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هويت شهر                شماره  سيزدهم/ سال هفتم/ بهار 1392             
صفحات  55-63

نماد گرايى باغ ايرانى در دوره اسالمى
دكتر محمدمهدى گودرزى سروش*، دكترسيد مصطفي مختاباد امرئي**دكتر محمدمهدى گودرزى سروش*، دكترسيد مصطفي مختاباد امرئي**  

تاريخ دريافت مقـاله:   1388/08/12
تاريخ پذيرش نهايي:   1389/09/25 

                                                        

  

 چكيده 
ــابهات كالبدي و ذهني و مطابقت نمادهاى موجود در باغ ايرانى، اسالمى  با بهشت پرداخته  و اجزاء  ــي تش اين بحث به باز شناس

آن را با توصيفات بهشت در قرآن مقايسه و بازبيني نموده است.
ــدند هميشه آرزوى برگشت و سكونت در آن ديار باقى را داشته اند. ديار بى منتها،  ــت برين رانده ش از زمانى كه آدم و حوا از بهش

امن (حجر:46)، باقى (دخان:56) كه به پرهيزگاران در اسالم و اديان ديگر وعده داده شده است.
ــِت وعده داده شده  ــت. اگر از نمادهايى متناظر با عناصر بهش ــلمان ايراني به دنبال ايجاد باغى فانى در دنياى مادى نبوده اس مس

استفاده نموده، و برآن تأكيد كرده، به دنبال معنا بخشى و غنابخشى به معمارى باغ مي باشد. 
ــت و در معمارى طى تاريخ معانى و  ــت، دنيايي كه واقعّيتى، از حقيقتى اليزال اس ــنتى به دنبال معناگرايى در اين دنيا اس تفكر س

مفاهيمى پايدار را ايجاد نموده است، كه برگرفته از جهان بينى خود بوده است.

 واژه هاي كليدي
باغ ايراني، نمادگرايى، بهشت، اسالم

* استاديار دانشكده هنر و معمارى، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد همدان، همدان، ايران. (مسئول مكاتبات) 
  Email: goodarzysoroush@Gmail.com

** دانشيار گروه پژوهش هنر، دانشكده هنر، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.
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مقدمه

ــه الگو گرفتن از  ــالمي ب ــتر متون مربوط به باغ هاي دوره اس در بيش
ــت در طرح آنها اشاره شده است. با اين حال در اغلب اين مقاالت  بهش
ــتي شكافته نشده  ــبه به درس ــبيه و وجه ش هيچ يك از طرفين اين تش
ــت. به عبارت ديگر، نه درباره صورت بهشت در فرهنگ مسلمين به  اس
تفصيل بحث شده است، نه در مورد تركيب باغ هاي دوره اسالمي، و نه 
در كيفيت مشابهت آن دو، از همين رو ذكر مكرر اين مشابهت صورتي 
ــت. الزمه فرا رفتن از اين مرحله بررسي عميق تر  ــعارگونه يافته اس ش
ــت. با اين ديدگاه در اين بحث به بررسي  همه اركان اين نمادگرايى اس
ركن اول اين تشبيه، يعني صورت باغ در فرهنگ اسالمي پرداخته شد، 
ــه چشمي هم به ظهور اين الگو در باغ هاي دوران  و در عين حال گوش

اسالمي هم به اختصار پرداخته شد.
ــكاالت مبتال به بسيارى جوامع و از جمله جامعه ى ايرانى،  يكى از اش
ــار تاريخى، فقدان آثار و مطالعات  ــه ويژه در زمينه هاى مطالعات و آث ب
ــير و اظهار نظرهاى بيگانگان، به ويژه  اصيل ايرانى و اتكا به آرا و تفاس

غربيان و مستشرقان بوده است (نقى زاده، 1387).
ــگرف هنر باغ سازي را در  ــنتي هاي ش نمونه اعالء و آرماني ذوقي س
ــالمي هميشه باغ هاي شاهانه ايران باستان دانسته اند.  كشور هاي اس
ــان و به عنوان ميعادگاه  ــه هاش باغ در مقام برخوردگاه آدميان و انديش
ــدار، بهترين جاي تجربه  ــه تالقي عملكرد و پن ــمان و نقط زمين و آس

عرفاني است (سميع آذر،1386).
ــتين قانون اين طبيعت رام شده، قانون وحدت دروني است كه با  نخس
ــفتگي بيروني در تضاد است. غناي معماري ها، سرشاري گياهان و  آش
ــي رنگ ها و عطرها، جايي عيني پديد مي آورد كه در آن، چنان  فراوان
ــاي آغازين عالم روح،  ــتي مي گويد، نمونه ه كه هانري كربن به درس

بازتاب مي يابد و عينيت پيدا مي كند.
ــتن است و در ايجاد  ــيع خود فرآورده هنر زيس باغ ايراني در مفهوم وس
رابطه ميان انسان و طبيعت و در نظام هستي ره  آورد تمدن پرمايه ايران 
ــت. تمدني كه در زمينه محيط زيست، دست آوردهاي ممتازي  زمين اس
ــوع و اندازه هاي گوناگون آن از  ــت. نظام باغ ايراني، تن را ارائه داده اس
ــهري و باغ شهر را در بر  كوچكترين حياط خانه تا بزرگترين چهار باغ ش

مي گيرد. 
ــاط ها و دور و  ــاختن باغ ها و باغچه در حي ــا از ديرباز به س ــي ه  ايران
ــايد خاطره ميهن اصلي و خاستگاه  ــته اند. ش بر بناها عالقة خاصي داش
ــت. آنها باغچه هايي را كه در اطراف  ــا اين عالقه بوده اس قوم آريا منش
ــه) مي ناميدند، كه به معناي پيرامون دژ يا  ــاختند (په اره دئس بنا مي س
(ديس) بود، (ديس) يعني بنا و كسي را كه ديس مي ساخت (ديسا) يعني 

ــهرهاي قلمرو  ــهرهاي داخل ايران، يا ش بنا مي خواندند. فرمانروايان ش
ــاختن چنين باغچه هايي  ــاهي ايراني در خارج، همه ملزم به س شاهنش
ــه)ها يا پرديس ها در تخت جمشيد  بوده اند. مثًال يكي از اين (په اره دئس
بود (شكل1) كه خشايارشاه در هنگام برشمردن نام بناهايي كه ساخته، 
ــت، در زبان عربي به  ــت. واژة پرديس به معناي بهش از آن ياد كرده اس
ــده است. خود بهشت  فردوس و در زبان هاي ديگر به پارادايز تبديل ش
يا (وهشت) به معناي بهترين زندگي است و اين بهشت به شكل باغي 
سرسبز و خرم و زيبا مجسم مي شده است. ما براي اين مفهوم واژه هاي 
ــي قديم  ــت يا رضوان را به كار مي بريم. در فارس جنت، فردوس، بهش
ــت (پيرنيا،1373). و باغ بهشتى هيچ  واژة پاليز هم به همين معنا بوده اس
ارتباطى با بهشت كه در قرآن به آن اشاره شده ندارد. دنيا يا زندگى دنيا 
ــرانى و خودآرايى و تفاخر  (مطابق تعاليم قرآنى) چيزى جز بازى و هوس
ــت (حديد:20، بلد:4، آل عمران:185 و  و تكاثر و رنج و متاع و زيانكارى نيس

عصر:2) (نقى زاده، 1387).

 بررسي تاريخي باغ ايراني
 قرار گيري در اقليم گرم و خشك همواره موجب اهميت ساخت باغ هايي 
ــايش و آرامش  ــت اخروى باعث آس بوده كه همچون نماد و متذكر بهش
مردمان اين خطه شده است. بنابراين يكي از مهمترين عناصر معماري 
ــازي ايران را مي توان باغ هاي آن دانست كه با تنوع جهت  ــهر س و ش
ــتفاده اقشار مختلف و در طول ساليان طوالني بدست معماران چيره  اس
ــت اين مرز و بوم ساخته شده و بعنوان يكي از بارزترين يادگارهاي  دس

  شكل1. آب راه پاسارگاد  ( مأخد: سميع آذر،1386)

دكتر محمدمهدى گودرزى سروش، دكتر سيدمصطفي مختاباد امرئي
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صفحات     5-15
نماد گرايى باغ ايرانى در دوره اسالمى

ــه مورد توجه و نظر معماران و باستان شناسان بوده است.  ايراني هميش
در ميان كوير ايران باغ هايي وجود دارند كه از نقطه نظر هنر و معماري 
ــازي ايراني در  ــده و باعث ترويج هنر باغس نمونه هايي با ارزش تلقي ش

ديگر سرزمين ها و به ويژه سرزمين هاي اسالمي شده اند.

قبل از اسالم
ــنت كاخ سازي كه در نزد ساسانيان به اوج رسيد، بسيار پيش از آن  س
ــت. بازمانده هاي چندين گلگشت – باغ هخامنشي  در ايران وجود داش
ــت كه  (در فاصله ميان قرن 7 و قرن 5 پيش از ميالد) حاكي از آن اس
ــه آن ها را به زبان  ــت ك ــته اس چنين باغ هايي در آن زمان وجود داش
ــتان «پارادائزا» يا «پرديس» مي ناميده اند و معناي آن  ــي باس فارس
ــت كه به غرب ميرود و توسط  ــت. كه همين نام اس «باغ محصور» اس

آنان به عنوان معادل بهشت انتخاب مى شود.
ــرزمين به مكان سايه و پردرخت و خنك احتياج  آن قدر كه در اين س
داريم مردم اروپا ندارند، بلكه در بعضي موارد تعمداً از كاشتن درخت هاي 
زياد در باغ هاي خويش خودداري مي كنند و به پرورش گل و بوته مي پردازند 
ــوند، اين در حالي است كه ايرانيان  ــتر برخوردار ش تا از آفتاب و نور بيش
ــش مي كردند باغ هايي با درختان فراوان ايجاد كنند، و هر  قديم كوش
ــايه افكن تر بودند، صاحبان  قدر اين درختان كهن تر و تنومندتر و س
ــت كاري به صورت  ــود مي بالند به حدي كه درخ ــتر به خ باغ ها بيش
يكي از جشن هاي ملي درآمد و بدين وسيله مردم را به كاشتن درخت و 
پرورش نهال تشويق مي كردند (ويلبر،1383). باغ هاي تيموري: باغ شمال، 

باغ دلگشا، باغ نو، باغ دولت آباد، باغ بهشت.

بعد از اسالم 
ــاختن كاخ- باغ ها را از روي الگو هاي  ــتين خلفاي بني اميه، س نخس
ــي و بين النهرين و ايراني ادامه  ــتاني در سنت هاي سامي و بيزانس باس
ــه كاخ بزرگ به نام هاي  ــد. گوياترين آثار بازمانده از اين دوره، س دادن
قصر عمره، خربت المفجر و قصرالحير در سوريه ي امروز است كه بناي 

آن ها در اوايل قرن هشتم ميالدي صورت گرفته است.
 از هنگام غلبه اعراب بر ايرانيان در سراسر سده هاي اسالمي تاكنون، 
باغ هاي اين كشور در نظر  مردم آن نمونه بهشت موعود بوده اند. بي شك 
علت بوجود آمدن اين عقيده در بين آن ها و ارزش زيادي كه براي باغ ها 
قائل هستند، خشكي و بي درختي فالت ايران است. اصل و منشأ جنبه 
ــال  ــا به ادوار ابتدايي باز مي گردد. از چهار هزار س ــات بخش باغ ه حي
ــكارچيان از كوه ها سرازير مي شدند و در  پيش از ميالد هنگامي كه ش
ــاورزي مي پرداختند،  دره هاي طويل فالت بزرگ ايران به كار كش
ــياي  ــدات خود را بر روي اش ــف زندگي و معتق ــاي مختل ــه ه جنب

ــفالي نقش مي كردند. بر روي بعضي از كاسه هاي سفالين نقش  س
ــود كه اطراف آنها درخت زندگي احاطه كرده  ــي ديده مي ش آبگيرهاي
ــان مي دهند كه به چهار قسمت تقسيم  ــت و برخي ديگر دنيا را نش اس
ــاهده مي شود. اين نوع  ــده است و گاه آبگيري هم در وسط آن مش ش
ــت از محور ديگر درازتر  ــرح متقاطع، كه در آن يك محور ممكن اس ط
ــد، به صورت طرح نمونه باغ هاي ايراني درآمد و بام چهارباغ برآن  باش
اطالق گرديد. اين گونه طرح از زمان ساسانيان (224-641م) كه معمول 
ــكي بنا كنند، ترسيم  ــكارگاه ها در محل تقاطع محورها كوش بود در ش

شده است (ويلبر،1383).
اولين باغي كه با چهار نهر به چهار قسمت تقسيم مي شده است و در 
ــاخته بوده اند، چندي پيش در سوريه، در  ــط آن عمارت كوچكي س وس
ــافه كشف شدكه بناي آن به نيمه ي اول قرن هشتم  بيرون شهر روس

ميالدي بر مي گردد (شكل 2).

 انواع باغ ايراني
ــته بوده و رو به  ــت بناي اصلي آن يك حياط بس نوعي باغ كه در پش
جلو منظر داشته، اما در پشت بنا، فقط حياط خلوت و گوشة دنجي بوده 

است. مثل باغ ارم شيراز، باغ مزار كاشان و سروستان فارس. 
باغ هايي نيز بوده اندكه عالوه بر باغ اصلي، يك باغ بيروني هم داشتند 
كه كمي عمومي تر بوده و بعد از عبور از آن وارد باغ مي شدند. مثل باغ 
دولت آباد يزد كه در جلو آن باغ بهشت آئين بود.                                                                                                         
 گرچه در بسياري از باغ هاي ايراني مي بينيم كه آب از يك جهت آمده 
ــه جهت ديگر جاري شده  ــم در س و ضمن ريختن در يك حوض مقس

است اما گردش آب را درچهار جهت تداعي مي كند (پيرنيا،1373).
پايه هاي استوار باغ : (سميع آذر،1386)

- منتها، در زماني، تقسيم آن به چهار قسمت، داراي مركز، داراي كوشك

شكل 2. تقسيم چهار- باغ فين كاشان          
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اجزاء باغ ايراني 
آب

آب در باغ: يكي از مشخصه هاي مهم باغ ايراني، تمايل زياد به نمايش آب 
بود. چون آب معموًال خيلي كم و بسيار عزيز بود. معمار باغساز بازي هاي 

غريبي با آن مي كرد.
ــدن آب از جاي جاي باغ (در باغ ايراني آب را به درون زمين  جاري ش
ــكل3) و  ــه بيرون جاري مي كرده اند)(ش ــرده و از مكان هاي خاص ب ب
ــتي  ــت و چهارجوي، تمثيلي از چهار نهر بهش ــت آن در چهار جه حرك
ــت (ديباو انصاري،1376).  ــده اس ــت كه در باغ ايراني به كار گرفته ش اس
ــته چهارباغ  ــيم چهار وجود داش ــالم تقس با توجه به اينكه در قبل از اس

تمثيلى از باغ هاى هخامنشى مى باشد.
چهار نهري كه از ميان بهشت مي گذرد احتماًال بعدها مورد الهام براي 
ــد مي گذرد به كار  ــه از ميان باغ هاي ايران و هن ــي نهرهايي ك طراح
معماران در بعد از اسالم آمد، چرا كه به گفته شاعران درباري آن دوران، هر 
ــه اي از باغ هاي سلطنتي به نحوي متذكر بهشت مى باشد. بنابر اين  گوش
ــت است كه جزئي از  حوض مركزي در باغها در حكم نماد حوض بهش
عالم ملكوت نيز به شمار ميرود. از سوي ديگر شاعران گرفتار غم فراق 
ــك فراوان بريزند، به اغراق  ــتند و اش حال خود را چون زير بام يار بايس

بهشتي واقعي تشبيه كرده اند كه در آن نهري جاري است (شكل 3).
گياهان باغ

در ميان كرت باغ ايراني معموًال گياهاني مي كاشتند كه زياد بلند نشوند 
ــند. اما در دو خيابان دو طرف ميان كرت يا  ــبز و زيبا باش ــه س و هميش
ــيكارى و  ــاختند. و در كاش ــيده اي از درختان مي س آبنما، داالن سرپوش
قاليبافى از اين الگو استفاده مى شده است.                                             

عمارت ها
كوشك 

 در باغ هايي نيز كوشك به نسبت يك سوم در امتداد محور طولي قرار 
ــرار مي دادند و منظر  ــاي اندرون را در طرف خلوت باغ ق ــت و بناه داش
ــي در جهت مخالف اندرون بود. باغ طرف اندرون هم ميان كرت و  اصل

ساير اجزاء را داشت، اما پشت آن مسدود بود.

بناي سردر  
ــك اصلي، بناهاي  ــاي ايراني، عالوه بر عمارت اصلي يا كوش در باغ ه
سردرهم بودند كه در حقيقت بيروني باغ يا محل پذيرايي باغ محسوب 
ــيار زيبا بودند. گاهي هم به جاي سردر يك در  ــدند و معموًال بس مي ش
ــبك كه  معمولي بود، اما در مقابلش يك (پرس) بود، يعني ديواري مش

موجب مي شد داخل باغ از بيرون مستقيمًا قابل رؤيت نباشد.
عمارت هاي ديگر                                                                                         

ــتاني، آب انبار، حمام و ساير بناهاي مورد  ــتاني، زمس عمارت هاي تابس
نياز كه در نقاط مناسب براي عملكرد آنها ساخته مي شد.

 هندسه باغ ايراني
باغ هاي ايراني در زمين مسطح بنا مي شدند و باغ هاي دشتي بودند، يا 
در زمين شيبدار، كه امكان مي داد باغ را با آبشارها و درخت هاي بيشتر، 
ــازند: مثل باغ تاج نطنز، باغ شاهزادة ماهان و باغ تخت شيراز  زيباتر بس

كه از بين رفته است.
ــي مي شد و شكل مربع  ــكلهاي هندس در باغ ايراني توجه خاصي به ش
كه فاصلة بين اجزاء باغ را ساده و روشن نشان مي داد، از اهميت خاصي 
ــتين گام، دقت در تعيين  ــتن درخت، نخس ــوردار بود. به وقت كاش برخ
ــكل  ــت از هر طرف بود و بدين ترتيب مربع هايي ش فاصلة محل كاش
مي گرفت كه از هر طرف كه نگاه مي كردند، رديف درختان را مي ديدند 

(پيرنيا،1373).  
ــازي ايراني باز بودن چشم انداز اصلي به   يك اصل مهم ديگر در باغس
ــيده بود. در اين باغ ها، در مقابل بنا، فضاي باز و  ــتطيل كش ــكل مس ش
ــت در چشم انداز اصلي واقع مي شد. در اين فضا  كشيده اي بود كه درس

درختان بلند مي نشاندند (شاهچراغي،1388).
ــط  ــاختند. مثًال گاه بناي اصلي در وس بنا را در نقاط مختلف باغ مي س
باغ بود و از چهار طرف ديده مي شد و بناهاي فرعي و سردر در اطراف 
بودند. يا بناي اصلي باغ يك طرف و بناهاي فرعي در اطراف، با دو راه 

متقاطع، و منظر اصلي در امتداد محور طولي باغ بود.
ــت، يا جلوخان وجود   در جلو بعضي از باغ ها نيز يك دربند، يا يك بس

داشت، مثل باغ شاهزادة ماهان.

دكتر محمدمهدى گودرزى سروش، دكتر سيدمصطفي مختاباد امرئي

شكل3. اجزاء و جزئيات باغ (مأخذ: پيرنيا، 1373)
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صفحات     5-15

اما در تمام اين باغ ها، در مقابل بنا حتمًا ميان كرت بود، با يك فضاي 
ــتطيل كشيده كه در آن آبنما يا استخر مي ساختند. هيچ باغي بدون  مس
ــده  ــاه به بعد احداث ش اين فضاي باز نبود (مگر اينكه از زمان احمدش

باشد).
ــة  باغ ايراني دو اصل مهم بود: سه كشيدگي  به طور خالصه در هندس
در كنار هم، و تقسيم باغ به مربعهايي كه خود داراي تقسيماتي منظم و 
ــكل بودند. سابقة اين اصول به خيلي قبل، به هزاران سال قبل  مربع ش
ــاورزي ما هم كاشت مربعي معمول بوده و زمين و   باز مي گردد. در كش

آب به صورت مربعي تقسيم مي شده است (پيرنيا،1373).
ــاص مربع در تركيب كلي  ــاس توجه و كاربرد خ طرح باغ ايراني براس
ــت و اين خصيصه شخصيت متمايز باغ ايراني را  ــتوار اس و اجزاء آن اس

تشكيل مي دهد و از ديرباز مورد توجه ديگران بوده است (شكل 7).
 نظم دقيق و هندسي در نحوة كاشتن درختان است و براي اين منظور 
ــه مربع هاي  ــت ب ــتطيل اس ــكل مربع يا مس هر بخش از باغ كه به ش
ــبكة مربعي يك درخت كه عمر  ــيم و در هر رأس اين ش كوچك تقس
ــپس اين مربع ها به مربع كوچكتر  ــد و س ــته مي ش طوالني تر دارد كاش
تقسيم و هر رأس آن درختان با عمر متوسط و به همين ترتيب درختان 
ــد. اين نظم  ــته مي ش ــا عمر كوتاه در رئوس مربع هاي ميان آنها كاش ب
ــگاه مي كردند، رديف  ــوده كه از هر طرف ن ــي به قدري دقيق ب هندس
درختان ديده مي شده است و مورد توجه اكثر جهان گردان قرار مي گرفته 

است (ديبا و انصاري،1376).
ــت زمان و  ــن نظم از نظر عملكردي به گونه اي بود كه در اثر گذش  اي
ــا زمان هاي طوالني حفظ  ــان از بين رفته، ت ــي احتمالي درخت جايگزين
ــكل كلي باغ از بين نمي رفت، و به عالوه امكان نورگيري  ــد و ش مي ش
ــمت اعظمي از باغ  ــده و به ناگهان قس منظم همة درختان فراهم مي ش

خالي از درخت نمي شده است (همان).

هماهنگي شكل هندسي فضاي برون با درون (كوشك) دليل ديگري 
بر اين نظام هندسي است و نظام هندسي فضاي دروني خود وابسته به 

عوامل بسيار ديگري است كه از حوصلة اين بحث خارج است. 
ــت گوش، كشكولي و  ــتطيل كشيده و مربع، شكلهاي هش غير از مس
نگيني و چهار گوش هم در باغ بود. معموًال به صورت استخر يا حوض، 
استخر 12 گوش هم بود، مثًال استخر جلو بهشت آئين باغ دولت آباد يزد 
كه در مقابل آن سه استخر طوالني و كشيدة مستطيل هم بود و آب را 

در آنها جمع مي كردند و به آباديهاي مختلف مي بردند.

 انسان و بهشت 
ــان را موجودي رانده شده از بهشت مي دانند و او  همة اديان الهي انس
ــت بعد از مرگ در  ــود) وعده داده اند. اعتقاد به بهش ــت موع را به (بهش
ساير اعتقادات مذهبي نيز وجود داشته است كه از آن جمله مي توان به 
ــاره كرد و از ديدگاه چيني ها و  ــتان و هندوان اش اعتقادات مصريان باس
ــان پس از مرگ و طي مراحل سخت، در قالب تازه اي  ژاپني ها روح انس
ــا روي زمين  ــباهت تام ب ــتي كه ش ــه زمين باز مي گردد و يا در بهش ب
ــعادت جاويد مي رسد. در ايران قديم معتقدات آيين  دارد به آرامش و س
(مزديسني) در مورد بهشت كامًال روشن است كه داراي سه (سرا) است 

كه از سراي سوم به بارگاه جالل اهورا و عرش باري تعالي مي رسد.
ــفر معراج خود نقل مي كند كه جبرئيل او را در آن  ــالم در س پيامبر اس
سفر به بهشت برد. خداوند آن را براي برگزيدگان و پارسايان و مقدسان 
ــت كه جنه النعيم، باغ جاودانگي، باغ عدن، مسكن رستگاري  آفريده اس
ــدره المنتهي»  ــت. اين باغ نزديك «س ــودگي اس و منزل آرامش و آس
ــر حديث، جاي اين باغ  ــت و «جنه المأوا» نام دارد. بناب ــرار گرفته اس ق
ــمان هفتم است. مركز بهشت را «فردوس» مي نامند كه از واژه  در آس

ايراني «پرديس» است.
ــت، باغ عدن است كه خدا آن را خود كاشته است  باالترين مرتبه بهش

تا سراي برين او باشد.
ــن صورت مثالي و به  ــالمي، اي ــن بر مي آيد كه جهان بيني اس چني
گفتة هانري كربن، اين پيكر آسماني را برگزيده است تا رابطة آدمي 
ــده و به صورت بهشت جاوداني درآمده  را با عالم برين كه آرماني ش
ــت، بيان مي كند. براي تفسير مفهوم منتها، مي توانيم از هانري  اس
ــتين مكاني  ــم. او مي گويد كه باغ، الگوي نخس ــن كمك بگيري كرب
ــماني (ملك) و عالم جان (ملكوت). به  ــت در منتها اليه عالم جس اس
ــه آن را عالم خيال  ــت بينابين ك ــاغ عالمي اس ــارت ديگر، ب عب
ــي مرز اين عالم را تبيين مي كند كه  ــدره المنته مي توان ناميد. س
ــاماني  ــت و اين عالم را از درهم ريختگي و بي  س ــي حصار اس نوع

جهان بيرون جدا مي كند.
شكل4. هندسه باغ ايرانى (مأخذ: پيرنيا، 1373)

نماد گرايى باغ ايرانى در دوره اسالمى
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 بهشت در كالم الهي  
ــل تاكنون در مخيله ايرانيان  ــت موعود كه از دوره هاي قب تصور بهش
ــت از زيباترين و دلپذيرترين باغ ها. ايرانيان  به وجود آمده، تصويري اس
ــت،  ــت را بر باغ هاي مختلف نيز اطالق مي كنند. كلمه بهش بام بهش
ــت كه مفهوم باغ و بهشت را يكجا دارد. شاعران از مقايسه  فردوس اس
ــماني، كه در قرآن به آن وعده داده شده  ــت آس باغ هاي زميني و بهش
ــد و عالي ترين نوع باغ را ارم مي دانند كه در قرآن مجيد  ــذت مي برن ل
ــتونها تزئين گرديده"(سوره فجر6-7) ياد  ــيله س از آن به "ارم كه بوس
شده است. اين باغ توسط شداد، پادشاه مشركان دريمن ساخته شده بود 
غرض وي از اين كار آن بود كه باغي زيباتر از بهشت موعود ايجاد كند. 
ــي همين كه احداث باغ پايان يافت، فرمانفرماي نامدار بدرود زندگي  ول
گفت (ويلبر،1383). و مى توان گفت بهشت سازى در زمين كار مشركان 
بوده، اما بعد از اسالم چه در باغ و چه در شعر و ادبيات بهشت منتهاى 
آرزو بشرى تلقى شده و از عناصر بهشت بعنوان نماد استفاده مى كردند 

و كسى به دنبال ساخت بهشت در زمين نبوده است.
ــد. واژه ى "عدن" يازده بار در قرآن  ــاز، خداوند باغ عدن را آفري در آغ
ــورت صفت براى "جنات"  ــت، كه در همه ى آنها به ص كريم آمده اس
ــده و به صورت منفرد و مستقل نيامده است. مفسر  (بهشت ها) ذكر ش
كبير قرآن كريم؛ مرحوم عالمه طباطبايى در علت اين كه چرا "بهشت" 
ــت،  را "عدن" ناميده اند مى گويد: "كلمه ى عدن به معناى اقامت اس
ــاره به اين است كه فرد بهشتى در  ــت را به آن ناميده اند اش و اگر بهش

بهشت، جاودان و ابدى است" 1.
ــت؛ نه خورشيد در آن جا هست و نه  ــت جاودانه معتدل اس  هواي بهش
ــت كه آن  ــنايي جاودانه بر آن جا حاكم اس ــب. روش ماه، نه روز و نه ش
ــه مزدايي دارد. از مركز بهشت،  را «خورنق» مي گويند. اين واژه، ريش
ــمه مي گيرد و  ــان جا كه فردوس نام دارد، چهار نهر بزرگ سرچش هم
ــل و شير آبياري مي كند. جدا  ــر بهشت را با آب و شراب و عس سرتاس
ــمة شگفت انگيزي به نام  از اين نهرهاي بزرگ، خداوند به پيامبر، چش
ــترش از ياقوت  ــت كه كناره هايش از طال و بس «كوثر» وعده داده اس
ــت. بنا بر احاديث، چهاركوه در باغ عدن به نام هاي احد،  و مرواريد اس
سينا، لبنان و حصيب وجود دارد. بهشت، هشت در دارد. دور تا دورش با 
باروهايي محصور است. نمونه اي از كعبه نيز در آنجا هست كه مسجد 

برگزيدگان است.
ــارت ده كه  ــان آوردند و عمل صالح انجام دادند بش ــاني كه ايم  و كس
ــه نهرهايي از زير قصرهاي  ــد ك باغ هايي (جنات) نصيب آنها خواهد ش
آنها جريان دارد، هر زمان ميوه اي از آن به ايشان داده مي شود مي گويند 
ــد. (قالو هذا الذي رزقنا  ــن (در دنيا) مانند اين ها روزي ما ش ــش از اي پي
ــون به آنها داده خواهد  ــابها) و نعمت هاي گوناگ من قبل و اتوا به متش

ــت، آنچه در بهشت روزي  ــد و…) همان طور كه در اين آيه آمده اس ش
صالحان مي شود مشابه آن چيزي است كه (در دنيا) روزي انسان است. 
اما اين سؤال مطرح است كه اين گونه توصيف از بهشت به دليل تفهيم 
ــت آخرت به كار گرفته شده يا مطابق با واقعيت  زيبايي ها و لذات بهش

بهشتي است؟(ديبا و انصاري،1376)
ــت آخرت كه قرآن ارائه مي دهد تفاوت ذاتي با  آنچه مسلم است بهش

دنيا دارد و آن اينكه:
ــت، و تحول در آن جا  ــادناپذير اس همه چيز در آن جا جاويد، ماندگار و فس

راه ندارد؛
ــود و لذا مي بينيم  ــورد اراده قرار گيرد حاضر خواهد ب ــر چيزي كه م ه
ــرح كرده اند كه با خصوصيات  ــتي را در اين عالم (باغ) ط ايرانيان بهش
اين دنيا مطابقت دارد (تحول پذيري) اما تصاوير بهشت آخرت را تداعي 
ــال زيبايي و بهره دهي  ــعي كرده اند كه در همة فصول س مي كند. و س
ــال) در يك  ــق مختلف آب و هوايي درچهار فصل س ــاي مناط (ميوه ه

اكوسيستم بسته و جدا از محيط فراهم آيد (همان).
باغ ايرانى تمثيل بهشت نيست چون هيچگونه تناسب و سنخييتى بين 
ــبحان معرفى  آن دو وجود ندارد. مانند نور كه به عنوان نماد خداوند س
ــود. يا آب و درخت و  ــأنه قريب به ذهن ش ــود تا وجود او جّل ش مى ش
حتى باغ ممكن است نماد بهشت باشند، اما تمثيل آن و به ويژه تمثيل 
ــتند. باالخص آن كه كسى بخواهد بهشتى خلق كند كه  زمينى آن نيس
گفته يا نگفته به رقابت با بهشت او برخيزد، ياخويش را از بهشت او بى نياز 
ــهولت ممكن  ــت بودن به س ــى كند، يا چنين القا كند كه در بهش معرف
ــخن حضرت لسان الغيب كه: من كه امروزم  ــت؛ و سوءاستفاده از س اس
بهشت نقد حاصل مى شود/ وعده ى فرداى زاهد را چرا باور كنم، توجه 
ــت بايد  ــان تا در اين جهان اس كنيم كه مطابق آراء عرفا و حكما "انس
مراتب و مراحل آن جهان را طى كند". و اين البته نه به مهناى ساختن 
آن جهان در اين دنياست، كه اين نه ممكن است، نه كارساز و نه حتى 

توصيه شده ( نقى زاده، 1387).
ــول خدا (ص) فرموده اند: (وقتي از خدا درخواست  ــده كه رس روايت ش
مي كنيد، فردوس را بخواهيد كه در وسط بهشت و بر نقطة بلند آن قرار 

دارد فوق آن عرش رحمان است و نهرهاي بهشت از آنجا مي جوشد).
ــني اوصاف قرآن از اين باغ ملكوتي، ما فقط  اما به رغم گويايي و روش
مي توانيم آن را با چشم خيال ببينيم. سوره الحديد، آيه 21 وسعت آن را 
مشخص ميسازد: (و بهشتي كه پهناي آن همسان پهناي آسمان ها و زمين 
است) با اين حال، بهشت، به رغم وسعت و پهناوريش، همچون باغ هاي 
شرقي باغي بسته و محصور مينمايد: اين باغ كه در احاطه عظمت پروردگار 
ــت، بنابر تعبير عارفان، چيزي جز(وجه باطني خلقت) نيست. بهشت  اس
ــت، چرا كه در قرآن به دروازه هاي آن اشاره  محصور در ميان ديوارهاس
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صفحات     5-15

ــاخه در آن خانه سركشيده باشد. احترام و تقديس درخت  درخت يك ش
ــم همچنين معتقد به  ــت.ايرانيان قدي از ديرباز در ايران مطرح بوده اس
فرشتة مقدسي بودند به نام (اورز) كه صدمه زدن به گل و گياه، موجب 

ناراحتي و خشم او مي شد.
ــاية  ــوزان به س ــك و س ــايد پناه بردن از گرماي جهنمي اقليم خش ش
طوبايي درخت، دليلي بر اين گرايش بوده است و به همين دليل درختان 
ــي در تنظيم اكوسيستم محيط داشتند مورد  ــال كه نقش اساس كهن س

توجه و تقديس قرار مي گرفته اند. 

مراتب بهشت
ــت :  قرآن كريم در حدود 386 آيه با به كارگيري كلمات مترادف بهش
"جنه، الجنه، جنات، جنتين، حدائق و اجزاء بهشت االنهار و العيون"، به 
معرفي بهشت پرداخته است كه 81 مورد به بهشت هاي زميني و 306 
مورد بهشت و دنياي آخرت را توصيف كرده است و 4 مورد از توصيفات 
ــترك مي باشد. ذكر اين نكته  ــت هاي زميني و اخروي با هم مش بهش
ــت دنيوي توصيف شده  ــت كه در اكثر آياتي كه باغ و بهش نيز الزم اس
ــتن به جهان مادي  ــت خداي متعال و دل نبس ــت به قدرت و حكم اس

اشاره شده است.
ــفته ميكند، و آن  ــت كه تخيل ما را قدري آش اما نكته اي در قرآن هس
ــوره الرحمن، آيات 75-46، از دو باغ، با دو چشمه  ــت كه در س اين اس
ــه ( آيات 62 به بعد)  ــده و در ادام ــان، و دو نوع از هر ميوه ياد ش جوش
چنين آمده است: و جز آنها به دو بهشت ديگر است، ...، از شدت سبزي 
ــمه همواره جوشنده هست ... .  ــياهي ... در آن دو، دو چش متمايل به س
درآن دو ميوه هست و نخل هست و انار هست ... . در آنجا زناني است 

نيك سيرت و زيباروي ... حوراني مستور در خيمه ها ...
 ابن عربي، عارف بزرگ، ديد معادشناسانه خود را دارد: بهشت او عبارت 
است از باغي براي كودكان خردسال كه پيش از رسيدن به سن تكليف 
ــز ميميرند، باغي براي مؤمناني كه مدتي در جهنم جزاي گناهان  و تمي
ــرانجام آن بهشت  ــت مي روند، و س ــپس به بهش خود را مي بينند و س
ــت. اين بهشت حقيقي  حقيقي كه جاي پاداش اعمال نيك و صالح اس
نيز خود شامل هشت باغ است كه هركدام چند مرتبه دارد، به طوري كه 
ــت باغ  هر كس پاداش اعمالش را دقيقًا دريافت مي كند. اين فكر هش
ــوره الرحمن از آن ياد شده  يا از دو برابر كردن و دو بار دو باغ كه در س
ــت، و يا به كمال مطلق اشاره دارد، چرا كه از شماره  ــت آمده اس به دس
افالك هفتگانه در مي گذرد و از جهنم كه فقط هفت طبقه دارد بزرگتر 
ــاند كه رحمت  ــن ترتيب اين حقيقت را به اثبات مي رس ــت، و به اي اس
خداوند بر غضبش فزوني دارد به هرحال دليل انتخاب عدد هشت هرچه 
ــت بهشت) در زبان فارسي رواج بسيار دارد و عنوان  باشد، عبارت (هش

مي شود: چون به بهشت برسند درهايش گشوده شود. و جازنان بهشت 
گويندشان: سالم بر شما، بهشتتان خوش باد، به درون بياييد، همواره در 
اين جا خواهيد بود. ميگويند: سپاس خداي را، رضايت خداوند از متقيان، 
ــت شخصيت بخشيدند، چراكه  يعني (رضوان)، را به صورت دربان بهش
ــي حق ورود به بهشت ندارد. بدين ترتيب در  بدون رضايت خداوند كس
سنن رايج، رضوان به شخصيت ملكوتي بسيار فعالي تبديل شد كه افراد 
خواهان ورود به باغ بهشت را با دقت بررسي مي كند. درود مدام دربانان 
ــان را به موسيقي ربط  ــوندگان به آن و ستايش ايش ــت به وارد ش بهش
ــيقي را (صداي  دادند، تا آنجا كه موالنا جالل الدين رومي در جايي موس
ــت) خوانده و در مقابل زاهدي كه گفته است از صداي اين  درهاي بهش
درها خوشش نمي آيد، پاسخ داده است كه من صداي باز شدن درها را 

مي شنوم، اما تو صداي بسته شدنشان را.

نهرهاي بهشتي
به طور كلي، اوصاف قرآن از باغ ملكوت به غايت هماهنگ و يكدست 
ــت و تصوير روشني از سر سبزي، چشمه هاي جوشان، نهرها، اغذيه  اس
ــار ما مي گذارد.  ــماني موجود در آن در اختي ــذ، و زيبايي هاي جس لذي
ــت در قرآن اشاره شده  ــتي نقطة اوج تصويري كه از بهش نهرهاي بهش
ــتان هايي  ــد و به معني بوس ــات تجري و من تحتهااالنهار) مي باش (جن
است كه از زير (درختان و قصرهاي) آن جوي هاي آب جاري است. اين 

تركيب كالمي در 35 آيه از قرآن كريم به كار رفته است.
ــالم نيز حوضچه هاي سنگي و آب گذرهاي موجود در باغ  در قبل از اس
ــد آب از جمله معبد آناهيتا (پالن  ــا معاني خاص كاربرد آب را در معاب ب
ــه  ــنگ چاه جذبي س ــه ورودي آب و س ــت) كه داراي س معبد مربع اس
ــاله) بوده است مالحظه كرد. كه اين تقسيم چهارتايى  جهته (ثالثة غس
ــالم تفاوت ماهوى با بهشت برين دارد كه  در زمين در قبل و بعد از اس

توضيح داده شد. 
ــكيل نظام شاخه اي كه بهترين  ــيوه جمع شدن آب در طبيعت و تش ش
ــر جوي ها، نهرها و رودها  ــتمل ب ــرد را براي اين منظور دارد و مش كارب
ــت منشا الهام انسان براي تقسيم آب در مزارع اما به شكل عقالني  اس

آن شده است.

درختان بهشتي 
ــت  ــت ارائه داده اس از توصيفات ديگري كه قرآن كريم در مورد بهش

توصيف (سدره المنتهي) (درخت بهشتي) است.
 در بعضي از تفاسير (طوبي) در آية (الذين آمنوا و عملوالصالحات طوبي 
لهم و حسن مآب) را درختي در بهشت دانسته اند كه ريشه اش در منزل 
ــت مگر آن كه از آن  ــت نيس ــت و هيچ منزلي در بهش ــول خدا اس رس

نماد گرايى باغ ايرانى در دوره اسالمى
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ــده است. كوشك هاي هشت گوش كه در  آثار ادبي فراواني انتخاب ش
ــك هاي خنك ياد شده  برخي از باغهاي گوركاني هند به تقليد از كوش
ــوره الرحمن ساخته شده و همين طور طراحي باغ هايي در هشت  در س
يا در نُه تراز كه با جوي هاي آب به هم متصل شده اند، بي ترديد ملهم 

از همين مفهوم عدد هشت است. 

نتيجه گيرى  

ــت، كه به پاداش اعمال  ــان را از بهش بنابراين ايرانيان تصور ذهني ش
ــد. نمادي همچون بهشت كوثر كه  ــيده  خواهد ش نيك به آن ها  بخش
ــده، بصورت باغ با آب روان  ــكيل ش از درختان و گل ها و جويبارها، تش
خوش و گل هاي زيبا و درخت هايي كه مي توان در ساية آن ها آرميد، 
ــود. تجلي  ــه محصور در ديواري كه مانع ورود جهنميان به آن ش و هم

پيدا كرده است.
ــاكنان سرزمين هاي خشك و برهوت كه ذره اي  باغ هايي كه براي س
ــت، بزرگترين لذت و مايه شادي به شمار  ــبزي در آن ها موهبتي اس س
ـــادي  ــت كه قرآن براي انتقال مفهــوم لذت و ش مي رود. از اين روس
مدام بارهـا به باغ ملكوتي اشـاره مي كند و وعده مي دهد كه (آن روز 

پرهيزگاران در باغ ها و كنار چشمه ساران باشند).
درمجمع البيان آمده است كه كلمة روضه به معناي زمين سبز و خرمي 
ــت  ــت كه گياهان به خوبي در آن مي رويند و كلمة جنت زميني اس اس
كه اطرافش درخت كاري شده باشد و در نتيجه روضات الجنات باغ هاي 

مشجري است كه در وسط، زمين سبز و خرمي را فرا گرفته باشد.
ــال بازگوكننده  ــود در دوره صفويه كام ــير تكاملي خ ــاغ ايراني در س  ب
ــاره  ــت كه در قرآن به آن ها اش ــانه هايي از بهش تصويري عيني با نش
ــلمان در چنين فضايي كه با توجه به  ــده است، مي باشد. انسان مس ش
ــور ما كامال ارتباطي روحاني برقرار مي كند و  ــك بودن اقليم كش خش
ــكل و نمادهاي  معمار ايراني تركيب عناصر طبيعي را در زيباترين ش

ــت. ــطوره اي و مقدسي را در باالترين سطح به نمايش گذاشته اس اس
ــاغ ايراني اوج كمال مادي براي تجلي اعتقادي و معنوي جهان بيني   ب
ــالمي است. باغ ايراني با پيشينه بسيار طوالني كه به بيش از 2500  اس
ــالمي در مكتب اصفهان به تكامل مادي  ــد در دوره اس ــال مي رس س
ــت برين مي پردازد  ــازي از بهش ــد و كامًال به نمادس و معنوي مي رس
ــا و فرش هاي ايراني  ــوى مي گردد و نگاره ه ــل به هنري معن و تبدي
ــد. باغ ايرانى يك  ــت مي نماين ــازي از باغ براي القاء بهش به تصوير س

ــلمان ايرانى بدنبال شبيه  ــازى از بهشت برين است و انسان مس نمادس
ــتى زمينى نبوده است و بر اساس جهان بينى خود  سازى يا ايجاد بهش

اين عالم را فانى دانسته و به عالمى باقى معتقد بوده است.
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