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مقدمه

در ایااران بااا نااامشاااي باااغ ارم ،باااغ رضااوان ،باااغ

شر ملتی بر اساس اصول و ارزششااي منبعا

فردوس ،باغ مینو و باغ جنت وجود دارد یه مفاشیم

را با طبیعت و عناصار

شمگی آنها ینایه از بهشت است خداوند در ساورة

آن شکل میدشد ایرانیان نیز در یهژتریژ شنر خود

واقعه از آی  91تا  33میفرماید :و سبقتگیرندگان

یعنی باغسازي (ابوالقاسمی ،)51 :9331 ،ارتباط باا

مقاادمانااد ،آنااان شمااان مقربااان خاادايانااد ،در

طبیعت را از فرشنگ و آداب و رسوم خود اقتبااس

بایستانشاى هرنعمت ،گروشى از هیشینیان و انادیى

یاردهانااد در ایاژ شناار ،از وی،گایشااایی شمنااون

از متأخران ،بر تختشایى جواشرنشان ،یه روبهروى

طراحی متناسه ،شندسا بادیع ،تناسابات ماوزون،

شم بر آنها تکیه دادهاند ،بر گردشان هسرانى جاودان

سازهشایی دقیق و بسیار شوشامندانه و باا شاناخت

بااه خاادمت مااىگردنااد ،بااا جااامشااا و آبریزشااا و

عمیق از جهانبینی استفاده شدهاست در ایژ اقدام،

هیالهشایى از بادة نااب روان ،یاه ناه از آن درد سار

عالوه بر حفظ قابلیتشاي محیطی جهت باغسازي،

گیرند و نه بىخرد گردند ،و میوه از شرچاه اختیاار

نمادي متعالی از بهتصویریشیدن یالبدي بهشتی بار

یننااد و از گوشاات هرنااده شرچااه بخواشنااد ،اینهااا

زمیژ خاایی اسات یاه باا خصوصایات ایاژ دنیاا

هاداشى است باراى آنناه ماىیردناد ،در آنجاا ناه

مطابقاات دارد ،امااا تصااویري از آخاارت را تااداعی

بیهودهاى مىشنوند و نه سخنى گنااهآلاود ،در زیار

مییند لذا ،ایرانیان یوشیدهاند تا فضایی بهشاتی را

درختان ینار بىخار و درختشاى موز یه میاوهاش

در ایژ عالم اجرا ینند تا استفاده از مناظر طبیعی را

خوشهخوشه روى شم چیده است و سایهاى هایادار

عالوه بار حاظّ بصار و نشااط روان آدمای ،باراي

و آبى ریزان و میوهاى فراوان ،نه بریده و نه ممناوع

هیبردن باه آیاات و نشاانهشااي خادا باه نماای

(طباطبایی)229 /91 :9333 ،

از جهانبینی خود ،ارتباط

دو فصلنام اندیش معماري ،سال دوم ،شمارة دوم
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مهمتاریژ عناصار ایاژ بهشاتشااي دنیاوي و

بگذارند
نخستیژبار ،در جامعا ییرایرانای و قبال از

اخاااروي ،درختاااان و نهرشااااي زیباااا و قابلیااات

اسالم ،قرآن عنوان باغ (جنت و فردوس) را مطارح

بهرهبرداري از شم نعمتشاي زمینی در آن اسات.

یردهاست در قرآن یریم نیز نخستیژباار حضارت

ایااژ عنصاار آنچنااان مااورد توجااه و نناار قاارآن

رسول ایرم(ص) ایدة بهشت را مطرح یاردهاسات

قرارگرفتهاست یه درخت به عنوان آیهاي از آیاات

ایشان به بنادگان صاالو و ماؤمژ بشاارت و ما،دة

آیاات قرآنای ساورة

بهشتی دادهاند یه در زیر درختان

نهرشایی از آب

جاري است قرآن یریم نیاز در آیاهشااي متعاددي
2

الهی معرفی میشود خاوان

واقعه از آن رو انجاممیشود تا جایگاه ایاژ عناصار
در یالبد باغ ایرانی بررسی گردد

خوشاایشاااي بهشاات را توصاایف ماایینااد آیااات

روش تحقيق

دیگري نیز در وصف بهشت آمده یاه گااشی آن را

در ایژ ه،وش  ،به مننور شناخت نوع درختان

فردوس یا جنت نامیدهاند در یک مورد نیز بهشت،

یاشتهشده در بهشت ،نخسات باا اساتفاده از روش

ارم نامیدهشده و آن بهشاتی اسات یاه روي زمایژ

توصیفی ا تحلیلی ،به مطالع سورة واقعه و تفاسایر

ایجادشدهبود به شمیژ دلیل ،شمواره باغشاي زیادي

مربوط هرداخته و سپس باراي بررسای نموناهشااي
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از شر عامل دیگري است و طرح باغشا تابع و

موردي ،از مطالعات میدانی استفاده خواشدشاد در

بی

ادامه ،با استناد به شواشد یتابخاناهاي درباارة نحاوة

متناسه با شمیژ نیاز است میتوان گفت چگونگی

باغسازي ایرانی و بهیارگیري عناصر درخات و آب

آبیاااري و لاازوم جلااوگیري از شاادررفااتژ آب تااا

در آن ،به بازخوانی ایژ آیاات در نمونا بااغشااي

حدودي طرح باغشا را تعییژ مییند ایژ طارحشاا

مورد مطالعه میهردازیم

اییراً به شکل مستطیل و داراي دو خیابان اصلی باه

طرح كالبدي باغ ایرانی

صاورت صاالیه بااراي آبیاااري سااایر قساامتشااا،

شخصایت ممتااز باااغ ایرانای متاأثر از شندسا

جويشاي آب در وسط و یا طرفیژ ایژ خیاباانشاا

درختکاري ،جويشاي آب و نحوة حضور و عباور

مربعشاي یوچکتر تقسیم میشود در شر رأس ایژ

آب ،بااه طااور یلاای ،بااه شندساا مساالط در باااغ

شبک مربعی ،یک درخات یاه عمار طاوالنیتاري

ماایهااردازد ایااژ نناام شندساای موجااه هیاادای

دارد ،یاشته میشود در شر راستا ،درختان باا عمار

ییفیتشاي فضایی خاص در باغ میشود از سویی،

متوسط و درختان با عمر یوتاه در رأس مرباعشااي

وجود چشمانداز اصلی به شکل مساتقیم و یشایده

میان آنها یاشتهمیشود ایژ ننم شندسی باه قادري

در محور طولی باغ و یاشاتژ درختاان بلناد در دو

دقیق است یه با نگاهیردن به شر طر  ،ردیفشاي

آن ،نقشی اساسی در ایجاد هرساپکتیوي دارد

مننم درختان دیدهمیشود و امکان نورگیري ماننم

یه باغ را طوالنیتر جلوهگار مایساازد شمننایژ،

شم درختان فراشممیشود (دیبا و انصااري:9331 ،

شیه طبیعای یاه در اییار بااغشااي ایرانای ماورد

)22

طر

اسااتفاده قرارگرفتااه ،موقعیاات مناساابی را بااراي

باغ ایرانی شمواره باا دیاواري محصاور اسات

قرارگیري یوشک در نقطا مرتفاع بااغ و گاردش

ارتفاع دیوارشا با توجه به جنبهشاي ایمنی و عوامال

طبیعی آب فراشمساختهاست

اقلیمی در شر محل متفاوت است دیوار بر جادایی

باغشاي ایرانی اییراً در منااطق گارموخشاک و

دو عرص فضاي بیرون و فضااي درون بااغ تأییاد

یمآب ساختهشدهاند و دلیل احداث آنهاا در چنایژ

مییند درختانی یه در حاشی دیاوار بااغ باه تباع

مناطقی ،وجود چشمهشاي طبیعی و یا یاریز اسات

شندس آن یاشتهمیشود نیز شمگی شمسو با شندس

(انصاري و محمودين،اد )12 :9333 ،باراي ایجااد

دیااوار باااغ بااوده و باار نق ا

باغ سه اصل اساسی مورد توجه است :وجاود آب،

چارچوب میافزاید فضاي یلی درونی با تبعیت از

زماایژ شاایبدار بااراي تسااهیل آبیاااري باااغ ،خاااک

ساختار شندسای و باا خطاوط عماود بار شام ،باه

حاصلخیز و بارور

فضاشاي جزئیتر تقسیم میشود یه ایاژ دو محاور

دو فصلنام اندیش معماري ،سال دوم ،شمارة دوم

یلی ،حصارشا ،محورشاي اصالی و فرعای ،ردیاف

بخ

از باغ یه به شکل مربع یا مستطیل است ،باه
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مسلط آن است ساختار شندسی در باغ و تناسابات

ساختهمیشود (بمانیان و شمکاران )33 :9333 ،شر

آن بااه عنااوان یااک

شکل و اندازة باغ در ایران ،از دیرباز تاا یناون،

فضاي باغ را به چهار قسامت تقسایم ماییناد در

با چگونگی طبیعت ،شوا و میزان آب تناسه یامال

احداث باغشاي ایرانای یاه یالبااً در دامنا تپاهشاا

داشتهاست در واقع ،اشمیت آب در باغشاي ایرانای

قراردارند ،اصاول مساتقیم شندسای و ردیافشاا و
زاویهشاي مننم رعایت میشود در محوطاهساازي

3
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آنها ،تقسیمات متقاطع و صالیهوار انجاامگرفتاه و

ایژگوناه توصایف و ترسایم یاردهاسات (وثیاق و

جويشا و حوضشا در وسط آنها سااختهمایشاود

هورجعفر)23 :9333 ،

دو فصلنام اندیش معماري ،سال دوم ،شمارة دوم

(میرفندرسااکی )15 :9331 ،وجااود جااويشااایی

در آیاایژ مقاادس اسااالم ،حیااات آدماای در

متقاطع یه باغ را به چهار قسمت تقسیم مییند ،باه

جهان مادي و عالم طبیعت منحصر نبوده ،بلکه ایاژ

صورت یک ییفیت عرفانی درآمده یاه بار اسااس

عالم به منزل منزلگااشی ماوقتی اسات یاه هاس از

افکار بسیار قدیمی آسیایی در تصوّر عالم موجود و

هایانیافتژ مدت اقامت انسان در آن ،ترک میشاود

تقسیم آن بر چهار منطقه اسات یاه معماوالً چهاار

و ساینان آن به ساوي قرارگااه ابادي خاود رواناه

رودخان بزرگ آنها را از شم جدا مییند

می گردند و در آن قرارگاه ابدي ،آنان یه در حیاات
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درخت در باغ ایرانی

دنیااوي خااود اشاال صااالح و سااداد بااودهانااد ،در

واژة فارسی هردیس یا هارادایس و فاردوس باه

جایگاشی فرود می آیند یه به آن جنات یاا بهشات

بوستانشا ،باغشاي بزرگ و محصوري گفتهمایشاد

میگویند شمانگونه یه یکی از وی،گیشااي بااغ و

یه درختاان گونااگون و متناوّع شماراه باا گالشاا،

بوستان در ایژ عالم ،وجاود درخات در آن اسات،

گیاشااان ،جااانوران اشلاای و هرناادگان رنگارنااگ،

بهشت نیز یه خود باایی سراسار حنساژ و جماال

خوشنوا و خاوشآوا آن را آراساتهاناد ایاژگوناه

است ،شمنون باغ شاي دنیوي ،هوشایده از درختاان

است یه باغشاي زیباي ایرانی به نام هردیس ،نمادي

زیباساات در یتااابآ آساامانی در ایلااه مااوارد از

از بهشتشاي آخرتی میشود و حتی در آموزهشااي

درخت با واژه شَاجرر یااد شادهاسات واژهشناساان

وحیانی قرآن و دیگر یتاه آسامانی چاون اوساتا،

شَجرر را ایژگونه تعریف یردهاند :شر روییادنی یاه

انجیل و تورات به شمیژ نام و شکل معرفیمیشود

تنه دارد و آننه تنه ندارد را نجم ،عشه و حشی

قرآن گاه بهصراحت و روشانی شمایژ ناام فارسای

مینامند در قرآنآ شریف ایژ لفظ به معنايآ مشاجره

بوستانشا و باغشاي ایرانی را به شکل عربیشدة آن

و تنازع نیز به یار رفتهاست« :فَال ور رربِّکر ال ینؤْمِنُونَ

یعنی فردوس بر بهشت باریژ و جاویادان آخرتای

حرتّی ینحرکِّمنوکر فیما شَجررَ بریْنَهنمْ ثُام( » .نساا)35 ::

مینهد و گاهِ دیگار در شنگاام توصایف بهشات و

یه ایژ معنا نیز به معناي درخت نزدیک است و باا

فردوس ،از بوساتانشاایی باا درختاان و گیاشاان و

آن مناساابت دارد ،چرایااه منازعااه را از آن جهاات

جانوران یاد مییند یه رودشا و نهرشااي گونااگون

تشاجر (مشاجره) گویناد یاه ساخژآ دو خصام یاا

در زیر ایژ درختان در جریان است در هردیسشاي

خصوم میل برگ و شاخ درخات باه شام مخاتلط

ایرانی ،درختان در شکلشا و تنوّع خود باه نناامی

میشوند (قرشى)33 :9331 ،

دقیااق یاشااتهماایشااوند و نهرشاااي روان در زیاار
درختان ،آن را آبیاري مییناد شمایژ زیبااییشااي
1

آب در باغ ایرانی
هی

از ظهور اسالم ،در ایران ،معماري در ینار

بوستانشا و هاردیسشااي ایرانای اسات یاه قارآن،

آب و در دامژ طبیعت بدون آنکاه آن را مخادوش

بهشتشاي آخرتی انسان را به جهت درک انسانشا،

آب

سازد ،حضور خود را اعاالم ماییناد و نقا
بیشتر نق

تجردي اسات نیایشاگاهشاا و معاباد و

باغ ایرانی ،تصویري عينی از بهشت توصيفی قرآن با تأكيد بر آیات سورۀ واقعه

آب شکل گرفت ،گویی آب گاذرگاه انساان باراي

ایران یه بیشتر مناطق آن خشاک و یامآب اسات،

ورود بااه دنیاااي دیگاار بااود هااس ،رودخانااهشااا و

بااراي ایجاااد محیطای آرام و خنااک ،چااارهاي جااز

چشاامهشااا و دریاچااهشااا داراي جایگاااه آییناای و

احداث جويشاي آب در طاول تماام بااغ نیسات

اعتقادي بودند ایژ جایگاه به خاودي خاود شاکل

معموالً ،در تقاطعشا ،ایژ جويشاا باه حوضانهشاا

نمیگرفت ولی ،در دورة اسالمی ،آب در معمااري

تبدیلمیگردند تا انعکاس زیبا و تجرباهاي بصاري

حالاات یاااربردي هیاادامیینااد و معماااران آگاشانااه

را جهت تنوّعبخشیدن به طرح فراشمنماید (زماانی

مییوشند تا به طبیعت تسلط یافته و آن را به ننام

و شمکاران )3 :9333 ،وسعت شر باغ باه حجام و

بکشانند و با شناخت قوانیژ فیزیکای ،رفتاار آب و

مقدار آب موجاود باراي آبیااري آن بساتگی دارد

درک نق  ،تمییل و ارتباط آن با انساان ،آب را باه

باغ شاي شهرشاي خشک و یویري به علات گرمای

درون معماااري بکشااانند آب در باااغ و یوشااک،

شوا در تابستان ،شمواره اشمیت خاصی داشته اند یه

نهرشا ،آبنماشا ،جویبار ،حاوض ،اساتخر و اناواع

از آن جمله باغشاي یاشان را میتاوان ناام بارد در

فوارهشا را به وجاود مایآورد و شار یادام از اینهاا

باغ شاي ایرانی ،براي ایجااد محیطای آرام ،خناک و

نمایانگر تسلط انسان به طبیعت است تا تماام اینهاا

هرسایه ،چارهاي جز احداث جويشاي آب در طول

بگذارد (بهبهاانی:9333 ،

تمام بااغ نباودهاسات و معماوالً ایاژ جاويشاا در

را در ینار خود به نمای

تقاطعشا به حوضانه تبادیلمایشادند گااشی ،در

)95
زمیژشاي شیهدار احاداث ماییردناد و باا ایجااد

ساختهمی شد یه در اصطالح به آن محل حوضخانه

هلکااان در مساایر آب ،جریااان مالیاام آب ،تنااد و

میگفتند

هرسروصدا میشد اصلیتریژ عاملی یه شمواره باه

تفسير سورۀ واقعه

باغشاي ایرانی حیات میبخشید ،آب جاري بود یاه

ایژ سوره در مک مکرمه ناازل شاده و  13آیاه

در چهارباغشا ،جویبارشا و جوي شااي یامشایه و

دارد از ابااژناادیم نقاال شااده یااه سااورة واقعااه

مارهینی به حریت درمی آمد و شواي باغ را مطبوع

چهاالوچهااارمیژ سااورهاى اساات یااه باار هی مباار

و دلپذیر مایسااخت در بااغشااي تزیینای یاه باه

ایرم(ص) نازل شده قبل از آن سورة طه و بعاد از

حوضشا میهیوست ،جدولشا معماوالً باا سانگ و

آن شعرا بودهاست شرچند برخی اظهار یردهاند یه

آجاار ساااختهماایشااد در یااف آبنماشااا و بیشااتر

آی  39و  32در مدینه نازل گردیده ،دلیلى براى ایژ

جاشایی یه آب در جریان بود ،ایلاه تختاهسانگی

گفته در دست نیست و نشانهاى در آیات مزبور بار

با تراش سفیدرنگ یا باا طارح شااي مختلاف یاار

ایژ ادعا وجود ندارد سورة واقعه ،چنانیه از نام

میگذاشتند یه باه ماوج آب ،جلاوة زیباایی دشاد

هیداست ،از قیامت و وی،گیشاى آن سخژ مىگوید

باغشاي قدیمی ایران ایله در مناطق گارموخشاک

و ایژ معنى در تماام آیاات 13گانا ساوره مسا ل

و یم آب ساختهشاده اناد و دلیال احاداث آنهاا در
چنیژ مناطقی ،وجود چشمهشاي طبیعی و یا یااریز
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در سده شاي گذشته ،ایرانیان باغ شا را بیشاتر در

داخل عماارتشااي بااغشااي قادیمی نیاز آبنماا

دو فصلنام اندیش معماري ،سال دوم ،شمارة دوم

آتشکدهشا در ینار آب و در نهایتِ احترام به وجود

است بر اساس وی،گیشاي ایولاوژیکی در یشاور

5

باغ ایرانی ،تصویري عينی از بهشت توصيفی قرآن با تأكيد بر آیات سورۀ واقعه

اصلى است ،اما از یک ننر ،مىتوان محتواى ساوره
را در ششت بخ
9

نطف ناچیز ،تجلّى حیاات در گیاشاان و نازول

خالصه یرد:

باران

آیاااز ظهااور قیاماات و حااوادث سااخت و

3

وحشتناک مقارن آن
2

جهان به جهان دیگر

گروهبندى انسانشا در آن روز و تقسایم آنهاا
به اصحابالیمیژ ،اصحابالشمال و مقربیژ

3

بح

دو فصلنام اندیش معماري ،سال دوم ،شمارة دوم

1

مشاروحى از مقاماات مقاربیژ و اناواع

3

مشروحى دربارة اصحابالیمیژ و اناواع

سه دست سابقیژ ،اصحاب یمیژ و اصاحاب شامال
تقسیم یردهاسات و سارانجام یاار شریاک را بیاان

بحیى دربارة اصحابالشامال و مجاازاتشااى

مییند اوصا

دردناک آنها در دوزخ

بهتفکیک عبارتاند از:

ذیرشدة بهشت براي شر سه دساته

ذیر دالیال مختلفاى هیراماون مسا ل معااد از
طریق بیان قدرت خداوناد ،خلقات انساان از
جدول  9اوصا

بهشت ذیرشده در سورة واقعه (مأخذ :نگارندگان)

گروه

اوصاف بهشت در آیات سورۀ واقعه
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عرلی سرُرٍ م.وْضونَ ٍ ()95

اینان بر تختشایی بهشمهیوسته قراردارند ()95

مُّتَّکِ ِیژَ عرلَیهرا منتَقَبآلِیژَ ()93

روبهروي شم تکیه میزنند ()93

یرطو
سابقیژ

عرلَیهآمْ وآلْدرنٌ مخَلَّدنونَ ()93

و یالمانی بهشتی هروانهوار به خدمتشان میهردازند ()93

بآأَیْورابٍ ور أَبرارآیقَ ور یَأْسٍ مِّژ م.عِیژٍ ()93

با ظر شایی چون تنگ و آفتابه ،و قدح شراب معیژ میآورند ()93

ال ینصد.عنونَ عرنهرا ور ال یننزآفُونَ ()91

شرابی یه نه سردرد میآورد و نه عقلشان را زایل میسازد ()91

ور فَکِهر ٍ مِّم.ا یرتَخَیرُونَ ()21

و از میوهشا شرچه اختیار ینند ()21

ور لحرْمآ طیرٍ مِّم.ا یرشتهنونَ ()29

و از گوشت مرغ از شر نوع یه اشتها ینند ()29

ور حنورٌ عِیژٌ ()22

و حورالعیژشایی ( دارند ) ()22

فی سِدْرٍ مخْضودٍ ()23

در سای سدري بیخار ()23

ور طلْوٍ م.نضودٍ ()21

3

.)32
خداوند در ایژ سوره ماردم را فهرساتوار باه

مواشه الهى بر آنها
5

3

نناار اجمااالى دیگاارى روى هاااداش و ییفاار
مؤمنان و یاافران (مکاارم شایرازي/5 :9332 ،

هاداششاى آنها در بهشت
بح

ترساایمى از حالاات احتضااار و انتقااال از ایااژ

و طلو (موزي) یه میوهشای

روي شم چیده شده ()21

اصحاب

ور ظِلّ ممْدنودٍ ()31

و سایهاي گسترده و شمیشگی ()31

یمیژ

ور مرا ٍ:م.سکُوبٍ ()39

و آبشاري الینقطع ()39

ور فَکِهر ٍ یَیِیرَةٍ ()32

و میوهشایی بسیار ()32

ور فُرُشٍ م.رْفُوعر ٍ ()31

یه در شیچ فصلی قطع و در شیچ حالی ممنوع نمیشود ()33

فی سمنومٍ ور حرمِیمٍ ()12

در عذاب باد سموم و آب گرم

ور ظِلّ مِّژ یحْمنومٍ ()13

دوزخ

اصحاب
شمال

و سایهاي از دود آت

باغ ایرانی ،تصویري عينی از بهشت توصيفی قرآن با تأكيد بر آیات سورۀ واقعه

شمانطور یه از آیات شریفه و از تقسایمبنادي

دیگري وجود ندارد شرچه در آن اسات ،وسایلهاي

آنها در جدول  9برمیآید ،عناصر آب و درخت باه

براي شکنجه و اذیت و آزار دوزخیان است حتای،
درختاان بهشاتی ساای

عنوان نعمتشااي بهشات باراي اصاحاب یمایژ و

درختان جهنم نیز بارخال

سابقیژ توصیف گردیادهاسات درختاانی شمناون

امژ و میاوهاي گاوارا ندارناد باا آنکاه مهامتاریژ

موز ،سدر و درختان میوة ذیرشده و عنصر آب باه

وی،گی درخت ایجاد آساای

روحای و

صورت آبشار بیان گردیدهاست

جساامی بااراي آدماای اساات در معناااي ایااژ واژه

و آراما

 23مرتبه در آیاتِ قرآن به یار رفتهاست ،یلمات و

با یراشت و مشاقت شادید اماا ،راجاع باه زقاوم

عبارات دیگري نیز دربارة درخت به یاار رفتاه یاه

دوزخی گفته اند :زقوم درختی است تلا ،،بادمزه و

شریک بیانینندة یکی از صفات و وی،گایشااي آن

بدبو یه اشل جهنم را وادار می ساازند از آن تنااول

است در برخی از آیات قرآن یریم به نوع درختاان

ینند (قرشی)213 /3 :9331،

بهشتی و اینکه چه میوه و محصاولی دارناد ،اشااره

تحليل نمونههاي موردي

شدهاست در آیا  33ساورة مباارک الرحماان باه

با توجه باه محادودیت در حجام مقالاه ،هانج

درختان انار و خرما ،در آی  23سورة مبارک نبأ باه

نمونه از باغشاي شاخص ایرانی (ماشان یرمان ،فیژ

درختان انگور ،در آی  23ساورة مباارک واقعاه باه

یاشان ،قادمگاه نیشاابور ،ارم و خاان شوشاتر) در

درخت سِدر ،در سورهشاي انعام (آیاات  19و ،)11

دورهشاي مختلف تاریخی و در آب و شوایی تقریباً

نحل (آی  ،)99تایژ (آیا  ،)9عابس (آیا  ،)21در

مشابه ،انتخاب و به بررسای عناصار درخات و آب

سورة مباری نور آی ( 35باه صاورت زیتوناه) باه

در آنها هرداختهشدهاست

درخت زیتون و در آی  21از ساورة مباارک واقعاه

باغ شاهزادۀ ماهان كرمان

به درخت موز بهشتی اشاره شادهاسات در ساورة

ایژ باغ در  1ییلومتري شهر ماشاان و در دامنا

واقعه ،دو نوع از درختان نام بردهشدهاست :درختان

یوهشاي تیگاران در نزدیکای یرماان واقاع شاده و

سایهدار و شمیشه سبز ،درختان محصولدار یاه باه

قدمت آن به اواخر دورة قاجاریه بازمیگاردد .بااغ

درخت موز و ینار اشاره مییناد شماانگوناه یاه

شاشزادة ماشان در صاحرایی وسایع واقاع در دامنا

بهشاات جایگاااه نیکویاااران و هرشیزگاااران اساات،

یوشسااتان جوهااار قااراردارد و رشااتهآباای بااراي

جهنم و دوزخ سراي ابدي یسانی است یه عماري

یشاورزي زمیژشاي قری ماشان از آن سرازیر است

را در یفلت و گناه و ط یاان ساپري یاردهاناد« :اِنَّ

ایژ باغ از نمون باغتختشاي ایرانای اسات یاه در

بهشت

زمینی مستطیلیشکل به مساحت هنجونیم شکتار بناا

یاه سراسار آیناده از لطاف و رحمات و مهرباانی

شده و داراي ساردر ورودي بسایار زیباایی اسات

اساات ،در ضاامژ جااز عااذاب و درد و رنااج چیااز

بناشاااي باااغ عبااارتانااد از :یوشااک اصاالی یعناای

جرهرنَّمر یانَتْ مِرصاداً ،لِلطّاییژَ مراباً» برخال

دو فصلنام اندیش معماري ،سال دوم ،شمارة دوم

ییر از شجر ،یه اشاکالآ گونااگونآ آن مجموعااً

معنی زقم باید دانست یه آن فروبردن لقماه اسات
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درختان بهشتی و دوزخی اشارهشده در قرآن

گفتهشده یه آن از ریش زقم گرفتهشده و راجع باه

3

باغ ایرانی ،تصویري عينی از بهشت توصيفی قرآن با تأكيد بر آیات سورۀ واقعه

دو فصلنام اندیش معماري ،سال دوم ،شمارة دوم

سکونتگاه دایمی مالک یاه در انتهااي فوقاانی بااغ

باغ فين كاشان

قراردارد سردر خانه در مدخل باغ به صورت بنایی

بایشاه فیژ از گون باغ ا قلعهشاي ایرانی اسات

خطی جبها ورودي بااغ را اشا ال یارده و در دو

یه در جنوب آن چشم سلیمانی قرارگرفتاهاسات

طبقه بنا گردیدهاست :طبق فوقانی داراي اتاقشاایی

ایژ چشمه از بژ صاخرهاي باه ناام یاوه دنداناه و

است یه براي زندگی و هذیرایی هی بینی شدهاناد

شکا

تختهسنگشاي معدن گچ و آشک در یارب

سایر بناشاي خدماتی باغ از حصاار اصالی اساتفاده

یاشان از زمیژ میجوشد ایژ باغ نمایندة سلسلهاي

یرده و به صورت دیواري مریه ،بناشااي مختلاف

از تضادشاي برجسته میان زمیژشاي بایرآ خارجآ بااغ

خدماتی را در نقاط مناسه در خود جاا دادهاسات

و سبزي و خرّمی داخل بااغ اسات در خاارج بااغ

.باغ شاشزادة ماشان در تمام وی،گیشاي خود ،نناام

آب یمیاب اسات ،در حاالی یاه در ایاژ بااغ آب

و ضااوابط باااغ ایراناای را دنبااال ماایینااد در باااغ

فراوان و روان است اطرا

و یف شم جویبارشاا

شاشزادة ماشان ،عمدتاً ،دو ردیف باین گال در دو

با یاشیشاي آبیرنگ هوشیدهشاده ،باه طاوري یاه

نهر و آبشارشاي هیادهراهشاي محاور مریازي

آب در آنها زیبا ،روشژ و هرجال بهننرمیرساد ،تاا

در تمام سکوشا قاراردارد یاه در ردیفای طویال از

جایی یه به یک اساتخر بازرگ یاه در اطارا

آن

باینهشاي گل در مرز بیژ صافّ باالخاناه و تخات

درخت یاشتهاند ،سرازیر میشاود اساتخرآ بزرگتار

دوازدشم قرارگرفتهاسات و در دو طار  ،دو بارج

بقایاي یوشک مریزي را در خود منعکس ماییناد

فوقانی در ینار نهر مریزي یشایده شادهاسات در

(طوسی و شمکاران )32 :9311 ،ننام یاشات بااغ

ایژ باغ درختان میوة متنوّعی به چشم میخورناد و

فیژ شامل درختان میمر از جمله انجیر ،توت ،اناار،

در جلوي عمارت نیز حوضشا و فوارهشا آبنماي

بید ،بیدمشک ،باه ،گوجاهسابز ،گالبای ،زردآلاو و

زیبایی را تشکیلدادهاناد (نعیماا )13 :9335 ،منباع

شمننیژ گونهشاي تزیینای شمناون سانجد زینتای

طر
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آب باغ ،رودخان یوچک تیگران است

میشد بخ

دیگاري از گیاشاان بااغ را گالشاا و

گیاشان تزیینی تشکیلمیدادند عمدهتریژ بخا

از

گیاشان یه در شکل بخشیدن به ننام گیاشان در باغ
تأثیر بسزایی دارد ،مرتبط با درختان سایهگستر بااغ
است یه عمدة آن را درختان سرو تشکیلمایدشناد
(بهبهانی ایرانی و حیادري )59 :9333 ،شمننایژ،
تصویر  9نمایی از یوشک باغ شاشزادة ماشان (مأخذ :نگارندگان)

درختانی شمنون چنار و سپیدار و بید نیاز در ایاژ
بخ

3

تصویر  2ردیف درختکاري باغ شاشزادة ماشان (مأخذ :نگارندگان)

به چشم میخورد

باغ ایرانی ،تصویري عينی از بهشت توصيفی قرآن با تأكيد بر آیات سورۀ واقعه

شنگام وضوي حضرت رضا(ع) جوشایده و جااري
گردیده است و باه میمنات آن را چشامهحضارتی
مینامند ایژ باغ منطبق با شیه یوشپای بیناالود در
سه سطو ،با اخاتال
تصویر  3ردیف درختکاري باغ فیژ یاشان (مأخذ :نگارندگان)

ارتفااع  9/5متار از یکادیگر

شکل گرفتهاست در شر سطو ،دو یرت بازرگ باا
درختان یاج وجاود داشاته یاه در دورهشااي بعاد
درختان چنار ،گردو و تاوت جاایگزیژ بسایاري از
قنات یه قنات اولی قنات اصلی از سمت بااالي ده

تصویر  1نمایی از یوشک باغ فیژ یاشان (مأخذ :نگارندگان)

باغ قدمگاه نيشابور
ایژ باغ در بستري یوشستانی و در دامن جنوب
یوه بینالود و رو به دشت نیشابور واقاعشادهاسات
وجه تسمی باغ با توجه به وجود سنگی سیاه اسات
یه بر روي آن ،اثر دو قدم بزرگ منسوب باه جااي
باغ را زمانی به شاهور یسري و زمانی باه حضارت
علی(ع) و سپس به حضرت رضا(ع) نسبت دادهاند
ایژ وقایع مهم ایاژ مکاان را باه مکاانی مقادس و
ایمژ براي زایران در ینار مسیر مشهد تبدیلیرد یه
در دورهشاي مختلف مجموعهاي میانراشای شاامل
یاروانسرا ،آبانبار ،حمام و مکانشایی براي اطاراق
زایران و مسافران در حاشی خیاباان شاکل گرفات
شااکل اصاالی باااغ ینااونی در دوران صاافوي و بااه
دستور شاه عباس اول احداث شاد و در دورهشااي

قنات اولی میهیونادد ،صاورتمایگیارد در حاال
حاضااار ،قناااات دوم جاااایگزیژ چشااام اصااالی
(چشمهحضرتی) گردیدهاست (نعیماا)39 :9335 ،
سردر وردي باغ با هلکانی در دو طر

در خارج از

مجموعه به فضاي محصور باغ مرتبط میشود و باا
آبنمایی در مریز و یرتشااي درختکااريشاده باه
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هاي حضرت رضا ثامژاالئمه(ع) دیدهمیشاود ایاژ

و قنات دوم از سمت هاییژ ده یه در میانا بااغ باه

دو فصلنام اندیش معماري ،سال دوم ،شمارة دوم

درختان یاج شادهاسات آبیااري بااغ از طریاق دو

بقعه منتهی مایشاود در بااالي بااغ دو یارت یاه
استخر بزرگی در میان آن است وجود دارد یاه آب
هس از ورود به استخر باا جاويشااي بااریکی باه
چهارحوض ششتگوش دور بقعه شادایت شاده و
از طریق آبنمایی در محور مریزي به حوضنهشااي
بعد انتقال مییابد هوش

گیاشی باغ درختان چنار،

یاج ،توت ،گردو و زبان گنجشک است یه در میان
ایژ درختان ،گونهشاي درختان چنار ،یااج و تاوت
یهنسال به چشم میخورد

بعدي ،در زماان شااه سالیمان صافوي و در دوران
ناصرالدیژشاه قاجار ،مرمتشایی جهت حفاظات و

1

احیاي باغ صورتهذیرفت یوشک ششتضلعی در
مریااز باااغ قااراردارد در ضاالع شاارقی بقعااه نیااز
چهارطاااقی یااوچکی قااراردارد یااه از چشاامهاي
جوشااان حفاظاات ماایینااد روایاات اساات آب آن

تصویر  5ردیف درختکاري باغ (مأخذ :نگارندگان)

باغ ایرانی ،تصویري عينی از بهشت توصيفی قرآن با تأكيد بر آیات سورۀ واقعه

جویبارشاااي دیگاار در خیاباانشاااي باااغ و اطاارا
باینه شا روان می گردد قسمت عمدة آبی یاه ایاژ
باغ را مشروب میسازد مانند بیشتر باغشااي شایراز
از نهر اعنم است ایژ نهر باه جادولشااي متعادد
تصویر  3سایت هالن باغ قدمگاه (مأخذ :نگارندگان)

تقسیم می گردد عالوه بر ایژ ،دو حلقه چاه عمیاق

باغ ارم
ایژ بااغ در جبها شامالیربای در دامنا یاوه
آسیاب سهتایی قراردارد تاری ،ساخت ایاژ بااغ را
دو فصلنام اندیش معماري ،سال دوم ،شمارة دوم

به دورة سالجوقیان نسابت دادهاناد ،چرایاه در آن
زمان ،اتابک قراجه حکمران فارس باغتخت و چند
باغ دیگر را احداث یرد و احتماال مایرود ایجااد
ایژ باغ به درخواست وي و در آن زمان بودهاسات
زمیژ باغ به شکل مربعمستطیل بسیار وسیعی اسات
یه جهت شیه آن از یرب به ساوي شارق اسات
بااه ساابه شاایه زیاااد زماایژ در قساامتشااایی از
خیابانشاي اصلی و دیگر خیابانشاي باغ ،هله شاایی
ایجادیرده اند و ایژ هستی و بلندي زمیژ بر زیباایی
بهار و تابستان 9315

فضاي باغ بسی افزوده است .امروزه ،یوشک اصلی
شست مریزي باغ و متشکل از سه طبقاه اسات در
هیشانی عمارت ،شاللیشایی وجود دارد یه معرو

در باغ حفر گردیده یاه آب ماورد نیااز باه وسایل
همپ تأمیژ شده و با استفاده از لولهیشی به مصر
آبیاري گلشاي باغ می رسد .هوش

گیااشی بااغ را

می توان به دو دسات درختاان ییرمیمار و درختاان
میمر تقسیم یرد درختان ییرمیمر باغ عبارتاند از:
سروناز ،یاج ،افرا ،اریوان ،بیاد مجناون ،سایاهبیاد،
زبان گنجشک ،بیدمشک ،ساپیدار و ایاالیپتوس ،و
درختان میمر باغ عبارتاند از :انار ،ازگیال ،ناارنج،
خرمالو ،گردو ،زردآلو ،بادام ،سایه ،باه و گالبای
محصول اصلی درختان میوه دار بااغ در درجا اول
انااار اساات و در درجا دوم ماایتااوان مریبااات را
بهحسابآورد (نعیما )33 :9335 ،درختان مریباات
باغ ارم در ردیف ساایر نارنجساتانشاا و بااغشااي
مریبات شیراز است.

به سنتوري است و داراي سه مجلاس بازرگ و دو
مجلس یوچک یاشیکاري باا یاشایشااي لعابادار
رنگی است طبق زیریژ داراي حوضخانهاي باراي
استراحت در روزشاي گرم تابستان اسات نهار آب
مستقیماً از ایژ تاالر میگذرد و در سر راه خود قبل

تصویر  3ردیف درختکاري باغ ارم شیراز (مأخذ :نگارندگان)

از اینکه به حوض بزرگی فروریازد ،اساتخر را هار
مییند (آریانهور .)53 :9335 ،در جلاوي عماارت
اصلی یه مشر
91

بر باغ است ،استخر بزرگی اسات

یه تصویر عمارت در آن نمایان میشاود آب روان
و زاللی یه از نهر اعنم اسات ،هاس از گاردش در
حوضن حوضخانه ،وارد جويشاي اطرا

اساتخر

میشود و سپس در جوي عریض خیاباان اصالی و

تصویر  3سایت هالن باغ ارم (مأخذ :نعیما)9335 ،

باغ ایرانی ،تصویري عينی از بهشت توصيفی قرآن با تأكيد بر آیات سورۀ واقعه

محوط تاریخی آبشارشا ،یه از یادگارشاي ساسانیان

حوضشاي موجود در باغ شده و ساپس از طریاق

است ،قرارگرفته و آب مورد نیاز ایژ باغشا از طریق

جويشاي ساختهشده از سنگ به نقاط مختلف بااغ

یانااالشاااي محوطا آبشااارشا و آساایابشااا تااأمیژ

انتقال دادهمیشود و تمامی درختاان بااغ را آبیااري

میشود با توجه به ایژ ،گرچاه از ایاژ بااغشاا باه

مییند شرشر و صداي آب جاريشده از یانالشاا

عنوان باغشاي دورة قاجاریه یاد میشود ،میتوان به

و جریان آن در جويشاايآ دارايآ شایهآ مختصار و

جرئت شبک آبیاري و یانالشاي آبرسانی ایژ باغشا

سای درختان زیباي باغ و شمننایژ آواز هرنادگان،

را متعلق به زمان ساسانیان و شامزماان باا محوطا

شمگی باع شده ایژ باغ به محیطی آرام یه یادآور

تاریخی آبشاارشا دانسات بااغشااي خاان از ناوعآ

باغشاي یهژ ایرانای اسات ،تبادیلشاود از دیگار

باغشااي واقاع در یناار رودخاناه اسات (ابوضایا،:

عناصري یه به ایژ باغشاا مشار

اسات ،حماام و

 )25 :9333ایژ باغشا در حاشی یربی رود گرگر و

یتشاست یتشا دستیند بوده و در صخره ینده

در ینار بافت یهژ شهر قرارگرفتاهاسات ورود باه

میشدهاست و به عنوان تفرّجگاه و محلای مناساه

ایژ باغشا از طریق یک سااباط صاورتمایهاذیرد

و خنک در فصال گرماا باراي اساتراحت اساتفاده

ساباط ورودي باغشاي خان در ینار صاخره اسات،

میشدهاست (عسگري )5 :9335 ،باغشاي خاان و

به طوري یه هایهشاي طاق ساباط بار روي صاخره

رود گرگرآ ایژ محل مننرهاي زیباا و جاذاب باراي

ساختهشدهاست ایژ ساباط داراي طاق ضربی و باه

استفادهینندگان از ایژ یتشاست

دو فصلنام اندیش معماري ،سال دوم ،شمارة دوم

باغشاي خاان در فاصال تقریبای 311متاري از

ماایدشنااد آب هااس از خااروج از ایااژ نِیْرشااا وارد
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باغ خان شوشتر

به طول تقریبی  311متر باه بااغشااي خاان انتقاال

صورت دو اشکوبه بنا شادهاسات ایاژ سااباط در
قسمتشاي باال داراي تزیینات آجریاري به صورت
مشبک است هس از گذر از سااباط ،وارد محوطا
بایات شده یه  9311مترمرباع مسااحت دارد ایاژ
باغ سابقاً یکی بوده و بعدشا به دو باغ بااال و هااییژ
تفکیک شدهاست :باغ بااال در سامت چاپ و بااغ
هاییژ در سمت راست ساباط قراردارد شار دو بااغ

تصویر  1نمایی از ورودي باغ خان (مأخذ :نگارندگان)

داراي حصار سنگی و خشتی است یه در دورهشاي
مختلااف بازسااازي و مرماات شاادهاساات یکاای از
امتیازات میبت براي یک باغ شمجواري با رودخاناه
است آبیااري ایاژ بااغشاا باه وسایل تونالشاایی

99

دستیند (نِیار) یاه از مجموعا آبشاارشا باه ایاژ
سمت یشیدهشده انجاممیشود ایژ یانالشاا آب را
از وجه یربی محوط آبشارشا هس از طای مسایري

تصویر  91نمایی از ساباط ورودي باغ خان (مأخذ :نگارندگان)

باغ ایرانی ،تصویري عينی از بهشت توصيفی قرآن با تأكيد بر آیات سورۀ واقعه

لیموي ترش و شمننیژ درخت یُنار ،یه از درختان
محلی ایژ منطقه است ،نام برد
 .1نتيجهگيري
شااد

ایااژ هاا،وش

بیااان جایگاااه عناصاار و

مؤلفهشاي طراحی باغ ایرانی در گذر زمان بوده یاه
تصویر  99موقعیت باغ خان در ینار رودخان گرگر
(مأخذ :نگارندگان)

باغشاي خان مانند دیگر باغشا داراي تقسایمات
دو فصلنام اندیش معماري ،سال دوم ،شمارة دوم

مننم است قرارگرفتژ درختان در ردیفشاي مننم
و فواصل بیژ ردیفشاي باغ باع

ایجاد مسیرشا و

گذرگاهشایی شدهاست یه خود جلوهاي خااص باه
بااغ دادهاسات شرقادر باااغ بزرگتار باود ،قطعااات
بزرگتااري را بااه ایجاااد باااغشاااي میااوه اختصاااص
میدادند و درختان میوه را در فواصل و ردیفشااي
مرته مییاشتند عمده درختان باغ خان را درختان
میوه تشکیلمیدشد محصول میوة ایژ قبیل بااغشاا
بهار و تابستان 9315

یالباً زیاد و عبارت بود از زردآلو ،گوجه ،گایالس،
به ،شلو ،توت ،گالبی ،سیه ،انجیر ،هرتقال ،لیماوي
ترش و شیریژ (ویلبار )23 :9335 ،البتاه ،در ایاژ
میان ،درخت و درختن گلشاي زینتی مانند اناواع
گلشاي رز و محمدي ،گل شاههسند ،گل یایذي و
الله عباسی نیز دیدهمیشود درختان میوهاي یاه در
ایژ باغ موجود است ،شمگی با توجه به آبوشواي
منطقه و شارایط اقلیمای منطقاه یاشاتهشادهاسات
درخت خرما یه قسمت عمدهاي از باغ را به خاود
اختصاصدادهاست ،یکی از مهمتریژ درختاان ایاژ
باغ است ایاژ درخات باا شارایط اقلیمای منطقاه
سازگار است و خیلای خاوب هارورش ماییاباد و

92

موجه زیبایی شرچه بیشتر باغ شدهاست از دیگار
درختان موجود در باغ میتاوان از درخات انجیار،
انار ،تاوت ،ماوز و مریبااتی میال هرتقاال ،ناارنج،

به نوب خود تأثیراتی از دوران هی

از اسالم و هس

از آن تا دوران معاصر را جلاوهگار باودهاسات در
حقیقت ،شد

ایاژ بررسای آن باود یاه باا ارائا

مستندات و مصادیق قرآنی بهخصوص سورة واقعه
در نمونهشاي موردي در دورهشاي مختلف تااریخی
به ایژ مفهاوم تأییاد نمایاد یاه ایاژ امار باا ارائا
مستنداتی از صاحهنناران و آیااتی از ساورهشااي
مورد ننر در جدول  2تننیم و تقدیم گردیدهاست
ایدة اصلی باغشاي ایرانی یه امروزه ما وارث آنایم،
ریشه در تفکرات دینی و آیینی مردمان ایژ سرزمیژ
دارد گذر زمان بر ایژ عناصر و جایگاه آنها در بااغ
شرچنااد باع ا

ت ییاار از لحااا ساااختار و ظاااشر

گردیده ،از لحا محتوا یم و بی

یکساان باوده و

ت ییرات چندانی نکرده ،به عالوه باع

بقا و تداوم

آنها در طول زمان و شاخصشادن آن باه صاورت
مجموعااهاي ملکااوتی و واحااد شاادهاساات نحااوة
طراحی در ایژ باغشا به گونهاي است یه عالوه بار
برآوردهساختژ نیازشااي فیزیکای آدمیاان ،باه بنعاد
معنوي آن نیز توجاه داشاتهاسات بررسای عناصار
درخاات و آب باار اساااس مطالعااات میاادانی و
یتابخانهاي (← جدول  )2در نمون بااغشااي ارم،
ماشااان ،فاایژ ،قاادمگاه و خااان یااه بااه ترتیااه در
دورهشاي تاریخی سالجوقیان ،اواخار دورة قاجاار،
بوئیااان ،صاافویان و باااالخره ساسااانیان احااداث
گردیدهاند ،صورتهذیرفتهاسات ،اماا باا توجاه باه
اینکه شم بااغشااي ماذیور در آبوشاواي تقریبااً

باغ ایرانی ،تصویري عينی از بهشت توصيفی قرآن با تأكيد بر آیات سورۀ واقعه

مشابهی از ایران وجود دارناد ،مایتاوان ایاژگوناه

واقعه و تعبیري عینای از بهشات توصایفی در ایاژ

نتیجه گرفت یه در باغ خان شوشتر ،ناوع درختاان

سوره است

یاشتهشده مصداق نوعآ درختان ذیرشاده در ساورة
جدول  2عناصر به یاررفته در بهشت بر اساس آیات سورة واقعه و شرایط اقلیمی محل احداث و بررسی آن در باغشاي موردي (مأخذ :نگارندگان)
عناصر بهكاررفته در بهشت بر اساس آیات

نام باغ

سورۀ واقعه

یاشان

شیراز

نیشابور

ماشان
یرمان

فی سِدْرٍ مخْضودٍ ()23
سدري بیخار

وَ طلْحٍ مَّنضودٍ ()21
و موزي یه میوهشای

روي شم

چیده شده

دو فصلنام اندیش معماري ،سال دوم ،شمارة دوم

فیژ

ارم

خان شوشتر

قدمگاه

شاشزاده

بهار و تابستان 9315

درختان
وَ ظِلّ ممْدُودٍ ()31
و سایهاي گسترده و شمیشگی

وَ فَکِهَةٍ كَثِيرَۀٍ ()32
و میوهشایی بسیار

آب

وَ مَاءٍ مَّسکُوبٍ ()39
و آبشاري الینقطع
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