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  چکیده 

محـیط  "بـر اسـاس دو دیـدگاه     )بـاغ و پـردیس    (و احداث محیط های  مصنوع زیستی        رویکرد ایرانیان در شناسایی محیط زیست       
بینـی    از فرهنـگ و جهـان  یرانی هرگز محیط زیست خود را جدایه اک  چنان، شکل می گیرد "محیط شناسی تعهدی  "  و "شناسی اقلیمی 

ساخت ساز ایرانی در      بهشتی و جلوه ای از تالش معماران باغ        یباغ ها همین امر باعث شده است که باغ های ایرانی تمثیلی از            . ندیده است 
را در پهنـه خـاک بـه     بهـشتی  یباغ ها جهان ابدی و  از فناناپذیری و جاودانگی جلوه ای  تا   باشدهایی در این جهان فناپذیر         و پردیس    باغ

 بـازبینی    بررسـی و   ، ایرانی مورد توجه قـرار گیـرد       یباغ ها  محیط زیست شهری و      یچه بایستی در احیا    بر این اساس  آن    . نمایش در آورد  
 در این گفتـار     ،بر این اساس  . دی ده خواسته از جهان بینی اسالمی است که رویکرد پژوهش حاضر را نیز تشکیل م             مفاهیم عالیه اسالمی بر   

 با رجوع به آیات قرآنی و تفاسیر و سفرنامه های خارجی و نوشته های نویسندگان ایرانی تالش می شود تـا                      " تطبیقی _تحلیلی  "در روش   
بـه  ایرانـی   نتایج تحقیق حاضر بر این مهم استوار می شود که محـیط زیـست               . ایرانی استخراج شود   محیط زیست    یمفاهیم مرتبط با احیا   

 اسـت کـه      بهـشتی  یبـاغ هـا    نمادی تمثیلی از بهـشت و        ، اخص به طور  جلوه گاه تزکیه و سکینه روحانی  و باغ و پردیس ایرانی              ، اعم طور
  . ایرانی مورد توجه قرار گیردیباغ هادهی محیط زیست و   احداث و سامان،بایستی در روند طرح ریزی

  .بهشت ، مبانی حکمی فرهنگ اسالمی،انی ایرباغ های ،ن کریمآقر :واژه های کلیدی

                                                 
   معماری دانشگاه تربیت مدرس دانشیار گروه معماری منظر دانشکده هنر و -1
   کارشناس ارشد معماری دانشگاه هنر اسالمی تبریز-2
  )مسئول مکاتبات(* دانشگاه تربیت مدرسو مدرس دانشکده هنر و معماریمعماری  پژوهشگر دوره دکتری -3
   دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس طراحی شهریدانشیار گروه  -4
  ازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس دانشیار گروه شهرس-5
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  مقدمه 
به دو علوم زیست محیطی جدید فضاهای محافظت شده را 

  : نددسته عمده تقسیم بندی می ک
 به معنی "in situ"فضاهای حفاظت شده با نام التین  -1

  .درون مضمون
 به معنی "ex situ"فضاهای حفاظت شده با نام التین  -2

  ).1(برون مضمون 
با نام  پارک های طبیعی شناخته می گروه اول 

عت با مراقبت انسان  حفاظت طبیمکان هاشوند که در این 
، منابع زیادی در تکریم طبیعت از طرف دیگر. تضمین می شود

نچه  مفهوم چنا ،و مضامین طبیعی در قرآن یافت می شود
گروه .  می باشدin situ" " دقیقا معرف گونه حافظتی "حیما"

  می  "ex novo"، اکوسیستم های ایجاد شده دوم این فضاها
، مراکز ژنتیکی و ، باغچه های گیاه شناسیباغ هانظیر : باشند
 آسان بر نظارت که  توسط  بشر با هدف ایجاد بناهاییسایر 

 احترام به طبیعت ایجاد شده اجرای برنامه های علمی و آموزش
 . است

اث باغ در طرح و احد رویکرد ایرانیان ،از سویی دیگر 
  :از دو دیدگاه تاثیر می پذیردایرانی 

  . محیط شناسی اقلیمی-1
  .)2(  محیط شناسی تعهدی-2

بـاغ  و پـردیس سـازی هماننـد          در دیدگاه اول هنر     
ی هر محـیط بـوده اسـت و         تابع عوامل و شرایط طبیع     ،معماری

فـراهم   به عنوان، ل مجموعه ای به هم پیوسته ، به شک  باغ ایرانی 
هوایی برای رشد و گسترش فـضای       ساعد آب و    کننده شرایط م  

شــرایط اقلیمــی و ، تولیــد رطوبــت و اکــسیژن  و تنظــیم ســبز
  . محیطی عمل می کند

، در دیـدگاه بعـدی      ل مربوط بـه اقلـیم     یفراتر از مسا  
محیط شناسی تعهدی مطرح مـی گـردد کـه در آن فرهنـگ و               

 ، چنانچـه نای این محیط شناسی قرار می گیرداعتقاد ایرانی  مب   
مقدمـه ای بـرای ایـن محـیط         به عنوان   محیط شناسی اقلیمی    

  .  قرار می گیردتعهدیشناسی 

، ایرانی هرگز تعامـل و کـنش خـود بـا            عالوه بر این  
محیط را جدا از فرهنگ و دین خود ندیده است و این دو عامل              

با توجه  . همواره در کنار یکدیگر در باغ ایرانی معنا پیدا می کند          
،  دادن هر چیز در جایگاه خویش است        قرار به مفهوم حکمت که   

سازی ایرانی نه اقدامی تفننی بلکه حرکتی حکیمانه بـوده و            باغ
، هر چیـز    در باغ ایرانی  . انجام می شده است   در رویکردی علمی    

ده از  استفا. ته و بایسته خویش قرار گرفته است      در جایگاه شایس  
یار آگاهانـه   ، هندسه و عناصر باغ بـس      مواد و مصالح، گیاهان، آب    

میق ایرانی از محـیط زیـست و        صورت گرفته است و شناخت ع     
، به  از مصالح را نشان می داده است      صحیح  استفاده  ، جهت   اقلیم

گونه ای که باغ ایرانی از نوعی طراحی اقلیمی متعالی برخـوردار   
ن از  ، خـود نـشا    اب گیاهـان بـاغ ایرانـی      طرح  و انتخ   . بوده است 

ه هـر گیـاهی را در هـر          ک ، چنان اردهوشمندی و دانش ایرانی د    
این امر را مـی تـوان بـه ایـن           . کجای باغ کاشته نمی شده است     

دلیل دانست که هم زیبایی بسترهای کاشت باغ فراهم می شـد            
در . و هم مصارف دارویی گیاهان مورد توجـه قـرار مـی گرفـت             

یی برای سـاختن بـاغ اسـتفاده        مکان ها مکان گزینی باغ ایرانی     
وه های محیطی دارای استعداد بـالق       لحاظ قابلیت  می شد که به   

، باغ و پردیس نمادی متعـالی از        سازی بودند و عالوه بر این      باغ
کـه   )3 (به تصویر در آوردن کالبدی بهشت بر زمین خاکی بـود          

در این گفتار تالش می شود تا با رجوع به قرآن کریم و آیـات و          
 شود کـه محـیط      احادیث و روایات موجود به این نکته پرداخته       

ر محیط شناسی   شناسی ایرانی صبغه ای دینی و روحانی در کنا        
، چنانچـه بـاغ ایرانـی مفهـومی نمـادین و            اقلیمی و بـومی دارد    
  . )3-5 (تمثیلی از بهشت دارد

  
  اهداف تحقیق

 زیست محیطی که در باال تقویت همزمان هر دو گونه فضاهای
ن میان بتوان به ، هدف اصلی تحقیق می باشد تا در ایاشاره شد

 ایرانی که در انطباق با ساختار زیست محیطی و یباغ ها یاحیا
. پرداخت ،منبعث از مبانی نظری و حکمی فرهنگ ایرانی است

 هدف نخستین طرح حاضر را بایستی بازخوانی ،بر این اساس
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دهی و   برای سامان، سنتی ایرانیباغ هامحیط زیست 
 ،عالوه بر این. شمار آورد ههای کشور ب بازسازی باغ و پردیس

  : اف دیگر طرح به تفصیل عبارتند ازاهد
 . باغ های ایرانی بر اساس فرهنگ اسالمیایجاد  .1

 اصیل ایرانی در یباغ هاکمک و جهت دهی به ایجاد  .2
 . عملکرد ارتباطیسایر نقاط جهان با 

باغ ، علمی  و فرهنگی در  میان ایجاد شبکه آموزشی .3
 . ان و جهان مورد اشاره در ایریها

غ با( راستای حفاظت محیط زیست شهری  تالش در .4
 .در بستر توسعه پایدار) و پردیس

اسالمی با بازسازی اشاعه و گسترش مفاهیم فرهنگ  .5
  .بینی دینی  بر خواسته از جهانیباغ ها

  
  

  روش تحقیق
 " تحلیلی _تطبیقی  "روش تحقیق پژوهش حاضر روش تحقیق       

و اسـناد  نی و اسالمی  و مطالعات       است که با استناد به منابع دی      
 در بستر مطالعات کتابخانه ای تالش    ،و مدارک مرتبط با تحقیق    

بـر ایـن    . دارد تا بتواند در راستای اهـداف تحقیـق گـام بـردارد            
هـای زیـر بـرای حـصول نتـایج           اساس  در این تحقیق از روش      

  :استفاده می شود
  
  روش توصیفی   _1

آن کـریم و آیـات و روایـات و در           در این رویکرد با استناد به قر      
 یژگیو به بیان    تالش می شود  بستر رجوع به تفاسیر قرآن کریم       

 یبـاغ هـا   توصـیف   " شاخصه ها و معیارهای مورد اشـاره در          ،ها
عالوه بر این با رجوع به سـفرنامه هـای          .  پرداخته شود  "بهشتی

ــارجی  ــگران خ ــسندگان و   و)12-14 و 6-10 (گردش ــار نوی  آث
 ایـن امکـان فـراهم مـی شـود تـا در              ،)15-20( شعرای ایرانـی  

 مولفه ها و عناصر بـاغ       ، ها یژگیو ،اررویکردی توصیفی به ساخت   
و پردیس ایرانی اشاره شود تا بتوان به تعمیم نتایج و اسـتخراج             

از مبانی فکری و     ایرانی اصیل که بر انگیخته       یباغ ها معیارهای  
  . امکان داد،حکمی اسالمی است

  روش تطبیقی _2
ها با  ر این رویکرد به بازبینی منابع و مواد تحقیق و تطبیق آن         د

سـازی ایرانـی پرداختـه مـی شـود  تـا امکـان                مبانی نظری باغ  
ـ        ی بـا مبـانی نظـری فرهنـگ         انطباق مولفه ها و عناصر باغ ایران

بـر ایـن    . فراهم شود )  بهشتی یباغ ها مفهوم بهشت و     (اسالمی
 ایرانی با توصیفات و     یباغ ها در این روش امکان مقایسه      اساس  

 بهشتی در قرآن کریم و آیات و روایـات          یباغ ها تصاویر و شرح    
 سـنتی و تـاریخی ایرانـی در رویکـردی     یباغ هاو در عین حال    

  .تطبیقی  فراهم می شود
   روش تحلیلی_3

 و گردشــگراندر ایـن روش بـا تحلیــل و ارزیـابی نوشــته هـای     
 ایرانــی یغ هــابــانویــسندگان بــه تحلیــل توصــیفات ایــشان از 

 عناصر  ،از این طریق و در رویکردی تحلیلی      پرداخته می شود تا     
  .رد شناخت قرار گیردو مولفه های باغ ایرانی مو

  
  فرضیه های تحقیق

ایرانـی هرگـز تعامـل و کـنش خـود بـا             جا که    از آن 
 مبـانی فکـری و      ، از فرهنگ و دین خود ندیـده       یمحیط را جدا  

 و باغسازی ایرانـی شـکل       حکمی پر محتوایی در محیط شناسی     
دهی به تعمـیم   گرفته است که می بایستی با استخراج و سامان   

 بـاغ   ،از سـویی دیگـر    . ان داد  معاصر امک  یباغ ها ها به    دهی آن 
 بهشتی دارد   یباغ ها ایرانی همواره مفهومی نمادین از بهشت و        

باغ  ایرانی خاصه    یباغ ها که می تواند در احیا و بازسازی مجدد         
سـت  از همین روی ا   . ه شناسی مورد استفاده قرار گیرد     ا گی یها

نظر می رسد که    ه  چنین ب : که فرض اصلی تحقیق این است که      
باغ و پردیس ایرانی تمثیلی از بهشت باشد که معمار ایرانـی در             

بـاغ  ها به ساخت     با عنایت به این توصیف    صدد بر آمده است تا      
 از فناناپـذیری و     ایجلوه   تا   بپردازد،  ی در این جهان فناپذیر    یها

جهان مادی  بـه     را در    بهشتی   یباغ ها جاودانگی جهان ابدی و     
  . تصویر و تجسیم کشد
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  قیقمبانی نظری تح
 گیـاه   یبـاغ هـا    ایرانـی و خاصـه       یبـاغ هـا    یدر راستای احیا  

نظر می رسد تا با ارائه مبـانی نظـری فرهنـگ            ه   الزم ب  ،شناسی
احـداث بـاغ ایرانـی و       اسالمی به ساختار حاکم بر طرح ریزی و         

.  سازی ایرانی  اشـاره شـود       مبانی فکری و حکمی موجود در باغ      
بر این اساس در این بخش الزم اسـت تـا بـا اشـاره بـه مفهـوم                   

 بـه جایگـاه     ،دیان الهی و خاصـه دیـن مبـین اسـالم          بهشت در ا  
 زیر بنای فکری تحقیق پرداخته شـود     به عنوان بهشت در اسالم    

  :رار می گیردکه در ادامه مورد بحث ق
  

  بهشت و انسان
بهشت  مکانی است که ارواح نیکوکار در آن به سعادت جاویـد             

تـرین   این دیدگاه از ابتدای تاریخ با بشر بوده و مهـم         . می رسند 
خود اختصاص داده   ه  تفکرات وی درباره حیات پس از مرگ را ب        

در  "جهـنم "که بهشت هیچوقـت بـه میـزان          با وجود آن  . است
ها به بهشت    ، ولی در اکثر آن     وضوح نداشته است   اعتقادات بشر 

 هـا اشـاره مـی شـود        نآبعد از مرگ پرداخته شده که به اهـم          
)21(:  

خـدای بـزرگ ارواح و       _1در مصر باسـتان اوزیـریس      .1
 بهـشت جملـه     2قلمروهای خاص او چمنزارهای یـالو     

 .ارواح نیکوکار مصری بوده است

بنـام   یونان تنها قسمتی از دوزخ       اسطوره شناسی در   .2
شمار می رفت   ه  بهشت ارواح نیکوکار ب     ، 3"الیزئوس"

روپا رسیده و مترادف بـا      که همان نامی است که به ا      
های الیزه   میدان" و   "شانزه لیزه "مانند   ،بهشت است 

 ."ای

پـس   ، نیز روح مرده   "آشوریان" و   "انیانکلد"در نزد    .3
ر مردگان کـه هفـت      از فراموشی حیات زمینی به شه     

، رفته و پس از محاکمه در صورت رو         دبرج و بارو دار   
، اجـازه   آمدن از قضاوت فرمانروای آن دیـار      سفید در   

                                                 
1-Osiris 
2-Iyalo 
3-elyseos  

می یابد هماننـد پرنـدگان شـبانه در شـفق جـاودان          
پرواز کند و در جزایر سعادت که در مصب رودخانـه           

 . ، آشیان گیردزمین مردگان می رودای که به سر

و به شناخت هستی    » ودایی«  هندی، اندیشه  در هنر  .4
پــردازد و   کائنـات و جهــان ارواح مـی   روح در حیطـه 

برای رهایی از زندگی پوچ و مناسـبات اعتبـاری کـه            
 5»کارما« تناسخ    ، از گردونه  گیرد  نام می  4» سانسارا«

جویـد و بـرای ورود بـه قلمـروی بیـداری              رهایی می 
روحانی وکشف حقیقت وجود خویشتن در راه اتصال        

 قـدم   6»ویـدیا «ی  به حقیقت هـستی بـه وادی بینـای        
کسب فـضایل بـه    نهد تا در پی جهادی روحانی و       می

 ه بـر   ک ، چنان   دست یابد   7»نیروانا«سکون   آرامش و 
روح بایــد  ،"آتمــان"  و "بــرهمن"اســاس دو اصــل 

مجرد شود و در طی تناسخ هـای مکـرر نهایتـا کـل              
 .خود را بیابد

ی سعادت بـا هفـت حـصار،         نیز ارض غرب   "چین"در   .5
های پر از اسـتخر آراسـته یـا کـوه            خ، کا هفت ایوان 

باغ  با کاخ نه طبقه یشمی و        "لوئن _ کئوئن"مرموز    
ی با درختان هلو و یا با میوه حیات در نظر گرفته         یها

 . می شده است

یف مشخصی   درباره بهشت توص   "ژاپن"ندر آیین که   .6
ه پیش از غلبه آیین بـودایی      ک ، چنان یافت نمی شود  

 بهشت جایی در آسـمان      اعتقاد بر این بوده است که     
، امـا زمـانی      و با پلی به زمین متصل بوده       شتهداقرار  

این پل در دریـا ریختـه و        ) در هنگام خواب خدایان   (
 . دماغه کیوتو از آن پدید آمده است

طبــق عقایــد زردشــتی بــرزخ میــان زمــین و طبقــه  .7
بهشت در ستاره پایه طبقه سـتارگان       . ستارگان است 

هشت واقعی در خورشید پایه     ب. جا به باالست   نآو از   
ایـن اعتقـاد    .  و ایزدان مینوی در آن جای دارند       است

                                                 
4- sansara 
5- carma 
6- vidia 
7-nirvana 
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است کـه     نیز بدان اضافه می شده        "ابر پایه "که گاه   
ابـر  ( به هفت پایه     ، نفوذ نجوم بابلی بر نجوم ایرانی      با
ــه،  پ ایــه، ســپهر اختــران، ســپهر ســتارگان، مــاه پای

) ن، گـاه امـشاسپندان و روشـنی بیکـرا         خورشید پایه 
 .)21 (تغییر یافته است

پلـی کـه     ("چینود پـل  " نیز از    "مزدیسنی"در آیین    .8
، هنگام عبور   )جهان را به جهان دیگر می پیوندد      این  

روح نیکوکار پهنای پل به پهنـای نـه نیـزه و هنگـام              
ــازکتر از یــک تیــغ مــی شــود  ــدکار ن . عبــور ارواح ب

نیکوکاران بعد از گذر از پل به بهشت و بـدکاران بـه             
، نی که کرفه و گناهشان هم سنگ است       خ و کسا  دوز

 .)21 (راهنمایی می شوند) اعراف(به همیستگان 

هر چند که اعتقـاد بـه دنیـای پـس از مـرگ و بهـشت در                       
که بـا تـصاویر    ، ولی اینوجود داشته استایرانیان قبل از اسالم    

، نیازمنـد   قعـی بـه چـه میـزان تطـابق داشـته           باغ در دنیـای وا    
 ع و مانعی است و در اینجا تنها به بیان مطلبی  از            تحقیقات جام 

 فرانـسوی در ایـران دربـاره          باستان شـناس   "پیلیه.م" خاطرات
بـه   کـاخ کـه      یباغ ها  ": کاخ داریوش در شوش اشاره می شود      

های شمالی   ، باید در قسمت   های شوش مشهور شده اند     بهشت
 را  ابـاغ هـ   که ایـن     ها سراغ بگیریم و این     تپه های شوش از آن    

، زیرا در این مناطق سـوزان وجـود   بهشت گفته اند گزافه نیست  
 با درختان درهم و پر سایه نادر بوده است و فقـط             باغ ها چنین  

ـ   یبـاغ هـا   چنین   زمان قادر بوده اند،    پادشاهان مقتدر آن   ه ی را ب
  ).22( وجود آورند

  
  بهشت در ادیان الهی

  بهشت آدم-1
بهشت (انده شده از بهشت   انسان را موجودی ر    ،همه ادیان الهی  

بهشت . می دانند و او را به بهشت موعود وعده داده اند          ) امتحان
می دانند  ) آخرت(در اعتقاد اسالمی غیر از بهشت موعود        را  آدم  

و معتقدند که در آسمان بوده نه در قسمتی از کـره زمـین و در               
   ).23( تاسبوده حقیقت نوعی بهشت برزخی 

  

  بهشت در دین یهود -2
، ها از بهشت آدم نام برده شده اسـت       ر دین یهود تن   د

 از دیدگاه یهـود     بهشت زمینی ": )21(تآورده شده اس  ه   ک چنان
جایی است که خدا انسان را در آن آفرید و پس از خوردن میوه              

ایـن بـاغ    .  اثری نمانـد   "باغ  عدن  "ممنوعه توسط انسان از این      
 و فـرات دو رود      ظاهرا در ناحیه بین النهرین قرار داشته و دجله        

از رودهای چهارگانه آن بوده انـد و دو درخـت خـاص ایـن بـاغ            
  . درخت زندگی و درخت معرفت نیک و بد است

  
  بهشت در دین مسیحی -3
 معتقد است خداوند انسان را معصوم و کامل آفرید     "مسیحیت"

، دروازه  وردن میـوه ممنوعـه توسـط آدم و حـوا          ولی بـر اثـر خـ      
ه فرزنـدان آدم بـسته مانـد و حتـی           ملکوت آسمان بر روی همـ     

، در  ییل پس از مرگ تا ظهور عیـسی مـسیح         پیغمبران بنی اسرا  
 قرار داشتند و به ملکـوت آسـمان راه          1قسمتی از برزخ یا اعراف    

، او بـا تحمـل رنـج        "قالـب انـسانی   "با حلول عیسی به     . نیافتند
  کـرد و     2 "واخرید"شکنجه و شهادت گناه اصلی یا گناه آدم را          

ین پس است که ارواح بشری به بهشت یا جهنم راه خواهنـد            از ا 
 نـام   "فـردوس "در انجیل در دو جا از آسمان به صـورت           . یافت

در آسـمان   و با این ترتیب این نظر کـه بهـشت            )24 (برده شده 
، تایید شده اما علی رغـم ایـن مطلـب در عـالم مـسیحیت       است

  ).25(تصویر روشنی از بهشت ارایه نشده است
  

  ت در دین اسالمبهش _4
ـ    386قران کریم در حدود      گیری ارکـ ه   آیه با ب

 و "، حـدائق ، جنتینجنه، الجنه، جنات ": کلمات مترادف بهشت  
ــه معرفــی بهــشت ...  و " االنهــار و العیــون "اجــزای بهــشت  ب

 مـورد   306های زمینی و      مورد بهشت  81پرداخته است که در     
د از  مــور4بهــشت و دنیــای آخــرت را توصــیف کــرده اســت و 

. های زمینی و اخروی با هم مشترک می باشد         توصیفات بهشت 
 بـاغ و بهـشت      ذکر این نکته نیز الزم است که در اکثر آیاتی که          

                                                 
1-Limbo 
2-Rendition 
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، به قـدرت و حکمـت خـدای متعـال و دل             توصیف شده دنیوی  
  .نبستن به جهان مادی اشاره شده است

هـای بهـشت در قـرآن کـریم          در ادامه بـه ذکـر نـام       
امکان بررسی تطبیقی تـشابه اسـمی میـان         پرداخته می شود تا     

  . های بهشت در قرآن کریم فراهم شود  ایرانی و نامیباغ ها
  
  ن کریمآهای بهشت در قر نام

های بهشت در قران کـریم مـی تـوان بـه             درباره نام 
اکثـر تفاسـیر    در   اشاره کرد که     "عام" و اسامی    "خاص"اسامی  

 بـرده شـده      نـام  )26 (بهشتی از هفت یا هشت  بستان بهـشتی        
ت ، جنـ جنت فردوس، جنـت عـدن  " )27(: است که عبارتند از

کـه  ) علیـین (، دارالسالم و علیون     نعیم، دار الخلد، جنت الماوی    
 هـا  مهمتـرین آن  بـه   و  هر کدام مراتب و درجات متفاوت دارند        

  :اشاره می شود
  باغ ارم _1

ارم ذات : ( ســوره والفجــر آمــده اســت8و  7یــه آدر 
آنی کـه همتـایش در      ( =  یخلق مثلها فی البالد    التی لم  _ )العاد

 را کـه    "بهـشت ارم  "، در تفاسـیر داسـتان       ) شهرها آفریده نشد  
 ، روایت کـرده انـد   افسانه های معروف قدیمی عرب استیکی از 

:  آمده اسـت کـه     موردخ مازندران نیز در این      یو در تار   )28-30(
، ه ارم ور به ارم و برخی بر آننـد کـ         گویند واضح باغی است مشه    

یغمبر توصیف بهشت اهللا تعالی   است که چون هود پ     "باغ شداد "
بنابراین که شداد از احفـا ارم اسـت         . ، وی در عوض بساخت    کرد

  ).16 (، ارم می گویندردهاین باغ را اضافت بدو ک
 
  
  دار السالم _2

ن کریم این نام دو بار تکرار شده که عمدتا دو    آدر قر 
  :ن ذکر شده استآمعنا برای 

 به معنی خانه "دارالسالم"سالم نام خداست و      _لفا
  ).31-32(، عند ربهمیا سرای بهشت است

 ســالم از نظــر لغــوی یعنــی دور بــودن از آفــات _ب
ظاهری و باطنی و دارالسالم به معنای محلـی اسـت کـه در آن               

 غـم و انـدوه سـاکنان را         ، فقـر  ، مـرض  ،هیچ آفتی از قبیل مرگ    
  .تهدید نکند

  جنات الفردوس _3
بـرای   :نقل شده اسـت   ) ع( از حضرت علی   روایتیدر  

در اکثـر   .  هر چیز اعالیی است و اعالی بهـشت فـردوس اسـت           
را  نآتفاسیر در ماخذ کلمه فردوس اختالف نظر هست و بعـضا            

اصـل ایـن کلمـه        .رومی، سریانی، نبطـی و عربـی دانـسته انـد          
س و جمـع    ی فـرد   ،"فردوس" معرب     است و  "پردیس"فارسی  

 می گویند و به معنی باغ و بـستانی اسـت کـه         "فرادیس"ن را   آ
این تعابیر با بـاغ     . ، انگور باشد  دارای انواع گوناگون میوه و خاصه     

ن ماننـد کوشـک و فـراز و فـرود بـاغ ایرانـی               آایرانی و عناصـر     
  .هماهنگی کامل دارد

  روضات الجنات _4
، باغ بـا     سر سبز  یباغ ها  ، چمنزار را به معنای  روضه  

مرغزار پر از ریاحین  و چـشمه هـای روان           و  اغستان  طراوت و ب  
 به معنای زمین    "روضه"بر این اساس در مجموع      دانسته اند که    

 در آن مـی روینـد و        درختـان و گیاهـان    سبز و خرمی است که      
 زمینــی اســت کــه درختکــاری شــده باشــد و  "جنــت"کلمــه 

ـ      .درختانش بر زمین سایه گسترده باشند      نظـر  ه   بر این اسـاس ب
 مـشجری اسـت کـه در       یبـاغ هـا   ،    "روضات الجنات " دمی رس 

ایـن تعبیـر در بـاغ    . وسط زمین سبز و خرمی را فرا گرفته باشد      
ه زمـین چمنـی در       کـ  ، چنان )33(   دیده می شود   "ارم شیراز "
 که ارتفاع آن پایین تر از پیاده روهای اطراف اسـت  داردن قرار  آ

چیـق هـای   ن را درختان فرا گرفتـه اسـت و دارای آال  آو اطراف  
ورودی زیبایی است که محلی برای اسـتراحت در هنگـام شـب             

  .های تابستان است
  جنات عدن _5
جنـات  "ه   بار ذکر شده است کـ      11 در قران    "عدن"

، شـهدا و صـدیقین و حکمـای عـادل            را جایگاه پیامبران   "عدن
وســط حقیقــی "همچنــین جنــات عــدن را  .)32 (دانــسته انــد

بر این  . ار آن یاقوت سرخ است     که حص  )34 ( دانسته اند  "بهشت
ور بادگیرهـا   آ  بهشتی یاد  یباغ ها اساس این تفاسیر از بهشت و       

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
                                                                                              .  ..احیای باغ های ایرانی        

  

 

309

در مناطق کویری و انتقال باد به حوضخانه کوشک و تمثیـل از             
  . ن  استآاین تصاویر بهشتی از زبان تفسیر قر

  
  یافته ها و نتایج تحقیق

باغ ایرانی مجرایی بـه درونـی تـرین الیـه اندیـشه و          
. داد می شـود ل و تعبیری حکیمانه از جهان بینی ایرانی قلم خیا

، طبیعت مرتبه ای از سلسله مراتب کلی        در جهان بینی اسالمی   
وجود است و سیر در آن مرحله ای از سلوک در راه معرفت می              

باغ فرمانروایان و معماران ایرانی نیز ملزم به ساخت چنین  . باشد
 "پـه اره دئـسه    " ی از این  ه یک  ک ، چنان ی برای خویش بودند   یها

 سـاخته شـده دوران خـشایار شـاه          یباغ ها ،   ها "پردیس"ها یا   
جالـب  .  نیز نامیده می شده است     "پارادایز"  بعدها بوده است که  

نـدگی   به معنـای بهتـرین ز      "وهشت" یا   "بهشت"که کلمه    این
، خرم و زیبا مجسم مـی شـده         است که به صورت باغی سر سبز      

 بوده است کـه ایرانیـان تـصور ذهنـی           بر این اساس  . )35 (است
هـا بخـشیده     خویش از بهشت را که در ازای اعمال نیک بـه آن           

ی سر سبز و خرم بـه تـصویر کـشیده           یباغ ها ، در   می شده است  
 در بهـشت کـوثر      ه بقول زنده یاد محمدکریم پیرنیا      ک  چنان اند،

هـا و جویبارهـا و در بـاغ نیـز آب روان              هست و درختان و گـل     
 هایی که می تـوان در سـایه آن         ای زیبا و درخت   ه خوش و گل  

ها آرمید و این همه محصور در دیواری که مانع ورود جهنمیان            
ار ذگـ سـازی ایرانـی تاثیر      که این مفاهیم در باغ     به آن می شود   

   .بوده است
  

  سفرنامه های سیاحان خارجی
در سفرنامه های گردشگران خارجی نیز رویکردهایی    

ه برخی از    ک  چنان ، ایرانی دیده می شود    یباغ ها مختلف درباره   
دلیل برخورداری از زیر بنای فکری مـادی نتوانـسته     ه  سیاحان ب 

در هـر صـورت     . اند  به درک حقیقت باغسازی ایرانـی بپردازنـد         
را مـی   ایرانـی  یباغ هانظرات و آرای گردشگران خارجی درباره     

  :توان به دو دسته تقسیم کرد
دیدگاه ایرانیان به این نکته که بـاغ         گروهی که با اشاره به       _الف

.  خود نیز بر این امر اذعـان دارنـد         ایرانی تمثیلی از بهشت است    

انگلبرت کمپفر اشاره کرد کـه در       در میان این گروه می توان به        
 ایرانی  یباغ ها و ترکیب عناصر    ره شاه سلیمان به ایران آمده       دو
 از  بـاغ هـا    ایـن «:  )11( دانسته است  "تمثالی از بهشت نازل   "را  

با باغچه های شکوفان     که با عمارات و قصور کوچک دلر       نظر آن 
گیرهـا و   های نادر دست چین و انواع و اقـسام آب          ، بوته ها و گل    

. »، حکـم بهـشت روی زمـین را دارد         فواره ها آراسته شده است    
 آورده  "باغ هشت بهـشت   "در توجیه کاخ و      عالوه بر این کمپفر   

بایی بی نظیری کـه ایـن کـاخ دارد    جالل و جبروت و زی   «: است
 بدهند و به همین علت    "هشت بهشت "باعث شده که به آن نام       

  .»تمام باغ نیز به همین نام شهرت یافته است
 گروهی دیگر که بر اثر برخـورداری از جهـان بینـی مـادی               _ب

  چنـان  ،رانیـان در ایـن مفهـوم اشـاره دارنـد          تنها بـه دیـدگاه ای     
، " های آن   ایران و کوشک   یباغ ها "  در کتاب  "دونالد ویلبر "هک

 را گرمـای سـوزان و       "تمثیل باغ ایرانی از بهشت    "علت وجودی   
هنگام پیمودن  «: های لم یزرع می داند و چنین می آورد         بیابان

...  تهران در گرمای سوزان تابـستان دانـستم  -جاده طویل بغداد    
 عطـر کـه  باغچه هایی م... دارای حوض آب و ... قهوه خانه هایی    

، بالفاصله تشبیه باغ به بهشت کـه        نهر آبی در آن جریان داشت     
، در نظر من امری طبیعـی       انیان مکرر به آن  اشاره می کنند       ایر

   ).13( »جلوه نمود
در هر صورت بر اساس نتـایج تحقیـق حاضـر تمـام             
سیاحان اروپایی به باور ایرانیان در تمثیلی بودن محیط زیـست           

 ایرانی از بهشت اذعان کرده ی هاباغو ) ex situ(برون مضمون 
  .  امری که برای تمام ایرانیان پذیرفتنی و آشکار است،اند 
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   ایرانییباغ ها آرای گردشگران خارجی درباره -1جدول 
ردیف

دیدگاه جهانگردان درباره   
باغ و مناظر طبیعی و سبز 

  شهری

  نام جهانگرد

نقل دیدگاه ایرانیان در تمثیل   1
  شت موعودباغ به به

  توماس هربرت

توصیف جاذبه های مسحور   2
کننده مناظر طبیعی بدون 

  ذکر دالیل و جزییات

  سولتیکف
  هرمان نوردن

وفور امکانات تفریح   3
خوشگذرانی و رفاه در دربار 

  صفوی

  ژان شاردن

 ایرانی یباغ هاحضور عناصر   4
که تصویری بهشت گونه ارایه 

  می کند

  انگلبرت کمپفر

مادی این دیدگاه با توجیه   5
استناد به گرمای سوزان و 

  های لم یزرع خشکی بیان

  ویلبر. ان.دونالد 
  بنجامین

  .نتایج تحقیق :ماخذ
  
  ن و نویسندگان ایرانیرخامو

جعه به کتب تـاریخی و اسـناد        در این بخش تحقیق پس از مرا      
مورخـان و    ایـن نتیجـه اسـتخراج شـد کـه از دیـدگاه               ،موجود

 )باغ و پـردیس   (زیست مصنوع ایرانی     محیط   ،نویسندگان ایرانی 
 بهشتی است که تنها به دو مـورد از          یباغ ها نمادی از بهشت و     

  :ها اشاره می شود آن
، "مـال جـالل   " کـه بوسـیله      "ریخ عباسـی  تـا "کتاب   .1

، بـه طـرح     نجم باشی شاه عباس نوشته شده اسـت       م
پرداختـه    - هـزار جریـب    - "باغ عباس آباد  "داث  اح

 و  "آب کـوثر  " شده برای باغ را به        و نهر احداث   شده
  تشبیه کرده است     "بهشت" را به    "باغ هزار جریب  "
هزار و شش نهـری عظـیم        و در سال یک    ... «: ]17[

باغ عباس آباد آوردند ه از زاینده رود جدا ساختند و ب 
ند تـاریخی بـه      جاری ساخت  باغ ها کل  ه  جا ب  و از آن  

 :قطعه ،، نوشته شدجهت این گفته شده بود

   دوش عقلم گفت آب کوثری

 .»در بهشتی از شبی آمد پدید

، تـالیف اسـکندر     "تـاریخ عـالم آرای عباسـی      "کتاب   .2
آثار خیر و انـشاء     بیک ترکمان که در مطلبی در ذکر        

، به گزارش احداث باغشهر اصـفهان       و احداث عمارات  
توسط شاه عباس و تلقی مـردم آن زمـان از بهـشت             

 احـداث شـده بـا       یبـاغ هـا   موعود در مقام مقایـسه      
درختان سر بفلـک افراختـه و       ... «: بهشت می پردازد  

، دارش گویی بطـوبی چنـان پیونـد دارد        اشجار میوه   
الحاصل هر بـاغی از آن رشـک فرمـای بـاغ جنـان و        

یی سدیر و خورنق از آن نشانی       گو... عمارت رفیعش   
ـ       است ترتیـب و   ه  ، مجمال معمار همت واالی شاهی ب

فاهان پرداختند و آن بلـده      تزیین خطه فرح افزای ص    
طیبه را از کثرت عمارات و باغـات و منـازل مرغـوب             

، مـصر   ظـره هـای بهجـت افـزا       ها و من   دلگشا و رواق  
جامع ساخته و الیـوم خلـد بـرین داغ بنـدگیش بـر              

  :جبین دارد و امروز  چنانچه کمال اسمعیل گفته
  عجب چهار باغی است بهجت فزا

  گرش ثانی خلد گویند شاید
  یخ آن دل طلب کرد گفتمچو تار

  نهالش بکام دل شه بر آید 
  

 ایرانی منبعث از فرهنـگ      یباغ ها  یاحیادر راستای   
 و بـازبینی مفـاهیم مـرتبط بـا          تا با بـازنگری   اسالمی الزم است    

به چگونگی و میزان تاثیر این مفاهیم در عناصر و مولفه            ،بهشت
سی این امـر     بر این اساس و برای برر     . های باغ ایرانی اشاره شود    

یم کـه بـه توصـیف        جامع در آیات و تفاسیر قـرآن کـر         یتحقیق
، صورت گرفته است که در ادامه به آنهـا بـه            بهشت پرداخته اند  

  :اشاره می شود
                          

    ایرانییباغ هاعناصر 
  گیاهان در باغ ایرانی. 1

 است که نه در ینمایش رحمت اله درخت یدر فرهنگ اسالم
 در مرکز قرار دارد و مظهر رحمت بلکه، در غربشرق است و نه 
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.  سازدی، نور اهللا که زمین را منور م و تنویر استیروحان
اهللا نور :  ده است و هم چراغیهمانند درخت زیتون که هم روز(

 یالسموات و االرض مثل کمشکوۀ فیها مصباح المصباح ف
در قرآن ).  »35: سوره نور«...  و یا کولک دره زجاجۀ کان

م بخش اندیشمندان و  و الهایکریم نیز به عنوان کالم اله
، بارها و بارها از واژه درخت و انواع مختلف آن مانند هنرمندان

 ینام برده شده است و معان... ، انجیر و، زیتون، انار، خرمایطوب
به کمک آن بازگو بسیار عمیق و با ارزش را به صورت نمادین 

آن بسیار متنوع و شگفت انگیز  تعابیر درخت در قر.نموده است
 در بحث آفرینش و حیات باز "یس"سوره  در مثال ً: است
، خداوند پدید آمدن آتش از درخت سبز را به عنوان پسین

، در عین حال.  کندی شگفت آور و عبرت آموز نقل میپدیده ا
، درخت سدرۀ ن در قرآن گفت که واالترین درختا توانیم

شایان . رد دای است که در بهشت مأوی یا درخت طوبیالمنته
 ی جهنمی، صورتیذکر است نماد و مفهوم درخت در کالم اله

 ینیز دارد که به لحاظ جایگاه و قداست در مقابل درخت طوب
  . روید ینام دارد و در جهنم م» زقوم « ، این درخت است

ا از زیبــاترین تعــابیر هــ نآ و ســایه اشــجار گیاهــان
 و پردیس سازی ایرانی بـسیار        که در باغ   بشمار می روند  بهشتی  

ه استفاده از درختان انبـوه و پهـن          ک  چنان ،مورد توجه بوده اند   
یـا  )  ارغـوان معمـولی    ،افرای سرخ ( یا درختان بلند قامت      برگ و 

 زیتـون و بیـد      ،انجیر(منعطف  گیاهان با بافت نرم و شاخه های        
 درختان مثمـر بـه کـرات در بـاغ ایرانـی در شـرایط               یا) مجنون

بـا اسـتناد بـه قـرآن         در این میـان      .اقلیمی ایران دیده می شود    
، سـدر و طلـح از جملـه درختـان           طوبی، سـدره  کریم و تفاسیر    

 .مورد اشاره قـرار گرفتـه انـد       ن  آبهشتی هستند که در قر    زیبای  
ابهـایی  این امر در آرای جهانگردان و سیاحان خـارجی نیـز بازت           

خاص داشته است که نـشان از اهمیـت درختـان و گیاهـان در               
ثیلی بهشت در بـاغ      ایرانی و ایجاد مفهوم تم     یباغ ها جلوه دهی   

  ترکیب درختان گیاهان و گل     "کمپفر"ه   ک  چنان ،ایرانی را دارد  
  دانـسته اسـت    "تمثیلی از بهشت نازل   " ایرانی را    یباغ ها ها در   

 کوچـک  کـه بـا عمـارات و قـصور      از نظر آن  باغ ها این  «:  )11(
های نادر دست چین و      ، بوته ها و گل    دلربا باغچه های شکوفان   

، حکم بهـشت   گیرها و فواره ها آراسته شده است      انواع و اقسام آب   
 بهشتی  یباغ ها گیاهان  انواع  بر این اساس     .»روی زمین را دارد   

وفـور یافـت مـی      ه   ایرانی نیز ب   یباغ ها که در مقام تمثیل در      را  
  :کردتقسیم بندی شود  می توان چنین 

  .  گیاهان گرمسیری و سردسیری_ 1
 . گیاهان داربستی و غیر داربستی_ 2

 .مثمر و غیر مثمر گیاهان _ 3

 . گیاهان خودرو و غیر خودرو_ 4

 . گیاهان سایه دار و غیر سایه دار_ 5

 .  گیاهان متشابه و غیر متشابه_ 6

از از سویی دیگر می توان تقـسیم بنـدی دیگـری نیـز              
ه کرد که در روند تحقیق      ای بهشتی ار  یباغ ها درختان و گیاهان    

این تقسیم بندی را می توان چنـین        . دست امده است  ه  حاضر ب 
  :بیان نمود

  تقسیم بندی بر اساس شرایط اقلیمی _الف
  تقسیم بندی بر اساس چگونگی کاشت_ب
  سیم بندی بر اساس نوع محصول دهیتق_ج
   فرم گیاهان تقسیم بندی بر اساس شکل و_د
  تقسیم بندی بر اساس فواید جنبی_ه

  یم بندی بر اساس نوع و مکان کاشتتقس_و 
  

  در ایــن تقــسیم بنــدی بــه شــرایط اقلیمــی و  _الــف
 هرچنـد کـه در      ،ایی در کاشت گیاهان اشـاره مـی شـود         جغرافی
منظور و  های زندگی مادی وجود ندارد        دما و محدودیت   ،بهشت

نکته است که به دالیل مادی در ایـن         از این گفتار تنها ذکر این       
و سردسـیری در    جهان خاکی امکان کاشت گیاهان گرمـسیری        

 بهــشتی یبــاغ هــا ولــی در بهــشت و ،کنــار هــم وجــود نــدارد
...)  گرمـی و     ، سـردی  ،دمـا (های طبیعی و محیطـی       محدودیت

در ترجمه تفسیر نمونه ذیـل      ). 99 آیه   ،سوره انعام (وجود ندارد   
ـ ... ")  30(: اسـت این آیه چنـین آمـده        سـیله آن گیاهـان     وه  ب

  از آن شاخه های سبز خارج ساختیم و از آن          ،گوناگون رویاندیم 
 خوشـه هـا بـا رشـته هـای          ،دانه های متراکم و از شکوفه نخـل       

 ، از انـواع انگـور و زیتـون و انـار    باغ هاباریک بیرون فرستادیم و    
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وه  هنگامی که میوه می کند بـه میـ    ،شبیه یکدیگر و بی شباهت    
هایی برای افـراد بـا   آن و طرز رسیدنش بنگرید که در آن نشانه       

  ."ایمان است
 گیاهان داربـستی و غیـر        با این مفهوم می توان به      _ب
اشاره داشـت کـه تفاسـیر در        ) 141 آیه   ،سوره اعراف (داربستی  

  نکته اشاره داشته   3 به   "غیر معروش " و   "معروش" معنای   مورد
  : اند
بـه   ای خـود نمـی ایـستند و نیـاز            درختانی که روی پـ     _1_ب

 روی پـای    ، درختانی که بدون نیاز بـه داربـست        داربست دارند و  
  ).30(خود می ایستند 

وسیله دیـوار   ه   منظور از معروش درخت اهلی است که ب        _2_ب
 درختـان   ، حفاظت می شود و غیر معروش      باغ ها و امثال آن در     

  .کوهستانی است جنگلی و ،بیابانی
ستاده و یا بـر روی      ی است که بر سر پا ای       معروش درخت  _3_ب

 درختی است که به روی زمین       ، اما غیر معروش   ،زمین بلند شده  
همچنـین مـی تـوان بـه درختـان و           . می خوابد و پهن می شود     

  . )النخل و الزرع( اشاره کرد باغ هازراعت در یک زمان در 
، مر بودن گیاهان در باغ است     ث منظور مثمر و غیر م     _ج

 برای  بقیهخی گیاهان باغ ایرانی دارای ثمر بوده اند و          ه بر چنانک
ها مورد اسـتفاده قـرار مـی         جلوه بصری و یا سایه دار بودن آن       

در ضمن می توان بـه گیاهـان مـورد اسـتفاده بـرای              . گرفته اند 
.  نیـز اشـاره کـرد      باغ ها حیوانات و گیاهان کاشت شده در کرت        

 اشـاره   "هان مثمر گیا"همچنین بایستی به گوناگونی ثمرات در       
بـرای  ) 15 آیـه  ،  سوره محمد (لهم فیها من کل الثمرات      : اشتد

  .آنها در بهشت از تمام انواع میوه ها موجود است
سـوره اعـراف    141 بـه آیـه       در این رابطه می تـوان      _د
بـاغ  :  ن اشـاره دارد   ه آ  ب )30 ( تفسیر نمونه  هچنان ک ،  اشاره کرد 

ها قرار مـی     داربستی که درختانش روی     یباغ ها ( معروش   یها
درختانی کـه نیـاز بـه داربـست         ( غیر معروش    یباغ ها و  ) گیرند

و النخـل و    ": همچنین در ادامه آیه آمده است     . را آفرید ) ندارند  
این . "الزرع مختلفا اکله و الزیتون و الرمان متشبها و غیر متشبه          

آیه به این نکته اشارت دارد که نخل و انواع زراعت از نظر میـوه               
طعم و نوع متفاوت هستند  که  در انطباق با انـواع کـشتهای               و  

 اسـالمی قابـل فهـم       یباغ هـا  درختی خودرو و زراعی در وسط       
همچنین به گوناگونی درختان با میوه های متـشابه ولـی           . است

  . در عین حال غیر متشابه از نظر طعم و خاصیت می پردازد
میـوه   غیـر از     ،  مورد منظور فوایـد گیاهـان      در این    _ه  
، سوره نـساء  (هاست که شامل سایه دهی        بخشی آن  دهی و ثمر  

نشانه ای از قدرت    "ایجاد آرامش و سکینه درون و یا        و  ) 57آیه  
  .   برای انسان می باشد"پروردگار

 منظور مکان کاشت گیاهان از لحاظ قرار گیری در          _و  
باغ  است تا بهترین کیفیت در محصول دهی یا فواید حاصـل از             

 آمـده  35ره نور آیه شـریفه    ه در سو   چنان ک  ،  فراهم شود  ها   آن
. ...) زیتونه ال شرقیه و ال غربیـه       یوقد من شجره مبارکه   ... : (است

) 477ص  ،  14ج(ین آیه می توان بـه تفـسیر نمونـه           در تفسیر ا  
 اشاره کرد که بر مکان مناسب بـرای کـشت گیاهـان و در               )30(

: ه آورده شده اسـت چنان ک، نظر گیری آن در کاشت اشاره دارد      
 مساوی در معرض    به طور هم درختی که تمام جوانب آن        آن..."

 نه در جانب شرق باغ و کنـار دیـواری قـرار             ،  تابش آفتاب باشد  
گرفته باشد و نه در جانب غرب که تنها یـک سـمت آن آفتـاب                

میوه آن نیمی رسیده و نیمی نارس و روغـن          ،  ببیند و در نتیجه   
 32ه بر این می توان به سوره کهف آیه          عالو.  "آن ناصاف گردد  

: آمــده اســت) 30 (اشــاره کــرد کــه ذیــل آن در تفــسیر نمونــه
داستان آن دو مرد را که برای یکی دو بـاغ از انـواع انگورهـا                ..."

قرار دادیم و در گرداگرد آن درختـان نخـل و در میـان ایـن دو                 
 که به مکـان کاشـت زراعـت در وسـط بـاغ      "...زراعت پر برکت   

ره دارد که گرداگرد آن درختان انگور قرار دارد و دور تـا دور              اشا
وره سبا آیـه    همچنین در س  . ها را درختان نخل فرا می گیرد       آن
 بـاغ   یعنـی دو  ... جنتان عن یمـین و شـمال      ...":   آمده است  15

  ."عظیم و گسترده از راست و چپ
  :بهشتی اشاره می شود به برخی از درختاندر ادامه 

 سوره  29 و   28در آیات   :   و طلح منضود   سدر مخضود  -1
و ) درختـان سـدر پـر میـوه بـی خـار            ("سدر مخضود "واقعه از   

درختان موز پر برگ سایه دارکه میـوه شـان از            ("طلح منضود "
  .نام برده است) هم چیده شده پایین تا باال روی
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 290تنها در سوره رعـد آیـه        کلمه طوبی    :طوبی -2
، دوام  وی به معنای  زنـدگی پـاک       از نظر لغ   که   آورده شده است  

تفاسـیر  .  ها آمده اسـت    نظیر این و  خیر و فرح و چشم روشنی       
ن بر اساس روایتی از رسول اکرم طوبی را درختی در بهشت            آقر

اسـت  ) ص( که ریشه اش در منزل رسول خدا       )32( دانسته اند 
ن درخـت یـک     آن کـه از     آ، مگر   ر بهشت نیست  و هیچ منزلی د   

  . کشیده باشندشاخه در آن خانه 
 را "ســدره المنتهــی"تفاســیر  :ســدره المنتهــی -3

قرار درختی دانسته اند که بر باالی آسمان هفتم در اصل عرش            
در جای دیگر نیز ذکر شده . و برگ آن بر سر عالمیان است   دارد  

، دیده  ن رسیده آاست که حضرت رسول در شب معراج چون به          
  . ن می آیدن بیروآ که چهار جوی بهشتی از زیر ستا

نیـز   زیتـون    ، خرمـا  ، همچنین بایستی بـه انگـور      -4
 اشاره کرد که برای جلوگیری از طوالنی شدن کـالم از ذکـر آن             

  .ها خودداری می شود
  

   ایرانی یباغ هاآب در 
ترین موارد تمثیلی    سازی ایرانی از مهم    کارگیری آب در باغ   ه  ب

انگردان شمار مـی رود کـه در آرای جهـ         ه  بهشت در باغ ایرانی ب    
:  می گوید  "بنجامین"ه   چنان ک  ،خارجی نیز بازتاب داشته است    

ای خـشک و  هـا در یـک صـحر    کـه سـاعت   جهانگرد در حالی «
ـ     ،سوزان طی طریق کـرده اسـت       ل خـود وسـط      ناگهـان در مقاب

سـبز و خـرم و بـا هـوای لطیـف کـه              ،  صحرا آبادی را می یابـد     
 اننـد آن  رودخانه کوچکی با آب گوارا از میان آن می گـذرد و م            

 بـر ایـن     .)7( »ست که ناگهان وارد بهشت کوچکی شده باشـد        ا
د که در راسـتای     اساس به عنصر آب در باغ ایرانی اشاره می شو         

 چـشمه هـا و حوضـهای بهـشتی در           ، آبـشارها  ،این امر به انهـار    
انطباق با استفاده های مشابه در بـاغ و پـردیس سـازی ایرانـی               

  :پرداخته می شود
  

  : ایرانییباغ ها و انطباق با نهرها در بهشت  
 رودخانـه بیـان     4، بهـشت متـشکل از        سوره محمـد   15در آیه   

  :گردد می

انهـار  ( رودخانه ای از آب زالل که هیچ وقت قطع نمی شود             -1
  .)من ماء غیر اسن

نـد  ک   رودخانه ای از شیر که مزه آن هیچ وقـت تغییـر نمـی             -2
  .)انهار من لبن لم تغییر طعمه(
  .)انهار من خمره الشاربین(ز شراب ای ا  رودخانه -3
   .)انهار من عسل مصفی(  رودخانه ای از عسل -4

ـ        بـردن ترکیـب     کـار ه  زیباترین توصیف بهـشت بـا ب
نقطـه  "، حاصل شده است که      "جنات تجری من تحتها االنهار    "

 به معنی باغ و پردیس هایی است        و است   "عطف تصاویر بهشتی  
 ، جـوی  )نه زیر زمین آن   (ن  آای  که دائما از زیر درختان و قصره      

 آورده شـده   جای قـرآن 41این مفهوم در . جاری استهای آب   
بهـشت اخـروی بـا      "غـوی   ، ترکیـب ل    مـورد آن   37است که در    

آب "بـاغ ایرانـی از ترکیـب        . ، بکـار رفتـه اسـت      "نهرهای جاری 
،  واحـه ای در دل طبیعـت خـشک           "پوشش درخت " و   "جاری

باغ لی از مناظر خرم و سر سبز        ایجاد می کند که می تواند تمثی      
 بهشتی باشد که با التفات به تضاد محیط کویری ایـران  و              یها
قابل درک و پـذیرفتنی      نوازی و طراوت باغ ،     سبزی و چشم   سر

 شـده   در قرآن کریم نیز برای بهشت توصیف هـایی آورده         . است
  "چهارگانـه بهـشتی  " ، وصـف نهرهـای  تـرین آن  است که مهـم   

ه  کـ  چنـان  ، جـاری اسـت    "غرفه های بهـشتی   "ز زیر   است که ا  
چهـار  (انی به صورت چهار باغ      اساس طرح ریزی هندسی باغ ایر     

مـین امـر    ، و چگونگی حرکت دهی آب در باغ بر اسـاس ه           )نهر
 ،  این چهار نهـر     ه در باال اشاره شد    کن چنا. استوار می شده است   

 نهرهایی" ،"نهرهایی از شیر  "،  "نهرهایی از آب زالل   "با عناوین   
عـالوه بـر ایـن،      .  وصف شده اند   "نهرهایی از عسل  " و   "از شراب 

، فـرات جیحـون و      در سـفرنامه خـود، از نیـل        )32 (ابن بطوطه 
 و  به عنوان رودهای بهشتی یاد      ) چهار رودخانه دنیوی  (سیحون  

  .به حدیثی از پیامبر اکرم در تفسیر سوره مذکور اشاره می کند            
ر بـاغ و     جریـان آب د    بر این اساس بی هیچ تردیدی مـی تـوان         

سـاز ایرانـی از      انگاره معمار و بـاغ     ،حرکت آن در چهار مسیر را     
مفهوم نمادین چهار نهر بهشتی دانست که در باغ ایرانی به کـار             

  .گرفته شده است
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   ایرانییباغ ها و انطباق با بهشت در   آبشار
ـ  یکی دیگر از تصاویر زیبا در چگـونگ        کـارگیری  ه  ی ب

سـت  ، نمایش فرمی و صوری آبشارهایی ا      انیآب در باغسازی ایر   
هـا اشـاره شـده       ، چنین بـه آن     سوره واقعه  31 و   30که در آیه    

در ) اصـحاب یمـین  (و  ("و ظل ممـدود و مـاء مـسکوب       ": است
این تـصویر   ).  قرار دارند  سایه گسترده و کشیده در کنار آبشارها      

، سایه درختان با ترنم آبشارها را به ذهـن متبـادر مـی         از بهشت 
ه آب   ک  ایرانی مشاهده می شود، چنان     یباغ ها کند که در اکثر     

حرکـت  ه  مارپیچ ب  های کم شیب و      جاری در جویبارها و جوی    
هـا از تختـه سـنگی بـا           و از آبشارهایی که کف آن      در می آمده  

و  ، فرو می ریختـه اسـت       تشکیل می شده   "ه کبکی تراش سین "
 یبـاغ هـا   بدیل از موجهای زیبـا و تـرنم دلنـشین      بی  تصاویری  

بـاغ قـدمگاه    "بهشتی ایجاد می کرده اسـت کـه نمونـه آن  در              
  . با آبشارها و سنگهای سینه کبکی قابل شهود است"نیشابور

  
   ایرانییباغ هادر بهشت و انطباق با چشمه 

را مــی بایــستی از چــشم چــشمه هــای آب جــاری 
 شـمار آورد  ه   بهشتی ب  یباغ ها ترین توصیفات قرآن کریم از      نواز

 و جلـوه ای درخـور       دباغ و پردیس سازی ایرانی نیز نمـو       که در   
 منشا حیـات    به عنوان نیای مادی نیز    این امر در د   . تحسین دارد 

ـ     و احداث باغ بهشت مادی       شـمار مـی    ه  از اساسی ترین اصول ب
به چشمه های بهشتی    که در قرآن کریم و تفاسیر نیز بارها          رود

ر از معجـزه    ن کـریم دو بـا     آ در قـر   ه کـ   چنـان  ،اشاره شده است  
  است شدهحضرت موسی در جاری کردن دوازده چشمه آب یاد          

مفهـومی نمـادین از ایـن       . )160 و االعـراف آیـه       60البقره آیه   (
 ایرانـی بـه قـدر       یبـاغ هـا    در    بهـشتی  یباغ ها تصویر قرآنی از    

ه در بـاغ    کـ  چنـان ،  ه ظهور رسیده اسـت    محدود و ثابت به منص    
یی خـاص بـه     مکـان هـا   از  ایرانی آب را به درون زمـین بـرده و           

 الزم به ذکر است که معمـوال آب در          .بیرون جاری می کرده اند    
باغ ایرانی به وسیله کاریز تامین می شده است و بـاغ در مظهـر               
قنات واقع می شده و این امکان را فراهم می کرده است که آب              

اگرچـه   ،از محلی خاص از درون زمین بیرون آمده و جاری شود          
دات به صورت بسیار متنوعی با اسـتفاده از لولـه           این گونه تمهی  

های تنبوشه سفالی ایجاد می شده است که نمونه آن را در بـاغ              
  .فین کاشان دیده می شود

  
   ایرانییباغ هاها در بهشت و انطباق با  حوض
) 1سوره کوثر آیـه     ( "انا اعطیناک الکوثر  " در آیه    "کوثر"کلمه  

) ص(خاص رسـول خـدا   حوض "را به معنای نهری در بهشت و       
ه نهـر یـا      کـ  یا صحرای محشر دانسته انـد، چنـان       و   "در بهشت 

، از زیر عرش جریـان      در بعضی از روایات آمده است     حوض کوثر   
دارد و مبدا و نهایت آن بی پایان و نامحدود است و هر کس بـه                
اندازه ظرفیت ذهن صاف و پاکش از آن دریافت و بهره ای دارد             

 ایرانـی   یباغ ها در اکثر   اربرد تمثیلی آن    این مفهوم در ک   . )51(
 از طبقه زیرین کوشک  سرچشمه       ی که جوی آب به صور کالبدی    

 به حوض جلوی عمارت می      که  به نمایش در می آید       می گیرد 
 بـاغ ایرانـی،     "مظهـر قنـات   "در   حوض و آبنمـا و اسـتخر       .ریزد

 در طبقـه    بیـرون آمـدن   پـس از    آب  کـه    می شده است     ساخته
 به حـوض بـه سـمت اسـتخر جلـوی عمـارت              همکف و ریختن  

ب از حوض زیـر عمـارت و        جاری شدن آ  . هدایت می شده است   
ه  کـ ، چنانمی آورد، تصویر بهشتی کوثر را به ذهن      یا جلوی آن  

 را مولف تـاریخ عباسـی        بهشتی یباغ ها برداشت تمثیلی از    این  
 بـاغ هـزار   " در وصف احداث نهر منشعب از زاینده رود در           )17(

، چنـین بـه شـعر در آورده         .ق. ه 1006 به سال    "انجریب اصفه 
  :است

  دوش عقلم گفت آب کوثری
  در بهشتی از شبی آمد پدید

  
  نتیجه گیری

 ایرانی هرگز تعامل خود را بـا محـیط زیـست خـود جـدای از                
فرهنگ و دین خود ندیده است و بـر همـین اسـاس اسـت کـه                 
 محیط زیست را جلـوه ای از جمـال خداونـدی و ابـزاری بـرای               

 ،از سـویی دیگـر      . تزکیه نفس و تعالی روحانی قـرار داده اسـت         
 اعم بـه دو گونـه محـیط شناسـی           به طور محیط شناسی ایرانی    

اقلیمی و محیط شناسی تعهدی تقسیم مـی شـود کـه محـیط              
هدی قلمداد   مقدمه ای برای محیط شناسی تع      ،شناسی اقلیمی   
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ست  می تـوان بـا مـشاهده فـضاهای زیـ           ،عالوه بر این  . می شود 
محیطی دریافت کـه دو نـوع محـیط زیـست درون مـضمون  و                
برون مضمون  دیده می شود کـه متاسـفانه امـروزه بـر اسـاس                

 در  ،ایرانـی مبانی فکری غربی و طرح های بیگانه و غیـر اصـیل             
ـ  . ساختار شهری  شکل می گیرد  ه بر این اساس است کـه الزم ب

 مبـانی    و پردیس های ایرانـی بـر اسـاس         باغ ها نظر می رسد تا     
فکری و حکمی اسالمی شکل گیرد که ضرورت ایـن تحقیـق را             

نتایج تحقیق حاضر بر این نکتـه تـصریح         . نیز تشکیل داده است   
بـاغ   بـاغ را تمثیلـی از بهـشت و           ،ی در طول تاریخ   دارد که ایران  

نظر مـی   ه   الزم ب  ،حاضر نیز  بهشتی دانسته است و در عصر        یها
 ایرانـی ایـن مفـاهیم       یابـاغ هـ   رسد تا در طرح ریزی و احداث        

 علوی مورد استفاده قرار گیرد و از تقلیدهای ناشایست از پـارک           
فرهنگـی  های غربی که هیچ گونه همخوانی با ساختار فکـری و            

  . پرهیز شود،ایرانی ندارد
  

  منابع
 ،)2006اوریــل (مــتن ســخنرانی : گوییــدو لیچــاردی .1

 گیـاه شناسـی     یباغ هـا   یپیشنهاد یونسکو در احیا   "
تحت تاثیر مبانی زیباشناسی و علمـی فرهنـگ         ایران  

 UAN.وبالگ ، " به استناد قران کریمباغ هااسالمی 

باغ ایرانی منظـری از     ) 1384(خلیل نژاد ، محمدرضا      .2
 .42حکمت ایرانی ، ماهنامه پیام سبز ، شماره 

بـاغ  ) 1386(، هادی   انصاری، مجتبی و محمودی نژاد     .3
هـای بـاغ     رزشایرانی تمثیلی از بهشت با تاکید بـر ا        

ایرانی دوران صفوی، نشریه علمی پژوهشی هنرهـای        
 .1386، بهار 22زیبا، شماره 

ــصاری .4 ــی  ارزش) 1378(مجتبــی ، ان ــاغ ایران هــای ب
دانشکده ،  ی رساله دکتری معمار   ،) اصفهان -صفوی  (

 . دانشگاه تهران،هنرهای زیبا

5. Khan sari et al (1998) The Persian 
Garden: Echoes of Paradise, Mage 
Publishers, 1998. 

 ترجمه  ،انشیراز مهد شعر و عرف     )1346. (ج.ا،  آربری .6
 .، تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب،منوچهر کاشف

عـصر  (ایـران و ایرانیـان       )1363. (و. ج.  س ،بنجامین .7
 انتـشارات   ،ترجمه حسین کرد بچه   ،  )اهناصر الدین ش  

 . تهران جاویدان

مـسافرت بـه ایـران       ،   )1356( الکـسیس    ،سولتیکف   .8
 ،ترجمـه محـسن صـبا        ،   )زمان محمـد شـاه قاجـار      (

 .، تهرانشرکت انتشارات علمی و فرهنگی 

 ، ســیاحت نامــه شــاردن ، ترجمــه  )1366(شــاردن  .9
 .، تهران، امیر کبیر)اصفهان (4، جمحمد عباسی

 ، ســفرنامه جملــی کــارری )1348(جملــی ، ریکــار .10
اداره کـل   ،  ه عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ     ترجم

 .فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی

 ترجمـه   ، سـفرنامه کمپفـر     )1363(انگلبرت  ،  رکمپف .11
 .، تهرانانتشارات خوارزمی، کیکاووس جهانداری

 ترجمـه  ،زیـر آسـمان ایـران   ) 1356( هرمـان    ،نوردن .12
 .، تهرانتشارات دانشگاه تهرانان ،سیمین بدیعی

هـای    ایران و کوشـک    یباغ ها  )1348(دونالد  ،  ویلبر .13
ــبا   ترج،آن ــت ص ــین دخ ــه مه ــه و  ،م ــاه ترجم  بنگ

 .، تهراننشرکتاب

لمصار و  تحفه النظار فی غرایب ال     )1317(ابن بطوطه    .14
، ترجمه محمد علی موحد    ،)سفرنامه(عجایب االسفار   

 .تهران

 ،ارشاد الزراعه  )1356(قاسم بن یوسف    ،  ابونصر هروی  .15
 . تهران، انتشارات امیر کبیر،باهتمام محمد مشیری

 بــه ،تــاریخ مازنــدران )1352(شــیخ علــی ، النــیگی .16
 انتـشارات بنیـاد     ،تصحیح و تحشیه منـوچهر سـتوده      

 .، تهرانفرهنگ ایران

تـاریخ عباسـی یـا      ،   )1366( مال جالل الدین     ،منجم   .17
، د نیـا   بکوشـش سـیف اهللا وحیـ       ،روزنامه مـال جـالل    

 .، تهرانانتشارات وحید

خ عـالم آرای     تـاری  ،)بـی تـا   (اسـکندر بیـگ     ،  ترکمان .18
 . تهران، انتشارات امیر کبیر،عباسی
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تاریخ حبیب  ) 1362(خواجه غیاث الدین    ،  خواند میر  .19
 ،4 جلـد  ،محمد دبیر سـیاقی   : تصحیح زیر نظر  ،  السیر

 .تهران، کتابفروشی خیام،چاپ سوم

ــا ، والــه اصــفهانیدیــوان، ) 1371(والــه اصــفهانی  .20  ب
 انتـشارات   ،مقدمه و مقابله و تصحیح رضـا عبـداللهی        

 .، تهرانبرگ 

 ،  )کمـدی الهـی   ("بهـشت ") 1335(دانته  ،  الیگیری   .21
 بنگـاه   ،تهـران   ،  ترجمه و مقدمه شـجاع الـدین شـفا        

 .ترجمه و نشر کتاب

یـا آثـار و     دیـار شـهریاران     ) 1353(احمـد   ،  اقتداری   .22
 انجمن آثـار ملـی      ،ددو جل ،  بناهای تاریخی خوزستان  

 رساله فارسـی کـاخ داریـوش در         _م.به نقل از پیلیه     
شوش ترجمه و اقتبـاس محمـد خـان ملـک یـزدی             

 .هجری شمسی1338چاپ دوم : تهران

ــایی .23 ــد حــسین  ، طباطب ــید محم ــسیر ) 1363(س تف
 انتشارت  ، ترجمه محمد باقر موسس همدانی     ،المیزان

 .، تهرانرجا

 رسـول بـه     ،ولسپـ " و رسـاله     23بـاب   ،  انجیل لوقـا     .24
 .12باب ، قرنتیان 

ــمیت .25 ــان . اس ــساندر، ج ــمینار ، ) 7/9/1373(الک س
 ، دانــشگاه تهــران،معمــاری فــضای ســبز چــرا نــه؟  

 .دانشکده هنرهای زیبا

 اطیب البیان فـی      ، )1366( سید عبدالحسین ،  طیب   .26
 . تهران، انتشارات اسالم ، 9ج  ، تفسیر القران

 الـصادقین، نـشر     ، نهج ) 1344( فتح اهللا    ، مال کاشانی .27
 .، تهراناسالمیه

ــی .28 ــوعلی الطبرس ــسیر  ، تر) 1350~60(، اب ــه تف جم
 .، فراهانی ، تهرانمجمع البیان

ــراهیم ، بروجــردی .29 ، تفــسیر جــامع)  1341(ســید اب
 .انتشارات صدر ،تهران

یر نمونه ، دار    تفس) 1353~66(، ناصر   مکارم شیرازی  .30
 .، تهرانالکتاب االسالمیه

ان و روح روض البیــ) 1376(الخزایــی النیــشابوری   .31
 پژوهـشهای اسـالمی      بنیـاد  ،الجنان فی تفسیر القران   

 .مشهد، آستان قدس رضوی

تفسیر شـریف   ) 1363(، بهاء الدین    الشریف الالهیجی  .32
 .، تهرانالهیجی، انتشارات علمی

اصــول طراحــی معمــاری ) 1367(، مجتبــی انــصاری .33
، پایان نامه کارشناسی ارشد معمـاری     ،  اسالمی سنتی 

 .اه تربیت مدرس، دانشکده هنردانشگ

تفـسیر اثنـی    ) 1364(حـسین بـن احمـد       ،  الحسینی .34
 .میقات تهران، انتشارات،  8ج ، چاپ اول، عشری

 ایرانـی آبـادی     یباغ هـا  ) 1373(پیر نیا محمد کریم      .35
 .1373 زمستان 15شماره 

بررســی ) 1380(فرینــاز فربــود ، محمــود طاووســی  .36
ــادین   ــوم نم ــی مفه ــت « تطبیق ــر» درخ ان ، در ای

 .46فصلنامه تحلیلی پژوهشی مدرس هنر ، صفحه 

 طراحی باغ و احداث فضای      ")1371(غزاله  ،  روحانی   .37
 . انتشارات فرهنگ جامع، تهران ،"سبز

تفـسیر پرتـوی از     ،) 1358( سـید محمـود      ،طالقانی   .38
  . تهران، شرکت سهامی انتشار ، 4 جلد  ،قران
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