنگاتنگ بهشت  ارتباط  بر 
نکته  نمود.  اشاره  است؛  باقیات الصالحات  انجام  و  عالم  این  نبودن  باقی  همانا  که  چهارباغ 
شده  وقف  چهارباغ  برای  بار  یک  چهارباغ،  لفظ  گرفت  کار  نامه،  وقف  این  در  دیگر  جالب 
و فسیح  بزرگی، وسعت  به جهت  یعنی آسمان  برای وصف آسمان؛  و دیگربار  به کاررفته است 
گل  و  یحان  ر به  که   - درخشانش  ستارگان  سبب  به  فلک  و  آسمان  و  سویی  از  بودنش  الفضا 
همیشه بهار مانند شده اند از سوی دیگر، به چهارباغ تشبیه شده اند )واصفی، 13۴9، ص 27۶(.

یه و حقـوق بـرای متولیـان، کارکنـان و خـدام، مدرسـین، طـالب، وّعـاظ و روحانیـون از هـر درجـه و مرتبـه به  1. مقـام صـدارت ُمحـق اسـت کـه شـهر
تشـخیص خـود و بـر حسـب کفایـت آن هـا تعییـن کنـد، بـر آن بیفزایـد، از آن بکاهـد و یـا به کلـی آن را قطـع کنـد )کمپفـر،1363، ص 121(.

بـارى،  2. محتـوای »بدایـع الوقایـع« ترکیبـی اسـت از شـیوه زندگـی، آداب ورسـوم مـردم در قـرن دهـم ه.ق، بـا شـرح جزئیـات متنـوع از محافـل در
مجامـع ادبـی و هنـرى قابل توجـه. همچنیـن کتـاب مجموعـه نفیـس و قابـل  اسـتنادى از لغـات و ترکیباتـی اسـت کـه مکاتبـات و محـاورات بیـن 

طبقـات و اصنـاف ایرانیـان متـداول بـوده اسـت )واصفـی،1349، مقدمـه  ج 1، ص 7(.
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که معمواًل واقفان  ارتباط باغ سازی و احیای باغ ها با این سنت اسالمی حسنه، از آنجاست 
ک خود )باغ، زمین زراعی و...( را وقف می کردند تا عواید آن برای آبادانی حرم  از میان بهترین امال
اهل البیت: و یا عزاداری آن بزرگواران، به ویژه امام حسین؟ع؟ و یا تعمیر و بازسازی مساجد، پل ها، 
گردد؛ یعنی سنت وقف از این دو منظر بر هنر  کاروانسراها و سایر امکان  مذهبی و عمومی استفاده 
این مرزوبوم تأثیرگذار بوده است: یکی به جهت استفاده از منابع عظیم وقف در بازسازی و مرمت 
که موقوفه به نیتش وقف می شد )مثل حرم امامان و امام زادگان، مساجد، مدارس  و تزئین جایی 
و...( و دوم موجودیت موقوفاتی که اغلب، باغات و زمین های زراعی بزرگ و پرثمر بودند. پس باید 
که سرپا بودن عین  به عین وقف )مثاًل چهارباغ یا زمینی زراعی بود( رسیدگی شایانی می شد؛ چرا
موقوفه ها و احیای آن ها  سبب ساز استفاده از عوایدشان در امر وقف بود و این مطلب، به حفظ 
که  گزارش هایی از موقوفه هایی موجود است  کمک شایانی می کرد. در همین راستا،  عین موقوفه 

درآمدشان برای احیا و ماندگاری قنات ها و اصالح باغات مصرف می شدند.
که پس از  کرد  یه اشاره  دراین باره می توان به موقوفه قریه باطان و قلعه آن و موقوفه مدرسه نور
کردن حقوق دیوانی و مئونات زراعت و تعمیرات مدرسه، مابقی بهره باغ به منظور مرمت و  خارج 
بقای باغ مصرف می شدند )ر.ک: حسینی اشکوری، 1388، ص ۴30(. در بسیاری از مواقع برای 
گرفته  ازدیاد منافع عیِن موقوفه و آبادی آن درصدی از عایداتش برای احیای عیِن موقوفه در نظر 
می شد؛ به این ترتیب مانایی بسیاری از باغ های عهد صفوی به دلیل موقوفه بودنشان بوده است. 
نشدنی  انکار  صفوی  عصر  باغ های  ابقای  و  ایجاد  در  وقف  سنت  تأثیر  می توان  به این ترتیب، 
که معماری چهارباغ تحت تأثیر مستقیم سنت اسالمی وقف در دوران صفویه به بقا  است؛ چرا

و تکثر می رسد.
گران قدر وقف در دوره صفوى نیاز است تا به   به نظر می رسد، به پژوهشی جامع درباره سنت 

تأثیر این سنت اسالمی بر حوزه های نظیر اقتصاد، سیاست و فرهنگ و هنر بپردازد.

6. باغ در ادبیات صفوی]]
یخ ادبیات فارسي، نشانه هاي تأثیر قرآن و جهان بینی اسالمی در زبان و خیال مردمان  در تار
کاماًل مشهود است؛ تا جایی  و آثار منظوم و منثور بزرگانی چون نظامی، مولوي، سعدي، حافظ و 
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که غنای مضامین بسیاری از ذخایر ادبی و مکتوب ایران چه به صورت عینی )صنعت درج( و 
چه ضمنی )صنعت حل( تحت تأثیر آیات، اشارات، عبارات و یا نکات و دستورات اعتقادی، 

تربیتي، اخالقي و حکمی و عرفانی بوده است.
آوایی  سجع های  و  ادبی  صنایع  ظرایف،  منظر  از  چه   - نظم  و  نثر   - صفوی  عهد  ادبیات 
حاصل از آن و چه از منظر درج آیات قرآن و به ویژه سنت دائمی تشبیه باغ های زمینی به جنت 
و باغ های آسمانی دارای ویژگی های خاصی است. نکته مهم آنکه به دلیل همین ظرفیت ادبی 
و بیانی سبک های عراقی و هندی1 در ادبیات سبک اصفهان، معنای باغ بیش ازپیش با  بهشت 
کب و منظر مینای  کوا گره می خورد. از وصف جمال یار و آِب خوشگوار تا بوستان  و فردوس الهی 
ک و مقام معنوی و جالل شکوه همایونی پادشاهان و بزرگان تا تشبیه عمارت ها و باغ ها همه  افال
به  بوستان دلِستان بهشتی و آسمانی تشبیه شده است و تعابیری چون: خلد برین، جنت آسا، 
جنت مکان، خلدآشیان و... بسیار پرکاربرد. همچنین تشبیه زیبایی و شکوه درختان به درخت 

کوثر و جویباران بهشتی و... بسیار فراوان است. طوبی و آب ها و چشمه ها به حوض 
 به دلیل فرمان شاه اسماعیل صفوی مبنی بر عدم سرایش شعر در مدح سالطین و پادشاهان 
و به ویژه ارادت شعرا و نویسندگان عهد صفوی به خاندان عصمت و طهارت: بسیاری از اشعار 
این  اغلب  در  و  و حرم هایشان سروده می شدند2  اطهار:  ائمه  و وصف  کرم؟ص؟  ا پیامبر  در نعت 
شده  وصف  آسمانی  بهشت  و  باغ  عناصر  با  ایشان  عصمت  و  معرفت  و  شکوه  نهایت  اشعار، 

است.
باغ  نسبت  در  لطیف  تصویر سازی های  و  بدیع  مضامین  به کارگیری  در  شعری  کمتر  شاید 
باغ های  و تصویر  این بهشت آسایی  گویی  اما  برسد؛  و ظرافت شعر حافظ  به بداعت  و بهشت 

یـان و گورکانیـان هنـد، ادب و هنـر پارسـی در آنجا  یـرا باوجـود روابـط نزدیـک صفو 1. ادبیـات و شـعر قـرن 9 ه.ق بـه بعـد را سـبک هنـدی می نامنـد؛ ز
بان غیربومی، این سـبکـ  در  بـان و ادب فارسـی به عنوان ز یکـرد آنـان بـه ز بـار گورکانیـان و رو نفـوذ یافـت و بـه دلیـل وجـود شـاعرانی پارسـی گو در در
هندوسـتانـ  هنـدی نـام گرفـت؛ ولـی در تـداول عامـه ایـن سـبک چـه در ایـران و چـه در هنـد بـه هنـدی شـهرت یافـت. بعضـی این سـبک را در ایران 
یـب اسـت و  سـبک صفـوی یـا اصفهـان می نامنـد )انوشـه،1376، ص 795(. سـبك هنـدی شـعر مضامیـن اعجاب انگیـز و ایجـاد رابطه هـای غر

البته تشـبیه اسـاس این سـبك اسـت )شمیسـا،1381، ص 29(.
یبایی های بهشـت  یـدی شـیرازی، در آغـاز مثنـوی لیلـی و مجنـون و میـرزا محمد در مثنوی شـاهراه جهان با اسـتفاده ز 2. چنانچـه عبـدی بیـک نو

در نعت پیامبر و حضرت علی 8 سـروده اند )طغیانی،1385، ص 186ـ  166(.
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آسمانی از قرن هشتم ه.ق با حافظ به غنی ترین و عمیق ترین مشبٌه به و نماد زیبایی بدل می شود. 
مرحوم بهار درباره سبک هندی و قرین شدن معنا و تصویر بهشت در این سبک و امتداد آن در 
سبک اصفهان می نویسد: »شعر فارسی یک باره با خواجه حافظ - علیه الرحمه - به بهشت رفت 
1، ص  )بهار، 13۶9، ج  کرد«  بهشتی جای خوش  با دری گویان  برین  فردوس  در  و  بازنگشت  و 
کتب و رساالت نوشته شده در عهد صفوی و  119(. این منظر بهشت آسا بر فصل بندی بسیاری از 
گذاشته، بسیاری از رسایل در »هشت روضه« - به نشانه هشت در بهشت  سبک هندی نیز تأثیر 
با مفهوم بهشت  از 700 بیت(  و بدیع )بیش  آفرینی متعدد  - نگاشته می شدند.1 بسامد تصویر 
در ادب فارسی و شعر شاعران از قرن 2 تا قرن 1۴ ه.ق )از رودکی تا پروین اعتصامی( به صورت 

معناداری، مربوط به شعر صائب تبریزی شاعر پرآوازه سبک هندی در دوران صفوی است.
شاعری  هندی  سبک  در  بزرگ  شاعر  است؛  هندی  سبک  اساس  تلمیح  و  تمثیل  تشبیه، 
کند و این رابطه نیز  بیشتر بر پایه تشبیه  که مدام بتواند بین معقول و محسوس رابطه ایجاد  است 
گذشتگان  کار مهم شاعران این سبک، ترجمان مطالب فلسفی و عرفانی و غنائی  بنا  می شود. 
شعر  آمدن  بیرون   .)288-300 ص   ،1381 شمیسا،  )ر.ک:  بود  هندی  سبک  بیان  و  زبان  به 
رهانده  یان(  دربار و  )سالطین  ویژه  طبقه ای  به  داشتن  اختصاص  از  شعر  شد  سبب  دربار،  از 
گسترش آن در میان مردم بیش ازپیش باشد )ر.ک: شمیسا، 1381، ص 287-279(. با  شده، 
از جهت محتوا و  را  نثر  »اما شعر و خصوصًا  وارد شده2  که سبک هندی  تمام خرده گیری هایی 
برتری  گذشته دارای وضعیت بهتر و عمق و غنای  آیه و حدیث نسبت به دوران  از  برخورداری 

است« )طغیانی، 1385، ص 110(.
که باغ به جنت و فردوس و  در نثر سبک مصنوع اصفهان، بسیار با عباراتی روبرو می شویم 
گاه با تشبیه به باغی  گاه مستقیم به بهشت و  خلد برین تشبیه شده و سایر زیبایی های جهان نیز 

یـن«  یخـی مهـم عهـد صفـوی »خلـد بر 1. بسـیاری از کتـب عهـد صفـوی در هشـت روضـه )فصـل( نگاشـته می شـدند از جملـه، یکـی از کتـب تار
اسـت کـه در هشـت روضـه )بخش هـای اصلـی( و حدیقه هایـی )بخش هـای فرعـی( نگاشـته شـده اسـت.

2. بعضـی از صاحب نظـران بـر شـعر سـبک هنـدی خـرده       می گیرنـد: خـارج شـدن سـبک هنـدی از اسـلوب و فنـون متـداول شـعری، آمـدن شـعر در 
یبـا و تأثیرگـذار، ذوق عرفانـی و  یژگی هـای اصیـل و جذابـی چـون: تلمیحاتـی ز میـان عـوام، تقلیـدی بـودن اشـعار حکمـی و عرفانـی و...؛ ولـی و
یزی و محتشـم کاشـانی  مایه هایـی حکمـی در غزلیـات شـاعران عـارف و عالـم ایـن دوره : شـیخ بهایـی، فیـاض الهیجی، کلیم کاشـانی، صائب تبر

وجـود دارد )ر.ک: طغیانـی،1385، ص 118 تـا 124(.  
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بهشت آسا و عناصر آن )گل و درخت و آب و( به بهشت آسمانی منسوب شده اند؛ یعنی در مرتبه 
اول باغ زمینی )مشبه( به باغ و جنت آسمانی )مشبه به( تشبیه  شده؛ در مرتبه دوم پس از مرحله 
گویی تمام  این همانی؛ هر زیبایی و لطافتی به باغ و فردوس الهی تشبیه  شده است و این چنین 
و منسوب  آسمانی  و  ازلی  زیبایی های معنوی،  به   - باغ  به واسطه - حضور  زیبایی های حسی 

می شود.
المشرقین  نور  آرای عباسی،  الوقایع، عالم  بدایع  منابع مکتوب عهد صفوی:  از  بسیاری  در 
باغ  به ویژه  پادشاهان  کاخ های  و  باغ ها  و...   - ی  بهشتی هرو به  ثانی مشهور  - سفرنامۀ عبداهلل 
کوثر  شهر اصفهان، به بهشت و آب های جاری  و حوض ها و نهرها به نهر های بهشتی و حوض 
مانند شده، در وصف خرمی و زیبایی این باغ ها با تعبیر »جّنات تجری من تحت ها االنهار« روبرو 

می شویم.
که در سال 921 ه.ق در هرات تألیف شده و پس از ورزنامه1 از  ارشاد الزراعه رساله ای است 
ی در رساله اش به سیاق باغبانی در چهارباغ  کشاورزی و باغداری است. هرو کامل ترین منابع 
و  گل ها  کاشت  حتی  و  حوض  دیوار،  باغچه،  ایجاد  چگونگی  کشیدن،  جوی  شیوه  یعنی، 
ی، 13۴۶،  میوه هایی در برابر یکدیگر )به شیوه چهارباغ سازی( اشاره می کند )ر.ک: ابونصر هرو

ص 281(.
این کتاب نیز به هشت روضه )بخش( تقسیم شده، سراسر کتاب مشحون از عباراتی است که 
کتاب دستورالعمل  نشان گر توجه مؤلف به باغ و تمثیل آن به بهشت است. در روضه هشتم این 
که در نوع خود بی نظیر است - ارائه شده، جای جای کتاب اشعار و  طرِح چهارباغ و عمارت آن - 
یاِض  تی در وصف بهشت مطرح شده است: »عمارت جنت آیات، بساتین بهشت آیین، ر جمال
ی، 13۴۶، ص 282 - 280(.  قدِس مزّین به الله های زرنگار و گلستان ُانس...« )ر.ک: ابونصر هرو
عباراتی که به احداث تمثیلی باغ از بهشت  و چهارباغ بهشت آیین، اشارات فراوانی دارد. با توجه 

کتاب )سبک اصفهان( صنعت تشبیه در آن به کرات به کاررفته است. به سبک نوشتاری 

بـاره فالحـت و کشـاورزی و ترجمـه ای از فالحـت الرومّیـه از کاسـیانوس باسـوس یونانـی، دانشـمند  یـن کتـاب در 1. رسـاله ورزنامـه  قدیمی تر
یسـی های دوران اسـالمی تحت اندیشـه اسـالمی، اشاراتی  بیزانسـی قرن 6 م. اسـت؛ نسـخه پهلوی این کتاب در دسـترس نیسـت و در نسخه نو

یـم شـده اسـت )ابـن اسکوراسـیکیه، 1388، ص 48(. بـه آیـات قـرآن کر
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وصف  در  ی(  هرو )بهشتی  ثانی  عبداهلل  اثر  نورالمشرقین  منظوم  سفرنامه  ه.ق،   11 قرن  در   
گوارایش با تشبیه آن به زالل  چهارباغ و هشت خلدش همچنین، درباره زیبایی زاینده رود و آب 
ی، 1377، ص 227 - 22۶(. ابیاتی سروده و بدین ترتیب در جای جای  کوثر )نجیب مایل هرو
گونه اصفهان و مکان هایی همچون دولت خانه پادشاهی، بازار  نور المشرقین به وصف بهشت 

اصفهان و... پرداخته است.
گورکانیان مقارن با صفویان - همچون باُبر1 و  یان هند - سلسله  همچنین در آثار اعقاب تیمور
کبر شاه و جهانگیر شاه2 با واژه چهارباغ در مقام سبک معماری در باغ روبرو می شویم.3   نوادگانش ا
گره مانده است؛ اما شیوه گذر معبر ها و نهرهاى  امروزه تنها بخش هایی از چهارباغ معروف بابر درآ

کلی چهارباغ در این دوران است. آب به خوبی، نمایانگر الگوى 
که میان باغ زمینی و باغ  نکته مهم آنکه، پس از مراحل دوگانه تشبیه و این همانی )استعاره( 
یست  با توجه به ز گرفت.  نیز در نظر  را  باغ  بهشت بیان شد؛ می توان مرحله سوِم نمادین شدن 
که از مردم و هنرمندان و حکمت و عرفان آن زمان تصویر شد، باغ نه به عنوان مشبه به  جهانی 
و نه حتی این همانی و استعاره؛ بلکه نمادی از بهشت آسمانی در ذهن مردمان صفویه خوش 
هفت رنگ  کاشی های  چهارباغ،  معرق   طرح  قالی  آسمانی،  تصویر  همین  پس  از  و  می نشیند 
هنر  عطف  نقطه  آن،  عناصر  یا  چهارباغ  طرح  با  و...  قلمکار  پارچه های  و  کی ها  حکا و  صفوی 

سبک اصفهان می شوند و البته این موضوع عرصه پژوهش دیگری است.

نتيجه گيری]]
بودن  بر چهارباغ  روایات(  و  کریم  )قرآن  توجه منابع اسالمی  از سویی عطف  نظر می رسد  به 

یسـنده و شـاعر قـرن دهـم ه.ق اسـت. وی بنیان گـذار سلسـله مغولـی  هنـد پـس  1. ظهیرالدیـن محمـد بابـر، نخسـتین پادشـاه مغـول هندوسـتان و نو
از تسـخیر کابـل، بـه تأسـی از سـمرقند و احـداث بـاغ در آنجـا پرداخـت.

2. جهانگیرنامـه از اولیـن کتـب فارسـیـ  در هنـدـ  در ذکـر وقایـع حکومـت پادشـاهی گورکانـی اسـت. جهانگیـر شـاه همسـری ایرانـی داشـت و به رغـم 
بـان فارسـی کتـاب را بـه فارسـی نگاشـت )جهانگیرنامـه،  بان هـای محلـی در هنـد، بـه دلیـل عالقـه وافـر بـه ز بان هـای ترکـی، عربـی و ز آشـنایی بـا ز

1359، مقدمـه ص 18(.
3. ایـن باغ هـا تحـت نـام گورکانیـان هنـد رقـم می خورنـد؛ امـا بـه دلیـل اهتمـام ایـن پادشـاهان در توجـه  بـه فرهنـگ و هنـر ایرانی و همچنیـن ادبیات 

ّیـن بـه اشـعار فارسـی و در وصـف بهشـت اند. بـاغ ساخته شـده ، حتـی کتیبه هایشـان مز فارسـی؛ بیشـتر ایـن باغ هـا و بـاغـ  مزارهـا بـه  سـبک چهار
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بهشت آسمانی و از سوی دیگر جهان بینی حکمی و معرفتی فیلسوفان و اهل معرفت و عرفان 
کمیت  گذاشته و ذیل حا همه و همه بر ذهن و ضمیر ادیبان، معماران و هنرمندان مسلمان تأثیر 
دینی در دوران صفویه معماری سبک چهارباغ با تمام دقایق حکمی و معرفتی خود جلوه گر شد 
و تصویر مثالی چهارباغ در آینه وارگی چهارباغ بهشتی بر زمین نقش بست. این نکته شایان ذکر 
باطنی  معانی  کردن  تصویر  و  شیعی   - دینی  نگرش  با  باغ  و  معماری  هنر  نسبِت  در  که  است 
که  از میان نخواهد رفت؛ چرا آن  بودن  و مفرح  و مطبوع  زیبایی شناسانه  ُبعد  آن،  و حکمی در 
به  اهمیت  با  هم عرض  دنیوی،  زندگی  امور  در  اسالم  شریعت  نظر  دقت  االخره«.  مزرعه  »الدنیا 
لذات  و  خوشی ها  که  می گذارد  صحه  نکته  براین  الهی  نعمات  از  بهره مندی  و  ی  اخرو زندگی 
مشروع در زندگی مؤمنانه وجود دارند؛ طبق نظام توحیدی اسالم، خوشی ها و لذات غیر افراطی 
را از دل وجان برمی افکند و غفلت و دنیاپرستی را جایگزین می کند  که یاد پروردگار  و نامشروع 
الهی  پروردگار و شکر  یاد  به  که خود  و لذات مطبوع و مشروعی  تفرج  البته  و  و مطرودند!  منفور 
می انجامد، در امتداد زندگی مؤمنانه و در تقویِت معنای بندگی اند. در امتداد همین مضمون، 
معماری چهارباغ در عین زیبایی و فرح بخشی، هنری است آمیخته به یاد و ذکر معبود و تعالیم 

که مثال و نمادی از بهشت آسمانی و در امتداد نگر ۀ دینی - معرفتی است. اخالقی 



26        

فهرست منابع]]
یم.. 1 کر  قرآن 

 ابن اسکوراسیکیه، فسطیوس )1388(، ورزنامه، تصحیح: حسن عاطفی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چ اول.. 2

 ابونصر هروي ، قاسم  )1346(، ارشاد الزراعه ، به  کوشش:  محمد مشیري ، تهران: چ اول.. 3

یر بهشت، ترجمه: جمشید ارجمند، تهران: فرزان، چ اول.. 4  استیرلن، هانری )1377(، اصفهان تصو

 توزك جهانگیرى ، انورالدین محمد )1359(، جهانگیر نامه، مصحح: محمد هاشم، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، چ اول.. 5

 انوشه، حسن )1376(، فرهنگ نامه ادبی فارسی )دانش نامه ادب فارسی 2(، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.. 6

 برقی، احمد بن محمد بن خالد )1370(، المحاسن، مصحح: سید جالل الدین حسینی، تهران: دارالکتب االسالمیة، . 7

چ اول، ج 1.

 بهار، محمدتقی )1369(، سبک شناسی، تهران: امیرکبیر، ج 1.. 8

یه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ج 1.. 9 یان، رسول )1379(، صفو  جعفر

 جنکز، چارلز )؟(، »گفتگوی طبیعت با طبیعت«، ترجمه: سولماز زعیم دار، مجله معماری و فرهنگ، شماره 5، ص . 10

.64

کارآمد: با بررسی اسناد موقوفات . 11  حسینی اشکوری، سید صادق )بهار 1388(، »مصارف موقوفات اسالمی؛ متنوع و 

استان اصفهان از عصر صفوی تا کنون«، پیام بهارستان، د 2، س 1، ش 3.

یه صّفه، 5.. 12 کبر )1371(، »فتوت نامه بنایان«، نشر  خان محمدی، علی ا

 دائرة المعارف اسالمی بزرگ اسالمی، ج 3، ص 4374، کتابخانه دیجیتال مدرسه فقاهت.. 13

بزرگ اسالم، چ  . 14 تهران: مرکز دائرة المعارف  کاظم موسوی بجنوردی،  یر نظر:  ز بزرگ اسالمی )1381(،   دائرة المعارف 

اول، ج 11.



        27معنویت و حکمت در معماری سبک چهارباغ در دوران صفوی

 دالواله، پیترو )1348(، سفرنامه پیترو دالواله، ترجمه: شعاع الدین شفاء، تهران: علمی فرهنگی.. 15

بلدروف، تهران : بنیاد فرهنگ ایران.. 16 ین الدین محمود )1349(، بدایع الوقایع،  مصحح: الکساندر  واصفی، ز

 سلطان زاده، حسین )1378(، تداوم طراحی باغ ایرانی در تاج محل، تهران:، چ اول.. 17

یخ ایران اسالمی(.. 18  شاردن )1372(، سفرنامه شاردن، ترجمه: اقبال یغمایی، تهران: توس، چ اول، ج 4 )نرم افزار تار

 شمیسا، سیروس )1381(، سبک شناسی شعر، تهران: فردوس، چ هشتم.. 19

یعة، تحقیق: مؤسسه . 20  شیخ حر عاملی، محمد بن حسن )1409(، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشر

آل البیت: قم: مؤسسه آل البیت: چ اول، ج 17.

یه قمی )1378(، عیون اخبار الرضا 7، تصحیح: سید مهدی حسینی الجوردی، . 21  شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابو

تهران: جهان، ج 2.

 صدرالدین  شیرازی ، محمد بن  ابراهیم )1360( ، الشواهد الربوبیة  فی  المناهج  السلوکیة ، با حواشی  مالهادی  سبزواری ، . 22

تهران:  جالل الدین  آشتیانی ، 1360.

 صدرالدین  شیرازی،  محمد بن  ابراهیم )1381( ، المبدأ و المعاد فی  الحکمة المتعالیة ، تهران: چاپ  محمد ذبیحی  و . 23

جعفر شاه نظری ،  ج 2.

 صدرالدین  شیرازی ، محمد بن  ابراهیم )1378(،  المظاهر االلهیة  فی  اسرار العلوم  الکمالیة، تهران: چاپ  سید محمد . 24

خامنه ای ، ج 1.

 صدرالدین  شیرازی ، محمدبن  ابراهیم )1361( ، عرشیه ، تهران: چاپ  و ترجمه  غالمحسین  آهنی ، ج 1.. 25

 طباطبایی، محمدحسین )1417(، تفسیر المیزان، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه، ج 19.. 26

 طبرسی، فضل بن حسن )1415(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه األعلمی للمطبوعات، ج 24.. 27

 طغیانی، اسحاق )1385(، تفکر شیعه و شعر دوره صفوی، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان، چ اول.. 28

 عبداهلل ثانی، نور المشرقین )1377(، تعلیقات: نجیب مایل هروی، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش های . 29

اسالمی.

 فرهنگ لغت عمید.. 30

 فرهنگ لغت معین.. 31

 کمپفر )1363(، سفرنامه کمپفر، ترجمه: کیکاوس جهاندارى، تهران: خوارزمی.. 32

کامیاب، حسین )1389(، »بررسی سلسله مراتب بهشت های چهارگانه بر اساس قرآن و روایات«، پژوهشنامه علوم . 33  

یم، سال اول، ش 8. کر و معارف قرآن 

کرامتی، محسن )1383(، فرهنگ اصطالحات و واژگان هنر های تجسمی، تهران: چکامه، چ سوم.. 34  

کلینی، محمد یعقوب )1365(، الکافی، تهران: دارالکتب االسالمیة، چ چهارم، ج 5.. 35  

 لبیب زاده، راضیه )1390(، حمزه نژاد، مهدی و خان محمدی، محمدعلی، »بررسی تطبیقی تأثیر ایده های معنوی در . 36



فصلنامه الهیات هنر   |   شماره پنجم   |   تابستان 95 28        

شکل باغ - مطالعه موردی باغ پاسارگاد از دوره هخامنشی و باغ فین از دوره اسالمی« فصلنامه علمی - پژوهشی 

باغ نظر، مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر، ش نوزدهم، سال هشتم.

 لغت نامه دهخدا.. 37

یخی ایران«، باغ نظر، ش 15، سال هفتم.. 38  متدین، حشمت اهلل )1389(، »علل پیدایش باغ های تار

یخ . 39 کنگره تار یشه هاى مذهبی تحول باغ های ایرانی«، در مجموعه مقاالت دومین   متدین، حشمت اهلل )1378(، »ر

کشور، چ اول،  کرمان، تهران: سازمان میراث فرهنگی  معمارى و شهرسازی ایران: 25 - 29 فروردین ماه، ارگ بم - 

ج 5.

 مجلسی، محمدباقر )1404(، بحاراالنوار، بیروت: مؤسسه الوفا، ج 66.. 40

 مکارم شیرازی، ناصر )1374(، تهران: دارالکتب االسالمیه، ج 23.. 41

 میرفندرسکی استرآبادی، ابوالقاسم بن میرزا )1387(، رساله صناعیه، محقق: حسن جمشیدی، قم: بوستان.. 42

 هندي البرهان فوري، علي المتقي بن حسام الدین )1409(، کنزالعمال في سنن االقوال و االفعال، تحقیق و تصحیح: . 43

صفوه سقا  بکري حیاني، بیروت: مؤسسه الرساله.

ین الدین محمود )1349(،  بدایع الوقایع،  مصحح: الکساندر بلدروف، تهران : بنیاد فرهنگ ایران.. 44  واصفی، ز


