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گذشت س��الیان دراز، ارزش گذشتۀخود را حفظ کرده  اند. در اين میان 
عناصر طبیعي در توصیفي که قرآن دربارۀ بهشت دارد نیز نقشي مؤثر 

دارند. 
ب��ا توجه به آنکه موضع هر تمدن دربارۀ حقايق ملکوتي از ديدگاه 
آن تمدن نس��بت  به طبیعت برداش��ت مي ش��ود،7 مي  توان با بررسي 
مفاهیمي که پیرام��ون اين موضوع در قرآن، احاديث، و گفتار عرفاي 
اس��المي ديده مي ش��ود، به چهارچوبي قابل اطمینان براي اصالح و 
ارتق��اي طبیعت در قالب  هايي مانند باغ و طراحي منظر دس��ت يافت. 
مجموعۀ اين منابع در کنار هم دانش��ي را معرفي مي کند که از منبعي 

قدسي مشروب شده و آن را تحت نام حکمت اسالمي مي شناسیم. 
در حکم��ت چه��ار چیز يعني جوهر، ماده، منش��ا ء حرکت، و علت 
 نهايي کنکاش مي ش��ود.8 پس با  توجه به منابع اسالمي به بررسي اين 

چهار مؤلفه در عناصر منظر مي  پردازيم.
کتاب آسماني اسالم سرشار از تعابیر و توصیفاتي است که، نه تنها 
به م��واردي از باغ هاي مردمان مختلف مانند مصريان و نیز بهش��ت 

چكيده

در اين مقاله، ابتدا با مطالعۀ پیش��ینۀ متافیزيکي عناصر باغ اس��المي 
مانن��د درخت و آب، به اين عناصر پرداخت��ه و پس ازآن با مطالعه بر 
روي عناصر مذکور، از ديدگاه حکمت اس��المي در قرآن و نمونه  هاي 
باغ اسالمي، سعي  شده تا با نزديک شدن به حکمت مفاهیم بهشت و 
با جستجو در متن قرآن و توجه ويژه به سورۀ الرحمن، تفاسیر مربوط 
به اين سوره مطالعه شود. بر اساس مطالعات انجام شده در اين مقاله، 
مي  توان دريافت که بايد حکمت عناصر باغ، مانند نور و س��ايه، درخت 
و گیاه��ان، آب، غرف��ه و قصور، و مانن��د آن را در نظم  بندي محکمي 
دانس��ت، که براساس هندسۀ قدسي، و علم الهي، انسان را به سعادت 

رهنمون کند.

مقدمه
باغ  هاي اسالمي از آغاز تا کنون عناصري مشترک طبیعي 
مانن��د درخت و آب، و محیطي آرامش بخش داش��ته که با 
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ش��داد اش��اره دارد، بلکه با  توجه ويژه بر باغ کامل، از آن با تعابیر جنت، روضۀ 

رضوان، و... نام مي برد.
س��ورۀ الرحم��ن با آيات متع��دد خ��ود در زمینۀ توصیف بهش��ت، يکي از 
مشخص ترين منابعي است که توجه معماران و پژوهندگان منظرسازي اسالمي 
طي قرون مختلف را جلب کرده است. در اين مقاله سعي شده تا با بررسي اين 
آيات به بازخواني باغ بهشت بپردازيم که در شناسايي باغ سازي دوران اسالمي 

و نیز معناي باغ از ديدگاه قرآن امري ضروري به نظر مي آيد.

فرضيه
باغ قرآني داراي حکمتي اس��ت که در کلی��ات باغ و نیز در تمامي عناصر ديده 
مي ش��ود. اين حکمت و دانش الهي باغ را به بهترين وجه براي ارش��اد و تذکر 
به بشر در طبیعت )عالم کبیر( صورت مي دهد و انسان را در رسیدن به سعادت 

ياري مي رساند. 

پيشينۀ متافيزيكي عناصر باغ 
در دوران باستان، درخت به تعبیري ترکیب آسمان و زمین و آب و در مجموع، 
کل عالم عین است که، حیات ساکن را در مقابل با آنچه در سنگ و موجودات 
جمود يافته اس��ت، متجلي مي کند.9 اين نکته قابل ذکر اس��ت که درخت براي 
بس��یاري از جوامع کهن سرچش��مۀ حکمت و دانش، نامیرايي، و تجلي آسمان 
اس��ت.10 درختان، در متون اس��المي نیز، هم در قرآن و هم در احاديث رسول 
اکرم )ص( و امامان )ع( نقش ش��اخصي دارند. خداوند گاه در درختي خود را بر 
انس��ان عرضه مي دارد و تجلي ذات او درختي است، چونان که منور شده باشد، 
به اطراف نور مي  افش��اند11 و نشانۀ جايگاه رفیع اين عنصر در نظام جهان بیني 
اس��المي است. بنا بر اين درخت نشانۀ عروج به آسمان و نشانه اي از ارتباط با 

دنیاي فرادين دارد. 
در فرهنگ اس��المي نیز باتوجه به محیط خشک عربستان و حوادث مهم 
تاريخ اسالم، باألخص تاريخ شیعي، که با عنصر آب گره  خورده است، مي توان 
حضور برجس��تۀ آب را در ايجاد نشانه شناسي فرهنگ اسالمي دريافت. باتوجه 
به مطالب ياد شده، مي توان به وضوح ديد که، بشر همواره ارزش معنوي آب را 

پرسش هاي تحقيق
۱. آيا مي  توان با بررس��ي مفاهيمي كه، 
پريامون موضوع باغ اسالمي در قرآن، 
احاديث، و گفتار عرفاي اس��المي ديده 
مي ش��ود، به چهارچويب قاب��ل اطمينان 
ب��راي اص��الح و ارتق��اي طبيع��ت در 
قالب  ه��ايي مانند ب��اغ و طراحي منظر 

دست يافت؟
۲. ش��ناخت معين آيات و تفسري سورۀ 
الرمح��ن چگونه به شناس��ايي صورت و 

معناي هبشت مي اجنامد؟

9. جي. س��ي. کوپ��ر، فرهنگ مصور 
نمادهاي سنتي، ص 215.

10. جیم��ز ه��ال، فرهنگ ن��گاره اي 
نمادها در هنر شرق و غرب، ص124.

11. طه: 15-9.
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ب��ه خدا و يا خداياني بلندمرتبه مربوط مي کرده و خلقت جهان و 

حیات دنیوي و اخروي نیز ابتدا با آب گره مي  خورد.12

حكمت عناصر باغ
خانۀ اولیه بش��ر باغي بهش��تي است1۳، و خدا ش��هري را که در 
طراحي آن، اس��تفاده از طبیعت ديده شده باشد، طیب مي نامد و 

باغي که در ارتباط با سکونت  گاه باشد را نعمت برمي  شمرد1۴.
خداوند در قرآن به  کرات انس��ان را به انديشیدن در طبیعت 
و عناص��ر آن دع��وت کرده و راه س��عادت او را فهم قدس��ي از 
اي��ن عناص��ر و رابطۀ آن ها مي داند.1۵ در باغ اس��المي عناصر و 
آي��ات خدا از آب، باد، خاک، و آتش تا آس��مان، زمین، درخت، و 
س��تارگان، که در قرآن از آن ها به  آيات الهي ياد ش��ده، گرد هم 
آمده اند.1۶ با تفکر در اين نشانه ها آدمي به تکامل انساني مي رسد 
و باغ با گرد هم آوردن آن در محیطي محصور به جايي  مناسب 
براي انديش��یدن در باب عالم  کبیر و عالم  صغیر مبدل مي شود. 
از اين منظر، باغ اس��المي، در حکمت تمثیلي، به بهش��ت ابدي 
تلقي شده  اس��ت که در قرآن سي بار از آن با توصیف »باغ هايي 
با نهرهاي روان« که در زير درخت هاي آن چهار رودخانۀ آب و 
شیر و شراب پاک و عسل ناب روان است نام برده شده است.1۷
باغ با طبیعت خود و تس��لط عناصر تلطیف  کننده مانند آب و 
درخت و آس��مان، که در روايات به اين خصیصۀ آنان اشاره شده 
است، انسان را از تحجر دنیوي رها و او را به نهاد و فطرت خود 
نزدي��ک مي کند، چونان که، گويي ورود و گردش با ديدۀ بصیرت 
در باغ س��لوک عارفانه اي اس��ت که، با هر قدم انسان از صافي 
معنويتي مي گذرد و در انتها، با رس��یدن به مقام کمال، جامۀ دنیا 
از تن مي  کند، وآنچه در باغ س��اختۀ انسان، ديده مي شود، نشانۀ 
قدرتي اس��ت ک��ه خداوند بدو داده و با نش��اندن درخت و نظارۀ 
آس��مان و آيین��ۀ آن در آب مي توان به قادر توجه داش��ت و اين 
همه انس��ان عارف را از کبر به خضوع مي رس��اند. نش��انه بودن 
عناصر تنها به کالبد آنان خالصه نمي ش��ود و روابط بین درختان 

و آب و خاک و گل، میان آب و آس��مان و باد، تناظر و تناس��ب 
بین کوش��ک، حوض، محور آبي، و س��ردر، خود از نظم هستي 
و نس��بت مخلوق��ات و خالق حکايت مي  کن��د. از ديدگاه عرفان 
اس��المي ترکیب، تناس��ب، تقارن، و تسلسل در طبیعت و به تبع 
آن در باْغ تعالي روحاني و آرامش و رش��د اس��تعدادهاي انساني 
را به  بار مي آورد و در انديش��ۀ عرفاني، انس��ان و طبیعت هر دو 
در ب��اغ در ترکیبي همگون آيینۀ يکديگر هس��تند. در اين تفکر، 
رش��د طبیعي گیاهان، استعاره از رشد ملکات الهي است و ارشاد 
را براي س��نگ نیز محتمل مي  داند. به بیاني ديگر تمام باغ زنده 

است و در هدايت الهي بسط مي يابد.

حكمت درخت در باغ
درخت نمون��ۀ کاملي از تجمیع وحدت و کثرت، نماد معاد مادي 
و نشانۀ معاد حقیقي آخرت است. در همین باره درخت سبز نماد 
بي مرگي و اب��دي بودن و درخت برگ  ريز نش��انۀ تجديد حیات 
و چرخۀ مرگ و زندگي دنیوي اس��ت. از اين دس��ت در حکمت 
باغ سازي اسالمي، طوبي نمونۀ ازلي است از درخت چنار18 و سرو 

نیز نماد شعلۀ جاوداني هستي است.1۹

حكمت نور در باغ
نور در عرفان و متون اس��المي نشانۀ خدا۲۰، رسول اهلل۲1، و ائمه 
و اولیا۲۲، ايمان و س��عادت۲۳، و هدايت و بصیرت۲۴ اس��ت. سايه 
ک��ه نتیجۀ نبودن نور اس��ت نیز هديه  اي اس��ت ک��ه در قرآن با 
عبارت »نعمتي بهش��تي« آمده اس��ت. اما بايد دانس��ت نور اين 
جهان و سايۀ آن با مابه  ازاي آن در آخرت متفاوت است، زيرا در 
بهش��ت اين سايه خود نوري است که از حضور در لواي رضايت 
خداوند پديد مي آيد، يعني س��ايۀ آن به هیچ وجه دنیوي نیست. 
بهش��ت زمیني در ساحت امور فسادپذير است، ولي حیات در باغ 
آسماني در گرو نور فس��ادناپذيري است که، به دلیل قرب الهي 
است.۲۵ سايه در دنیا نشانۀ کرنش است و تمام مخلوقات در برابر 

12. نور: 45.
1۳. بقره: ۳۵.
1۴. سبا: 1۵.

1۵. الذاريات: 23-20.
1۶. ب��رگ درخت��ان س��بز در نظ��ر 
هوش��یار/ ه��ر ورقش دفتري اس��ت 
معرف��ت کردگار )س��عدي ش��یرازي، 

گلستان سعدي، ص54(
17. John Brookset 
all,Garden of Paradise, the 
History and Design of the 
Grate Islamic Garden, p. 45.
18. Jr W. L.Hanaway,TheTer
restrialGarden,Colloquium, 
p. 46- 47.

1۹. آن م��اري کورکیان و...، باغ هاي 
خیال: هفت قرن مینیاتور، ص 60.

۲۰. نور: 35.
۲1. مائده: 15.
۲۲. تغابن: 8.

۲۳. بقره: 257.
۲۴. فاطر: 19و 20.
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نوراالنوار و عبادت تکويني، س��ايه بر زمین مي  افکنند تا فروتني 
خود را نشان دهند،۲۶ اما درختان بهشتي سايۀ خاکي ندارند، زيرا 
اين درختان نه در قسمت شرقي باغ هستند که خورشید بر روي 

آن ها افتد و نه در قسمت غربي.

حكمت هندسه در باغ
هندسۀ باغ اسالمي دو محور عمود بر هم دارد. در انديشۀ کهن، 
عال��م وج��ود به چهاربخش ک��ه چهار رود آن ه��ا را از هم مجزا 
مي کردند تقس��یم مي ش��د.۲۷ قالب هندس��ي باغ از تسلط تفکر 
هندسي و تقارن جوي آن حکايت مي کند. اين خردورزي رياضي 
از ديرب��از در معماري منظ��ر بین  النهرين و ايران جاي خود را باز 
کرده  اس��ت. تضاد بین رشد ارگانیک درختان، بوته ها، و گل ها با 
هندسۀ راست گوش��ۀ باغ، هندسۀ طبیعت را خاطر نشان مي کند. 
اين نس��بت ها به   گونه اي اس��ت که، با نشان دادن تسلط عمدي 
انس��ان )خلیفة اهلل( بر طبیعْت، هندس��ه  اي راست گوشه را مطرح 
مي کن��د.۲۸ اين مطلب نش��انۀ توجه به انس��ان در طرح بندي ها و 
نمادپردازي هندس��ي آن است. اين ترکیب را مي توان به گونه اي 
ديگر در نقش گیاهان کاش��ي کاري ها و زمینۀ هندسي آنان ديد. 
وضعیت ارگانیک گیاهان و اقلیدسي محورها نشانۀ هندسۀ حاکم 
بر عالم کبیره و انعکاس��ي از ذات خداوند و عدالت وي در جهان 

است.۲۹

حكمت مكان  يابي  ها در باغ
نقاط ش��اخص در معماري اسالمي، در نقطه  اي مرتفع  تر از ديگر 
نقاط باغ و به  گونه  اي که در پیرامون خود نقش��ي  محوري داش��ته 
باش��ند، قرار دارند. خانۀ کعبه در مرتفع  ترين نقطه بر روي زمین 
 روبه روي مرکز آس��مان بنا شده است.۳۰ همین مفهوم را 

ً
و دقیقا

نیز در قرآن دربارۀ جنت عدن و قصور آن مي توان يافت. به اين 
معنا شرافت بخشي به بنا در حکمت اسالمي از طريق مرکزيت و 
مرتفع بودن جايگاه آن که، هم داللتي جغرافیايي و هم اشاره  اي 

معناگرايانه را در پي دارد، ايجاد مي شود. در باغ اسالمي، کوشک، 
 در مرکز محور اصلي باغ قرار دارد و 

ً
محور آب، و حوض معموال

کوشک به دلیل شاخصیت کالبديش بیشترين مرکزيت بصري را 
دارد و در میانۀ باغ استقرار مي يابد. در حقیقت اين انتظام فضايي 
منش��اء خود را از کیهان شناسي اسالمي دريافت مي کند که، فضا 
و عنصر مهم ش��اخص در وسط و بقیۀ عناصر براي تأکید بر آن 
ش��کل داده مي شوند و در بس��یاري از باغ  هاي اسالمي مي بینیم 
کوش��ک، ج��وي آب، و حوض را ي��ا در مرکز ق��رار داده اند و يا 
به گونه اي طراحي کرده اند که، گويي بر مرکزيت آن تأکید دارند. 
درختان نیز در گسترش افقي خود نقشي مشابه با جوي آب دارند 

و جهت رو به کوشک را قوي تر مي کنند.

تصوير بهشت در قرآن
قرآن کتابي اس��ت براي انس��ان تا با ش��ناخت آن ب��ه تمامي از 
مت��ن، کلمات، و حروف بگذرد و پا در عالم محسوس��ات بگذارد 
و ب��ا درك عالم مجردات، به معني خلقت دس��ت يابد.۳1 خداوند 
مي فرمايد: »من گنجي پنهان بودم و مي  خواس��تم شناخته شوم، 
از اين   رو جهان را آفري��دم«.۳۲ مالصدرا اين معني را به  گونه اي 
ديگر مي گويد: »الزم است که انتهاي حوادث به حادثي باشد که 
ماهی��ت يا حقیقت آن، عین حدوث و تجدد باش��د«.۳۳ از اين  رو 
بهشت انعکاس خدا است، نه حجابي که او را بپوشاند و آشکاري 
است که پنهان را امتداد مي دهد و آن  را باز مي تاباند، همان طور 

که رنگین کمان نور بي رنگ را امتداد مي دهد و باز مي تاباند«.۳۴

باغ در متن سورۀ الرحمن 
چنان که آمد، سورۀ الرحمن از متشکل ترين سوره هايي است که، 
در باب باغ اخروي توصیفاتي را بیان کرده  اس��ت. شناخت معني 
آيات و تفاس��یر آن از مهم ترين منابع براي شناس��ايي چگونگي 

بهشت است.

۲۵. فريتوف ش��وان، اسالم و حکمت 
خالده، ص 270.

۲۶. )همان، ص 1۳۲- 1۳۳.
۲۷. حسن آذرپاد و فضل اهلل حشمتي 

رضوي، فرش نامۀ ايران، ص 32.
28. Michael Laurie, An 
Introduction to Landscape 
Architecture, p. 27.
29.Brooks, ibid, p. 19.

۳۰. ش��یخ ص��دوق، م��ن اليحضره 
الفقیه، ج2، ص 243.

۳1. محمدحس��ین طباطبايي، اصول 
فلسفه و روش رئالیسم، ص 40.

۳۲. ابوبک��ر محمد بن ش��اهاور نجم 
و  الس��ائرين  رازي،من��ارات  الدي��ن 

مقامات الطائرين، ص42.
۳۳. مالص��درا، صدرالدي��ن محم��د 
المتعالی��ة في  الحکم��ة   . ش��یرازي، 

االسفار االربعة، ص94.
۳۴. شوان، همان، ص 258.
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در آيۀ 5 از سورۀ الرحمن اولین اشاره به عناصر منظر گرديده 
است. در باب اين آيه آمده است که مراد از »نجم« هر رويیدني 
اس��ت که از زمین سر بر مي آورد و ساقه ندارد، و کلمۀ »شجر« 

به معناي رويیدني هايي است که ساقه دارند.
و اما اينکه فرمود: »گیاه و درخت براي خدا سجده مي کنند«، 
منظور از اين س��جده خضوع و انقیاد اين دو موجود است، براي 
امر خدا، که به امر او از زمین س��ر بر مي آورند، و به امر او نش��و 
و نم��ا مي کنند، آن هم در چهارچوبي نش��و و نم��ا مي کنند که، 
خدا برايش��ان مقدر کرده۳۵ و از اين دقیق تر اينکه نجم و ش��جر 
رگ و ريش��ۀ خود را براي ج��ذب مواد عنصري زمین و تغذي با 
آن در جوف زمین مي دوانند، و همین خود س��جدۀ آن ها اس��ت، 
براي اينکه با اين عمل خود خدا را س��جده مي کنند، و با سقوط 
در زمی��ن اظهار حاجت به همان مبدأ مي کنندکه، حاجتش��ان را 

برمي آورد، و او در حقیقت خدايي است که تربیتشان مي کند.۳۶
در آيۀ 46 اين س��وره خداوند دو بهشت را وعده مي  دهد، در 
باب چگونگي اين دو بهش��ت تفاس��یر مختلفي ايراد شده است.
بس��یاري از تفاسیر بر دو جنبۀ بهش��ت، چه از بعد معنوي و چه 
بص��ري و دنیوي، اش��اره دارند. اين دو بهش��ت يکي جنة عدن 
و ديگ��ري جنة النعیم ن��ام گرفته که يکي نشس��تنگاه مؤمن و 
ديگري جاي همس��ران و خادمان وي اس��ت )بهشت بیروني و 
اندروني اس��ت(. بعضي نیز اين دو بهش��ت را يکي به آدمیان و 
ديگري را به پريان نس��بت مي دهند.۳۷ بعضي ديگر مي نويس��ند 
که منظور از دو بهش��ت، دو باغ است، يکي درون کوشک اصلي 
و ديگري بیرون کوش��ک اصلي قرار دارد و بعضي ديگر گفته ا  ند 
که، معنايش اين اس��ت که، در آخرت دو بهش��ت جداي از هم 
دارد، تا هرگاه از اين بهش��ت خسته شد به آن بهشت ديگر رود، 
تا لذتش به حد کمال برسد.۳۸ تفسیري ديگري نیز اين دو بهشت 
را يکي بهش��ت جسماني و يکي بهشت روحاني معرفي مي کند. 
اين تعابیر در حقیقت از مقايس��ۀ آخرت با وضع دنیا ناش��ي شده 
است.۳۹ جايي ديگر به جنس آن هم اشاره شده است؛ ترسندگان  

را چهار بهش��ت است: دو بهش��ت زرين و دو بهشت سیمین.۴۰ 
پروفسور آنه ماري شیمل در ذيل شرح مفهوم چهارباغ، به سورۀ 
الرحمن اش��اره مي کند: »امروز هنگامي که در س��ورۀ الرحمن از 
دو ن��وع باغ، دو آبش��ار جاري، میوه هايي ک��ه از هر نوع دوگونه 
وج��ود دارد، و الهاماتي اين  چنیني که، از کلمات آغازين س��وره 
اقتباس مي شود، برمي خوريم، قوۀ تخیل ما به ندرت دچار حیرت 
مي ش��ود«.۴1 اين تقسیم بندي چهارخانه اي اکثرًا درحول کوشک 
يا آرامگاهي س��اخته مي شد که چهار  آبراهه به آن منتهي مي شد 
و ب��ا گذر اين جريان آب از زي��ر آرامگاه چنان مي  نمود که باغي 
بهش��تي برروي رودخانه اي بنا شده اس��ت. ابن  عربي نیز به اين 
بهش��ت  هاي دوگانه اشاره مي کند، وي مي گويد: »يکي از باغ  ها 
مس��کن کودکان خردسالي است که پیش از آنکه به سن تکلیف 
و بلوغ برس��ند از دنیا رفته  اند و دومین باغ نیز مس��کن مؤمنیني 
است که، به علت سزاي گناهانشان، تا زماني  که عقوبت به اتمام 
برس��د و اجازۀ دخول به بهش��ت را دريافت کنند، بايد در انتظار 
بمانند. باغ دوم باغي است بهشتي و حقیقي که براي آناني است 
ک��ه به خاطر جزاي عمل خیر و عبوديت خود به آن رس��یده اند. 
اين مجموعه ش��امل هشت  باغ اس��ت که هرکدام از اين باغ ها 
صد درجه دارد که، به تناسب عمل  خیري که مرد يا زني در دنیا 

انجام مي دهد به مرتبه اي از آن نايل مي گردد«.۴۲
در آي��ۀ 48 در خصوص کلمۀ »افنان« دو احتمال هس��ت، 
يکي اين که جمع فن باش��د که، معناي نوع را مي  دهد، و معناي 
جمله اين اس��ت که: »آن دو بهش��ت داراي انواعي از میوه  ها و 
ساير لذاتند« و يکي ديگر اين که جمع »فنن« يعني شاخه دارتر 
و پربرگ باش��د، در اين صورت معني جمله اين مي  ش��ود که آن 
دو بهش��ت، برعکس ش��اخه  هاي پیر و جوان و خش��کیدۀ دنیا، 
درختان��ي نرم دارند. اين احتمال نیز هس��ت که منظور درختاني 
با ش��اخه هاي مختلف از انواع میوه  هاي مختلف باش��د.۴۳ در آيۀ 
۵۰ کلم��ۀ »عینان« داللت بر عظمت امر آن دو چش��مه در آن 
دو بهش��ت مي کند . يکي از اين چشمه  ها »التسنیم« و ديگري 

روح  البغدادي،  ۳۵. شهاب الدينالوسي 
المعاني، ج 27، ص 100.

۳۶. سیدمحمدحسین طباطبايي،ترجمۀ 
تفسیر المیزان، ص 130.

رش��یدالدين  ابوالفض��ل  ن��ک:   .۳۷
المیبدي، کشف االسرار و عدۀ االبرار.

۳۸. ناص��ر مکارم ش��یرازي، تفس��یر 
نمونه، ج 5، ص 162.

۳۹. طباطبايي، همان، ص 184.
۴۰. المیبدي، همان، ص435.

41. Annemarie 
Schimmel,The Empire of the 
Great Mughals: History, Art 
and Culture, p. 18.

۴۲. محي الدين ب��ن عربي، الفتوحات 
المکیه، ص 21.

۴۳. م��کارم ش��یرازي، هم��ان، ج 5، 
ص163 و 164.

۴۴. آب��ي غیر متغیر که مزه آن نگردد 
و بوي آن نگندد.

۴۵. شهدي که در آن موم و فضالت 
مگس نباشد.
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»السلس��بیل« نام دارد، يکي از آب غیرآس��ن۴۴ و عسل مصفي۴۵ 
و ديگري از ش��رابي پاک اس��ت و از کوهي از مسک سرچشمه 
مي گیرد.۴۶ آب اين چش��مه ها هیچ گاه قطع يا کم نمي شود.۴۷ اين 
دو چشمه نیز بر طبق سابق مي تواند يکي معنوي )چشمۀ معرفت( 
و ديگري مادي )چش��مه هاي شیر، عسل، ش��راب، و آب( باشد. 
برخي اين چش��مه ها را به تجلي صفات و بهش��ت را به مشاهدۀ 
ذات تعبی��ر کرده اند.۴۸ در آن دو بهش��ت از ه��ر میوه  اي دو زوج 
هس��ت، و منظور از دو زوج دو صنف اس��ت. بعضي از مفس��رين 
درب��ارۀ اين دو صنف میوه گفته اند، ي��ک صنف از آن میوه هايي 
اس��ت که آن ها را در دنیا ديده بودند، و صنف ديگري هست که 
آن را نمي شناس��ند، چون در دنیا نبوده است. بعضي مفسرين آن 
را به دو نوع میوه هاي تابس��تاني و زمستاني و يا تر و خشک و يا 
کوچک و بزرگ مي دانند.۴۹ میوه  هاي بهشتي در تعداد زياد و بدون 
هیچ گونه ممنوعیتي هستند. در آيۀ 54 به امنیت روحي و آرامش 
خاطر بهش��تیان اشاره دارد و به محل نشستن آنان مي پردازد. در 
قرآن از تخت  هاي ديگري چون ارائک )تخت هاي س��ايبان دار( و 
س��رير )تخت هاي بي سايبان( نیز ياد مي شود.۵۰ در اديان ديگر و 
به خصوص در مسحیت مش��ابه با اين توصیف را مي توان ديد.۵1 
کلمۀ جني به معني میوۀ رس��یده اي که وقت چیدنش شده باشد، 
و کلمۀ دان به معني نزديکي اس��ت و معناي جمله اين است که 

میوه هاي چیدني درختان بهشتي نزديک و در دسترس است.۵۲
عالوه بر دو بهش��ت ياد شده، دو بهشت ديگر نیزهست که، 
هرچند محتوا و نعمت هايي که در آن ها است شبیه دو بهشت اول 
است، ولي از نظردرجۀ فضل و شرف پايین تر از آن دو است. اين 
دو بهشت مخصوص مؤمنیني است که، درجه ايمانشان پايین تر 
از درجۀ ايمان اهل اخالص اس��ت، بعضي از مفس��رين آيه را به 
نزديکي دو بهش��ت اول معنا کرده  اند، و اگر چنین باشد مي توان 
پنداشت اين دو بهشت هم از آن صاحبان دو بهشت اول است.۵۳ 
در توضیح آي��ۀ 64 بايد گفت، کلمۀ »ادهیمام« از واژۀ »دهمه« 
به معني سبزپررنگ اس��ت، به   طوري  که از شدت سبزي رنگش 

متمايل  به  سیاهي شده باشد،۵۴ در اين جمله در وصف دو بهشت 
مذکور مي  فرمايد: »آن قدر س��بز است، سبزي و غرور درختانش 
به نهايت رس��یده، و برگ ها متمايل به سیاهي شد«.۵۵ اين رنگ 

نشانۀ طراوت و خرمي گیاهان و درختان بهشت است.۵۶
درآيۀ 66 به دو چش��مه با فواره هايي با آب به شدت  جوشان، 
اش��اره ش��ده اس��ت. اين آب هیچ گاه قط��ع و آب روان آن راکد 
نمي  ش��ود. از نظر ابن مس��عود اين آب مي جوشد بر اولیاي  خدا با 
مش��ک و کافور و س��عید  بن   جبیر نیز آن را آبي از الوان الفاکهه 
)رنگ هاي میوه ج��ات( مي داند و نیز از منظر انس  بن  مالک اين 

آب چون باراني از مشک و عنبر بر گرد بهشتیان مي ريزد.۵۷
م��راد درخت میوه در آيۀ 68، درخ��ت خرما۵۸ و درخت انار۵۹ 
اس��ت. س��عید  بن  جبیر از ابن عباس نقل مي کند که اين درخت 
خرما جذوعش از زمرد س��بز و برگش »ذهب سرخ« و »سعف« 
آن کس��وة بهشتیان است. میوه هايش هسته ندارد و آبي که پاي 
درخت مي آيد در ش��کاف هاي زمین روان اس��ت.۶۰ انتخاب انار و 
خرم��ا در اين آيه ب��ه خاطر تفاوت هاي زي��اد اقلیمي، دارويي، و 
ش��کلي آن ها اس��ت،۶1 به منظور اينکه به گس��تردگي اين باغ و 
نیز ش��رايط خاص آن که، انواع درختان در آن به بار مي نش��ینند 
و مانند درختان و اقلیم زمین نیس��ت، اشاره شود. از اين گذشته، 
درخت نخل را به انسان تشبیه کرده اند و همچنین در جايي  ديگر 
آن را به ايمان هم مش��ابهت داده  اند.۶۲ س��ايۀ اين درختان قطع 
نمي شود، زيرا س��ايۀ بهشت چون سايۀ دنیا نیست که وابسته به 
طلوع و غروب آفتاب باش��د.۶۳ اين سايه اشاره  به استراحت دائمي 

بهشتیان نیز دارد.۶۴
در آيۀ ۷۰ ضمیر »فیهن« به بهشت ها بر مي  گردد، پس شايد 
منظور بهش��ت هاي فراوان ديگري در بهشت است. ولي بعضي 
از مفس��رين مرجع ضمیر را همین چهار بهش��تي دانسته اند که، 
ذکرش در آيات آمده است و بعضي ديگر ضمیر را به »فاکهه« و 
نخل و رمان« برگردانیده  اند. در ادامه به محل سکونت بهشتیان 
اش��اره شده است. خیمه هاي بهشت از نظر وسعت، گستردگي، و 

۴۶. از کالم ام��ام باقر روايت مي کنند 
که : لما دخل��ت الجنه رايت في الجنه 
ش��جره طوبي و يجري نهر في اصل 
تلک شجره يتفجر منه االنهار نهر من 
ماء غیرآس��ن و نهر من لبن لم يتغیر 
طعم��ه و نه��ر من خمر لذه للش��اربین 
و نه��ر منعس��ل  مصفي )محم��د بن  
شاه مرتضیفیض کاش��اني، الصافي في 

تفسیر القرآن،ص 418(.
۴۷. مکارم شیرازي، همان، ص164.

۴۸. ابن کثیر، تفس��یر القرآن العظیم، 
1999، ص 471- 474.

۴۹. م��کارم ش��یرازي، هم��ان، ج 5، 
ص165.

۵۰. م��کارم ش��یرازي، هم��ان،ج 5، 
صص1۶۵- 1۶۶.

۵1. ت��ا در ملکوت م��ن از خوان من 
بخوري��د و بنوش��ید و ب��ر کرس��ي  ها 
نشس��ته و بر دوازده س��بط اس��رائیل 
داوري کنید )انجیل لوقا، ص29-22(.

۵۲. طباطبايي، همان، ص 185.
۵۳. مکارم شیرازي، همان، ج 5، ص 

.175
۵۴. ش��ايد در فارس��ي بت��وان رنگ 

يشمي را مصداق آن دانست.
۵۵. مکارم شیرازي، همان، ج 5، ص 

17۶ و 17۷.
۵۶. مکارم شیرازي، همان، ج 5، ص 

.177
۵۷. المیبدي، همان،431-۴۳۰.

۵۸. درخت��ي که ب��راي تمثیل کلمۀ 
طیبه آمده است )محمدباقر مجلسي، 

بحار االنوار، ج ۶۶، ص ۵۵۹(.
۵۹. رسول اهلل از انار به سیدالفاکهه ياد 

کرده است.
۶۰. المیبدي، همان، ص 431.

۶1. م��کارم ش��یرازي، هم��ان، ج 5، 
ص179.

۶۲. حس��ین بن علي ابوالفتوح رازي، 
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زيبايي با خیمه هاي دنیا قابل مقايس��ه نیستند. البته معني خیمه 
به خیمه هاي پارچه اي محدود نیس��ت و به خانه هاي چوبي و هر 
خانۀ مدوري نیز اطالق مي شود و به خانه  اي گفته مي شود که از 

سنگ و مانند آن ساخته نشده باشد.۶۵
در کت��اب صحاح دربارۀ آيۀ 76 مي گوي��د: »کلمه رفرف به 
معني برگ هاي گس��تردۀ درختان و نیز پارچۀ س��بز و رنگارنگي 
اس��ت که ب��ا آن مجلس آذين درس��ت مي کنن��د«.۶۶ بعضي هم 
گفته اند که مراد از اين کلمه بالش يا متکا اس��ت.کلمۀ »خضر« 
جمع اخضر )س��بز( اس��ت که صفت »رفرف« قرار گرفته وکلمۀ 
»عبق��ري« به گفتۀ بعضي به معن��ي جامه هاي بافت حیره، و به 
گفتۀ بعضي ديگر معناي طنفس��ه )نوعي جامه( و به گفتۀ جمعي 
ديگ��ر به معني جامه  هاي بافته از مخلوط پش��م و نخ، و به گفتۀ 
جمعي ديگر به معني ديبا اس��ت۶۷ و نیز به معني شهر پريان نیز 

آمده است.۶۸

شاخص  هاي باغ بهشتي
اکنون به دس��ته بندي ش��اخص ها و ويژگي ه��اي عناصر باغ بر 
اس��اس آيات در دو حوزۀ کالبدي و معناي��ي مي پردازيم. در اين 
فهرست بندي کلیات و جزئیات باغ تا حد ممکن تشريح مي شود.

آرامش و امنيت در باغ بهشتي
بهش��ت نخستین نیز باغي بود مانند باغي که خداوند در معاد به 
آن اشاره دارد و جايي بوده که، در آن اندوهي نبود و خدا انسان 
را به باغباني آن گمارده بود.۶۹ در قرآن بهش��ت محل استراحت 
و پذيرايي اس��ت، چون��ان پذيرايي از خس��تگان راه دراز که، به 
جايي برس��ند و اي��ن پذيرايي مداوم و بي وقفه اس��ت. نمي توان 
بهش��ت و پذيرايي آن را مانند پذيرايي اين دنیا مثال زد. از اين 
 رو رس��یدن به معني محکمي براي چگونگ��ي اين پذيرايي دور 
از دس��ترس اس��ت. بنا بر فرمايش امام صادق  )ع( در وصف اين 
پذيرايي، خداوند اولیاي خود را در باغ انس خود کرده است و در 

آن درخت هاي معرفت نش��انده که، ريشه  هايش��ان استوار در سرّ 
آن ها و شاخه  هايشان برافراشته در حضرت الهي است و آن ها هر 
زمان از اين درختان میوۀ انس مي چینند.۷۰ پس در بینش حضرت 
صادق )ع( باغ بهش��ت نوعي مجموعۀ شناختي و معرفتي است 
ک��ه، بروز و تجلیات مادي نیز دارد. اين توصیف باغ را به مرحلۀ 
دانايي مح��ور و تفکرمدار به اين  معنا ک��ه، باغ نه تنها براي تفرج 

است، بلکه براي تفکر، تعمق، و تدبر نیز بايد ديده شود.
 اين باغ س��ايه اي  دارد ابدي که نه مانند س��ايۀ دنیا از نبود 
نور است، بلکه خود س��ايه در اينجا نور است، نوري تلطیف شده 
از شعاع نوراالنوار که اشاره به ذات باري تعالي دارد.۷1 اين اقامت 
در راحتي کامل است و میزبان و مهمان از آن راضي هستند، اين 
آرامش و امنیت )رضامندي( نقش��ي اساسي در باغ دارد، چنان که 
تمامي رنگ ها و توصیفات بهش��تي بر اي��ن رضايت تأکید دارد.
لطافت لباس ها و نی��ز تجملي که هم براي لباس ها و هم براي 
زينت مردان و زنان ذکر ش��ده است، به کرات در آيات ديگر نیز 

اشاره شده است.
خداوند براي بهشتیان خانه ها و نیز قصر هايي را فراهم آورده 
است.۷۲ اين خانه ها در نهايت پاکیزگي و زيبايي هستند.۷۳ بهشت 
هش��ت در دارد۷۴ که، فرش��تگان از اين درها به ديدار و پذيرايي 
مؤمنین مي رسند.۷۵ درهاي اين بهشت به روي مؤمنین باز است 

و حصاري در اين باغ ديده نمي شود.۷۶

آب و آبياري در باغ بهشتي
در مورد چگونگي آب رس��اني و چرخش آب در بهشت نمي توان 
نظ��ر قاطعي داد. اگر چرخش آب کنار درخت��ان آن را مانند دنیا 
بدانی��م، که از کنار درخت عب��ور مي کند، و آن را براي قصرها و 
کاخ و کوشک هاي بهش��تي نیز تعمیم دهیم، مي توان به نتیجۀ 
مش��ابهي رسید، که آن گردش آب حول کوشک ها است. اما اگر 
درخ��ت و قصر را به م��وازات هم نبینیم، جملۀ گ��ذر آب از زير 
قص��ر۷۷ را مي  توان به اين معنا يافت که آب از طريق منافذي از 

روض الجنان و روح الجنان في تفسیر 
القرآن، ص 213- 215.

۶۳. البیض��اوي، لب��اب التأوي��ل في 
معاني التنزيل، بي تا، ص 498-494.

۶۴. اس��ماعیل بروس��وي، روح  البیان  
في  تفسیر القرآن ، ص 154.

۶۵. م��کارم ش��یرازي، هم��ان، ج 5، 
صص 1۸۳- 184.

۶۶. م��کارم ش��یرازي، هم��ان، ج 5، 
.185

۶۷. طباطبايي، همان، ص 189.
۶۸.مکارم ش��یرازي، همان، ج 5، ص 

.185
۶۹. خداون��د ب��ه او وع��ده داد که به 
جنتي ک��ه در آنجا ب��ود، رجعت داده 
خواهد ش��د لیکن تا زماني که به آن 
جنت برگردانیده شود بجائي فرستاده 
مي شود که در آنجا کار کند و وسايل 
زندگي خود را فراهم نمايد و در آنجا، 
تب��ار او متعدد ش��وند و رو به افزايش 
بروند. )منصوري، 1390، خطبۀ1۰۰(.

۷۰. پ��ل نويا، تفس��یر قرآن��ي و زبان 
عرفاني، ص 134.

الَِحاِت  َِّذي��َن آَمنُوْا وََعِملُ��وْا الصَّ ۷1. وَال
َّاتٍتَْج��ِري ِم��ن تَْحِتَها  َس��نُْدِخلُُهْم َجن
َُّهْم ِفیَهاأَزْوَاٌج  نَْهارُ َخالِِديَن ِفیَها أَبًَدا ل

َ
األ

)النساء:  مُّطَهََّرۀ وَنُْدِخلُُهْم ِظ�ال ظَلِیالً 
آيه57(.

۷۲. »در خانه پدر آس��ماني ام عمارت 
بسیاري هس��ت« )انجیل يوحنا، باب 

چهارم، آيه 2(.
وَالْمُؤِْمنَاِت  الْمُؤِْمنِی��َن  ۷۳. وََع��َد اهللُّ 
نَْهارُ َخالِِديَن 

َ
َّاٍت تَْجِري ِمنتَْحِتَها األ َجن

َّاتَِعْدٍن  ِّبَۀ ِف��ي َجن ِفیَه��ا وََمَس��اِکَن طَی
وَرِْض��َواٌن مِّ��َن اهللِّ أَْکبَ��رُ ذَلِ��َک ُهَو 

الْفَْوزُالَْعِظیُم )التوبه: 72(.
۷۴. هش��ت جنت را ز رحمت هش��ت 
در... )مولوي،مثنوي، دفتر چهارم، ص 

)224
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قصر عبور مي کن��د، که آنجا يا در حوض هايي مي چرخد و خارج 
مي ش��ود و يا تنها با عبوري س��اده از کوشک راه خود را به باقي 
باغ مي گش��ايد. مؤمنین در حالي که با لباس هايي به رنگ س��بز 

بر تخت هايي تکیه داده اند، به تماشاي آب و بهشت مشغولند.۷۸

درخت در باغ بهشت
در ق��رآن ب��ه کرات از درختان��ي با نام هاي چ��ون درخت خرما، 
زيتون، انگور، انار، انجیر، س��در، گز، درخت مسواک، حنا، و نبات 
خیار مانند، اقاقیا، درخت خردل، ريحان، طوبي، س��درة  المنتهي، 
زقوم، و بسیاري از درختان که تنها با نام شجره از آن ها ياد شده 
برمي  خوريم که، بر اهمیت عناصر س��بز در کالم خدا اشاره دارد.
درختان عمده اي که در باغ بهش��تي ذکر ش��ده اس��ت، درختاني 
چون س��درة  المنتهي، طوبي، انگور، و... اس��ت که نشانۀ اهمیت 
مثمر بودن درختان باغ بهشت است. اين درختان هر کدام جايگاه 
و مکاني دارند که آن ها را نس��بت به هم متمايز مي کند. به طور 
مثال س��درة  المنتهي در سر حدات باغ قرار داده شده تا مرزهاي 
باغ را نش��ان ده��د و درخت طوبي چونان چتري س��بز و بزرگ 
سرتاس��ر باغ را در يک مجموعه به هم گره مي زند و شاخه  هاي 
آن در تمام قصور، کوشک ها،  و غرفه  هاي ساکنین بهشت کشیده 
ش��ده است. میوه هاي درختان بهشتي همیشه در دسترس است، 
تغییر کیفیت نمي دهد و در انواع مختلف و حتي گونه هايي که در 

دنیا نیز ديده نشده است بر درختان بهشتي رسته است. 

هندسه و مكان يابي ابنيه در باغ بهشت
باتوجه به آيات قرآن به تفاوت عمدۀ خصوصیات باغ بهش��تي با 
نمونۀ دنیوي آن، از ابعاد گستردگي، بهره ها، نظام مندي، و کیفیت 
فضايي پي مي بريم. درعین حال مي توان بهش��ت را نمونۀ آمال 
و آرزوهاي انس��ان براي زيستن در جهاني ديگر با تشابه هايي با 
دنیاي پیرامون خويش، البته بدون نقص هاي اين دنیا، دانس��ت. 
اي��ن نمود در تش��ابهات بس��یار بین طبیعت مطل��وب دنیا با باغ 

بهش��تي ديده مي شود. هندسۀ اين باغ نیز بر اساس حداکثر نظم 
و سرش��ار از نظمي قدسي است. هندسه اي محکم، تأويل ناپذير، 
و واال که نه بتوان آن را به هندسۀ ديگري فروکاست و نه بتوان 
آن را در تضاد با س��اير اجزاي مجموعه ديد. هندس��ه اي که در 
خانۀ کعبه و اطراف آن ديده مي شود، مشتمل بر دو هندسۀ مربع 
میانه و دايرۀ پیراموني اس��ت که، ترکیبي اس��ت داراي تسلسل، 
تناس��ب، توازن، و وحدت. دايره  هايي که، به سمت مرکز از تعداد 
اجزاي تشکیل  دهندۀ آن کاسته مي شود و تا به يک عنصر )کعبه( 
مي رس��د، هندسه  اي مطلوب را تش��کیل مي دهد. مرکز مي تواند 
هم گره باش��د و هم نشانه، اما در بهشت، به علت ايجاد بصیرتي 
جامع، به تمرکزي مانند اين دنیا نیازي نیس��ت. در منظر حس��ي 
بهش��ت، خطوط اصلي، عمودي محسوب نمي ش��ود، زيرا نشانۀ 
عمودي نماد ارتباط با امر قدسي دور از ديد است.۷۹ در هريک از 
دو جفت باغ بهشتي که در سورۀ  الرحمن آمده است، تفکیک بین 
باغ عمودي و باغ افقي، تفکیک قابل قبولي اس��ت و بهشت دوم 
چیزي نیس��ت غیر از خدا که، آن گونه که نسبت به مرتبۀ مقصور 
خود را افش��ا مي کند يا مي نماياند نیس��ت، از اين رو باغ عمودي 
مقام وصال است و دو باغ فرودين بهشت رؤيت سعیده و سعادت 

ثانويه است.۸۰
معناهندسه و مکان يابينوع عنصر

معاد و تکاملتاکید بر مرکزطبیعيدرخت

امنیت و شکوهمرکزمصنوعکوشک و قصرها

آرامشسراسر باغمصنوعغرفه ها 

تمرکز و تذکرمرکز و يا تأکید بر مرکزمصنوعجوي آب و حوض

عبادتتأکید بر مرکزطبیعيگیاهان و گل  ها

صیانتمرز باغطبیعيدرخت سدرةالمنتهي

رحمتسراسر باغطبیعيدرخت طوبي

تمرکز و تذکرتأکید بر مرکزطبیعيچشمه

آرامشسراسر باغمصنوعتخت ها

امنیتمرز باغمصنوعدروازه 

ت 1. ج��دول چگونگي اس��تقرار 
و ن��وع عناصر باغ بهش��ت، مأخذ: 
نگارندگان.

۷۵. ادُْخلُوَه��ا بَِس��الَمٍ آِمنِیَن )الحجر: 
.)46

بَْواُب 
َ ْ
َُّهمُاأل ََّح��ۀ ل َّاِت َعْدٍن مُّفَت ۷۶. َجن

)ص: آي��ه 50 (مي ت��وان اين مورد را 
با چگونگي نگ��ه داري از باغ در میان 
اعراب صدر اس��الم و بعدها مقايس��ه 

کرد.
َّخِیٍل  َّۀ مِّ��ن ن ۷۷. أَوْ تَکُ��وَن لَ��َک َجن
نَْه��ارَ ِخاللََها تَْفِجیرًا 

َ
َراأل وَِعنَ��ب فَتُفَجِّ

)النحل: 31(.
َّ��اُت َعْدٍن تَْجِري  ۷۸. أُوْلَِئَک لَُهْم َجن
َّ��ْوَن ِفیَها ِمْن  نَْهارُيَُحل

َ ْ
ِمن تَْحِتِه��ُم األ

أََس��اِورَ ِمن ذََهٍب وَيَلْبَُسوَن ثِیَابًا ُخْضرًا 
َِّکِئیَن ِفیَها َعلَي  مِّنُسنُدٍس وَإِْستَبَْرٍق مُّت
ََّوابَُوَحُس��نَْت مُْرتَفًَقا  رَائِ��ِک نِْع��َم الث

َْ
األ

)الکهف: آيه ۳1(.
۷۹. کريستیان نوربرگ  شولتز، مفهوم 

سکونت، ص 44.
۸۰. شوان، 1383: 293
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باتوج��ه  به تفاس��یري  ک��ه در اين  ب��اب آمده مي ت��وان به 
چهارچوبي کلي براي باغ بهش��تي رس��ید که فارغ از تفاس��یري 
که به کالبد اين بهش��ت توجه ندارند، ش��کل بهشت باغي است 
بي حصار و بي انتها که س��اکنین آن در آرامش��ي ابدي، از س��ايۀ 
دائمي بهره مندند و تمام آن موهبتي که در دنیا از آن دور بوده اند 
را يک جا در دس��ت دارند. اين آرام��ش در قالب باغي گردآوري 
شده است که، متضاد با آن  را در جهنم نیز با نشانه هاي باغي که 

درخت زقوم در آن مي رويد مي توان ديد.

نتيجه 
پیشینۀ عناصري چون درخت و آب در تمدن هاي باستاني نشانگر 
پیوندي است که انس��ان میان طبیعت و ماوراء الطبیعه مي جويد. 
اس��الم بر اين پیوند نه  تنه��ا در جهان مادي، بلکه در آخرت نیز 
تأکید و توجه کرده و با بس��ط معنايي اين پیوند دريچه اي نوين 

بر نگرش به طبیعت مي گشايد.
در اين میان س��ورۀ  الرحمن متني ا ست که توصیفات دقیق 
و محکم��ي دربارۀ چگونگي اين ب��اغ دارد و بر صورت و معناي 

بهشت اشاره مي کند.
با توج��ه به مطالب گذش��ته مي توان چنی��ن نتیجه گرفت: 
همان گون��ه ک��ه در متون اس��المي، مانند قرآن و تفاس��یر آن، 
درمي يابی��م، طرح بندي، انتظ��ام فضايي ، نوع عناص��ر منظر، و 
چگونگ��ي ارتب��اط آن ها با هم در چهارچوب��ي معنايي و کالبدي 
هم زمان تصوير گش��ته اس��ت. اي��ن مجموعۀ معم��اري منظر 
داراي خصايصي مانند آرامش بخش��ي، بهره گیري از هندس��ه اي 
خلل ناپذير، تناس��ب عناصر زيس��تي و انتظام آن در مجموعه  اي 

معنايي به نام باغ است.
به اين معنا که تمام عناصر داراي معنا و صورتي هستند که 
اي��ن دو در تناظر باهم باغ را به محیطي سرش��ار از علم الهي و 
حکمت ازلي تبديل مي کند، که مي تواند وسیلۀ سعادت بشري و 

شناخت عظمت الهي را فراهم آورد.

نق��ش و چگونگ��ي عناص��ر را در جدول»ت 1« مش��اهده 
مي کنید. براس��اس اين جدول عناصر باغ بهش��ت فارغ از حدود 
دنیوي که براي آن تصور مي ش��ود اش��ارات معنوي پرباري نیز 
دارد. کلیات اين معاني را در آيات س��ورۀالرحمن برشمرده ايم که 
همه براي يادآوري سیر تکاملي و شناختي انسان از معبود و رشد 

روحاني ناظران است.
بنا بر اين توصیه مي ش��ود معماران مسلمان موارد مذکور را 

در هنگام طراحي باغ اسالمي درنظر داشته باشند.
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