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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و هشتم / بهار  1399 / سال هشتم

چکیــــده: 

تجلی مفهوم آب از باغ بهشتی قرآن در باغ ایرانی

آزیتا باللی اسکویی *

فرناز نظرزاده عنصرودی **

ائلناز نظرزاده عنصرودی ***

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز )نویسنده ی مسئول(

کارشناس ارشد فناوری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز

کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز

تاریخ دریافت مقاله: 97/03/11          تاریخ پذیرش نهایی:98/11/23

قرآن  کریم به عنوان کتاب هدایتگر و تعالی بخش انسان، شامل مجموعه ای از آیات الهی است که حقایق و اسرار بی شماری در 
آن نهفته شده و بزرگ ترین جلوه ظهور یک حقیقت در کالبد مادی به شمار می آید. به طوری که حقیقت بهشت در کالبد مادی و 
معماری باغ ظهور می یابد. برخالف ظاهر ساده باغ ایرانی، پیچیدگی های ساختاری و معنایی حاصل از آمیختگی عناصر چهارگانه 
در باغ ایرانی، اقتباس شده از باغ بهشتی است؛ و در حقیقت تأثیرپذیری الگوی باغ از عنصر آب به عنوان اصلی ترین عامل وجودی 
آن و به دلیل تقدس این عنصر در اندیشه دینی ایرانیان به وضوح مشخص و از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ به طوری که می توان 
گفت آب عنصری حیاتی در صیانت مقام و منزلت بهشت در تجلی و ظهور آن در باغ ایرانی است. روش این تحقیق تفسیری و بر 
اساس تحلیل محتوای آیات قرآن است. این پژوهش در پی یافتن تجلی صورت پذیرفته در مضمون عنصر آب در نظام کالبدی و 
کارکردی باغ ایرانی با تصویر آن در باغ بهشتی است. در این راستا با انطباق باغ ایرانی و باغ بهشتی از منظر قرآن کریم و با استناد 
به تفاسیر سوره آل عمران می توان دریافت که نظام کارکردی در باغ ایرانی با اسامی باغ بهشتی -که متناسب با درجه و مراتب آن 
است- متناظر بوده و عنصر آب در نظام کالبدی باغ ایرانی، حاصل نمود صورت های مختلف آب در کارکردهای باغ بهشتی است.

واژه های کلیدی: آب، باغ بهشتی، باغ ایرانی، تجلی، نظام کالبدی و کارکردی، آل عمران.

*a.oskoyi@tabriziau.ac.ir          ** f.nazarzadeh@tabriziau.ac.ir                 *** e.nazarzadeh@tabriziau.ac.ir
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مقدمه
برای  کتابی  به عنوان  قرآن  از  همواره  زندگی  در  انسان 
هدایت که راز جاودانگی زندگی دنیوی و سعادت اخروی 
در آن گنجانده شده است، الهام می گیرد و با توسل به این 
می بخشد.  سامان  را  خود  پیرامون  طبیعت  شریف،  منبع 
بارزترین نمونه این الهامات، ساختن بهشت زمینی در عالم 
مادی است که آدمی همواره از عناصر الهام بخشی که در 
قرآن، بهشت را به تصویر کشیده است استفاده می کند و با 
توجه به توصیفات قرآن، باغ هایی را در این جهان فناپذیر 
و  بوده  بهشت  از  بازتابی  و  انعکاس  به راستی  که  می سازد 
باغ را به مثابه گوشه ای از بهشت که تداعی گر عالم دیگر 
است،می آفریند. باغ اسالمی در حکمت تمثیلی به بهشت 
ابدی تلقی شده است که در قرآن سی بار از آن با توصیف 
»باغ هایی با نهرهای روان« نام برده شده است )بمانیان و 
همکاران 1390، 7(. با گسترش اسالم در ایران و ارجاع به 
قرآن، بهشت به عنوان مفهومی در فرهنگ ایرانی اسالمی، 
شبیه تر  ایرانی  باغ های  و  یافت  دنیایی  و  کالبدی  تجلی 
به طوری که هر  قرآن ساخته شدند.  آیات  در  توصیفات  به 
قرآن  سوره های  از  یکی  با  می توان  را  طبیعت  از  جنسی 
با یکی  با آیه ای و هر موجودی را  به موازات و هر نوع را 
ازاین رو آب  از حروف منطبق دانست )نسفی 1363، 63(. 
عناصر  مقدس ترین  از  یکی  به عنوان  ایرانی،  فرهنگ  در 
احترام  از  و  می کند  تطهیر  را  آدمی  جسم  و  روح  طبیعی 
ایرانی  انسان  و تقدس ویژه برخوردار بوده است. در تفکر 
دوران باستان )پیش از اسالم( عنصر طبیعی آب به عنوان 
سرچشمه حیات تا جایی اهمیت دارد که الهه ای برای آن 
ایرانیان با  بنابراین  متصور است )شاهچراغی 1395، 99(. 
توجه به اهمیت آب در زندگی سعی داشتند باغ هایی منطبق 
به  شکل  همان  به  را  آب  عنصر  و  ساخته  بهشتی  باغ  با 
تصویر بکشد به گونه ای که الگوی باغ متأثر از عنصر آب 

باشد.
مسلمانان با این نحوه نگرش، نه تنها دست به تغییر طبیعت 
این  در  بلکه  درآورده اند؛  خود  ابعاد  در  را  محیط  و  زده اند 
رهگذر با توسل به این منبع شریف، رنگی قدسی به حیات 
خود بخشیده اند )پورجعفر و وثیق 1387، 2(. چراکه همیشه 

خود را دورمانده از سرزمین اصلی خود و رانده شده از بهشت 
می داند که در بهشت به او وعده کوثر داده بودند؛ و درختانی 
که از زیر آن ها نهرهایی جاری هست و درختانی که در زیر 
سایه آن ها آدمیان آرمیده اند. بدین گونه که گاهی بهشت را 
در قالب قالی هایی با نقش و نگار باغ و گلستان در اتاق های 
از  گوشه ای  در  را  باغچه هایی  و  باغ  گاه  و  می آورند  خود 

حیاط خانه های خویش یا اطراف آن پدید می آوردند.
روش تحقیق

با توجه به پژوهش حاضر، فرض بر این است که باغ ایرانی 
از باغ بهشتی تجلی یافته است. بدین صورت که عالوه بر 
صورت نوعی شی، منزلت و شأن بهشت نیز در این تجلی 
با محوریت عنصر آب نمایان شده است. ازاین رو با تکیه بر 
توصیفات  بررسی  به  تطبیقی،  و  تفسیری  تحقیق  روش 
فضایی بهشت به عنوان منبع الهام بخش باغ ایرانی، در متن 
قرآن به ویژه سوره آل عمران و تفاسیر مربوط به آن پرداخته 
در  دقت  بر  مبتني  محتوا،  تحلیل  پایه  بر  که  است  شده 
مطالب و نکات موجود در متن قرآنی بوده که راهبرد آن 
انجام  با  تحقیق  در طول  است.  استوار  اکتشافي  روش  بر 
کنکاشی در البه الی متون قرآن به دلیل اهمیت عنصر آب 
در باغ سازی و شکل گیری باغ و با توجه به باغ ایرانی، چهار 
صورت مختلف عنصر آب در نظام کالبدی منطبق بر نظام 
کارکردی باغ بهشتی باشد و در نهایت تجلی باغ ایرانی و 

میزان مطابقت آن بیان می شود.
پیشینه ی تحقیق

در  مختلفی  پژوهش های  و  مطالعات  اخیر  سال های  در 
و  است  گرفته  صورت  ایرانی  باغ های  بررسی  راستای 
محققان زیادی به مطالعه باغ ایرانی و عناصر ساختاری آن 
پرداخته اند. درحالی که تحقیقات اندکی در زمینه باغ بهشتی 
افرادی  توسط  ایرانی  باغ های  در  قرآنی  مفاهیم  تجلی  و 
همچون انصاری و محمودی نژاد )1386( و پورجعفر و وثیق 
)1387( و حمزه نژاد و همکاران )1393( در تحقیق دیگری از 
پورجعفر و همکاران )1392( و هاب هاوس1 )2003( صورت 
معماری  قرآن،  آیات  بررسی  و  تحلیل  با  که  است  گرفته 
از باغ های بهشتی دانسته اند که  ایرانی را تمثیلی  باغ های 
مفاهیم قرآنی در آن تجلی یافته است و ویژگی های بهشتی 
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قرارگرفته  موردتوجه  ایرانی  باغ های  در  قرآن  در  یادشده 
و  طرح ریزی  در  ایرانیان،  توسط  تاریخ  طول  در  که  است 
با  اما  قرارگرفته است؛  ایرانی مورداستفاده  باغ های  احداث 
ایرانی و اهمیت و ضرورت  باغ  الگوی ساختاری  به  توجه 
عنصر مؤثر آب در شکل گیری باغ، با توجه به تعداد اندکی 
از پژوهش های ذکرشده که به بررسی مفاهیم قرآنی در باغ 
ایرانی پرداخته اند؛ در هیچ کدام از منابع مورد مطالعه به طور 
مشخص به عنصر آب در باغ های بهشتی و انطباق آن با 
باغ ایرانی اشاره نشده است؛ بنابراین برای رسیدن به نتایج 
و  کالبدی  نظام  انطباق  با  تا  آن شد  بر  انتظار سعی  مورد 
کارکردی، به بررسی تجلی الگوی باغ بهشتی در باغ ایرانی 
با محوریت عنصر آب در متن سوره آل عمران )که توجه 
دارد(  باغ های بهشتی و نهرهای جاری در آن  به  ویژه ای 

پرداخته شود.
ادبیات پژوهش

بازشناسی مفاهیم قرآنی
در ابتدا سعی بر این است تا مفاهیم مرتبط با باغ بهشتی، 
در  سپس  شود؛  گذارده  بحث  به  آب  و  تجلی  ایرانی،  باغ 
ادامه به ساختارشناسی باغ ایرانی در مقایسه با باغ بهشتی 

پرداخته شود.
- باغ بهشتی

واژه بهشت اسم فارسی است. در اوستا »وهیشته« از ریشه 
وهو vahu به معنای خوب و ایشت Isht عالمت تفضیل به 
معنای خوش تر، نیکوتر است یعنی جهانی بهتر و عالم نیکوتر 
)شاهچراغی 1395، 96( به طورکلی، توصیفات قرآن از باغ 
سرسبزي،  از  روشني  تصویر  هماهنگ  به صورت  ملکوت 
چشمه های جوشان، نهرها و حضور پایدار آب است و تنها 
چشمه های  از  جدیدي  تصویر  الرحمن  سوره   46 آیه  در 
دو  از  به طوری که  می شود  نمایان  بهشتی  باغ  در  جوشان 
باغ، با دو چشمه جوشان و دو نوع از هر میوه یادشده است.

بدون شک جایگاه واژه بهشت در این جهان، مادی نیست 
و جایگاهی معنایی نیز دارد که ذهن و فکر آدمی عرصه 
ظهور مفهوم معنایی آن است به طوری که ترکیب دو واژه 
باغ و بهشت به صورت »باغ بهشتی« تأکید بر خصوصیت 
مادی و معنایی این مفهوم دارد و بیانگر ساخت عینی باغ 

در رسیدن به مفهوم ذهنی آن است.
- باغ ایرانی

متنوعی  واژه های  از  ایرانی  فرهنگ  و  فارسی  زبان  در 
به عنوان مترادف و معادل واژه باغ ازجمله پردیس، بهشت، 
و  اسمی  تعدد  پدیده  و  است  شده  استفاده  پالیز  بستان، 
براثر  که  است  بوده  آن  اهمیت  معنای  به  باغ  در  معنایی 
پارادایم های فرهنگی در دوره زمانی مختلف در آن  تغییر 

پدید آمده است.
باغ ایرانی تمثیلی از بهشت است تا تصویری قرآنی از آن 
به نمایش بگذارد، بدین گونه که باغ ایراني ترکیبی از »آب 
است  طبیعت خشک  دل  در  درخت«  «پوشش  و  جاری« 
که با توجه به تضاد محیط کویري و باغ ایرانی، تمثیلي از 

مناظر با طراوت بهشت قرآنی است )ویلبر 1348(.
- تجلی و ظهور
o مفهوم واژگانی

در کتب لغت مفهوم واژگانی تجلی به صورت پدید آمدن، 
جلوه گر  و   )426  ،1391 )معین  هویدایی  و  شدن  نمایان 

شدن، هویدا شدن )عمید 1389، 327( است.

o مفهوم فلسفی و عرفانی
عرفا  )جهان شناختی(  هستی شناختی  اصطالح  در  تجلی 
به معنای ظهور و بروز ذات مطلق حق و کماالت اوست 
)رحیمیان 1376، 38(. بدین گونه که عرفا خلقت این عالم 
را نیز ناشی از تجلی وجودی حق می  دانند؛ زیرا که ایجاد و 
آفرینش، همان ظهور و بروز اسماء و صفات خداوند است.

- آب
کریم  قرآن  در  مکرر  به صورت  آب  معني  به  »ماء«  کلمه 
آورده شده و از آن به عنوان مظهر خیروبرکت و پاکیزگي 
یادشده است؛ عالوه بر کلمه ماء، اشاره های متعدد دیگري 
آبشارهاي  چشمه ها،  نهرها،  شامل  آب  گونه های  انواع  به 
بهشتي نیز در قرآن شده است که همگي تصاویر بدیعي از 

جلوه های معنوي آب را نشان دهند.
o عنصر آب از منظر اندیشه دینی

انسان همواره سعی بر آن دارد تا باورهای دینی خود را به 
نحوی با طبیعت و عناصر طبیعت گره بزند. ازاین رو، هیچ 
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پدیده طبیعی در رابطه با سرنوشت انسان را نمی توان جدا 
از  یکی  نیز  آب  کرد؛  بررسی  آن ها  دینی  اعتقاد  و  باور  از 
به  احترام  به دیده  ایرانیان همواره  مفاهیم دینی است که 

آن می نگرند.
قرآن کریم نیز به بررسی ژرف عنصر آب پرداخته و بیشتر 
به نقش آب در تجدید حیات طبیعی و اهمیت آب شرب 
قرآنی  آیات  تعدد  دارد.  فراوان  تأکید  زیرزمینی  آب های  و 
درزمینه نقش آب در ایجاد و تداوم حیات2، به جایگاه عظیم 
و منزلت واالی آب در نزد خداوند تأکید داشته است. در آیه 
45 سوره کهف خداوند متعال حیات و زندگی آدمیان را به 
آبی تشبیه نموده است که از آسمان فرو می آید و موجب 
نمو و رشد نباتات می شود و پس از دوران کوتاه حیات نباتی 
اصل  همان  در  زیبا  و  مهم  بسیار  نکته  می یابد.  پایان  آن 
تشبیه است که حیات، آب است و آب، حیات است؛ و نمو و 

رشد نیز از برکات همین آب حیات است.
قرآن کریم درآیات مشابه دیگری نیز منشأ و پیدایش زندگی 
َِّذي  و نیز آغاز آفرینش انسان را از آب دانسته است: »َوُهَو ال
آفرید...  بشري  آب  از  که  اوست  و  بََشًرا...:  الَْماِء  ِمَن  َخلََق 
فرمود:  وآله   علیه  صلی اهلل  اکرم  پیامبر  54(«؛  )فرقان/ 
»ُکلُّ َشيٍء َخلََق ِمَن الماء: همه چیز از آب خلق شد؛ و آب 

نخستین بستر حیات براي تمام موجودات زنده است«.
در روایت از امام صادق)ع( نیز نقل شده است: مزه آب، مزه 
زندگي است؛ زیرا، خداوند فرمود: همه چیز را به وسیله آب 
زنده کردیم. معناي این سخن آن است که حیات و زندگي 
آب  از  را  کنندگان  رشد  همه  رشد  و  روح  صاحبان  همه 
قراردادیم که در این صورت شامل انسان، حیوان و گیاهان 

و درختان مي شود.
انطباق نظام کالبدی باغ ایرانی و باغ بهشتی

باغ ایرانی، مفهومی تمثیلی و نمادین از بهشت و باغ بهشتی 
تفاسیر،  و  آیات  و  قرآن  در  آمده  توصیف های  با  که  دارد 
مختلف  عناصر  ترکیب  به طوری که  دارد؛  کامل  انطباق 
ایرانی متناسب  باغ  معماری و طبیعی در کنار یکدیگر در 
با تصویر باغ بهشتی است. ازاین رو پرداختن به مفهوم باغ 
ایرانی بخصوص از جنبه تصویر باغ بهشتی توصیف شده 
کالبدی  عناصر  و  باغ  شناخت  در  می تواند  کریم  قرآن  در 

عناصر  میان  این  در  باشد.  تأثیرگذار  آن  تشکیل دهنده 
تأثیرگذار در شکل گیری باغ ایرانی، عنصر زمین، آب، گیاه 
و فضای معماری است که برای موجودیت حیات باغ الزم 
و ضروری است و هندسه کلی باغ ایرانی از ترکیب همگون 
این چهارعنصر شکل گرفته است. باغ مجموعه ای است از 
بسترهای آب، باغچه ها و انواع گیاهان، معبرها و تخت ها 
که همراه با ساختمان های متعدد، ترکیبی پیچیده را پدید 

می آورد )نوایی و حاجی قاسمی 1390، 325(.
- بستر و طبیعت

o باغ ایرانی
به  اقلیم و محلی که در آن  از  متأثر  باغ ممکن است  هر 
وجود آمده است روی یک بستر و سطحی هموار و یا روی 
سطحی شیب دار به وجود آید که تأثیر مستقیمی بر شکل و 
فرم باغ داشته است. در بعضی موارد -که موقعیت طبیعی 
مناسبی برای ساختن باغ به نحوی وجود داشت که امکان 
بهره برداری از یک تپه یا دامنه ای با شیب زیاد برای ساختن 
را  باغ  باغ پدید می آمد-  از عمارت ها و فضاهای  بخشی 
حداکثر  که  می کردند  سازمان دهی  و  طراحی  به گونه ای 
بهره برداری از عرصه های مرتفع و سطوح شیب دار صورت 
باغ های  از  بسیاری  درحالی که   .)48  ،1389 )نصر  پذیرد 
در  کشور  جنوبی  و  مرکزی  نواحی  باغ های  به ویژه  ایرانی 
نواحی نسبتًا هموار و با شیب اندک طراحی و ساخته شده اند.

o باغ بهشتی
عرض آن به اندازه آسمان ها و زمین بزرگ است و پهنای 
است  برگرفته  در  را  زمین  و  آسمان ها  وسعت  تمام  آن 

)الحدید/21؛ آل عمران/133(.
- آب

o باغ ایرانی
و  است  باغ  شکل گیری  در  مهم  و  حیاتی  عناصر  از  آب 
باعث سرزندگی و ایجاد حس نشاط در باغ می شود و عدم 
وجود آن امکان شکل گیری باغ را غیرممکن می سازد. آب 
در باغ ممکن است در قالب نهرهایی در سرتاسر باغ یا در 
اما  باشد؛  عمارت  جلوی  در  کوچک  و  بزرگ  استخرهای 
کاربرد حوض ها و فواره ها فقط به دلیل فرم های کم وبیش 
که  انگیزی  رویا  فضای  یا  و  آب  دلنواز  صدای  و  هنری 
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بیش  آن  اصلی  نقش  بلکه  نیست؛  می گرفتند  قرار  آن  در 
)زانگری  است  موضعی  و  معتدل  هوای  ایجاد  چیز  هر  از 
و همکاران 1391، 41(. بنابراین عالوه بر نقش کاربردی 
و  محیط  تهویه  جهت  است  ممکن  باغ  در  آب  تزئینی،  و 
محیط  در  اصلی  عنصری  به عنوان  و  مطبوع  هوای  ایجاد 
بر  مبتنی  کاربردی  نقش  بر  عالوه  باغ  در  آب  باشد.  باغ 
معابر،  و  باغچه ها  میان  نهرهای  به صورت  آبیاری  سیستم 
نقشی تزئینی به صورت حوض و فواره و جوی های آب، نیز 

داشت )نژادابراهیمی3 و دیگران 2016، 207(.
o باغ بهشتی

تخت هایی  بر  دارند  تن  بر  فاخر  لباس  درحالی که  مؤمنان 
بهشتی  جاودان  باغ های  تماشای  به  و  کرده  تکیه 
می پردازند که آب از زیر پای درختان و قصرها جاری است 
)الکهف/31(؛ و در آن بهشت ها، همیشه چشمه هایی روان 
جریان دارند )الغاشیه/12(. نهری در بهشت )حوض خاص 
رسول خدا)ص(( در بهشت که خداوند آن را به پیامبر ارزانی 
داشت )الکوثر/1(؛ و همچنین در ساحل آبی ریزان به سان 

آبشاری زیبا قرار دارد )واقعه/31(.
- گیاه و درخت

o باغ ایرانی
از عمده عناصری که باعث شکل گیری باغ می شود، گیاه 
و درخت است به طوری که وجود باغ به وجود عناصر سبز 
در آن وابسته است و باهدف خاصی در باغ کاشته و منجر 
به ایجاد فضای دل انگیز می شود. در باغ ها، فضای سبز که 
انواع مختلف درخت، گل و گیاه را دربر می گیرد را می توان 
یکی از عناصر مهمی دانست که بدون آن اصواًل باغ فاقد 
باغ  در  )مسعودی 1388، 133(. درخت  معنا جلوه می کند  
ایرانی باهدف ایجاد سایه و ایجاد فضای استراحت، برداشت 
و تولید محصول و سوددهی برای باغ و تزئین کاشته می شد 
که فراوانی درختان سایه دار و محصول دار نسبت به گل ها 

و گیاهان تزئینی به مراتب بیشتر بوده است.
o باغ بهشتی

بوده  مثمر  دارد  قرار  جاودان  باغ های  این  در  که  درختانی 
)النبا/32(.  است  انگورها  انواع  و  درختانی سرسبز  اغلب  و 
مؤمنان  می شود  باعث  که  درختان  گسترده ی  سایه ی 

گرمای شدید آفتاب را کمتر احساس کنند و سایه ی آن ها 
دائمی است که سبب اعتدال همیشگی هوا در باغ بهشتی 
پایان  هرگز  میوه ها  این  الرعد/35(.  )الواقعه/30؛  می شود 
)الواقعه/32؛ 33(. سایه درختان  نمی گیرد و تمام نمی شود 
بر مؤمنان می افتد و چیدن میوه های درختان را برای آن ها 
درختان  شاخه های  که  گونه  بدین  می کند  راحت  بسیار 
سایه ی خود را بر سر بهشتیان می افکنند و چیدن میوه از 
خوشه های پر از میوه که خود را پایین آورده اند بسیار راحت 

می شود )االنسان/ 14(.
- فضای معمارانه )عمارت و هندسه(

o باغ ایرانی
شده  معماری  فضاهای  ازجمله  باغ  در  کوشک  و  عمارت 
در  است  ممکن  باغ  در  عمارت  می آید.  شمار  به  آن  در 
محور   1/2( گیرد  قرار  اصلی  محور  مختلف  قسمت های 
به  و چسبیده  باغ  محور  انتهای  اصلی،  محور   1/3 اصلی، 
آن(. در برخی از باغ های ایرانی عالوه بر دیوار و حصار دور 
باغ، عمارتی به عنوان سردر نیز وجود دارد که کاربری های 
متعدد به خود می گیرد. عمارت واقع در فضای ورودی تنها 
در شمار بسیار اندکی از باغ ها ممکن بود به عمارتی بزرگ 
تبدیل شود که محل استقرار و سکونت ساکنان اصلی باغ 
اسکان  محل  عمارت  این   .)56  ،1378 )سلطان زاده  باشد 
باغ  کارکنان خدماتی  و همچنین سایر  نگهبانان  باغبانان، 

بوده است.
o باغ بهشتی

بهشتی قرآنی که به تمام پرهیزگاران و متقیان وعده داده شده 
است، منزل و محل سکنی گزیدن آدمیان است که در آنجا 
مسکن می گزینند )النحل/80(؛ و محل استراحت و پذیرایی 
مداوم و بی وقفه از خستگان است که می توانند در آنجا استراحت 
کنند )آل عمران/198(. خداوند در این باغ های جاودان بهشتی 
به انسان قصر و خانه هایی پاکیزه وعده داده است )التوبه/72(. 
فرشتگان آن ها را به بهشت دعوت می کنند که در آن امنیت 
دنیوی  باغ های  برخالف  باغ ها  این  و  دارد  و سالمتی وجود 
هیچ دیوار و حصاری را برای برقراری امنیت در بهشت ندارند 
)الحجر/46(؛ و دیوار و حصار مانع از ورود مؤمنان نیست و 

درهای آن به روی مؤمنان گشوده است )ص/ 50(. 
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جدول 1. انطباق نظام کالبدی باغ ایرانی و باغ بهشتی در متن قرآن )مأخذ: نگارندگان(

انطباق
باغ بهشتی و باغ ایرانی آیات باغ بهشتی مصادیق باغ ایرانی کالبد

از ویژگی های اساسی باغ ایرانی 
وسعت زیاد آن  است که مطابق با 

تفاسیر باغ بهشتی است.

بهشتی که پهنای آن، پهنای 
آسمان و زمین است )حدید/21(.

گستردگی و 
وسعت باغ 

بهشتی

باغ دولت آباد، 
یزد هموار

زمین )بستر و 
باغ تخت، طبیعت(

شیراز ناهموار

حوض ها و استخرها کم عمق 
در جلوی عمارت در باغ ایرانی 

وصفی از حوض های بهشتی است 
و نهرهایی در میان کرت ها برای 
آبیاری باغچه ها وجود دارد که 
مطابق با نهرهای همیشه روان 

بهشتی است.
چشمه های آب جاری به عنوان 
منشأ حیات و احداث باغ ایرانی 
به شمار می رود و در انطباق با 

چشمه های بهشتی است که بسیار 
پربرکت و پایان ناپذیر هستند. 

چنانچه آب در باغ ایرانی از درون 
زمین خارج و در مکان های خاصی 

از باغ جاری می گردند.

جریان آب در نهرها و ترنم 
دل نشین آب در آبشارهای 

بهشتی )واقعه/31(.

آبشارهای 
بهشتی

باغ شازده 
ماهان، کرمان

تزیینی:
)حوض، 

فواره، نهر 
پلکانی، 
استخر 
کم عمق(

آب

معجزه حضرت موسی در جاری 
کردن دوازده چشمه آب

 )الرحمن/ 66 ؛  البقره/60؛ 
االعراف/160؛ االنسان/ 18(

چشمه های 
بهشتی

باغ ائل گلی، 
تبریز

»جنات تجری من تحتها االنهار« 
نهرهای چهارگانه بهشتی که 
از زیر غرفه های بهشتی جاری 

است.

نهرهای 
همیشه روان کاربردی:

)استخر 
عمیق، 

نهر میان 
باغچه ای(

نهری در بهشت و حوض خاص 
رسول خدا)ص( که از زیر عرش 

جریان دارد و مبدأ و نهایت 
آن بی پایان و نامحدود است 

)کوثر/1(.

حوض های 
بهشتی

نظام کاشت درختان و انواع 
مختلف درختان و ایجاد سایه 

تصویر روشنی از درختان سایه افکن 
و غیر سایه دار و گیاهان میوه دار 

باغ بهشتی است.
اشجار و گیاهان و سایه آن ها از 

زیباترین تعابیر بهشتی است.

رویش درختی سایه افکن بر باالی 
سر حضرت یونس پس ازاینکه به 
ساحل افکنده شد )صافات/145؛ 

.)146

سایه افکن

باغ ارم، شیراز

سایه افکن:
درخت بید، 
چنار، نارون، 

سرو

درخت خرمایی که حضرت مریم گیاه و درخت
به هنگام وضع حمل از آن تغذیه 

کرد )مریم/22؛ 25(.

مثمر درخت 
خرما، انگور، 
زیتون، انار، 

سدر

مثمر:
درخت پرتقال

)واقعه/89؛ الرحمن/ 68(
گیاه خوشبوی بهشتی که پس از 

استشمام آن جان تازه می دهد.

تزئینی 
زنجبیل، 
ریحان

تزئینی: 
گل بنفشه، 
داوودی 
وگلسرخ
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کوشک در باغ ایرانی در انطباق 
با غرفه ی بهشتی است که محل 

سکنی گزیدن است.
باغ بهشتی دارای دروازه و دیوار 

بوده اند که سردرهای باغ ایرانی در 
انطباق با درهای بهشتی حصارهای 

اطراف آن بوده است.

غرفه به معنای خانه ای زیبا که 
انهار بهشتی از زیر آن ها جاری 
است و دریچه ای به منظره دارد 

)التوبه/72؛ زمر/20(

غرفه بهشتی

باغ فین، 
کاشان

کوشک

فضای 
معمارانه

ورود بهشتیان از درب های 
بهشتی است )رعد/23؛ 

الحجر/46(.
درب بهشتی سردر

بهشت های جاویدان که مانعی 
برای ورود بهشتیان نیست 

)ص/50(.
بین دوزخیان و اهل بهشت 
حصاری حائل گردد و بر آن 
حصار، دری باشد )حدید/13(.

دیوار دیوار

انطباق نظام کارکردی باغ ایرانی و باغ بهشتی
در   )1378( سلطان زاده  ایرانی  باغ  اصلی  کارکرد  بررسی  در 
باغ سکونتگاهی  باغ سکونتگاهی،  باغ میوه،  دسته بندی خود 
حکومتی، باغ حکومتی و باغ مزار عنوان کرده است. عالوه بر 
کارکردهای ذکرشده می توان باغ حیاط، باغ تفرجگاهی و باغ 
زراعی )نژادابراهیمی و دیگران 2016(، و باغ اعیانی، باغ آیینی و 
باغ عمومی )روحانی 1383( و خانه باغ، باغ عمومی یا ملی، باغ 
شکار، باغ وحش، باغ قلعه و باغ کاخ )حیدرنتاج 1393( و همچنین 
باغ کوشک، باغ چادر، باغ تجیر، باغ تخت، باغ آب، باغ منزل، باغ 
بیشه )شاهچراغی 1395( نیز اشاره کرد. درحالی که در تقسیم بندی 
دیگری از نگارندگان در انطباق کارکرد باغ بهشتی و باغ ایرانی 
به علت هم پوشانی برخی از این کارکردها می توان دسته بندی 
دیگری را تعریف کرد: در باغ ایرانی درصورتی که باغ فقط برای 
زندگی و گذراندن اوقات فراغت افراد درنظرگرفته می شد؛ باغ های 
تفرجگاهی نام داشتند که شرایط مساعدی را برای زندگی افراد 
فراهم می کردند. باغ های دیگری که باهدف اقتصاد بیشتر برای 
برداشت محصول و میوه به وجود می آمد و سودمندترین نوع 
ازلحاظ اقتصادی بودند که ساده ترین نوع باغ ازلحاظ طراحی بوده 
و هندسه خاصی نداشته و برای باغ ها مرز و حصار معینی تعریف 
نمی شد؛ که این باغ ها را مثمر می نامیدند. در این نوع باغ ها فضای 
معماری شده ای وجود نداشت و از باغ های متعدد در کنار همدیگر 
برای  مساعدی  محل  سکونتگاهی  باغ های  می آمد.  به وجود 

زندگی فراهم می آورند. درواقع داخل باغ عمارتی برای سکونت 
درنظرگرفته می شد.

از سوی دیگری در تفاسیر مختلف، بهشت دارای مقامات و درجات و 
مراتبی است که می توان هرکدام را بهشتی متفاوت دانست. بهشت 
درواقع یکی است و دارای مراتب و درجاتی است که به تناسب آن 
مرتبه و درجه، اسم خاص و معینی دارد. این درجه بندی بهشت بر 
اساس تفاوت ماهوی لذت های مادی و معنوی بهشتیان است. 
دارالسالم، دارالجالل، جنت المأوی، جنت خلد، بهشت عدن، 
جنت فردوس و جنت نعیم نام بهشت های هفت گانه ای است 
که در منابع روایی و تفسیری ما آمده است4. درجایی دیگر امام 
باقر)ع( می فرماید: اما آن بهشت هایی که در قرآن ذکرشده است: 
1. بهشت عدن، 2. بهشت فردوس، 3. بهشت نعیم، 4. بهشت جنة 
المأوی است5 که متناسب با معانی و تفاسیر مختلف می تواند در 
انطباق با نظام کارکردی باغ ایرانی باشد. بهشت های پرنعمتی که 
)نعیم( درختان پر میوه در آن وجود دارد متناظر با باغ مثمر ایرانی 
است که باهدف برداشت محصول و سودهی است و همچنین باغ 
بهشتی عالوه بر نعمت فراوان، جایگاهی برای مسکن و سکونت 
نیز فراهم می کند که این امر می تواند منبع الهام باغ سکونتگاهی 
ایرانی باشد. فراهم نمودن شرایط مناسب برای سکونت و ایجاد 
حوض و آبشارهایی که برای دلپذیر ساختن آن وجود دارد؛ تعریفی 
دیگر از باغ بهشتی است که جایگاه پیامبر، شهدا و صدیقین است 

در تناظر با باغ تفرجگاهی ایرانی است.
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انطباق نظام کارکردی باغ ایرانی و بهشتی تفسیر آیه نام

باغ مثمر

باغ 
میوه

- سودمندترین نوع باغ ازلحاظ 
تأمین محصول و نعمت های 

بهشتی

- جایگاه بندگان مخلص خدا و متقین
- نعیم به معنای نعمت وسیع و کثیر 

)قرشی، 1371، 84(
- خداوند برای آنان که وارد بهشت پرنعمت 
می شوند کوزه ها و جام هایی پر از شراب، 

میوه های خوش رنگ و گوشت مرغان و هر 
غذایی که مایل باشند، بدون سربریدن و 
آزردن حیوانی فراهم می کند و در سایه ی 
درختان سدر پر میوه، بی خار و درختان 
پربرگ سایه دار که در اطراف آن نهر 

آب های زالل وجود دارد؛ مسکن می دهد.

17 بار در قرآن به آن 
اشاره  شده است:

َفَرْوٌح َوَرْیَحاٌن َوَجنَُّة نَِعیٍم 
)واقعه/89(

ْنُهْم  أََیْطَمُع ُکلُّ اْمِرٍئ مِّ
أَن ُیْدَخَل َجنََّة نَِعیٍم 

)معارج/38؛ واقعه/12؛ 
قلم/34؛ شعراء/85(

باغ جنه النعیم
پرنعمت

باغ سکونتگاهی )اقامتگاهی(

باغ 
منزل

- میهمانی مؤمنین دارای عمل صالح. 
مأوی: اسم مکان است از أوی یعنی 
جایگاهی که در آن مسکن می گیرند 

)قرشی 1371، 145(.
- در نزد سدره المنتهی که آخرین درخت 

است؛ جایگاه و مسکن متقیان است.
- حضرت رسول در شب معراج وقتی به 
سدره المنتهی رسیده؛ دیده اند که چهار 
جوی بهشتی از زیر آن بیرون می آید 
)محمودی نژاد و صادقی 1388، 116(

- منزلگاه پرنعمت در بهشت ابدی است.

فقط دوبار در قرآن آمده 
است:

ِعنَد ِسْدَرِة الُْمْنَتَهی ِعنَدَها 
َجنَُّة الَْمْأَوی )نجم/14-

)15
ا الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  أََمّ
الَِحاِت َفلَُهْم َجَنّاُت  الَصّ
الَْمْأَوی نُُزاًل بَِما َکانُوا 
َیْعَمُلوَن )سجده/19(

جنه الماوی

باغ 
حیاط

- قصر و خانه هایی مسکونی 
را در داخل بهشت برای سکنی 
گزیدن مؤمنان و همسران و 
فرزندانشان قرار داده شده است.

- وجه تسمیه ی آن به این علت است که 
ساکنانش هر گز از آن مهاجرت نمی کنند.
- آن بهشتی که خداوند به دست خویش 
ستون ها و عمودهایش را درست کرده و 

برای همیشه در آن جاودان اند.

ُقْل أََذلَِک َخْیٌر أَْم َجنَُّة 
َّتِي ُوِعَد الُْمتَُّقوَن  الُْخلِْد ال
َکانَْت لَُهْم َجَزاء َوَمِصیًرا 

)فرقان/15(
ِ النَّاُر  َذلَِک َجَزاء أَْعَداء اهللَّ
لَُهْم ِفیَها َداُر الُْخلِْد َجَزاء 
بَِما َکانُوا بِآَیاتَِنا َیْجَحُدوَن 

)فصلت/28(

دارالخلد

خانه باغ - سالم نام خداست و »دارالسالم« به 
معنی خانه یا سرای بهشت است.

- »سالم« از نظر لغوی یعنی دور بودن 
از آفات ظاهری و باطنی و دارالسالم به 
معنای محلی است که در آن هیچ آفتی 
از قبیل مرگ، مرض، فقر، غم و اندوه 

ساکنان را تهدید نکند.

فقط دوبار در قرآن آمده است:
اَلِم  َواهللُّ َیْدُعو إِلَی َدارِ السَّ

َوَیْهِدي َمن َیَشاُء إِلَی ِصَراٍط 
ْسَتِقیٍم )یونس/25( مُّ

اَلِم ِعنَد رَبِِّهْم  لَُهْم َدارُ الَسّ
َوُهَو َولُِیُّهْم بَِما َکانُواْ َیْعَمُلوَن 

)انعام/127(

باغ دار السالم
کوشک

جدول 2. انطباق نظام کارکردی باغ برگرفته از اسامی باغ بهشتی در متن قرآن )مأخذ: نگارندگان(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 24

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1353-fa.html


27فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و هشتم / پاییز  1399 / سال هشتم

- خداوند آن را به نام خود، نام گذاری کرد. 
در آنجا ساکنانش هر صبح و شام نظاره گر 

خدای صاحب جالل و اکرام هستند.

دارالجالل

باغ سکونتگاهی- تفرجگاهی

باغ 
اعیانی - محل اقامت دائمی و جاودانه 

است. با توجه به آیات، سیاق 
آن ها و روایات، جنات عدن، 

بهشت اقامت است )طباطبایی 
1384، 305( که یکی از 

ویژگی های بارز این باغ بهشتی، 
نهرهای جاری از پای درختان 

و قصرها است که در آن سکنی 
می گزینند و شرایط مساعد برای 
سکونت و زندگی فراهم می شود.

- »جنات عدن« را جایگاه پیامبران، شهدا 
و صدیقین و حکمای عادل دانسته اند 

)الطبرسی 60-1350، ج 12(.
- عدن: به معنی جنات محل اقامت ونیز 

محل استقرار است.
- همچنین جنات عدن را »وسط حقیقی 
بهشت« دانسته اند )کاشانی 1344، 107(.
در آن باد خشک از عرش می جهد چون 
مشک اذفر و آن را در کوشک ها می برد 

)الطبرسی
60-1350، 95(. بر این اساس، یادآور 
بادگیر در مناطق کویری و انتقال باد به 

حوض خانه کوشک است )محمودی نژاد و 
صادقی 1388، 29(.

- بهشت عدن دیوارهایش از یاقوت قرمز 
و کلیدهایش از مروارید است )ابن بابویه 

.)296 ،1405

11 بار در قرآن به آن 
اشاره شده است:

- ْولَئَِک لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن 
تَْجِري ِمن تَْحتِِهُم الْنَْهاُر 
ُیَحلَّْوَن ِفیَها ِمْن أََساِوَر ِمن 
َذَهٍب َوَیلَْبُسوَن ثَِیابًا ُخْضًرا 

ن ُسنُدٍس َوإِْسَتْبَرٍق  مِّ
تَِّکئِیَن ِفیَها َعلَی الَْرائِِک  مُّ
نِْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتََفًقا 

)کهف/31(
- َوَعَد اهللُّ الُْمْؤِمنِیَن 

َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّاٍت تَْجِري 
ِمن تَْحتَِها اَلنَْهاُر َخالِِدیَن 
َبًة ِفي  ِفیَها َوَمَساِکَن َطیِّ
َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن 
َن اهللِّ أَْکَبُر َذلَِک ُهَو  مِّ
الَْفْوُز الَْعِظیُم )توبه/72؛ 
نحل/31؛ طه/75؛ 75؛ 
ص/49؛50؛ صف/12(

جنه عدن

باغ 
آیینی

باغ تفرجگاهی

باغ آب

- باغ و بستانی است که وسط 
بهشت، بهترین جای وبرترین 
درجه آن و محل جوشش انهار 
بهشتی است و بهترین بهشتی 
که می تواند از خداوند خواسته 

شود و دارای انواع گوناگون میوه 
و خاصه، انگور است و برترین 
ریحان ها کاشته شده که سبب 
ایجاد هوای معتدل در آن شده 
و برای گذراندن اوقات فراغت 
در شرایط مساعد و لذت بردن 
مؤمنان از چشم اندازهای باغ، 

تخت هایی تعبیه شده است.

- »اصل این کلمه فارسی »پردیس« 
است و معرب »فردوس«، فردس و جمع 
آن را »فرادیس« می گویند.« )انصاری و 

محمودی نژاد 1386، 43(.
- جنت فردوس، دیوارهایش از نور و نور 
غرفه ها و واحدهایش از نور پروردگار است 
)ابن بابویه، 1405، 296(. سقف آن عرش 
الهی است و این بهشت، جایگاه حضرت 
فاطمه)س( است )مجلسی 1363، 118(.
- حضرت علی)ع(: برای هر چیز اعالیی 

است و اعالی بهشت فردوس است 
)الحسینی 1364، 129(.

فقط دوبار در قرآن آمده 
است:

َِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  إِنَّ ال
الَِحاِت َکانَْت لَُهْم  الصَّ
َجنَّاُت الِْفْرَدْوِس نُُزاًل 

)کهف/107(
ُأْولَئَِک ُهُم الَْواِرُثوَن الَِّذیَن 
َیِرُثوَن الِْفْرَدْوَس ُهْم ِفیَها 
َخالُِدوَن )مومنون/11-10(

س
جنه الفردو

باغ 
عمومی 
یا ملی
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تجلی باغ بهشتی در باغ ایرانی
بر اساس آنچه در مفهوم شناسی واژه تجلی بیان شد؛ تجلی 
به معنی جلوه گر شدن حقیقت در آینه جهان هستی است. 
بدین گونه که پدید آمدن و نمایان شدن معنا می تواند در 
صورت نوعی و به-عنوان نمادی از آن باشد. تجلی محتوا در 
کالبد معماری می تواند از نوع نسبی و نه مطلق بیان شود 
)نقره کار و رئیسی 1391، 11(. بدین صورت که مفاهیم باغ 
بهشتی به صورت نسبی در صورت و کالبد باغ ایرانی تجلی 
می یابد. بنابراین در انطباق باغ بهشتی و باغ ایرانی حقیقت 
آن  یافتن  نمود  یا  و  آن  ماهیت  نمایان شدن  با  نیز  تجلی 
به عنوان مکانی در دنیای مادی همراه است که فضای حاصل 
از این تجلی در صورت نوعیه، شکل و نمادهاي کلي اولیه 
را دارا است. در تجلی باغ بهشتی حقایق بهشت از مرتبه ای 
به ظهور  نازل تر  مرتبه  در  و  تنزل می یابند  دیگر  مرتبه  به 

می رسند و در قالب باغ ایرانی نمایان می شود. 
تجلی عنصر آب در باغ ایرانی و باغ بهشتی از منظر قرآن

استفاده از آب در باغ سازی ایرانی بسیار زیرکانه و هنرمندانه 
و  آبیاری  به منظور  نه تنها  به طوری که  است؛  گرفته  صورت 
تغذیه گیاهان در باغ به کاررفته؛ بلکه استفاده معنوی از آن، 
مفهوم بخش باغ بوده است. آب را می توان مهم ترین عنصر و 
پدیده ای دانست که در شکل گیری یک باغ در ایران نقش و 
اهمیت اصلی داشته؛ زیرا کمبود آب در بسیاری از نواحی ایران 
به ویژه مناطق مرکزی و جنوبی، امکان شکل گیری هرگونه 
)سلطان زاده  می ساخت  دشوار  را  باغ  ازجمله  و  سبز  فضای 

.)100 ،1382
تصور یک باغ فاقد آب، به هیچ  وجه امکان پذیر نیست و با 
توجه به همین ویژگی آب و از سویی دیگر اقلیم کم آب و 
گرم و خشک ایران سبب می شد تا معماران و طراحان همواره 
از حرکت آب در باغ ها بهره گیرند و با ابداعات و ابتکارات 
خود در طراحی فواره و آبشار و آب نما، آب را در باغ به تماشا 
گذارند که این امر می تواند هندسه باغ را نیز تحت تأثیر قرار 
دهد و محورهای حرکت آب از طریق جوی و نهرها را برای 
آبیاری گیاهان را تعیین کند. از سویی دیگر با بررسی مفاهیم 
و آیات قرآن کریم درباره  عنصر آب، نیز می توان گفت که 
آب به عنوان مایه حیات هر موجودی است نمادی از بهشت 

و نعمات بهشتی است؛ عامل حیات و زنده شدن شهر و زمین 
است؛ عامل آبادانی زمین و زیبا، خرم و شاداب نمودن آن 
است، در توصیف بهشت به آب همراه گیاه اشاره شده است 
)نقی زاده 1384، 148؛150(. توجه به عنصر آب در این آیات، 
به علت نمود آن در باغ ایرانی حائز اهمیت است؛ بنابراین 
می توان این نمود و تجلی را در دو نقش معنوی )عنصر حیات 

بخش( و مادی )رویش گیاهان( دسته بندی کرد.
- نقش معنوی آب

آب به عنوان عنصر حیات بخش
آب به عنوان یکی از عوامل حیات و زنده ماندن تمام موجودات 
هستی به شمار می رود بدین گونه که حیات را در تمام عناصر 
سازنده باغ ایرانی به جریان می اندازد و سبب سرزندگی در 

آن می شود.
در آیه 48-49 فرقان و آیه 30 انبیا قرآن کریم نیز به این 

نقش آب در باغ بهشتی اشاره شده است:
بَْیَن َیَدْي َرْحَمتِِه َو أَنَْزلْنا ِمَن  یاَح بُْشراً  َو ُهَو الَّذي أَْرَسَل الرِّ
ا َخلَْقنا أَنْعامًا  ماِء ماًء َطُهوراً  لُِنْحیَِي بِِه بَلَْدًة َمْیتاً َو نُْسِقَیُه ِممَّ السَّ

َو أَناِسيَّ َکثیرا ً )فرقان/48-49(
َماَواِت َوالْْرَض َکانََتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما  َِّذیَن َکَفُروا أَنَّ السَّ أََولَْم َیَر ال

َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماء ُکلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفاَل ُیْؤِمُنوَن )انبیاء/30(
مفهوم معنوی آب در باغ بهشتی، آب را به عنوان ماده ای برای 
زنده کردن و حیات بخشیدن به مخلوقات عالم معرفی می کند 
که تجلی این عنصر در باغ ایرانی نیز به کمک معماری آب، 
می آورند.  ایرانی  باغ  به  را  بخشی  فرح  و  شورانگیز  مفهوم 
سینه  روی  از  به خصوص  فواره ها  آبشارها،  در  آب  حرکت 
کبکی ها نواهای گوناگون از آب را به گوش انسان می رساند 
که همه با صدای رسا سبب شادابی و حیات مخاطب می شود 
و بشر بدین گونه آب های بهشتی را نمایان ساخته و بر روی 

زمین معماری می کند.
- نقش مادی آب

آب عامل رویش گیاهان
عنصر آب آفریننده سرسبزی در باغ ایرانی است به گونه ای که 

باغ را می رویاند و فضای باغ را سرشار از سبزینگی می کند.
در آیه 9 ق قرآن کریم نیز به این نقش آب در باغ بهشتی 

است: اشاره شده 
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َباَرًکا َفَأنَبْتَنا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ الَْحِصید ِ  َماء َماء مُّ لَْنا ِمَن السَّ َونَزَّ
)ق/9(

از علت های  را یکی  بهشتی، آب  باغ  در  مادی آب  مفهوم 
رویش گیاهان و سرسبزی می داند که تجلی این عنصر در 
باغ ایرانی نیز سبب رویش گیاهان مثمر در مناطق خشک و 
ثمربخشی می شود که طراحان نیز توجه ویژه ای برای آبیاری 
گیاهان داشتند که از طریق نهر و جوی، آب را انتقال می دادند 
بدین گونه معماران درختان پر برگ سایه دار که نهرهایی از 
زیر درختان جاری است و چشمه های روان موجود در باغ های 

بهشتی را نمایان ساخته و در باغ نتیجه بخش می کنند.
می توان  چنین اظهار داشت که حاصل تجلی مفاهیم معنوی 
و مادی عنصر آب در معماری باغ ایرانی، ایجاد محورهای 

ساختاری در باغ است به گونه ای که آب در محل قرارگیری 
و  شالوده  و  بوده  تأثیرگذار  باغ  کرت بندی  نحوه  عمارت، 
تاروپود طرح اصلی باغ توسط آب ساخته شده که این شالوده 
مقام و موقعیت هر جزء از عناصر باغ را تعریف می کند و این 
عناصر را در کنار هم قرار می دهد و مجموعه ای از یک باغ 
خود  آیات  در البالی  نیز  کریم  قرآن  می آورد.  وجود  به  را 
تصاویر مختلفی از آب های بهشتی در متن قرآن ارائه می کند 
که حاکی از درجه و مرتبه آب در باغ بهشتی است که تجلی 
این درون مایه در محورهای اصلی و فرعی باغ و شکل گیری 
شاکله کلی باغ نمود پیداکرده است که می تواند سلسله  مراتب 

مختلف را در باغ تعریف کند. 

مصداق قرآنی تحلیل هندسی مصادیق نقش آب در ایجاد محورهای باغ

- )محمد/15(
- اشاره به چهار نهر دارد. 

نهرهایی از آب تازه، نهرهایی از 
شیر، نهرهایی از خمر و نهرهایی 
از عسل است که برای نوشندگان 

لذت بخش است )طباطبایی 
.)352 ،1384

آب سبب ایجاد محورهایی در 
میانه های اضالع باغ می شود که 

عمارت در محل تقاطع این دو محور 
قرار می گیرد.

س انتظام مرکزی
ترکیب باغ بر اسا

آب سبب ایجاد چهارباغ هایی با 
کرت بندی 4 باغی می شود و عمارت 

در مرکز قرار می گیرد.

- )واقعه/33-31(
- نهرهای جاری آب در جویبارها 
به حرکت درمی آید و از آبشارها 

فروریخته و درنهایت به استخری 
در جلوی عمارت می رید که نشان 
از امتداد آب در طول مسیر محور 

آب است.

آب سبب ایجاد محوری در راستای 
طولی باغ می شود که عمارت در 

1/3 محور اصلی باغ قرار می گیرد. 
چنان که آب جاری در جوی یا 

جویبارهایی طویل در باغ به جریان 
درمی آید.

س انتظام محوری
ترکیب باغ بر اسا

آب در راستای محور طولی باغ 
کشیده می شود و عمارت در انتهای 
باغ یا چسبیده به انتها قرار می گیرد. 
آب همواره در جوی یا جویبارهایی 

طولی در راستای باغ به جریان 
درمی آید.

جدول 3. تجلی عنصر آب در باغ ایرانی و تصویر آن در باغ بهشتی بر اساس متن قرآن )مأخذ: نگارندگان(
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- )هود/7(
- عرش خداوندی بر روی آب بود 
و منظور از عرش ساختمان آسمان 
و زمین است که خداوند آن ها را 

بر آب بنا کرد که کثرت و فراوانی 
آب را شامل می شد )الطبرسی 

60-1350، ج 12(.

فراوانی آب بستری برای باغ ایجاد 
می کند تا عمارت بر روی آب قرار 
بگیرد درواقع چشمه های آب را به 
درون باغ می بردند و در مکان هایی 
از باغ آن را، در بسترهایی عمیق 

ذخیره می کردند.

س انتظام 
ترکیب باغ بر اسا

آب

-  )کوثر/1(
- کوثر را نهری در بهشت، حوض 

خاص پیامبر در بهشت یا اوالد 
پیامبر دانسته اند )طباطبایی 1384، 

.)850

در مواردی اندک نقش آب 
به واسطه ی مقدار محدود آن بسیار 
کمرنگ شده و فقط آب در قالب 
حوض، فواره و آبشارها و آبریز 

در باغ قرار می گیرد و باغچه های 
کوچک جای خود را به انبوه وسیعی 

از درختان بدهند.

س انتظام 
ترکیب باغ بر اسا

عمارت و آب

تجلی عنصر آب در باغ ایرانی و باغ بهشتی از منظر 
سوره آل عمران

ازجمله سوره آل عمران و سوره  آیات قرآن  از  در بسیاری 
ایرانی  باغ سازی  اصلی  عناصر  به  آیات،  دیگر  و  الرحمن 
از بهشت تعریف  از آن به عنوان نمادی  اشاره شده است و 
در  اصلی  عناصر  از  یکی  -که  آب  عنصر  است.  گردیده 
طراحی باغ ایرانی است- درجای جای قرآن و مبانی عرفانی 
آن سخن به میان آمده است. سوره آل عمران، سومین سوره 
که  است  سوره هایی  متشکل ترین  از  یکی  کریم  قرآن  از 
به وفور در باب توصیف باغ بهشتی و نهرهای جاری در آن، 
توصیفاتی را در خود دارد. در این سوره به طور مشخص در 
7 آیه6، به شرح بهشت و نهرهای جاری در آن اشاره شده 
عبارت  مؤثرترین  به  بار   4 به طور مستقیم  و خداوند  است 
»َجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اَلنَْهاُر« اشاره می کند و مؤمنان 
را به بهشتی وعده می دهد که از زیر »درختان و قصرهای« 
آن نهرهایی جاری است که آب های روان آن هرگز قطع 

دائمی اند. نمی شوند و 
- در آیه 15 سوره آل عمران چنین آمده است که خداوند، 
از زیر پای  باغ هایی بهشتی را وعده داده است که نهرها 
درختانش می گذرد؛ که جاودانه در آن خواهند ماند. در این 
زیر  در  جاری  نهرها  که  باغ هایی  به  عمومًا  بهشت  آیات 
درختان هستند تشبیه شده است. همچنین جنات را به آن 

گه  آن  است.  پوشیده  از چشم ها  دنیا  در  امروز  که  خوانند 
صفت بهشت کرد تَْجِري ِمْن تَْحتَِها الْنْهاُر. در همه قرآن 
این ها و الف با اشجار شود مگر آنجا که من تحتهم است و 
معنی همان است که می گوید: می رود زیر ایشان جوی های 
)المیبدی  ایشان  روان یعنی زیر درخت ها و نشستگاه های 
1357، 426(. درجایی دیگر آمده است آری، این باغ های 
بهشتی برخالف غالب باغ های این جهان، هرگز آب روان 
 ،1377 شیرازی  )مکارم  نمی شود  قطع  درختانش  پای  از 
461(. اگر در دنیا، باغ، بوستان و مناظر زیبای طبیعت، نظر 
انسان را به خود جلب می کند، در بهشت، باغ هایی پردرخت 
و جنگل گونه وجود دارد که از پای درختانش رودها جاری 
و بر شاخ درختانش انواع میوه ها و خوردنی ها آویزان است. 
تفسیری دیگر نیز بهشت هایی را توصیف می کند که از زیر 
زندگی  آن،  در  ایشان  و  است  جاری  نهرهایی  آن ها  سایه 
جاودانه و همسرانی پاک داشته )طباطبایی 1384، 137(.

شدگان  آمرزیده  برای  خداوند،  که  آمده   136 آیه  در   -
آن،  درختان  پای  زیر  از  که  می دهد  وعده  را  بهشت هایی 
بهشت هایی  و  جاویدان اند  آنجا  در  و  جاری هستند  نهرها 
و  آن  در  جاویدان  جوی ها،  آن ها  درختان  زیر  می رود  که 
در   .)529  ،1357 )المیبدی  آنست  که  کارگران  مزد  نیکا 
تفسیر دیگر از این آیه آمده است که پاداش پرهیزگارانی 
آیه گذشته آمده؛ توضیح داده شده  که صفات آن ها در دو 
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از: آمرزش پروردگار بهشتی که نهرها  و آن عبارت است 
از زیر درختان آن جاری است و )و لحظه ای آب از آن ها 
قطع نمی شود( بهشتی که به طور جاودان در آن خواهند بود 

.)122  ،1377 شیرازی  )مکارم 
خدا  درراه  که  کسانی  برای  خداوند  نیز   195 آیه ی  در   -
کردند  جنگ  و  دیدند  آزار  خدا  درراه  و  می کردند  هجرت 
و کشته شدند، باغ های بهشتی را وعده می دهد که از زیر 
پای درختانش نهرهایی جاری است. عالوه بر اینکه گناهان 
بهشتی جای  در  را  آن ها  به طور مسلم  را می بخشم  آن ها 
می دهم که از زیر درختان آن، نهرها در جریان است و مملو 

از انواع نعمت ها است )مکارم شیرازی 1377، 254(.
از  و  آوردند  ایمان  که  کسانی  برای  خداوند  آیه 198  -در 
را  بهشتی  باغ هایی  کردند؛  پرهیز  پروردگارشان  نافرمانی 
وعده می دهد که از پای درختانش نهرها جاری است که 
جاودان در آن خواهند ماند و این نخستین پذیرایی است که 
از سوی خداوند به آن ها می رسد. خداوند باغ هایی از بهشت 

درختان  زیر  از  آب  نهرهای  که  می گذارد  آنان  اختیار  در 
لغت،  در  نزل  می مانند.  آن  در  جاودانه  و  است  جاری  آن 
آماده  میهمانان  پذیرایی  برای  که  است  چیزی  معنای  به 
می شود. بعضی گفته اند: نخستین چیزی که به وسیله آن از 
مهمان پذیرایی می شود. همانند شربت یا میوه ای است که 
در آغاز ورود برای مهمان می آورند )مکارم شیرازی 1377، 

.)261
زیباترین و نقطه اوجی که از تجلی عنصر آب در باغ بهشتی 
بر مبنای توصیف بهشتی ترکیب  ایرانی وجود دارد  باغ  و 
زیباترین  که  است  اَلنَْهاُر«  تَْحتَِها  ِمن  تَْجِري  »َجنَّاٌت 
و  باغ  معنی  به  و  می کند  تداعی  را  آب  از  بهشتی  تصویر 
پردیس هایی است که دائمًا از زیر درختان و قصرهای آن 
تا  دارند  سعی  همواره  افراد  و  است  جاری  آب  جوی های 
ماهیت این مضمون را در عینیت بخشی باغ ایرانی عرضه 
کنند و آب را در زیر درختان و گیاهان جاری ساخته و در 

بگذارد. نمایش  به  عمارت  اندرون 

باغ ایرانی باغ بهشتی آیات قرآنی سوره آل عمران

1. در باغچه هایی که محل رویش درختان 
است و محل نشست گاه انسان است 

نهرهایی وجود دارد که به سبب آبیاری 
درختان و گیاهان در میان کرت ها جریان 

دارد و از پای درختان می گذرد.
2. نهرهایی که از سطوح زیرین عمارت 
عبور می کند درواقع عمارت بر روی صفه 
هایی قرار دارد که انسان در آن محل به 
نظاره  باغ می نشیند که این فضای قابل 

تجسم و معماری قابل وصف در معنای آن 
و بروز نمونه های الهام گرفته از آن در باغ 
سازی ایران است که به اهمیت و دائمی 

بودن آب تأکید می کند.

خداوند در این آیات، دائمی 
بودن باغ های بهشت را به 
دائمی بودن جریان آب و 
شرایط مساعد همیشگی 
آن ها ارتباط می دهد که 
جوی های آب را از پای 

درختان می گذرانند، تخت و 
طاق و ایوان بر روی آب بنا 
می افکنند و سپس از میان 

غرفه های بهشتی می گذرانند 
که در آن بهشتیان به نظاره  

بهشت می نشینند.

ن َذلُِکْم لِلَِّذیَن اتََّقْوا ِعنَد  ُئُکم بَِخْیٍر مِّ ُقْل أَُؤنَبِّ
َربِِّهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اَلنَْهاُر َخالِِدیَن 

َن اهللِّ َواهللُّ  َرٌة َوِرْضَواٌن مِّ ِفیَها َوأَْزَواٌج مَُّطهَّ
بَِصیٌر بِالِْعَباِد )آل عمران/15( تجلی نهرهای جاری از زیر درختان و قصرها

ن رَّبِِّهْم َوَجنَّاٌت  ْغِفَرٌة مِّ ُأْولَئَِک َجَزآُؤُهم مَّ
تَْجِري ِمن تَْحتَِها اَلنَْهاُر َخالِِدیَن ِفیَها َونِْعَم 

أَْجُر الَْعاِملِیَن )آل عمران/136(
َفاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنِّي اَل ُأِضیُع َعَمَل َعاِمٍل 

ن بَْعٍض  ن َذَکٍر أَْو ُأنَثی بَْعُضُکم مِّ نُکم مِّ مِّ
َِّذیَن َهاَجُرواْ َوُأْخِرُجواْ ِمن ِدَیاِرِهْم َوُأوُذواْ ِفي  َفال
َئاتِِهْم  َرنَّ َعْنُهْم َسیِّ َسبِیلِي َوَقاتَُلواْ َوُقتُِلواْ ُلَکفِّ
َوُلْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اَلنَْهاُر 

ن ِعنِد اهللِّ َواهللُّ ِعنَدُه ُحْسُن الثََّواِب )آل  ثََوابًا مِّ
عمران/195(

َِّذیَن اتََّقْواْ َربَُّهْم لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمن  ِکِن ال
ْن ِعنِد اهللِّ  تَْحتَِها اَلنَْهاُر َخالِِدیَن ِفیَها نُُزاًل مِّ

َوَما ِعنَد اهللِّ َخْیٌر لِّأَلبَْراِر )آل عمران/198(

جدول 4. اشاره ی مستقیم آیات قرآنی سوره ی آل عمران به بهشت و عنصر آب در باغ )مأخذ: نگارندگان(
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نهرهایی 
روان 
از زیر 
عمارت

باغ دولت آباد یزد باغ ارم شیراز

نهرهایی روان از زیر درختان

نتیجه گیری
قرآن کریم برخالف سایر روش ها و اندیشه های کالمی و 
فقهی و فلسفی، توجه و عنایت فوق العاده ای به طبیعت و 
عناصر طبیعت دارد به طوری که در میان ادیان الهی هیچ کدام 
موضوع  به  کریم،  قرآن  به ویژه  اسالم،  مبین  دین  به اندازه 
مصادیق  و  مستندات  ارائه  با  بنابراین  نپرداخته اند؛  »آب« 
تأکید  مفهوم  بدین  می توان  عرفاني  و  آییني  دیني  مختلف 
نمود که ایده اصلي و میراث موجود باغ های ایراني، ریشه در 
تفکرات دیني و آییني مردمان این سرزمین دارد. تشبیه های 
قرآنی در رابطه با باغ بهشت، نشانگر آن است که آب عامل 
ایجاد باغ است تا ظرفی باشد برای نمایش آب و بهره برداری 
از نعمت الهی و تسبیح در باغ ایرانی، به گونه ای که غرض 
ایجاد  برای  آن  عناصر  تمام  نمایش  کنار  در  باغ  از ساخت 
فضای فرح بخش و نشاط آور، نمایش عنصر آب بوده است. 
تجلی  بهشتی  باغ  از  ایرانی  باغ  تحقیق،  راستای فرض  در 
برای خلق  ایرانی  بدین مضمون که هنرمندان  است  یافته 
باغ ایرانی به جستجوی تطبیقی در باغ بهشتی پرداخته اند و 
در عینیت بخشی به باغ ایرانی، عالوه بر اینکه صورت نوعی 
شی ء در معماری کالبدی و کارکردی متصور شده است بلکه 
در این تجلی با محوریت عنصر آب جایگاه و منزلت بهشت 
به واسطه معنای آب نمایان شده است و صورت و کالبد باغ 
ایرانی با صورت باغ بهشتی قابل انطباق است؛ بدین صورت 
که در نظام کالبدی، عنصر آب در باغ بهشتی به صورت انهار 
بهشتی، آبشارهای بهشتی، چشمه های بهشتی و حوض های 
بهشتی تعریف می شود که در تناظر با آبشارها، استخرهای 

عمیق و کم عمق و نهرهای میان باغچه ای باغ ایرانی است. 
اسامی  برای  کارکردی،  نظام  بررسی  در  دیگر  سویی  از 
باغ های بهشتی می توان کارکردی خاص متناسب با درجه 
و مراتب بهشتی قائل شد که با توجه به تفاسیر مربوط به 
آن ها می توان صورت خاصی از عنصر آب را -که در نظام 
شد؛  متصور  بهشتی  باغ  برای  است-  تعریف شده  کالبدی 
مثمرترین  و  پهناورترین  به عنوان  نعیم  باغ  که  گونه  بدین 
باغ ها که چشمه هایی در جای جای آن قرار دارد. همچنین 
باغ مأوی که در تفاسیر به عنوان مکانی است که بهشتیان 
در آن مسکن می گیرند و به عنوان باغ سکونتگاهی است که 
همواره پرنعمت است که باغ بهشت های الخلد، دارالسالم و 
دارالجالل را نیز شامل می شود و آب از چشمه ها به صورت 
نهرهایی روان در سطح باغ جریان می یابد. در مرتبه ای دیگر 
باغ عدن قرار دارد که بهشت اقامت و جایگاه شیعیان است 
که همواره سرشار از نعمت است و تخت هایی را در این باغ ها 
نهرهایی که  قرارگرفته شده است که  بهشتیان  برای لذت 
از پای درختان آن جاری است به صورت آبشارهایی سرازیر 
می شود که طنین دل نشین آن در باغ به گوش می رسد و 
دربرترین درجه آن، بهشت فردوس قرار دارد که به عنوان باغ 
تفرجگاهی انواع میوه ها در آن قرار دارد و هوایی معتدل آن 
را فراگرفته است و مکان پیامبران، شهدا و صدیقین است و 
آبشارها و نهرهایی که در آن جریان دارند درون حوض هایی 
نمود  ایرانی، تجلی و  باغ  ریخته می شود می توان گفت در 
موجود ضمن حفظ ویژگی های باغ بهشتی، تغییراتی درخور 

زمان و مکان این دنیا داشته است. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            16 / 24

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1353-fa.html


33فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و هشتم / پاییز  1399 / سال هشتم

شکل 1. تجلی باغ بهشتی در باغ ایرانی )مأخذ: نگارندگان(

پی نوشت
Hobhouse .1

2.»َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء ُکلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفاَل ُیْؤِمُنوَن: و هر چیز زنده  ای را از آب پدید آوردیم آیا ]باز هم[ ایمان نمی  آورند )انبیاء/ 30(«
Nejad Ebrahimi .3

4. تفسیر »اطیب البیان« بهشت ها را به »هشت عدد« دانسته است: دارالسالم، جنه الخلد، فردوس، جنه الماوی، جنه العدن، دارالنعیم، دارالجالل 
و دارالضیافه )طیب 1369، 364(

َُّهنَّ َجنَُّة َعْدٍن َو َجنَُّة الِْفْرَدْوِس َو َجنَُّة نَِعیٍم َو َجنَُّة الَْمْأَوی  )الکافی، ج 8، 100( ا الِْجَناُن الَْمْذُکوَرُة ِفی الِْکَتاِب َفإِن 5. َقاَل أَبُو َجْعَفٍر)ع( أَمَّ
6. آیه 133، 142 و 185 آل عمران به شرح بهشت پرداخته است.

)الحدید/ 13( َیْوَم َیُقوُل الُْمَناِفُقوَن َوالُْمَناِفَقاُت لِلَِّذیَن آَمُنوا انُْظُرونَا نَْقَتبِْس ِمْن نُوِرُکْم ِقیَل اْرِجُعوا َوَراَءُکْم َفالَْتِمُسوا نُوًرا َفُضِرَب بَْیَنُهْم بُِسوٍر لَُه بَاٌب 
ْحَمُة َوَظاِهُرُه ِمْن ِقَبلِِه الَْعَذاُب بَاِطُنُه ِفیِه الرَّ

 ُ ِ ُیْؤتِیِه َمْن َیَشاُء َواهللَّ ِ َوُرُسلِِه َذلَِک َفْضُل اهللَّ ْت لِلَِّذیَن آَمُنوا بِاهللَّ َماِء َوالْْرِض ُأِعدَّ )الحدید/ 21( َسابُِقوا إِلَی َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّکْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َکَعْرِض السَّ
ُذو الَْفْضِل الَْعِظیِم

ْت لِلُْمتَِّقیَن َماَواُت َوالْْرُض ُأِعدَّ )آل عمران/ 133( َوَساِرُعوا إِلَی َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّکْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
ِ َخْیٌر لأِلْبَْراِر ِ َوَما ِعْنَد اهللَّ َِّذیَن اتََّقْوا َربَُّهْم لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها الْنَْهاُر َخالِِدیَن ِفیَها نُُزاًل ِمْن ِعْنِد اهللَّ )آل عمران/ 198( لَِکِن ال

 ِ َرٌة َوِرْضَواٌن ِمَن اهللَّ ُئُکْم بَِخْیٍر ِمْن َذلُِکْم لِلَِّذیَن اتََّقْوا ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها الْنَْهاُر َخالِِدیَن ِفیَها َوأَْزَواٌج ُمَطهَّ )آل عمران/ 15( ُقْل أَُؤنَبِّ
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ُ بَِصیٌر بِالِْعَباِد َواهللَّ
ُ َجَعَل لَُکْم ِمْن بُُیوتُِکْم َسَکًنا َوَجَعَل لَُکْم ِمْن ُجُلوِد الْنَْعاِم بُُیوتًا تَْسَتِخفُّونََها َیْوَم َظْعنُِکْم َوَیْوَم إَِقاَمتُِکْم َوِمْن أَْصَواِفَها َوأَْوبَاِرَها  )النحل/ 80( َواهللَّ

َوأَْشَعاِرَها أَثَاثًا َوَمَتاًعا إِلَی ِحیٍن
 )الکوثر/ 1( إِنَّا أَْعَطْیَناَک الَْکْوثََر

ِ أَْکَبُر  َبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اهللَّ ُ الُْمْؤِمنِیَن َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها الْنَْهاُر َخالِِدیَن ِفیَها َوَمَساِکَن َطیِّ  )التوبه/ 72( َوَعَد اهللَّ
َذلَِک ُهَو الَْفْوُز الَْعِظیُم

)الحجر/ 46( اْدُخُلوَها بَِساَلٍم آِمنِیَن
)ص/ 49( َهَذا ِذْکٌر َوإَِنّ لِلُْمَتِّقیَن لَُحْسَن َمآٍب

)ص/ 50( َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة لَُهُم الْبَْواُب
اَخَتاِن )الرحمن/ 66( ِفیِهَما َعْیَناِن نََضّ

اٌن )الرحمن/ 68( ِفیِهَما َفاِکَهٌة َونَْخٌل َوُرَمّ
ُ الُْمتَِّقیَن )النحل/ 31( َجنَّاُت َعْدٍن َیْدُخُلونََها تَْجِري ِمْن تَْحتَِها الْنَْهاُر لَُهْم ِفیَها َما َیَشاُءوَن َکَذلَِک َیْجِزي اهللَّ

)الکهف/31( ُأولَئَِک لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم الْنَْهاُر ُیَحلَّْوَن ِفیَها ِمْن أََساِوَر ِمْن َذَهٍب َوَیلَْبُسوَن ثَِیابًا ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َوإِْسَتْبَرٍق 
ُمتَِّکئِیَن ِفیَها َعلَی الَْرائِِک نِْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتََفًقا

الَِحاِت َکانَْت لَُهْم َجَنّاُت الِْفْرَدْوِس نُُزاًل )الکهف/ 107( إَِنّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصّ
)النباء/ 32( َحَدائَِق َوأَْعَنابًا

)الواقعه/ 12( ِفي َجَنّاِت الَنِّعیِم
ْسُکوٍب )الواقعه/ 30؛ 31( َوِظلٍّ َمْمُدوٍد- َوَماء َمّ

)الواقعه/ 33؛ 32( َوَفاِکَهٍة َکثِیَرٍة-اَل َمْقُطوَعٍة َواَل َمْمُنوَعٍة
)الواقعه/ 89( َفَرْوٌح َوَرْیَحاٌن َوَجَنُّة نَِعیٍم

َِّذیَن اتََّقْوا َوُعْقَبی الَْکاِفِریَن النَّاُر َّتِي ُوِعَد الُْمتَُّقوَن تَْجِري ِمْن تَْحتَِها الْنَْهاُر ُأُکُلَها َدائٌِم َوِظلَُّها تِلَْک ُعْقَبی ال )الرعد/ 35( َمَثُل الَْجنَِّة ال
یَّاتِِهْم َوالَْماَلئَِکُة َیْدُخُلوَن َعلَْیِهْم ِمْن ُکلِّ بَاٍب )الرعد/23( َجنَّاُت َعْدٍن َیْدُخُلونََها َوَمْن َصلََح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّ

 )االنسان/ 14( َوَدانَِیًة َعلَْیِهْم ِظاَللَُها َوُذلِّلَْت ُقُطوُفَها تَْذلِیاًل
)الغاشیه/ 12( ِفیَها َعْیٌن َجاِرَیٌة

ْشَربَُهْم ُکُلواْ َواْشَربُواْ ِمن  )البقره/ 60( َوإِِذ اْسَتْسَقی ُموَسی لَِقْوِمِه َفُقلَْنا اْضِرب بَِّعَصاَک الَْحَجَر َفانَفَجَرْت ِمْنُه اثَْنَتا َعْشَرَة َعْینًا َقْد َعلَِم ُکُلّ ُأنَاٍس َمّ
ْزِق اهلَلِّ َواَل تَْعَثْواْ ِفي اَلْرِض ُمْفِسِدیَن ِرّ

 )الفرقان/ 15( ُقْل أََذلَِک َخْیٌر أَْم َجَنُّة الُْخلِْد الَّتِي ُوِعَد الُْمَتُّقوَن َکانَْت لَُهْم َجَزاء َوَمِصیًرا
نِسًیّا- َفَناَداَها ِمن  )مریم/ 22؛ 25( َفَحَملَْتُه َفانَتَبَذْت بِِه َمَکانًا َقِصًیّا- َفَأَجاءَها الَْمَخاُض إِلَی ِجْذِع الَنّْخلَِة َقالَْت َیا لَْیَتنِي ِمُتّ َقْبَل َهَذا َوُکنُت نَْسًیا َمّ

ي إِلَْیِک بِِجْذِع الَنّْخلَِة ُتَساِقْط َعلَْیِک ُرَطًبا َجنًِیّا تَْحتَِها أاََلّ تَْحَزنِي َقْد َجَعَل َربُِّک تَْحَتِک َسِرًیّا- َوُهِزّ
ْنُهْم أَن ُیْدَخَل َجَنَّة نَِعیٍم )معارج/ 38( أََیْطَمُع ُکُلّ اْمِرٍئ ِمّ

)صافات/ 145؛ 146( َفَنَبْذنَاُه بِالَْعَراء َوُهَو َسِقیٌم- َوأَنَبْتَنا َعلَْیِه َشَجَرًة ِمّن َیْقِطیٍن
الَِحاِت َفلَُهْم َجَنّاُت الَْمْأَوی نُُزاًل بَِما َکانُوا َیْعَمُلوَن ا الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصّ )سجده/ 19( أََمّ

)نجم/ 14؛ 15( ِعنَد ِسْدَرِة الُْمْنَتَهی- ِعنَدَها َجَنُّة الَْمْأَوی
)قلم/ 34( إَِنّ لِلُْمَتِّقیَن ِعنَد َربِِّهْم َجَنّاِت الَنِّعیِم

)المومنون/ 10؛ 11( ُأْولَئَِک ُهُم الَْواِرُثوَن- الَِّذیَن َیِرُثوَن الِْفْرَدْوَس ُهْم ِفیَها َخالُِدوَن
ْن  اِربِیَن َوأَنَْهاٌر ِمّ ٍة لِّلَشّ ْن َخْمٍر لََّذّ اء َغْیِر آِسٍن َوأَنَْهاٌر ِمن لََّبٍن لَّْم َیَتَغَیّْر َطْعُمُه َوأَنَْهاٌر ِمّ )محمد/ 15( َمَثُل الَْجَنِّة الَّتِي ُوِعَد الُْمَتُّقوَن ِفیَها أَنَْهاٌر ِمّن َمّ

َع أَْمَعاءُهْم بِِّهْم َکَمْن ُهَو َخالٌِد ِفي الَنّاِر َوُسُقوا َماء َحِمیًما َفَقَطّ َصًفّی َولَُهْم ِفیَها ِمن ُکِلّ الَثَّمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمّن َرّ َعَسٍل ُمّ
ْبُعوُثوَن ِمن بَْعِد  َماَواِت َواَلْرَض ِفي ِسَتِّة أََیّاٍم َوَکاَن َعْرُشُه َعلَی الَْماء لَِیْبُلَوُکْم أَُیُّکْم أَْحَسُن َعَماًل َولَئِن ُقلَْت إِنَُّکم َمّ )هود/ 7( َوُهَو الَِّذي َخلَق الَسّ

بِیٌن الَْمْوِت لََیُقولََنّ الَِّذیَن َکَفُرواْ إِْن َهـَذا إاَِلّ ِسْحٌر ُمّ
)صف/ 12( َیْغِفْر لَُکْم ُذنُوبَُکْم َوُیْدِخلُْکْم َجَنّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها الْنَْهاُر َوَمَساِکَن َطیَِّبًة ِفي َجَنّاِت َعْدٍن َذلَِک الَْفْوُز الَْعِظیُم

ْسَتِقیٍم اَلِم َوَیْهِدي َمن َیَشاء إِلَی ِصَراٍط ُمّ )یونس/ 25( َواهللُّ َیْدُعو إِلَی َداِر الَسّ
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اَلِم ِعنَد َربِِّهْم َوُهَو َولُِیُّهْم بَِما َکانُواْ َیْعَمُلوَن )انعام/ 127( لَُهْم َداُر الَسّ
َرَجاُت الُْعلَی- َجَنّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمن تَْحتَِها الْنَْهاُر َخالِِدیَن ِفیَها َوَذلَِک  الَِحاِت َفُأْولَئَِک لَُهُم الَدّ )طه/ 75؛ 76( َوَمْن َیْأتِِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل الَصّ

ی َجَزاء َمن تََزَکّ
ْعَناُهُم اثَْنَتْي َعْشَرَة أَْسَباًطا ُأَمًما َوأَْوَحْیَنا إِلَی ُموَسی إِِذ اْسَتْسَقاُه َقْوُمُه أَِن اْضِرب بَِّعَصاَک الَْحَجَر َفانَبَجَسْت ِمْنُه اثَْنَتا َعْشَرَة  )االعراف/ 160( َوَقَطّ
لَْوی ُکُلواْ ِمن َطیَِّباِت َما َرَزْقَناُکْم َوَما َظلَُمونَا َولَـِکن َکانُواْ أَنُفَسُهْم  ْشَربَُهْم َوَظلَّلَْنا َعلَْیِهُم الَْغَماَم َوأَنَزلَْنا َعلَْیِهُم الَْمَنّ َوالَسّ َعْیًنا َقْد َعلَِم ُکُلّ ُأنَاٍس َمّ

َیْظلُِموَن
ْبنَِیٌّة تَْجِري ِمن تَْحتَِها الْنَْهاُر َوْعَد اهلَلِّ اَل ُیْخلُِف اهلَلُّ الِْمیَعاَد )زمر/ 20( لَِکِن الَِّذیَن اتََّقْوا َربَُّهْم لَُهْم ُغَرٌف ِمّن َفْوِقَها ُغَرٌف َمّ

)فصلت/ 28( َذلَِک َجَزاء أَْعَداء اهلَلِّ الَنّاُر لَُهْم ِفیَها َداُر الُْخلِْد َجَزاء بَِما َکانُوا بِآَیاتَِنا َیْجَحُدوَن
اَخَتاِن )الرحمن/ 46( ِفیِهَما َعْیَناِن نَضَّ

ي َسلَْسبیاًل )االنسان/ 18(َعْینًا فیها ُتَسمَّ
)شعراء/ 85( َو اْجَعلْني  ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة النَّعیِم

َیاُح  َوَکاَن اهلَلُّ َعلَی ُکِلّ  َماِء َفاْخَتلََط بِِه نََباُت الْْرِض َفَأْصَبَح َهِشیًما تَْذُروُه الِرّ نَْیا َکَماٍء أَنَْزلَْناُه ِمَن الَسّ )الکهف/ 45( َواْضِرْب لَُهْم َمَثَل الَْحَیاِة الُدّ
َشْيٍء ُمْقَتِدًرا 
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Manifesting the Concept of Water in the Paradise of 
Quran and Persian Garden

Abstract

The Holy Quran, as the guiding book of mankind, contains a collection of divine verses in which 
there are innumerable truths and mysteries, and is the greatest manifestation of the emergence 
of a truth in the material body. So that the truth of heaven appears in the material form and the 
architecture of the garden. Contrary to the simple appearance of Persian garden, the structural 
and semantic complexities resulted from the combination of four elements in the Persian garden 
are in accordance with the Paradise; in fact, the influence of water element as the main existential 
factor in the pattern of Persian garden and its sanctity in Iranian thoughts are evident and more 
important. So that water is a vital element in preserving the dignity of heaven in the manifestation 
and appearance of it in the Persian garden. An interpretative research methodology is adopted in 
this study, which is based on the analysis of contents of Quran verses. This study seeks to find 
out the manifestation of the water elemente in the physical and functional system of the Persian 
garden with its image in the Paradise. A comparison of Persian garden and the Paradise from the 
perspective of Holy Quran and the interpretations of Al-Imran Surah show that the functional 
system of Persian garden corresponds with the names of the Paradise, which are proportional to its 
rank and place, and the element of water in the physical system of Persian garden corresponds to 
different faces of water in the functions of the Paradise.
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