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باغ و عناصرمنظر در قرآن با تاكيد بر سوره الرحمنتصوير 

*محمدرضا پورجعفر

**بهزاد وثيق

چكيده
در بينش اسالمي توجه به چگونگي جهان پسين در دامنه وسيعي از منابع، از متون اوليه آن تا منابع عرفاني و احاديث و 

.  بهشت است كه در جايجاي قرآن از آن نام برده شده استيكي از موضوعات، روايت معاد و. ادعيه توجه خاص دارد
. اي يافته استعلت توصيفات بديع از باغ ابدي بهشت، جايگاه ويژهسوره الرحمن در اين بين، به

هاي گذشته به در تمدن...در اين مقاله، ابتدا با مطالعه پيشينه عناصر اصلي باغ اسالمي مانند درخت، آب و 
پس ازآن با مطالعه برروي . شودمثابه عناصري در ارتباط با امري قدسي، پرداخته مين عناصر بهشناسي اياسطوره

مفهوم حكمي بهشت هاي باغ اسالمي، سعي شد تا بهديدگاه حكمت اسالمي در مورد عناصر مذكور در قرآن و نمونه
به اين سوره مورد مطالعه قرار اسير مربوطالرحمن، تفنزديك شده و سپس با جستجو در متن قرآن و توجه ويژه به سوره

. گرفت

الرحمن بر اصول و عناصر منظري خاص تكيه بندي رسيد كه تصوير باغ در سورهتوان به اين جمعاز كليت مطالب مي
توصيفات قرآني از اين عناصر، چگونگي ارتباط آن با هم و حكمتي كه در لواي آن وجود دارد، شكل خاصي از باغ . دارد
.توان در باغات اسالمي تا به امروز ديدكند كه نمونه آن را ميا ترسيم مير
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مقدمه

عنوان كتابي كه در آن دستورات زندگي دنيوي و سعادت اخروي گنجانده شده منشا الهاماتي بوده كه ه همواره براي مسلمانان بقرآن
اند و محيط را در تنها دست به تغيير طبيعت زدهلمانان با اين نحوه نگرش، نهمس. اندبه كمك آن به طبيعت پيرامون خود شكل داده

. انداند بلكه در اين رهگذر با توسل به اين منبع شريف، رنگي قدسي به حيات خود بخشيدهابعاد انساني خود درآورده

گفت بلكه با مفاهيمي كه در خود نهفته  او پاسخ ميايست كه نه تنها به نيازهاي روزمرهعنوان بارزترين اين الهامات، ساختهباغ به
آن شود كه دراز اينرو باغسازي اسالمي نوعي عمل آييني محسوب مي. كنددارد انسان را به تفكر و تدبر در آيات الهي نزديك مي

.دهدهاي عالم كبير را در قالب عالم صغير اين دنيا نشان مياي از نشانهمعمار مسلمان مجموعه

هاي مردم مختلف مانند مصريان و نيز بهشت شداد تنها به مواردي از باغاب آسماني اسالم سرشار از تعابير و توصيفاتي است كه نهكت
مناسبي براي الگوبرداري برد، زمينهنام مي... اشاره دارد، بلكه با توجه ويژه بر باغ كامل كه از آن با تعابير جنت، روضه رضوان و

بهشت، يكي از الرحمن با آيات متعدد خود در زمينه توصيفسوره.كند در باغسازي دهه هاي بعدي فراهم ميمسلمين از آن
اين سوره . توجه پژوهندگان و معماران منظرسازي اسالمي طي قرون مختلف بوده استست كه موردهايي ا سرمشقترينمشخص

. دهديات باغ بهشت بدست ميترين شرح را در زمينه شكل، نوع و ساير خصوصدقيق

شد تا با بررسي اين آيات به بازخواني باغ بهشت بپردازيم كه در شناسايي باغسازي دوران اسالمي و نيز معناي باغ در اين مقاله سعي
.آيداز ديدگاه قرآن امري ضروري بنظر مي

پيشينه عناصر باغ 
درخت . كه باوجود گذشت ساليان، ارزش گذشته خود را در باغ حفظ كرده اندباغ اسالمي از آغاز تا حال داراي عناصري مشترك بوده 

اين دو عنصر در توصيفي كه قرآن درباره بهشت . اندو آب عناصر طبيعي هستند كه در اين باغها همواره نقش اصلي را بازي كرده
هاي مربوط با محل پيدايش اسالم و اشاراتي كه نگازاينرو با بررسي اهميت درخت و آب در فره. دارد نيز نقشي موثر و فراگير دارند

اين مقايسه ما را در . توان به درك پيشينه اين عناصر، خارج از فضاي اسالم توفيق يافتدر كتب آسماني پيش از قرآن آمده مي
.نمايددرك هرچه بيشتر معاني باغ ازلي كمك مي

 تمدن هاي همجوار با عربستانحضور درخت در
درخت به تعبيري تركيب آسمان و زمين و . خوريمميهايي مربوط به درخت برباستان به تعداد متنابهي از نقوش و موتيفدر دوران

سازد آب و درمجموع، كل عالم عين است كه حيات ساكن را در مقابل با آنچه در سنگ و موجودات جمود يافته است، متجلي مي
ست كه درخت براي بسياري از جوامع كهن نماد خدا و يا جايگاه ذاتي متافيزيكي بوده اين نكته قابل ذكر ا. ]215: 1379كوپر، [

عالوه در انديشه آنان درخت همواره علت باروري، سرچشمه حكمت و دانش، ناميرايي و تجلي آسمان است است و به
شاخه آن هفت سياره و هفت آسمان را نشان تدانستند كه هفسومريان درخت را نماد نوسازي كيهان مي. ]124: 1380هال، [

در داستان پارسي آفرينش، مشي و مشيانه . ]117-111: 1383پرادا، [ديدند  درخت و الهه مادر را در پيوندي متناظر ميآنان. دهدمي

	� .]43: 1381فربود، [�� ����نژاده آدميانگارد كه بعدها از آندو دهشكل دو درخت بهم پيوسته ميرا به�� ������ ����� �� 
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ست دارد و تجلي ذات او درختيبر انسان عرضه ميدر متون اسالمي نيز درختان نقش شاخصي داشته و خدا گاه در درختي خود را 
 كه نشانه جايگاه رفيع اين عنصر در نظام 1خوردافشاند و يا حتي به درختان قسم ميكه آتش گرفته باشد، به اطراف نور ميچونان
، انگور، انار، انجير، سدر، گز، هاي چون درخت خرما، زيتوندر قرآن به كرات از درختاني با ناماز آن گذشته . بيني اسالمي استجهان

المنتهي، زقوم و بسياري از درختان كه تنها با نام درخت مسواك، حنا، نبات خيارمانند، اقاقيا، درخت خردل، ريحان، طوبي، سدره
2.اي از اهميت عناصر سبز در كالم خدا داردخوريم كه نشانهميشده برشجره از آنها ياد

���� �� )0�� "��� �� ���  �.��
]58: 1384شبستري، [��� ��� �2 "   ����� �

توان به ارتباطي محكم بين درخت و معناي الهي آن دست يافت كه اين پيوند از اولين نقوش انساني تا با توجه به مطالب باال مي
. شودامروز ديده مي

گان و ارباب انواع اي از ارتباط با دنياي ملكوت داشته، بدين معنا كه درخت به تدريج از الههمان و نشانهدرخت نشانه عروج به آس
از اين گذر درخت خرما با تناظري كه در حكمت با انسان دارد، خود را بيش از ساير . خوردزميني رسته و با عالم آسمان گره مي

.نمايانددرختان مي

مجوار با عربستانهاي هتمدنحضور آب در 
خداي آب (و انكي، ) خداي خدايان(شد، به دو خداي انليل درميان سومريان اوليه باريدن باران و سيلي كه پس از آن جاري مي

اي است كه در ايران باستان نيز آب پس از آسمان دومين آفريده از آفريدگان هفتگانه.]Kramer51,1969:[منسوب بود ) وحكمت
 و 3فصل اول، بند: 1369دادگي، [شدرده و اصل همة آفريدگان بجز تخمة مردمان و چارپايان مفيد از آب پنداشته ميكاورمزد خلق

كنند و او را به شكل انساني كه مشغول شير دادن است، تجسم  ياد مي3 مصريان نيز با احترام از رود نيل به عنوان خداي هپي.]54
.]Griffiths ،1966 :61-57[كردندمي

تقريبا همه آيين كنعاني در حول اين كرده  و اهميتي را بازي  نقش پر4هواي سوريه و فلسطين نيز در گسترش آيين كنعانيآب و
]]Bally ،48:1971تشويش و نااميدي ساخته شده است، يعني آرزويي دور و دراز براي داشتن زميني همواره حاصلخيز و داراي آب

.  در محل پيدايش اسالم نيز ديدتوان را مينمودكه همين

در فرهنگ اسالمي با توجه به محيط خشك عربستان و حوادث مهم تاريخ اسالم باالخص تاريخ شيعي، كه با اين عنصر گره خورده 
5.شناسي فرهنگ اسالمي دريافتتوان حضور برجسته آب را در قرآن و ايجاد نشانهاست، مي

است كه آنرا به خدا و يا خداياني بلندمرتبه مربوط د كه ارزش معنوي آب در ميراث بشري چنانتوان بوضوح دي ميبا اين توصيفات
.خوردساختند و خلقت جهان و حيات دنيوي و اخروي نيز ابتدا با آب گره ميمي

دوران نزول وحيآباداني در 
هايي ديگري در شناخت اهميت باغ ه نشانهتوان بمي) ص(با شناخت اقليم عربستان و تاثير آن بر باغباني زمان حضرت محمد

.بهشتي بين مسلمانان پي برد

عربستان اقليمي بسيار خشك را در جنوب غربي آسيا شكل داده است كه نقاط سبز عمده آن به تعداد بسيار كم و پراكنده جزيرهشبه
يكي هاي زيرزميني آب  وجود سفرهه كهتدر اين بين مدينه، وضعيت مطلوب تري داش. در نقاط غربي و جنوبي آن پخش شده است

كه در زمان هاافزون براين عوامل، وجود تعداد زيادي از رودخانه. ]31: ه1328عسقالني، [محسوب مي گرددزراعي شكوفايياز علل 
ورزي قرار عنوان شهر كشا شهر مدينه را در درجه اول به]63: 1960يعقوبي، [شدند، بارندگي و سيالب از سنگالخها جاري مي

]606: ق.ه1382ابن اسحاق، [زيادي نداشتند نخلستان مدينه كه به حوائط مشهور بودند مساحت. ]86-82: 1957حموي، [است داده
. ]62-56: ق.ه1372ري،همط[اي جهت حفظ باغ وجود داشت خانهو هر باغ داراي يك چاه مخصوص به خود بود و در كنار چاه،
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يكي از چاههاي نزديك به اي ازدادند، مگر سوراخ كوچكي كه از آن آب باريكهاحتياط براي باغ دري قرار نميدليل داران بهبرخي باغ
شد و يا آب چاه استفاده ميفصليهايروددر آبياري باغها از آب. ]60–59: 1374مسلم، [نامند ميربيعاباغ وارد مي شد كه آنرا

.بسيار كمياب بودلذا اسالم جايي شكل گرفت كه آب و سبزي در آن . يت پايدار نبوداما اين وضع]96: ق.ه1328عسقالني، [

ناپذير و دائمي، يعني آنچه كه او در صحراي هايي از اين دنيا ولي با پوششي فنابراي مسلمان صدر اسالم، بهشت جايي بود با نشانه
قرار داده است و بسياري از نمودهاي اين بهشت در قرآن و ، جزاي پرهيزگاران را بهشت  نيزقرآن. آوردعربستان به دست نمي

.تفاسيري كه برآن شده، آمده است

طبيعت و باغ در حكمت اسالمي
در حكمت . ]15: 1359نصر، [نظر هر تمدن نسبت به طبيعت انعكاس برداشت و موضع آن تمدن درباره حقايق ملكوتي است 

در . ترتيب، هوا، آب، خاك، معادن، نبات و حيوان و آنگاه در آخر همه انسان آفريده شداسالمي در ميان عناصر، ابتدا آتش و بعد به 
 و انسان نيز كه ]66و62: 1363نسفي،  [اين ديدگاه آسمانها و زمين زنده اند و علم و اراده و قدرت دارند و حركات آنها ارادي است 

. خلقت است و اين چرخه دائم درحال بازگشت به نقطه آغازين استپس از آنان آفريده شده است، نقطه نهايت و نيز بدايت چرخه 

]38: 1384شبستري، [چو كوه است استخوانهايي كه سخت است     نباتت موي و اطرافت درخت است 

ت الهي در باغ اسالمي عناصر و آيات خدا از آب، باد، خاك و آتش تا آسمان، زمين، درخت و ستارگان كه جايجاي در قرآن بعنوان آيا
رسد و باغ با گرد هم آوردن آن در با تفكر در اين نشانه هاست كه آدمي به تكامل انساني مي. اند، گردهم آمده اندنام برده شده

ها هاي ديگر فرهنگتوان آنرا با باغشود و ميمحيطي محصور به جايي مناسب براي انديشيدن در باب عوالم كبير و صغير مبدل مي
�� ��/� )�� �3مقايسه� �	4�� 5�� �� .��-� �6�� 7�� � )�� �� . �� �8�903 �0:; �� �	4�� 5�� �<=	 )���� 

���> �� �� ��� � !�?@ A�B
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��� ��� ���� ��� ��� ���� C�� EF+ � G�' C���]Brooks ،1978 :45[

باغ با طبيعت خود و تسلط عناصر تلطيف كننده مانند آب و درخت و آسمان، كه در روايات به اين خصيصه آنان اشاره شده است، در 
آن، انسان را از تحجر دنيوي رهايي بخشيده و او را به نهاد و فطرت خود نزديك مي كند، چونانكه گويي رفتن در باغ مانند سلوك 

��عارفانه اي است كه  )3 �� ���� �	�H �!��� ��*	 �� ����� �� �!��� �� � ��#� �	 ���
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D�/�K� L�� ��� M; �� ��]20: 1384شبستري،[�

ا با نشاندن درخت و نظاره آسمان و آيينه آن در آب ست كه خدا بدو داده و لذشود نشانه قدرتي اساز ديده مي-آنچه در باغ انسان
نشانه بودن عناصر تنها به كالبد . است كه مي توان به قدرت اول توجه داشت و اينهمه انسان عارف را از كبر به خضوع مي رساند

ور آبي و سردر خود از آنان خالصه نشده و روابط بين درختان و آب و خاك و گل، ميان آب و آسمان و باد، بين كوشك، حوض، مح
. خالق اشاره داردونظم هستي و نسبت مخلوقات

خاك در خود جوهري دارد كه با بذري كه در آن مي نهند مي تواند بذر را به درختي تنومند مبدل سازد كه هم براي ديگران حيات 
گردد، ميرسد و سرانجام باز به خاك برميبخش است و با آنكه پاي بسته خاك است، اما سر بر آسمان دارد و هر لحظه به تكامل 

6).از خاك برآمديم و در خاك شديم(دهد و هم نشانه معاد حقيقي آخرت است هم معاد را در دنياي خاك نشان مي

اي از معرفت و دانشي فوق بشري درخت در فرهنگ و ادبيات اسالمي نمادي از حكمت خدا در خلقت بوده كه هر برگ آن نشانه
.به همين ترتيب هر درخت كتابخانه اي از معلومات و دانش هاي متعالي محسوب مي شود7.است
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هاي فراوان كه در پايان ها و ريشهرويد با شاخهاي درختي ميدرخت نمونه كاملي از تجميع وحدت و كثرت است، چنانكه از دانه
. گرددچرخه دوباره بوسيله دانه، ميوه خود به زمين بر مي

�� �����N�� �� � C� �� �� �80H �� ��#O� 7��� ��N4/�] ،35: 1384شبستري[

از . ريز نشانه تجديد حيات و چرخه مرگ و زندگي دنيوي استبودن و درخت برگمرگي و ابديدر همين رابطه درخت سبز نماد بي
 و سرو نيز نماياشگر شعله ]Hanaway ،1976 :47-46[ست از درخت چناراين دست درحكمت باغسازي اسالمي طوبي نمونه ازلي

.]60: 1377كوركيان، [جاوداني هستي است 

باد با گشتن در باغ پيام باغ را به . هاي الهي است كه عالوه بر آنكه آهنگ حيات را مي نوازد در تلطيف هوا موثر استباد يكي از آيت
در يك آن به هم است و خنكاي باغ را به جايي كه از آن محروم است باغ ديگر مي برد، پيوند دهنده آب و درخت و همه عناصر باغ 

ها با بوهاي خاصي ارتباطي انسان. بردباد چون پيامبر بركت در باغ چرخيده و بوي خوش را به انسان و جاي ديگر هديه مي. بردمي
بوي خوش . كنندو روان خود مرور ميرسد، همان خاطرات را در ذهن سازند كه هرگاه همان رايحه به مشامشان ميمعنوي مي

. هاي باغ يادآوري از باغ عدن است كه زماني از آن رانده شده استگل

قرآن، سوره [ و ائمه و اوليا، 8]15قرآن، سوره مائده، آيه[اهللا ، رسول]35قرآن، سوره نور، آيه[نور در عرفان و متون اسالمي نشانه خدا 
سايه نيز .  است]20و19قرآن، سوره فاطر، آيات[، هدايت و بصيرت ]257قرآن، سوره بقره آيه[، ايمان و سعادت ]8تغابن، آيه

�! ��" +��J. است كه در قرآن بانعمتي  ��0I� "��� ��	� . �� �� "��� ���	 �� �� ���� � ��!H )�� �
� �F��� ���� �	�
� �( ��� "�
� �
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�F�� "
��� �!H S�� �� �� ���� .� !� �
� ��� �� ���0�� 5�� .��; �Q� ��� ��#'��F/ �
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 ��� .�Y �
� ����� �� ������ ��� .��; C� ���� �:���3 �] ،20: 1384شبستري[

بر منظرسازي سنگي و مانند ) درخت، گل، سبزه(و طبيعت زنده ) آب، باد، خاك(بخش روست كه در باغ اسالمي طبيعت حياتاز اين
صري الهي مانند نظم، وضوح جلوه بتوان بهها، مي و در صورت درك صحيح ناظر و هنرمند از اين مباني و نشانهآن برتري دارد

.وحدت، تعادل و تذكر را در باغ مشاهده كرد

م18غربي كردستان، قرنباغ، شمالقالي.1تصوير
. موزه هنري متروپوليتن، نيويورك:ماخذ
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كهن عالميشهدر اند. نيز راه يافته است) باغ-فرش(هندسه باغ اسالمي مشتمل بر دو محور عمود برهم است كه در فرشهاي ايراني 
)1تصوير. (]32: 1372آذرپاد، [شد كردند تقسيم ميرود آنرا از هم مجزا ميوجود به چهاربخش كه چهار

باز در معماري منظر بين اين خردورزي رياضي از دير. كندقالب هندسي باغ از تسلط تفكر هندسي و تقارن جوي او حكايت مي
ها در باغ با  تضاد بين رشد ارگانيك درختان، بوته ها و گل.]21:1384زاهد زاهداني،[ت النهرين و ايران جاي خود را باز كرده اس

دهد و اين نسبتها بگونه اي است كه با نشان دادن تسلط عمدي انسان هندسه راست گوشه باغ هندسه طبيعت را نشان مي
اين مطلب نشانه توجه به انسان در طرح بنديها و .]Laurie�1968:27[دهدبر طبيعت هندسه را در باغ نشان مي) اهللاخليفه(

هندسه . ها و زمينه هندسي آنان ديداي ديگر در نقش گياهان كاشيكاريتوان بگونهاين تركيب را مي. نمادپردازي هندسي آنست
دالت وي در جهان استارگانيك گياهان و اقليدسي محورها نشانه هندسه حاكم بر عالم كبيره و انعكاسي از ذات خداوند و ع

]Brooks �1978 :19[ . هندسه اسالمي عالوه بر بياني رياضي و تركيبات پيچيده جبري با حس شهودي نيز آميخته است و نه تنها از
ديبا رجوع شود به گزارش ديدار داراب [خصوصيات اقليمي تاثير پذيرفته است كه با ملزومات فرهنگي و حكمي نيز يگانه شده است 

.]27و28شماره :  آبادي"گزارش يك ديدار"و هوشنگ اميراردالن با عنوان 

تصوير بهشت در قرآن
مجردات حروف گذشته پا در عالم محسوسات بگذارد و درك عالموست براي انسان تا با شناخت آن به تمامي از كلماتقران كتابي

هاي قران به توان با يكي از سورهرو هر جنسي از طبيعت را مياز اين. ]40: 1371مطهري،[معني خلقت دست يابد هآن بدر يك
من ":فرمايدخدا مي. ]63: 1363نسفي، [اي و هر موجودي را با يكي از حروف منطبق دانست موازات و هر نوع را با آيه

 بهشت انعكاس خداست، نه لذا.]42: 1384ي، رازاسدي ["رو جهان را آفريدمخواستم شناخته شوم، ازاينپنهان بودم و ميگنجي
الزم است كه انتهاي حوادث به حادثي باشد كه ماهيت يا ":گويدمالصدرا اين معني را بگونه اي ديگر مي. حجابي كه او را بپوشاند

. ]94: 1381شيرازي، ["حقيقت آن، عين حدوث و تجدد باشد

تاباند  ميدهد و بازرنگ را امتداد ميكمان نور بيتاباند، همانطور كه رنگين باز ميباغ آشكاري است كه پنهان را امتداد داده و آنرا
اي نائل شده و بر اساس آن يا انسان نيز پس از مرگ با پيوندي كه با عقول و نفوس عالم علوي دارد، به مرتبه. ]258: 1383شوان،[

�! � �FU��( . ]73-70: 1363نسفي،  [يابدبه رضوان الهي دست ميافتد يا در بهشت طبق ميزان نيل به عالم كبير به دوزخ مي
 ���J$�� �� �� ��F�� ��� � �
J� ������ �� �� �� ��
� ���H � ���� ����� �� �� ��I	 �� ��� �� �$�� �=��	 �
� �$�� ,��

�
�9.دهد و او را دوباره به آن بهشت رجعت ميرا به آن بهشت وعده دادهعلت پشيماني آدم از گناه اول وي خداوند به . �� �����0 

توان نمي. وقفه استجايي رسند بوده و اين پذيرايي مداوم و بياز  محل استراحت و پذيرايي خستگان راه دراز كه يبهشت قرآن
يرايي دور از دسترس معني محكمي براي چگونگي اين پذبهشت و پذيرايي آن را مانند پذيرايي اين دنيا مثال زد از اين رو رسيدن به

كند كه خدا اولياء خود را در باغ انس خود كرده است و در آن در اين زمينه اين پذيرايي را چنين وصف مي) ع( امام صادق10.است
هايشان برافراشته در حضرت الهي است و آنها هر زمان از اين هايشان استوار در سر آنها و شاخههاي معرفت نشانده كه ريشهدرخت

اين باغ داراي .  اين اقامت دائمي است و لذا به تناسب اين اقامت ابدي، نيز بستري فراهم شده است11.چينندرختان ميوه انس ميد
ست ابدي كه نه مانند سايه دنيا از قلّت نور است كه خود سايه در اينجا نورست، نوري تلطيف شده از شعاع نوراالنوار كه ايسايه

) رضامندي( اين اقامت در راحتي كامل و ميزبان و مهمان از آن راضي هستند، اين آرامش و امنيت 12.عالي دارداشاره به ذات باري ت
هايي و  خداوند براي بهشتيان خانه13.ها و توصيفات بهشتي بر اين رضايت تاكيد داردنقشي اساسي در باغ دارد چنانكه تمامي رنگ

 كه فرشتگان از اين 16 در است8 بهشت داراي15.ها در نهايت پاكيزگي و زيبايي هستند خانه اين14.استآوردههايي را فراهمنيز قصر
رو در  از اين17.آشنايي فضايي با تاكيد بر همراهي فرزندان، همسران و والدين، آمده است. رسنددرها به ديدار و پذيرايي مومنين مي
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وده نيست اگر بپنداريم، اين بهشت برخالف باغ دنيوي، ديوار و يا حصار يا بهشت ترس، عدم امنيت و مانند آن وجود ندارد، لذا بيه
 درهاي اين بهشت به روي مومنين باز است و حصاري در اين باغ 18.آنچه باعث عدم دسترسي به آن از سوي غير باشد، داشته باشد

اين باغ . ان اعراب صدر اسالم و بعدها مقايسه كردتوان اين مورد را در تقابل با نحوه نگهداري از باغ در مي مي19.شودديده نمي
هاي خالف دنيا، از محدوديت آب و ساير مشكالت باغ دنيوي، دور است و نيز آنكه بي عيب و نقص است و براي تمام درخواستبر

اگر آنگونه . ظر قاطعي دادتوان ن در مورد نحوه آبرساني و چرخش آب نمي20.مومنين اجابتي وجود دارد كه از پيش تعيين شده است
كند، و آنرا براي قصرها و كاخ و كوشك هاي بهشتي كه چرخش آب را كنار درختان آن مانند دنيا بدانيم، كه از كنار درخت عبور مي

م، اما اگر درخت و قصر را به موازات هم نبيني. هاستتوان به نتيجه مشابهي رسيد و آن گردش آب حول كوشكنيز تعميم دهيم، مي
هايي كند، كه آنجا يا در حوضوسيله منافذي از قصر عبور ميتوان به اين معنا يافت كه آب بهجمله گذر آب از زير قصر را مي

.گشايدشود و با عبور از كوشك راه خود را به باقي باغ ميچرخيده و خارج مي

اي كه در باغ  درختان عمده21.به تماشاي آب و بهشت مشغولنداند، دادههاي تكيههايي سبز رنگ بر تختكه با لباس مومنين درحالي
22.است كه نشانه اهميت مثمر بودن درختان باغ بهشت است...المنتهي، طوبي، انگور، وذكر شده است درختاني چون سدره

يت فضايي با نمونه دنيوي آن، مندي، كيفها، نظامباتوجه به آيات باال به تفاوت عمده خصوصيات باغ بهشتي از ابعاد گستردگي، بهره
توان بهشت را نمونه آمال و آرزوهاي انسان براي زيستن در جهاني ديگر با مشابهات دنياي پيرامون حال ميدرعين. يابيمدست مي

.ودشاين نمود در تشابهات بسيار بين طبيعت مطلوب دنيا با باغ بهشتي ديده مي. هاي اين دنيا، دانستخويش، البته بدون نقص

باغ در متن سوره الرحمن 
در اين سوره به طور مشخص . ست كه در باب توصيف باغ اخروي، توصيفاتي را در خود داردترين سوره هائيالرحمن از متشكلسوره
.اي بر شرح بهشت دارد لذا از باقي آيات صرفنظر شده است تا پايان، توجه ويژه46از آيه

بسياري از تفاسير . دهد كه در باب چگونگي اين دو بهشت تفاسير مختلف ايراد شده استعده مي را و23 خداوند دو بهشت46در آيه 
النعيم نام گرفته  عدن و ديگري جنه اين دو بهشت يكي جنه. بر دو جنبه بهشت چه از بعد معنوي و چه بصري و دنيوي اشاره دارند

 بعضي نيز اين دو بهشت را ).بهشت بيروني و اندروني است(است گاه اوست و ديگري جاي همسران و خادمان وي كه يكي نشستن
نويسند كه منظور از دو بهشت، دو بعضي ديگر مي. ]426-25: 1357الميبدي ، [دهند يكي به آدميان و ديگري را به پريان نسبت مي

اند كه معنايش اين است كه در باغ است، يكي درون كوشك اصلي و ديگري كه بيرون كوشك اصلي قرار دارد و بعضي ديگر گفته
مكارم [خسته شد به آن بهشت ديگر رود، تا لذتش به حد كمال برسد آخرت دو بهشت جداي از هم دارد، تا هرگاه از اين بهشت

زير بهشتي كه با توصيفات نهرهايي كه از (تفسيري ديگري نيز اين دو بهشت را يكي بهشت جسماني . ]162: 1385شيرازي، 
اين تعابير در حقيقت از . كندمعرفي مي) خداوندمعناي رضايبه(و يكي بهشت روحاني ) درختانش ميگذرد ويا مانند آن توصيف شده

را چهار ترسنندگان . استديگر به جنس آن هم اشاره شدهجايي. ]184: 1382طباطبائي،[است مقايسه آخرت با وضع دنيا ناشي شده 
. 24]435: 1357الميبدي، [ت زرين و دو بهشت سيمين دو بهش: بهشت است

امروز هنگامي كه در سوره الرحمن از دو نوع ":كندشيمل در ذيل شرح مفهوم چهار باغ، به سوره الرحمن اشاره ميماريپروفسور آنه
شود، قوه مات آغازين سوره اقتباس ميچنيني كه ازكلهايي كه از هر نوع دوگونه وجود دارد و الهاماتي اينباغ، دو آبشار جاري و ميوه


		�� ��������["شودتخيل ما بندرت دچار حيرت مي :��[.

 را تقليدي )اندكه چهارباغ ناميده شده(ي شاهي هاراه نباشد كه طرح مربعي و چهارگوش كوشك باغاين ممكن است كه حرفي پر بي
شدند كه چهار آبراهه به اي اكثراً در حول كوشك يا آرامگاهي ساخته ميخانهبندي چهاراين تقسيم. گونه بدانيماز اين باغهاي بهشت

عربي نيز ابن. استاي بنا شدهنمود كه باغي بهشتي بر روي رودخانهشد و با گذر اين جريان آب از زير آرامگاه چنان ميآن منتهي مي
ست كه پيش از آنكه به سن تكليف و كودكان خردساليا مسكنهيكي از باغ": گويدوي مي. كندهاي دوگانه اشاره ميبه اين بهشت
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علت سزاي گناهانشان تا زمانيكه عقوبت به اتمام برسند و اند و دومين باغ نيز مسكن مومنيني است كه بهبلوغ برسند از دنيا رفته
خاطر جزاي حقيقي كه براي آناني است كه بهست بهشتي و باغ دوم باغي. اجازه دخول به بهشت را دريافت كنند بايد در انتظار بمانند

ها داراي صددرجه است كه به تناسب  باغ است كه هركدام از اين باغ8اين باغ شامل . اندعمل خير و عبوديت خود به آن رسيده
.]21: تاعربي، بيابن["گردداي از آن نائل مي مرتبهدهد بهعمل خيري كه مرد يا زني در دنيا انجام مي

: دهد، و معناي جمله اين است كهيكي اين كه جمع فن باشد كه معناي نوع را ميدرخصوص كلمه افنان دو احتمال هست48در آيه
معني تر و پربرگ باشد، كه درصورتيعني شاخهو يكي ديگر اين كه جمع فنن. ها و ساير لذاتندبهشت داراي انواعي از ميوهآن دو

 اين احتمال نيز هست كه منظور هاي پير و جوان دنيا داراي درختاني نرم هستند بهشت برعكس شاخهشود كه آن دوجمله اين مي
.]164و63: 1385شيرازي، مكارم[هاي مختلف باشد هاي مختلف از انواع ميوهدرختاني با شاخه

 چشمه ها التسنيم و ديگري السلسبيل  از اين يكيكندكلمه عينان داللت بر عظمت امر آن دو چشمه در آن دو بهشت مي50در آيه
آب . گيرد كه از كوهي از مسك سرچشمه مي27 و ديگري از شرابي پاك است26 و عسل مصفي25نام دارد، كه يكي از آب غيرآسن

ه عمرالوراق امكان مشابهت اين دو چشم و ابوبكر محمد بن]164: 1385مكارم شيرازي، [شود كم نميها هيچگاه قطع يااين چشمه
و ) چشمه معرفت(تواند يكي معنوي اين دو چشمه نيز بر طبق سابق مي. ]426: 1357الميبدي، [داند هاي دنيا منتفي ميرا با چشمه

ها را به تجلي صفات و بهشت را به مشاهده ذات تعبير برخي اين چشمه. باشد) و آبهاي شير، عسل، شرابمهچش(ديگري مادي 
].474-1: ه1420كثير، ابن[اند كرده

ديگر چون هايدر قرآن از تخت. پردازدبه امنيت روحي و آرامش خاطر بهشتيان اشاره دارد و به محل نشستن آنان مي54در آيه
معني به كلمه جني. ]165-66: 1385مكارم شيرازي، [شود نيز ياد مي) سايبان بيهايتخت(و سرير )دارسايبانهايتخت(ارائك 

درختان هاي چيدنيي كه وقت چيدنش شده باشد، و كلمه دان بمعني نزديكي است و معناي جمله اين است كه ميوهميوه رسيده ا
دو بهشت ياد شده، دو بهشت ديگر نيز هست كه هر چند بر عالوه .]185: 1382طباطبائي، [بهشتي نزديك و در دسترس است 

اين دو بهشت . تر از آن دو استدرجه فضل و شرف پايين است، ولي از نظرمحتوي و نعمتهايي كه در آنها است شبيه دو بهشت اول
اهل اخالص است، بعضي از مفسرين آيه را به نزديكي دو بهشت تر از درجه ايمانمخصوص مؤمنيني است كه درجه ايمانشان پايين

مكارم شيرازي، [آن صاحبان دو بهشت اول است توان چنين پنداشت كه اين دو بهشت هم از اند، و اگر چنين باشد مياول معنا كرده
به درجه عاليتري در اند كه اين دو بهشت افضل و بهتر از دو بهشت سابقند، و صفاتي كه در آن دو بودكردهبعضي ادعا. ]175: 1385

بهرنگش متمايلطوري كه از شدت سبزي  كلمه ادهيمام از واژه دهمه بمعني سبزپررنگ است، به64در آيه. اين دو بهشت هست
و آن قدر سبز است سبزي و غرور درختانش بنهايت رسيده،":فرمايدمذكور ميبهشتجمله در وصف دوايندر، 28باشدسياهي شده

در . ]176و177: 1385مكارم شيرازي، [اين رنگ نشانه طراوت و خرمي گياهان و درختان بهشت است . برگها متمايل به سياهي شد
.جوشد، اشاره شده استهايي كه آب آنها بشدت ميه كه داراي فواره به دو چشم66آيه

منظور از اين آيه گستردگي اين باغ و نيز شرايط خاص آن كه انواع .  است30 و درخت انار29، درخت خرما68مراد درخت ميوه در آيه 
شود زيرا سايه بهشت چون ه اين درختان قطع نميساي. نشينند و مانند درختان و اقليم زمين نيست، مي باشددرختان در آن به بار مي

اين سايه اشاره به استراحت دائمي بهشتيان نيز . ]498-4: تاالبيضاوي، بي[سايه دنيا نيست كه وابسته به طلوع و غروب آفتاب باشد 
]154: برسوي، بي تا[دارد 
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ولي بعضي از مفسرين . هاي فراوان ديگري در بهشت استگردد، پس شايد منظور بهشتها بر ميبه بهشت، ضمير فيهن70در آيه
اندهه و نخل و رمان برگردانيده فاكو بعضي ديگر ضمير را به. اند كه ذكرش در آيات آمدهرا همين چهار بهشتي دانستهمرجع ضمير

هاي دنيا قابل هاي بهشت از نظر وسعت، گستردگي و زيبايي با خيمهخيمه. بهشتيان اشاره شده است محل سكونت ادامه بهدر
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شود چوبي و هر خانه مدوري نيز اطالق ميهاياي محدود نبوده و به خانههاي پارچهالبته معني كلمه خيمه به خيمه. مقايسه نيستند
76دركتاب صحاح درباره آيه. ]184-83: 1385مكارم شيرازي، [گ و مانند آن ساخته نشده باشد شود كه از سن گفته ميايو به خانه

كنند مجلس آذين درست ميهاي گسترده درختان و نيز پارچه سبزي و رنگارنگي است كه با آنبمعني برگكلمه رفرف: گويدمي
رفرفاست كه صفت) سبز( اخضر جمعكلمه خضر. كا استمعني بالش يا مت: اندبعضي هم گفته. ]185: 1385مكارم شيرازي، [

هاي معني جامهديگر بهگفته جمعيهو ب) نوعي جامه( طنفسه  وحيرههاي بافتمعني جامهگفته بعضي بهه بكلمه عبقريو. گرفتهقرار
است نيز آمدهپريانمعني شهرمعني ديبا است و نيز بهگفته جمعي ديگر بههبافته از مخلوط پشم و نخ، و ب

.]185: 1385مكارم شيرازي، [

: مانندتمركزگراييعلت قرارگيري عناصراين مسئله به. يافتن مركزيتي مانند دنيا، كه بهشت برگرد آن نظام يافته باشد مشكل است
زد كه در حدستوانازاينرو مي. هم استكناريافت، درتوان ارزشي براي هركدام ميكه عموماً هم...ها، قصرها وها، حوضچشمه

مركزيت . كرد و تمركز باغ بهشت در معاني مشترك و مركزيتي معنوي ايجاد شده استهندسي را جستجوبهشت نبايد، مركزيتي
در منظر حسي . نيازي نيستعلت ايجاد بصيرتي جامع به تمركزي مانند اين دنيا گره باشد و هم نشانه، اما در بهشت بهتواند هممي

.]44: 1381نوربري شولتز،[شود زيرا نشانه عمودي نماد ارتباط با امر قدسي دور از ديد است بهشت، خطوط اصلي عمودي محسوب نمي
در هريك از دو جفت باغ بهشتي كه در سوره الرحمن آمده است، تفكيك بين باغ عمودي و باغ افقي، تفكيك قابل قبولي است و 

رو باغ نماياند، نيست، ازاينكند يا ميگونه كه نسبت به مرتبه مقصور خود را افشا ميت دوم چيزي نيست غير از خدا كه آنبهش
. ]293ص:1383شوان،[دهد عمودي مقام وصال است و دو باغ فرودين بهشت رويت سعيده است كه سعادتي افقي را نشان مي

توان به چهارچوبي كلي براي باغ بهشتي رسيد كه فارغ از تفاسيري كه به كالبد اين يباتوجه به تفاسيري كه در اين باب آمده م
ست بي حصار و بي انتها كه ساكنين آن در آرامشي ابدي، از سايه دائمي برخوردارند و تمام بهشت توجه ندارند، شكل بهشت باغي
 است كه متضاد با آنرا در ين آرامش در قالب باغي گردآوري شدها. اند را يكجا در دست دارندآن موهبتي كه در دنيا از ان دور بوده

.توان ديدرويد، ميهاي باغي كه درخت زقوم در آن ميجهنم نيز با نشانه

نتيجه گيري
اين اهميت در دين اسالم . توان دريافت كه عناصر طبيعي در ديدگاه انسان، سرشار از مفاهيم معنوي استتوجه به مطالب فوق ميبا

الرحمن، در سوره.شودگيرد و اين عناصر مادي، معنايي فراتر يافته و به عنوان پاداش انسان نيكوكار قرار داده ميمورد تاكيد قرار مي
شود كه در هر كدام از اين موضوع، چهار باغ بزرگ را يادآور ميكليات .استشده باغ در دو سطح جزئيات و كليات مورد اشاره واقع 

هاي باغ و مدوله شدن آن در باغچهچهارتر يادآور طرح كلي باغات چهارگانه و باغات كوچكتعداد. تر قرار دارنداغاتي كوچكباغات، ب
در باغ قرآني از عناصري مانند درخت، .مزار تاج محل ديد-بندي باغاتي مانند باغتوان نمونه آن را در طرحتر است كه ميكوچك

درختان باغ براساس نوع در جاهاي متفاوت قرار داده . دار نام برده شده است، صفه و تخت هاي سايبانچشمه، نهر، فواره، كوشك
 مثمر نيز بيشترين حضور را درختان. دهدبهشت و طوبي چونان چتري تمام بهشت را پوشش ميالمنتهي در مرزهاي سدره. شودمي

و فواره ذكر شده است كه دو چشمه عمده در باغ و نهرهاي مربوط به ) نهر(عنصر آب در قالب چشمه، جوي آب . در اين باغ دارند
اند تا هم بر كوشك تاكيد هايي قرار داده شدهها نيز بر صفهكوشك. شودتواند طرح كلي آب رساني دو جوي موازي را يادآورآن مي

تواند تصور شود، اما تن، در حاالت مختلف ميهمنشيني آب و كوشك براساس م. شود و هم بهشتيان بر آن به نظاره باغ بنشينند
)2تصوير(. تواند عبور آب از سطوح زيرين كوشك باشدبراساس آيات،  بهترين گزينه مي

صفه

تخت سايبان دار

فواره 
كوشك

درختان  

بندي آب و كوشك براساس باغ قرآني طرح .2تصوير
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صورت الرحمن بهسورهعربي برابن تفسيرخصوصفوق و بتوان براساس مطالبتايي را مي8ترشكل كلي باغ و باغات كوچك
. تصور كرد3 شماره تصوير

توان به حال مياما در هر. درباره موقعيت دو چشمه ذكر شده و يا جاي دقيق كوشك در باغ نتيجه مورد قبولي حاصل نگرديد
.الرحمن ذكر شده با باغاتي كه بعدها در سراسر جهان اسالم بوجود آمد اشاره نمودهايي ميان باغي كه در سورهمشابهت

توان دريافت كه تشبيهات قرآن از باغ بهشتي، كمالي از آرزوي دائم بشر براي زيستن در طبيعتي است كه در چه در باال آمد مياز آن
اين باغ با آنكه بسيار به باغ دنيا شبيه . آن با آرامش زندگي كند و دور از انتظار نيست كه انسان آرامش را در باغي پس از مرگ بيابد

تواند به عنوان الگوي الهي كه بشر سعي در رسيدن كند، ميبه خصوصيات آن كه خود را از ساخته بشري فراتر مياست ولي با توجه 
عنوان بهترين پاداش در نظر گرفته هاي پاك بهاين الگوي معنوي جايي كه خداوند براي انسان. به آن را دارد مورد توجه قرار گيرد

.طراحي چنين عناصري در منظر و باغ اسالمي سوق داده استاست، ذهن طراحان را نسبت به ايجاد و 

پي نوشت 
1قرآن كريم، سوره تين، آيه ( والتين و الزيتون.1
)المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم، ذيل مورد فوق(  بار از كلمه درخت ياد شده است27در قرآن .2
3.Hapy
4.Canaanite religion
)المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم، ذيل مورد فوق( ده است بار از كلمه آب ياد ش64در قرآن .5
31 لوقا، باب هفدهم، آيه "ملكوت خدا در درون شماست".6
)سعدي(هر ورقش دفتري است معرفت كردگار برگ درختان سبز در نظر هوشيار.7
)6(مع اهللا لي"مقابل گردد اندرنبي جون آفتاب آمد ولي ماه.8
شود كه در آنجا كار ي كه به جنتي كه در آنجا بود، رجعت داده خواهد شد ليكن تا زماني كه به آن جنت برگردانيده شود بجائي فرستاده مخداوند به او وعده داد.9

آغاز آفرينش -001طبه خ) ذبيح اهللا منصوري(ترجمه نهج البالغه ، .كند و وسايل زندگي خود را فراهم نمايد و در آنجا، تبار او متعدد شوند و رو به افزايش بروند
...آسمان و

اللّهِ خَيرٌ لِّألَبرَارِتَحتِها األَنْهار خَالِدِينَ فِيها نُزُالً منْ عِندِ اللّهِ وما عِندلَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَواْ ربهم لَهم جنَّات تَجرِي مِن) 198-عمرانآل(.10
134، مركز جهاد دانشگاهي، ص1373 پل نويا، اسماعيل سعادت، چ اول، تفسير قرآني و زبان عرفاني،.11
 ونُدخِلُهم ظِـال ظَلِيالًأَزواج مطَهرَةٌتَجرِي مِن تَحتِها األَنْهار خَالِدِينَ فِيها أَبدا لَّهم فِيهاوالَّذِينَ آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ سنُدخِلُهم جنَّاتٍ) 57-النساء(.12
الْعظِيماللّه عنْهم ورضُواْ عنْه ذَلِك الْفَوزجنَّات تَجرِي مِن تَحتِها األَنْهار خَالِدِينَ فِيها أَبدا رضِيقَالَ اللّه هذَا يوم ينفَع الصادِقِينَ صِدقُهم لَهم!) 119-المائدة(.13
.2، انجيل يوحنا، باب چهارم، آيه "ام عمارت بسياري هستدر خانه پدر آسماني".14
نٍ ورِضْوانٌ منَ اللّهِ أَكْبرُ ذَلِك هو الْفَوزعدتَحتِها األَنْهار خَالِدِينَ فِيها ومساكِنَ طَيبةً فِي جنَّاتِوعد اللّه الْمؤْمِنِينَ والْمؤْمِنَاتِ جنَّاتٍ تَجرِي مِن) 72-التوبة(.15

ظِيمالْع
)12-426-2مثنوي معنوي، مولوي، ...(هشت جنت را ز رحمت هشت در.16
كُلِّ بابٍالَئِكَةُ يدخُلُونَ علَيهِم منذُرياتِهِم والموأَزواجِهِم ومنْ صلَح مِنْ آبائِهِمجنَّات عدنٍ يدخُلُونَها و) 23-الرعد(.17
ادخُلُوها بِسالَمٍ آمِنِينَ!)46-الحجر(.18

تر هاي كوچكباغ قرآني و باغ4بندي  طرح.3تصوير
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الْأَبوابعدنٍ مفَتَّحةً لَّهمجنَّاتِ )50-ص(.19
 خِاللَها تَفْجِيرًااألَنْهارأَو تَكُونَ لَك جنَّةٌ من نَّخِيلٍ وعِنَبٍ فَتُفَجرَ)31-النحل(.20
سندسٍ وإِستَبرَقٍ متَّكِئِينَ فِيها علَي ا مِنْ أَساوِر مِن ذَهبٍ ويلْبسونَ ثِيابا خُضْرًا منيحلَّونَ فِيه أُولَئِك لَهم جنَّات عدنٍ تَجرِي مِن تَحتِهِم الْأَنْهار)31-الكهف(.21

ابالثَّو مائِكِ نِعرْتَفَقًاالْأَرم نَتسحو
حدائِقَ وأَعنَابا)32-النبا ((.22
ونيز . معين ذيل كلمه بهشتفارسي و نيز فرهنگ)204االسالم، الهور، ينابيع( مشتق شده است و بهترين مكانل بهشت از كلمه وهِشتوه پهلوي بمعني كامِ.23
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)264-1؛ آيات الواليه، 418الصافي، ( نهر من لبن لم يتغير طعمه و نهر من خمر لذه للشاربين و نهر من عسل مصفي
.شايد در فارسي بتوان رنگ يشمي را مصداق آن دانست.28
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