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 باغ ملكوت

در بيشتر مقاالت مربوط به باغهاي دوره اسالمي به الگو گرفتن از بهشت در 

طرح آنها اشاره شده است. با اين حال در اغلب اين مقاالت هيچ يك از طرفين 

اين تشبيه و وجه شبه به درستي شكافته نشده است. به عبارت ديگر، نه 

ل بحث شده است، نه در درباره صورت بهشت در فرهنگ مسلمين به تفصي

خصوص تركيب باغهاي دوره اسالمي، و نه در كيفيت مشابهت آن دو. از همين 

آور يافته است. الزمه فرا   رو ذكر مكرر اين مشابهت صورتي شعارگونه و مالل

رفتن از اين مرحله بررسي عميقتر همه اركان اين تشبيه است. مولف مقاله 

كن اول اين تشبيه، يعني صورت باغ بهشت حاضر با همين ديدگاه به بررسي ر

در فرهنگ اسالمي، ميپردازد، و در عين حال گوشه چشمي هم به ظهور اين 

 الگو در باغهاي دوران اسالمي دارد. 

 

اند ميدانند كه كودكان دبستاني شعر كوتاهي از  آنها كه در تركيه زندگي كرده

عالقه ميخوانند كه كالمش يونس امره، عارف بزرگ آناتولي قرون وسطي، را با 

امروزه نيز همچون هفتصد سال پيش تازه است. يونس در اين ترانه بهشت را 

 با كلماتي ساده وصف ميكند: 

 

  1هاي بهشت با كلمه هللا، هللا جريان مييابد. همه رودخانه

 و هر بلبل آرزومند پيوسته هللا هللا ميخواند. 

 خواند، هاي درخت طوبي، زباني كه قرآن مي شاخه

  2شان هللا هللا است. گلهاي بهشت، رايحه

خالصه در بهشت همه چيز، از صوت و رايحه و نسيم تا رويش و محبت جز هللا 

 نيست، چرا كه آخراالمر همه چيز در او و جالل و جمال سرمديش محو ميگردد. 

يونس امره با اين ابيات چون مفسر تمام و كمال مفهوم صوفيانه بهشت رخ 

اي حوري كه  يد، بهشتي كه به قول خودش فقط شامل))چند قصر و عدهمينما

تا همين حاال هزاران سال عمر بر ايشان گذشته(( نيست. ترديدي نيست كه 

قرآن به دينداران وعده باغهاي جاويد داده است، باغهايي كه براي ساكنان 

رين اي سبزي در آنها موهبتي است، بزرگت سرزمينهاي خشك و برهوت كه ذره
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لذت و مايه شادي به شمار ميرود. از اين روست كه قرآن براي انتقال مفهــوم 

لذت و شـادي مدام بارهـا به باغ ملكوتي اشـاره ميكند و وعده ميدهد كه 

آن روز پرهيزگاران در باغها و كنار چشمه ِِ  (( 3ساران باشند. ))ِ

لذت، چند عبارت هاي متعدد و مختصر به باغ آسماني و خانه  عالوه بر اشاره

طوالنيتر قرآن نيز به وصف سعادت آن جهاني در قالب تصاويري بديع و 

انگيز اختصاص يافته است. مفصلترين اين وصفها در سوره الدهر آمده  وسوسه

 است: 

اي كه بندگان  نيكان از جامهايي مينوشند كه آميخته به كافور است: چشمه

 . 4ه خواهند روان ميسازندخدا از آن مينوشند و آن را به هر جاي ك

اند پاداششان را بهشت و حرير داد. در آنجا بر تختها  به پاداش صبري كه كرده

هاي درختانش بر  اند. نه هيچ آفتابي ميبينند و نه سرمايي. سايه تكيه زده

هاي سيمين و  هايش به فرمانشان باشد. كاسه سرشان افتاده و ميوه

هايي از سيم كه آنها را به  در ميآيد. كوزههاي شراب ميانشان به گردش  كوره

اند. در آنجا جامي بنوشانندشان كه آميخته با زنجبيل باشد. از  اندازه پركرده

اي كه آن را سلسبيل ميگويند. همواره پسراني به گردشان ميچرخند  چشمه

اند. چون بنگري، هرچه بنگري  كه چون آنها را ببيني پنداري مرواريد پراكنده

هايي است از  راوان است و فرمانروايي بزرگ. برتنشان جامهنعمت ف

ُسنُدس}ديباي نازك{سبز و استبرق}ديباي ضخيم{.و به دستبندهاي از سيم 

. اين باغها 5اند. و پروردگارشان از شرابي پاكيزه سيرابشان سازد زينت شده

بهاي اي مطبوع دارند و در آنها همه از گزند آفتاب سوزان روز و سرماي ش سايه

اند. يكي از  بيابان، كه ساكنان عربستان به خوبي با آنها آشنايند، در امان

: ))و پرهيزگاران 6هاي جاري در آنهاست مهمترين ويژگيهاي اين باغها چشمه

 .(( 7اند، با هر ميوهاي كه آرزو كنند ها و كنار چشمه ساران در سايه

و در طراحي باغهاي  اين صفات بارها و بارها در وصف قرآن از بهشت آمده

هاي آب و  سلطنتي در سراسر جهان اسالم انعكاس يافته است. چشمه

نوشيدنيهاي خوش طعم و گوارا در كنار اين نهرهاست و ))باغهايي كه در آنها 

نهر جاري است(( بيش از باقي عبارات براي وصف نعماتي كه در بهشت در 

بار در قرآن آمده است. انتظار دينداران است به كار رفته و بيش از سي 

 ميتوان يافت:  25مشهورترين وصف مشروح از اين نهرها را در سوره محمد، آيه 

وصف بهشتي كه به پرهيزكاران وعده داده شده اين است كه در آن نهرهايي 
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است كه از آبهايي تغييرناپذير و نهرهايي از شيري كه طعمش دگرگون نميشود 

ان از آن لذت ميبرند و نهرهايي از عسل مصفا. و نهرهايي از شراب كه آشامندگ

 .  8و در آنجا هر گونه ميوه كه بخواهند هست، و نيز آمرزش پروردگارشان... 

چهار نهري كه از ميان بهشت ميگذرد احتماالً بعدها براي طراحي نهرهايي كه 

از ميان باغهاي ايران و هند ميگذرد به كار معماران آمد، چرا كه به گفته 

اي از باغهاي سلطنتي به نحوي نشان از  ران درباري آن دوران، هر گوشهشاع

بهشت دارد. بنابر اين حوض مركزي در }باغها{ در حكم حوض بهشت است كه 

جزئي از عالم ملكوت نيز به شمار ميرود. از سوي ديگر شاعران گرفتار غم 

، به بهشتي فراق حال خود را چون زير بام يار بايستند و اشك فراوان بريزند

 . 9اند كه در آن نهري جاري است واقعي تشبيه كرده

اين شاعران به آساني ميتوانستند يار خود را به يكي از زيبارويان آسماني 

تشبيه كنند، چرا كه يكي از ويژگيهاي اين باغ موعود لذت بردن دينداران از 

ن همراهان ابدي و هميشه جوان، يعني حوريان سيه چشم و غلمان)پسرا

زيبارو( است. شاعران اين حوريان را روي زمين نيز يافتند، و اين امر در مورد 

ديگر ويژگي بهشت، يعني شرابي كه در آنجا به دينداران عطا ميشود، نيز 

 صادق است: 

شان طراوت نعمت را بشناسي. از شرابي خالص كه بر سر آن ُمهر  بر چهره

كنندگان در آن بر  است و پيشدستياند سيراب ميشوند. ُمهر آن از مشك  نهاده

اي است كه مقربان  يكديگر پيشدستي ميكنند. آميزه آن تسنيم است: چشمه

 . 11خدا از آن ميآشامند

(( هست، 11آنها در باغي امن كه در آن ))ميوه و گوشت از هرگونه كه بخواهند

. 13(( مينوشند كه نه مايه تباهي عقل است و نه مستي12از)) جامهاي پر

اش را به  ((، كه خداوند وعده14ارت شرابا طهورا به معناي))شراب پاكيزهعب

 -1285)15دينداران داده است، از عبارات محبوب شاعران ايراني است. غالب 

(، شاعر هندي مسلمان، حرف دل بسياري از شاعران 1797 -1212/1869

 است: پارسي و تركي و اردو زبان پيش از خود را در اين بيت خالصه كرده 

آنچه بهشت را اليق طلبيدن ميكند همين شرابي است كه به دينداران وعده 

 .  16اند داده

اما به رغم گويايي و روشني اوصاف قرآن از اين باغ ملكوتي، ما فقط ميتوانيم 

وسعت آن را مشخص  21آن را با چشم خيال ببينيم. سوره الحديد، آيه 
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سان پهناي آسمانها و زمين ميسازد:)) ... و بهشتي كه پهناي آن هم

.(( با اين حال، بهشت، به رغم وسعت و پهناوريش، همچون 17است ...

باغهاي شرقي باغي بسته و محصور مينمايد: اين باغ كه در احاطه عظمت 

(( نيست. 18پروردگار است، بنابر تعبير عارفان، چيزي جز ))وجه باطني خلقت

هاي آن اشاره  در قرآن به دروازهبهشت محصور در ميان ديوارهاست، چرا كه 

 ميشود: 

چون به بهشت برسند درهايش گشوده شود. و خازنان بهشت گويندشان: 

سالم بر شما، بهشتتان خوش باد، به درون بياييد، همواره در اينجا خواهيد 

 . 19بود. ميگويند: سپاس خداي را...

ان بهشت شخصيت رضايت خداوند از متقيان، يعني ))رضوان((، را به صورت درب

. 21بخشيدند، چراكه بدون رضايت خداوند كسي حق ورود به بهشت ندارد

بدين ترتيب در سنن رايج، رضوان به شخصيت ملكوتي بسيار فعالي تبديل شد 

. درود مدام 21كه افراد خواهان ورود به باغ بهشت را با دقت بررسي ميكند

شان را به موسيقي ربط دربانان بهشت به وارد شوندگان به آن و ستايش اي

الدين رومي در جايي موسيقي را ))صداي درهاي  دادند، تا آنجا كه موالنا جالل

بهشت(( خوانده و در مقابل زاهدي كه گفته است از صداي اين درها خوشش 

نميآيد، پاسخ داده است كه من صداي باز شدن درها را ميشنوم، اما تو صداي 

 .  22بسته شدنشان را 

لي، اوصاف قرآن از باغ ملكوت به غايت هماهنگ و يكدست است و به طور ك

هاي جوشان، نهرها، اغذيه لذيذ، و  تصوير روشني از سر سبزي، چشمه

همان چيزهايي كه  –زيباييهاي جسماني موجود در آن در اختيار ما ميگذارد 

اي در قرآن  خلفاي اسالمي سعي كردند تا بر روي زمين ايجاد كنند. اما نكته

هست كه تخيل ما را قدري آشفته ميكند، و آن اين است كه در سوره الرحمن، 

، از دو باغ، با دو چشمه جوشان، و دو نوع از هر ميوه ياد شده و در 46-75آيات 

 به بعد( چنين آمده است:  62ادامه ) آيات 

و جز آنها به دو بهشت ديگر است، ...، از شدت سبزي متمايل به سياهي ... 

دو، دو چشمه همواره جوشنده هست ... . درآن دو ميوه هست و نخل در آن 

هست و انار هست ... . در آنجا زناني است نيك سيرت و زيباروي ... حوراني 

 . 23ها ... مستور در خيمه
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اين وصف قرآن از بهشت باعث تالشهاي فراواني براي طراحي تركيب بهشت 

ايم اگر  بگيرد. پس به خطا نرفته به شكلي شد كه در آن دو بار دو باغ جاي

شكل چهـار قسمتي بســياري از باغهـاي سلطنتي را )كه غالبـاً ))چهارباغ(( 

بندي  ناميده ميشود( تقليدي از اين چهار باغ بهشتي بدانيم. اين تقسيم

اي ساخته  چهارگانه به ويژه براي باغهايي مناسب بود كه پيرامون مقبره

تيب چهار جوي، مانند نهرهاي باغ بهشت، جلو مقبره ميشد، چرا كه به اين تر

يافت و شاهزاده متوفا، در مقبره خود و پيش از قيامت و روز جزا،  جريان مي

طعم نعمات بهشتي را ميچشيد. طرح چهار باغ در فرشهاي پرگل و بوته با 

 پايان گل و درخت و نهر نيز بازتاب يافته است.  چهار قسمت برابر و نقوش بي

ن و موقعيت بهشت حتي در عصر ما نيز تخيل الهيون را به خود مشغول مكا

هايي به آن  داشته است. در قرآن، از جمله در ذكر معراج پيامبر، تنها اشاره

.(( 24المنتهي، كه آرامگاه بهشت نزد آن درخت استةشده است: )) نزد سدر

مخلوق به نماد حدود جهان مخلوق ) كه بهشت نيز با همه زيباييش خود 

در تأويلهاي بعدي مسكن خود پيامبر 25خداوند است( تبديل شد، والمأوي 

شناختهشد .همان طور كه رضوان دربار آسماني شناخته شد. كوثر نيز كه در 

اي آسماني تعبير شد  سوره الكوثر به پيامبر وعده داده شده است، به چشمه

سلسبيل به شمار  كه به دينداران نعمت جاويد ميبخشد و از اين رو مشابه

 ميرود كه در سوره الدهر ذكر شده است. 

سوره الرعد مطرح شد كه در  29شخصيت بخشي مشابهي هم در مورد آيه 

آن آمده است: ))زندگي خوش)طوبي( و بازگشتنگاه نيكو از آن كساني است 

.(( از طوبي معنايي عيني و 26كه ايمان آوردهاند و كارهاي شايسته كردهاند

فاد و مشابه درخت سدره انگاشته شد، درختي شگفتانگيز در خاصي مست

بهشت كه از سرو زيباتر و ظريفتر است و سايهاش را بر سر آنان كه در جوارش 

قرار ميگيرند مياندازد. شاعران پارسيگوي از درخت طوبي در صنايع لفظي به 

 وفور بهره گرفتهاند، چنان كه حافظ ميگويد: 

  27يار فكر هر كس به قدر همت اوستتو و طوبي و ما و قامت 

و غالب دهلوي اين مفاهيم را در وصف خود از يار خالصه ميكند كه آن قدر 

 . 28ظريف و شيرين است كه به سايه طوبي ميماند و به نهر عسل

اين نوع وصف از همه مناسبتر بوده، آنچنان كه شاعران دوست داشتند روز 
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كه آمدنش قرنها به طول ميانجامد و زمان  فراق را به روز رستاخيز تشبيه كنند

وقوع بزرگترين هنگامه است. تنها پس از رسيدن))روز قيامت(( است كه آنها به 

هدف و مقصود خود يعني ديدار يار، يا وصال و وحدت با او ميرسند. غالب 

دهلوي ميگويد: آنكه در گوشه عزلت با معشوق باده مينوشد ميداند كه عسل 

 . 29چيست و كوثر و ماوي

در قرآن بهشت گاهي ))باغهايي عدن {جاويد} كه در آن نهرها جاري 

(( 31(( خوانده شده، و يا به مومنان ))خانههايي نيكو در باغهاي عدن31است

وعده داده شده است. اما عدن مسكن حضرت آدم، يعني همان باغ ازلي، نيز 

و بهشت هست. مفسران معموالً ميان اين دو باغ {بهشت حضرت آدم 

اخروي} تمايز قائل ميشوند، اما در ديگر زمينهها عدل را بخشي از بهشت با 

 عظمت در قيامت ميدانند. 

( با همان نبوغ ذاتي خود اين مضمون را 595/1199ظاهراً خاقاني )متوفي به 

ابداع كرده است كه به سه دليل چهره يار همان بهشت ازلي است. خطاب به 

خسار و گيسوان تو طاووس و بهشت و مار است. يار ميگويد گونهها و ر

گونههاي يار همچون طاووس درخشان و رنگارنگ است. اين پرنده را به خاطر 

زيبايي خيره كنندهاش معموالً به بهشت و بهار نسبت ميدهند. رخسار زيباي 

يار چون بهشت حضرت آدم است، اما مانند آن توسط مار، يعني همان گيسوان 

ه آن را احاطه كرده است، تهديد ميشود. اين مضمون را حافظ سياه و بلند ك

و همين طور در ميان شاعران پس از او چرخيد تا به نويسندگان  32اقتباس كرد

. از آنجا كه 33پارسيگوي شبه قاره هند در قرن دوازدهم/ هجدهم رسيد

 طاووس و مار هر دو جانوران خاص هند هستند، بسياري از ادبا، ازجمله امير

، ادعا كردند كه هند همان بهشت{نخستين} است، يعني همان 34خسرو

. باغها و قصرهايي كه سالطين 35مكاني كه حضرت آدم از آن رانده شد

گوركاني ساختند، در واقع تالشي بود براي بازسازي اين بهشت گمشده 

ا برروي زمين؛ بيخود نيست كه تاالر بار عام در دهلي مزين به كتيبهاي پرمدعا ب

 اين مضمون است كه اگر بهشتي بر روي زمين باشد همين جاست. 

،  36واژگاني كه در قرآن براي ذكر بهشت آمده است، همچون عدن، ِعليون

است كه در عربي  39)كه مفرد واژه يوناني پرديس 38و فردوس  37جنه الُخلد

( مفسران را ياري كرد تا نقشه بهشتي چند 41جمع مكسر تلقي شده است

ه ترسيم كنند كه البته به طرق مختلفي وصف شده است. ابراهيم حقي جنب
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 41ارزروملو، اديب و عارف ترك قرن دوازدهم / هجدهم، كه كتاب معرفتنامهاش

شامل گنجينه كشف ناشدهاي از سنت عرفان مردمي است، بهشت را 

هرمي داراي هشت سطح وصف ميكند. نويسندگان ديگري ميان طبقات 

بر حسب افرادي كه وارد آنها ميشوند تمايز قائل شدهاند. چندگانه بهشت 

مثالً ابنعربي، عارف بزرگ، ديد معادشناسانه خود را دارد: بهشت او عبارت 

است از باغي براي كودكان خردسال كه پيش از رسيدن به سن تكليف و تميز 

د ميميرند، باغي براي مؤمناني كه مدتي در جهنم جزاي گناهان خود را ميبينن

و سپس به بهشت ميروند، و سرانجام آن بهشت حقيقي كه جاي پاداش 

اعمال نيك و صالح است. اين بهشت حقيقي نيز خود شامل هشت باغ است 

كه هركدام چند مرتبه دارد، به طوري كه هر كس پاداش اعمالش را دقيقاً 

غ كه در . اين فكر هشت باغ يا از دو برابر كردن و دو بار دو با 42دريافت ميكند

سورهالرحمن از آن ياد شده به دست آمده است؛ و يا به كمال مطلق اشاره 

دارد، چرا كه از شماره افالك هفتگانه در ميگذرد و از جهنم كه فقط هفت طبقه 

دارد بزرگتر است، و به اين ترتيب اين حقيقت را به اثبات ميرساند كه رحمت 

انتخاب عدد هشت هرچه باشد، خداوند بر غضبش فزوني دارد به هرحال دليل 

عبارت ))هشت بهشت(( در زبان فارسي رواج بسيار دارد و عنوان آثار ادبي 

فراواني انتخاب شده است. كوشكهاي هشتگوش كه در برخي از باغهاي 

گوركاني هند به تقليد از كوشكهاي خنك ياد شده در سورهالرحمن ساخته 

( در 43)حتي فراتر از بهشتشده و همين طور طراحي باغهايي در هشت يا 

نُه تراز كه با جويهاي آب به هم متصل شدهاند، بي ترديد ملهم از همين 

 مفهوم عدد هشت است. 

عالماني كه فيالجمله معتقد به تفسير ظاهري قرآن بودند، در عين تأكيد بر 

واالترين نعمت، يعني لقاي خدا )كه معتزله مردود ميشمردند(، اوصاف 

نه چندان دقيق قرآن درباره باغ بهشت را به دقت بررسي و شورانگيز اما 

مطالعه ميكردند، اما مراقب بودند كه در تفسير اين تلميحات افراط نكنند، و 

ترجيح ميدادند به اوصاف قرآني مفيد بمانند و اين اوصاف را بالكيفه، يعني 

نوزدهم و بيچون و بدون پرسش از جزئيات آن، بپذيرند. در اواخر قرن سيزدهم/ 

اوايل قرن چهاردهم/ بيستم جنبشهاي اصالحي سنتگرا سعي كردند اين 

تصاوير رنگين موروثي را كنار بگذارند و با جستن توضيحاتي طبيعي يا روان 

شناختي براي صحنهها و مناظر زيباي باغهاي ملكوتي، قرآن را اسطورهزدايي 
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رخي گزافهگوييها و زياده . اين تالش آنها واكنشي منطقي بود در برابر ب44كنند

 رويهايي كه در اوصاف معادشناسانه راه يافته بود. 

از همان آغاز تبليغ دين اسالم، ُقصّاص، كه مبلغان عوام بودند، به زيباترين 

شكِل ممكن و با آب و تاب تمام به وصف جسماني بهشت پرداختند و از بيان 

لذت در انتظار دينداران  كوچكترين جزئيات نعمات جسماني كه در اين باغهاي

است فروگذار نكردند. ناقدان اروپايي اواخر قرون وسطي و حتي قرن چهاردهم/ 

بيستم به واسطه همين تبليغات عاميانه به اين برداشت رسيدند كه قرآن 

عمدتاً شامل اوصاف جسماني و شهواني بهشت است. اما لحاظ كردن تنها 

ت خطاست. فقط فيلسوفان بودند كه اين تأويل كمابيش جسماني از باغ بهش

وصف دنيوي مبلغان از بهشت را منفور ميداشتند. در ميانه قرن دوم/ هشتم، 

( در يك دست 185/811زني عارف و عاشق به نام رابعه عدويه )متوفي به 

مشعلي افروخته و دستي ديگر مشربهاي، در معابر بصره ميگشت تا آب در 

گر اين حجاب انسان را از پرستش واقعي جهنم و آتش در بهشت ريزد تا دي

پروردگار باز ندارد، آنچنان پرستشي كه انگيزهاش اميد به پاداش يا هراس از 

رابعه همان عارفي است كه دربارهاش اين داستان را نقل  45مجازات نباشد

كردهاند: روزي در حال مراقبه بود كه كنيزش او را به تماشاي زيبايي طبيعت در 

 ين آثار خدا در باغ خواند. اما او پاسخ داد: بهار و تحس

 

  46باغـها و ســــبزهها در عين جان بر برون عكسش چو در آب روان

 

 

رابعه با اين پاسخ به تفسيري از بهشت اشاره ميكند كه بعدها در ميان عارفان 

مسلمان رواج بسيار يافت. با اين حال ديدگاه او بسيار زاهدانه بود، به طوري 

يم قرن طول كشيد تا عارفان مسلمان به ديدگاه جديدي نسبت به بهشت كه ن

و طبيعت برسند. آنان به بهشت جنبهاي روحاني دادند و در عين حال بازتاب و 

آثار آن را روي زمين جستند. مگر خداوند نفرموده است كه آيات قدرت خود را در 

تا انسان آيات قدرت .(( 47آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان خواهيم داد

صنع عجيب خداوند را در طبيعت و تاريخ و اعمال روح خود ببيند؟ نكته ديگري 

نيز در تأييد اين ديدگاه هست. در قرآن بارها آمده است كه همه چيز براي حمد 

و تسبيح خداوند آفريده شده است. همه چيز با زبان خود به قول عارفان با 
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را تسبيح ميگويد. ديديم كه يونس، شاعر ترك، ))لسان حال(( خود، پروردگار 

كلمه ذكر، مثالً ))هللا، هللا(( را نه فقط از زبان انسان، بلكه در رايحه گلها، رشد 

و نمو درختان و صداي زنبورها نيز حس ميكرد و با اين همه او تنها يكي از 

ايك هزاران عارف در تاريخ اسالم است كه حمد و تسبيح مدام خداوند توسط يك

 مخلوقات را شهود كردند. 

(، يكي از بهترين مفسران تفكر 616/1219)متوفي به 48روز بهان بقلي شيرازي

عرفاني، توجه ما را به اين حديث نبوي جلب ميكند كه بايد راحت روح را در نظر 

. يك قرن پيش از او همين حديث 49به سه چيز جست: آب و سبزه و روي زيبا

عشق در كتاب احياء علومالدين بكاربرده بود. اين  را محمد غزالي در بحث

حديث به راحتي ميتوانسته نقطه آغاز تمامي شاعران و عارفاني باشد كه 

آيات جمال الهي را در باغ و در انسان، فِياالفاق و فياُنِفسِهم، يافتند و روي خدا 

  . 51را نه تنها در گل و آينه و مهر و ماه، كه در همه جاي عالم ديدند

نخستين پارسايان مسلمان اين جنبه ديني جهان را نميشناختند و آن را تنها 

سياهچالي بيارزش و حتي مانعي خطرناك در طريق قرب خداي يكتا 

(  245/859)متوفي به  51ميدانستند. در واقع در دعاهاي مهم ذوالنون مصـري

، دعاهايي 52است كه بيان ارزش ديني اين جهان براي نخستين بار رخ مينمايد

 كه برخي از مزامير عهد عتيق را به ياد ميآورد: 

خدايا، هرگز به صداي جانوران يا خشخشِ درختان، جريان آب يا آواز پرندگان، 

زوزه باد يا غرش رعد گوش نسپردهام مگر آن كه در آنها وحدانيت تو را يافتهام، 

 . 53كه همانا تو بزرگ و دانا و حقيقت مطلقي

 

ي است كه الهامبخش زيباترين سرودههاي شاعران نسلهاي اين همان حال

بعد در سراسر جهان اسالم شد و ُبعد جديدي به زبانهاي اسالمي كه تا آن 

پس از ذوالنون بسياري  54زمان فاقد ))زباني مناسب براي حال(( بودند افزود.

از عارفان بيان كردند كه چگونه هنگام شنيدن حمد و تسبيح مخلوقات به 

د رسيدهاند، و اين تسبيح مدام پروردگار توسط طبيعت را در قالب حكايات شهو

و اشعاري با زيبايي تمام به تصوير كشيدند. از اين لحاظ يكي از زيباترين اين 

حكايات درباره سنبل افندي، شيخ طريقه خلوتي در استانبول قرن دهم/ 

كند. به اين شانزدهم، است. سنبل افندي ميخواست جانشين خود را تعيين 

منظور مريدان را براي تزئين خانقاه به دنبال جمعآوري گل فرستاد. همه آنها با 
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دستههاي بزرگ گل بازگشتند؛ به جز فردي به نام مركز افندي كه فقط يك گل 

كوچك و پژمرده با خود آورد. از او پرسيدند كه چرا چيزي در شأن استاد نياوردي 

ال ذكر و نيايش پروردگار يافتم؛ چگونه پاسخ داد: ))همه گلها را در ح

ميتوانستم دعايشان را قطع كنم؟ آن گاه گلي ديدم كه تازه ذكرش را به پايان 

رسانده بود، همان را آوردم(( به اين ترتيب مركز افندي به جانشيني سنبل 

افندي انتخاب شد. اين واقعه در زماني رخ داده است كه تركان عثماني به 

وي كاشي ديوارهاي مساجدشان در استانبول و ادرنه سخت باغهاي الله ر

ميباليدند. ديگر اينكه هنگام تماشاي اين گلها نقاشي شده نبايد تفسير 

عرفاني الله نزد عارفان ترك را از ياد ببريم؛ حتي نام اين گل، يعني الله، حاوي 

 . حروف واژه ))هالل(( )نماد اسالم( و مهمتر از همه واژه ))هللا(( است

اشعار غنايي و اساطيري فارسي بيانگر همين ديدگاه نسبت به ستايش 

خداوند توسط طبيعت است. براي نمونه كافي است اشعار اساطيري شيخ 

فريدالدين عطار را به ياد آوريد كه برگردان حمد و تسبيح خداوند توسط گلها به 

عار زبان خاموش و شيواي رنگ و بو و شكلشان است. اين مفهوم در اش

عرفاني پشتو نيز مشهود است. براي مثال رحمان بابا، شاعر {پشتو زبان} قرن 

دوازدهم /هجدهم، در يكي از سرودههاي بزرگ خود در باب و حدانيت خدا 

 چنين ميگويد: 

 هر درخت و هر گياه آماده تعظيم در برابر اوست، 

  55هر برگ و هر سبزه زباني است كه او را ميستايد.

 

ديدگاه، در باغ تمامي گياهان خود را وقف ذكر خداوند و نمازگزاردن بر  بنابر اين

او كردهاند و از اين لحاظ به فرشتگان ميمانند كه كارشان فقط و فقط حمد 

مدام پروردگار است. جالاللدين رومي ميگويد درختان در حال نماز گزاردناند و 

. در 56رخم كرده است پرندگان آواز مناجات سر دادهاند؛ و بنفشه به سجده س

جاي ديگر ميگويد قيام گل را ببين و ركوع بنفشه را، و برگ را كه به سجده 

 . 57رفته است

به واقع درختان به شكل تمنا و استعانتي كه در سوره فاتحه آمده است، 

و از آنجا كه برگ چنار همواره به  58دستان خود را به سوي آسمان ميگشايند

است، اين درخت را معموالً پيشنماز گياهان نمازگزار دست انسان تشبيه شده 

؛ و در پاييز كه درختان برگهايشان را از دست ميدهند و به 59باغ دانستهاند
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حالت بيبرگي ميرسند، به عارف كاملي ميمانند كه در حال ))برگ بي برگي((، 

دعا يعني بدون تعلقات بيروني و دنيوي و در نتيجه بي غم و انديشه و در حالت 

 . 61و تضرع و با فقر مطلق در برابر خداوند ايستاده است

عارفان كه به طور كلي از ذهني شاعرانه و دركي هنري برخوردار بودند، به 

كشف شباهات جنبههاي مختلف خلفت عالقه بسيار داشتند. از اين رو جاي 

شگفتي نيست كه خيلي زود شروع به تفحص در رابطه انسان و طبيعت 

بالفاصله به كشف شباهتي بنيادي ميان رفتار انسان و حالت باغ نايل  كردند، و

آمدند. مگر خود قرآن بر امكان رستاخيز و احياي انسان با آوردن مثالهايي از 

طبيعت استدالل نكرده است؟ همچنان كه زمين مرده در بهار احيا ميشود و به 

ات نيز كه ظاهراً در زير گياهان سبز و گلهاي زيبا مزين ميگردد، استخوانهاي امو

خاك پوسيده است، در روز قيامت دوباره جان ميگيرد. بنابر اين، شباهتهاي 

)متوفي به  61انسان و طبيعت بسيار به كار عارفان آمد. مثالً شبلي

(، عارف غريب بغدادي، در شباهت عارفان عاشق با جلوههاي 297/911

ويد همچنان كه تندر ميغرد، ابر طبيعت، ايشان را به بهار تشبيه ميكند، و ميگ

ميبارد، برق ميدرخشد، باد ميوزد، غنچهها ميشكفند و پرندگان ميخوانند، عارف 

هم چشمش ميگريد، لبش ميخندد، دلش ميلرزد، سر ميبازد، نام يار را بر زبان 

 . 62دارد بر آستان او ميگردد

رفان مكتب بغـداد چند دهه پيش از او، ابوالحسين نوري، يكي از جالبتــرين عـا

(، دل انسان را به باغي تشبيه كرده بود 297/911و شاگرد جنيد )متوفي به 

كه به دست باران يا ميشكفد و به بار مينشيند و يا ويران ميشود. در مشرق 

زمين باران نماد رحمتالهي است، و دهقانان آناتولي هنوز هم باران را 

ران با ويژگي حياتبخش پيامبر ))رحمت(( ميخوانند. كيفيت زندگي بخش با

مبعوث شد. از اين  63اسالم مناسبت يافته است كه به عنوان رحمهللعالمين

ديدگاه ميتوان به درك اشعار متعددي نائل شد كه حضرت محمد)ص( را به 

))ابري كه گوهر ميبارد(( و يا ابري پر باران ))كه از اقيانوس عشق آبستن 

آرامآرام از مكه به استانبول و دهلي ره سپرد تا  است(( تعبير كردهاند، ابري كه

 با پيامش باغ مرده دل انسانها را زنده كند. 

به اين ترتيب شعراي ايران و تركيه و هند اين مضمون را كه انسان در درون خود 

باغي بهشت است، به صور گوناگون به تصوير كشيدند. آنان گاه شكل طبيعي 

ا ))آب ياد و ذكر((آبياريش كردند، آنچنان كه قلب را چون غنچه دانستند و ب
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( ميگويد 799/1397شاعر و عارف هندي و مسلمان، مسعودبيگ )متوفي به 

. ديگراني دل 64من غنچه دل را در ميانه باغ جان با آب ياد دوست آب دادهام

انسان را به درختي تشبيه كردند كه با نسيم ))ياد(( به اهتزار در ميآيد، 

هر درخت  65درختان باغ كه با وزش ))باد(( ماليم بهاري ميجنبند.درست مانند 

زندهاي از احساس اين نسيم عشق به رقص در ميآيد، تنها شاخه خشك و 

عاري از عشق است كه نميتواند در اين رقصي كه بر عالم حكمفرماست 

شركت كند، و لذا محكوم به سوختن در آتش است. عاشق صادق ميداند كه 

روح به لطف و مرحمت باغبان ازلي آن وابسته است. اوست كه در  زيبايي باغ

هر روز به باغ ))دل(( شكل و رنگ جديدي ميزند تا اينكه دل عاقبت شكل 

اصلي صنوبريش را از دست بدهد و شكلي به خود گيرد كه او ميخواهد 

 . 66بنمايد

نا جالاللدين بيشك زبانآورترين استاد حيطه تأويل عارفانه حقيقي از طبيعت موال

رومي است، كه تصويري هم كه در بند پيش آمد برگرفته از ديوان اوست. براي 

او باغ پرمعناترين نماد و استعاره حسن الهي است كه باغبان ازلي و جمال 

اليزال او را، هم آشكار ميسازد و هم نهان ميدارد. او كه ترجمان اصيل ادراك 

 عرفاني است، نيك ميداند كه 

  67حق است ليكن اهل تن درنيابد لطف بي پرده چمنلطف از 

در بهار كه يخها آب ميشود، زمين به بهشتي واقعي تبديل ميگردد، جايي كه 

سرو همچون طوبي آب شيرين كوثر را از زمين بيرون ميكشد. برگهاي جديدي 

ت كه در باغ جوانه ميزند آيتي از رحمت اليزال خداوند و قدرت حياتبخشي اوس

 . 68، قدرتي كه در روز قيامت ظهوري بيشتر و سرمدي خواهد يافت

بر سرود بهاري در اشعار مولوي پاياني نيست. اما اين را نيز ميداند كه شرط 

الزم برداشت خوب مراقبت دقيق از اين باغ است؛ خاكش بايد نرم و كلوخهايش 

بار شود، و بايد جدا شود. فقط هنگامي كه سالك را حق تبديل به گرد و غ

نفس همچون سنگش زير ضربات مدام بال و رياضت خرد گردد؛ آن گاه گلهاي 

فراوان از درونش ميشكفد. فقط هنگامي كه آخرين آثار خود خواهي و خود 

 . 69نمايي، و آخرين ))برف كالم(( ناپديد شد، راه باغ گل وصال گشوده ميشود

روزالست(( كه عرفا بسيار به آن اين باغ را ميتوان به روز عهد ازلي يا همان ))

اشاره كردهاند مرتبط دانست. هنگامي كه خداوند پيش از آفريدن انسان او را 

با جمله الست بربكم )آيا خداوند شما نيستم؟( مخاطب قرارداد، انسانها در 
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. براي شعراي عارف چون مولوي، ظهور برگ درختان در 71پاسخي گفتند بلي

نها به فرمان الهي ))الست(( است كه هر دم به بهار معلول گوش سپردن آ

عدم نزديك ميشود. گياهان و گلها تحت تأثير اين واژه كه در نسيم بهاري تجلي 

نسيم بهاري را نيز ميتوان يا به  71مييابد، در رقصي پر شور هستي مييابند.

نفسالرّحمن كه پيامبر ميگفت از يمن ميآيد، و يا به فرشته وحي، جبرئيل، 

بط كرد. جبرئيل كه پيام خدا را براي پيامبر آورد، همان ملك مقرب است كه مرت

روح الهي را در رحم حضرت مريم دميد. از اين رو يكي از شاعران متقدم به نام 

( نسيم سحري را به جبرئيل، و شاخه و 394/1113)متوفي بعد از 72كسايي

اين تشيبه به آن  . زيبايي73ريشه درختان خشك را به مريم تشبيه كرده است

، 74است كه غنچه ))مريم(( نه فقط، آنچنان كه مولوي در غالب اشعارش گفت

از نسيم آبستن ميشود؛ بلكه پس از اين آبستني گل ميزايد كه با لبخند 

در شعر عاليش درباره گل اين مفهوم را {از زبان گل} چنين بيان  75خجندي

بنابر اين،  76ح، همه روحمميكند كه تمام پيكر من روح است، و چون مسي

كه به مسيح ماننده است، قدرت خالقه خداوند را آشكار ميكند، قدرتي  77گل

كه به واسطه آن همه چيز را معجزهآسا از عدم به وجود ميآورد. به همين 

ترتيب، هر برگ و هر درخت پيامآوري است از عدم، پيامآوري با دستان بلند و 

 . 78ادت ميدهدزبان سبز كه بر خلقت الهي شه

رنگ سبز برگها و گياهان انسان را به ياد باغ ملكوتي مياندازد: برگهاي جوان و 

شاداب به ))سبزپوشان(( ميمانند، همان فرشتگان و حورياني كه بنابر نص 

. رنگ سبز 79قرآن در بهشت لباسهاي حرير و زربفت سبز رنگ و زيبا ميپوشند

ترين رنگ به شمار ميرود؛ عارف پس از در حوزه مكاشفات عرفاني آخرين و واال

گذشتن از ميان )) نورسياه(( آشفتگي و ويـراني، به مشـاهده رنگ سبـز 

. با اين 81زمردين نائل ميشود كه با پيـامبر اسـالم {ص} مناسبت خاصي دارد

همه، باغهاي دنيوي در مقايسه با باغ خداوند همچون تصويري بي روحاند و از 

. براي عاشق مشتاق و پرشور 81هاي تر در آنها خبري نيستميوه خلود و شاخ

حتي بهشت نيز برگي از باغ خداست. باغي كه دركش از توان همگان خارج 

. هر گياهي در باغهاي اين جهاني برويد تنها يك فعل حياتي دارد و آن 82است

به حمد و شكر مرحمت آبي است كه آن را بارور ميسازد. بنابر اين آن را ميتوان 

مؤمنان واقعي شبيه دانست كه آزاد و شادمان، چون سرو و سوسن، به 

 . 83زبانهاي گـوناگون خداي را حمد و تسبيح ميگويند
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عارفان به تصوير قديمي گلهاي باغ نكات بسياري نيفزودند. تصوير نرگس با 

چشمان بيمار جزئي از كالم شاعرانه شعراي دوره عباسي )مانند ابونواس، 

وشاجيم و ديگران( به شمار ميرفت. بعدها رنگ سفيد قسمت صنوبري، ك

مياني نرگس باعث شد تا برخي از شاعران اين گل را نيز همچون يعقوب نابينا 

)چشم سفيد( بينگارند، پيامبري كه در انتظار بوي پسرش حضرت يوسف، كه 

ر در واقع همان گل است، ماند تا از نابينايي رهايي يابد. اين كوري يا بيما

(، عارف قرن دوازدهم/هجدهم دهلي، 1199/1785چشمي، ميردرد)متوفي به 

را به فغان آورد كه: مابر تجلي خود در اين باغ واقف نيستيم، همچنان كه 

 . 84نرگس بهار را به چشم نميبيند

( كه همين اعتقاد را دارد، نرگس 1938/ 1257به نظر محمد اقبال ) متوفي به 

ي ميماند كه هنوز به تمامت كمال نيافته است. به چشم دل و جان انسان

ميگويد نرگس هزاران سال به خاطر دوري از نور ميگريد، و در اين باغ مشكل 

در اصطالح عرفان سنتي ))ديده رو(( شيخ كاملي  85بتوان بصير و بينايي يافت

با اين حال اگر روزي  86است كه ))مي را در انگور، و جرقه را در سنگ(( ميبيند.

به نرگس بينايي عطا شود و در باغ چشم بگشايد، تنها براي اين است كه با 

چشمانش گل را در جامه شاهي نظاره كند. غالب دهلوي در اين باره ميگويد: 

 . 87نرگس براي اين توان ديدن يافت كه به گل و چمن نظر افكند

ائل الله نيز هم نماد شهيد است و هم نماد كساني كه هنوز به ديدارگل ن

. گل سرخ، كه هم شاعران شرقي آن را ستودهاند و هم شاعران 88نشدهاند

غربي، كاملترين نمود جمال الهي بر زمين است. مگر احمـد غـزالي ) متوفي 

(، آن عـارف مست از عشق، هنگام استغراق در كمـال جمـال، 521/1126به 

 ؟ 89ميـان خود و يارگلي ننهـاد 

نبوي توجه بسيار نشان ميدادند كه بنابر آن گل  عرفاي مسلمان به اين حديث

محمدي از قطره عرقي آفريده شد كه هنگام معراج محمد {ص} از پيشاپيش 

فرو چكيد. از اين رو بوي اين گل براي مؤمنان يادآور پيامبر محبوبشان بود. 

خاقاني ميگويد اگر چه همه زيبايند، گل سرخ{گل محمدي} نيكوتر است، زيرا 

در صورت متأخرتري از  91ق مصطفي ُرست و ديگر گلها از آب و گل.او از عر

همان حديث ، پديد آمدن اقسام مختلف گل محمدي به عرقي كه از 

قسمتهـاي مختلف بدن {حضرت} محمـد{ص} فرو چكيده نسبت داده شده 

. آوردهاند كه خود پيامبر {ص} نيز به گل عالقه وافري داشت. روزبهان 91است
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در شرح شطيحات نقل كرده است كه هرگاه سرور دين از  بقلي شيرازي

سطوات قهر و جالل الهي ملول ميشد، ريحان ميبوسيد و گل ميبوييد و ميگفت 

اين كار به سبب عهدي است ميان او و مواليش؛ و نيز سرور صابران و 

ثابتقدمان در عشق به آنان كه از طلب خسته و ملول ميشدند ميفرمود گل 

 . 92داست و هر كه ميخواهد بارقه خدا را ببيند به گل نظر كندبارقهاي از خ

روزبهان كه به اين ترتيب اين حديث معروف را در زندگي ديني ايرانيان جايگاهي 

استوار بخشيد، پا را از اين فراتر گذاشته، ميگويد خود جالل خداوندي را ديده 

يرون ميريخته كه همچون ابر از گلهاي سرخ ساطع ميشده، و از گلبرگها ب

كه  94. گل سرخ، صرف نظر از برخي تعابير منفي شاعران غير ديني93است

بي وفايش ميدانند، نماد كمال مطلق است، پس در روي زمين نيز ميتوان به 

واالترين نعمتي كه به ساكنان بهشت وعده داده شده، يعني لقاي خدا، دست 

گل نيز )) سر تا پا گونه(( يافت. همان طور كه نرگس ))سر تا پا چشم(( است، 

 است و جلوه جمال وجه پروردگار كه ناميرا و آسيبناپذير است. 

تقريباً يك هزاره است كه شاعران فارسيگوي كمال تجلي الهي را در گل 

ديدهاند. با اين حال اين گل الهي را هرگز نميتوان به درستي وصف كرد، شاعر 

بسرايد تنها بلبل كه دور از گل به سر تنها ميتواند شرح هجران بلبل از گل را 

ميبرد ميتواند كلماتي حاكي از ستايش و شوق بر زبان آورد، همچنان كه ني 

پس از بريده شدن از نيستان آواز سر ميدهد. محمد اقبال فلسفه آرزوي خالق 

خود را بر اساس همين مفهوم پي ريخته است و بر اين باور است كه جدايي و 

ه حركت در ميآورد و او را قادر ميسازد تا آوازي سوزناك سر فراق انسان را ب

. 95دهد و زيبايي بيافريند، درست مانند بلبل كه مشتاق رسيدن به گل است

 اما مولوي بدان آگاهتر است: 

  96بلبل ايشان كه حالت آرد او در درون خويش گلشن دارد او

جدايي و فراق در كار مرغ جان باالخره درمييابد كه گل در دلش خانه دارد و 

 نيست. به قول برخي از شاعران، ))غنچه گل دل بلبل است((. 

عاشق صادق كه شكفتن گل سرمدي را در درون خود يافته است ميداند، كه 

باغهاي دنيوي چيزي نيستند جز بهانهاي زيبا براي يار كه بتواند درآن واحد خود 

بند زيباييهاي محسوس و  را هم آشكار سازد و هم نهان. آنان كه هنوز در

ملموساند براي درك گنج پنهان جمال او به باغهاي دنيوي نياز دارند. چشم 

عشق در وراي گلها و درختان، در سايه سرو باريك اندام، در سجده خاضعانه 
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بنفشه كوچك، در آب زالل حوضها، و در چشمههاي جوشان، نشانههايي محو 

بيل مييابد، بهشتي كه خود فقط نمادي از باغ بهشت، با طوبي و كوثر و سلس

 حسي از جمال بي زوال پروردگار است و بس. 

 

 *اين مقاله ترجمهاي است، همراه با تلخيص، از: 

Schimmel, Annemarie,“The Celestial Garden”. In The Islamic Garden. 

Dumbarton Oaks Colquium on the History of Landscape Archtecture IV, 

ed . 

Elizabeth B.Macdougall and Richard Ettinghausen, Washington D.C.: 

Dumbarton Oaks Trustees For Harvard Univ. 1976  

مولف در انتهاي مقاله بحث مستوفايي درباره گل در فرهنگ اسالمي دارد، كه 

چون ارتباط مستقيمي با موضوع باغ نداشت و با توجه به ضيق جا، بخش 

آن حذف شد. به خواست خداوند در آينده متن كامل ترجمه مقاله ضمن اعظم 

مجموعه مقاالتي به صورت كتاب انتشار خواهد يافت؛ با تشكر از آقاي دكتر 

 حميدرضا فرزانيار به خاطر معرفي مقاله. 

I. Sol cennetin irmaklari / Akar Allah deyu deyu  . ... 

 

، 1943لباقي گولپينازلي، ا ستانبول: . ديوان يونس امره، تصحيح عبدا 1

 . 477شعر

{ ترجمه فارسي عبدالمحمد آيتي، تهران: سروش 51: 15. قرآن كريم  2

1371 . { 

 { ترجمه آيتي}.  76: 5 -6. قرآن كريم 3

 { ترجمه آيتي}.  76:  12 -22. قرآن كريم 5

 { و در آن چشمه سارها روان باشد}.  88: 12. قرآن كريم 6

 { ترجمه آيتي} .  77:  42-43ريم قرآن ك 7

 { ترجمه آيتي}.  47: 15. قرآن كريم 8

. به اين بيت حافظ اشاره دارد: چشم حافظ زير بام قصر آن حوري سرشت / 9

شيوه جنات تجري تحتهااالنهار داشت) ديوان حافظ، به تصحيح و توضيح پرويز 

 -( 8، بيت 79 ، غزل174، تهران: خوارزمي، بي تا.، ص 2ناتل خانلري، چ 

 ويراستار. 
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 { ترجمه آيتي} .  84: 24 -28. قرآن كريم 11

  55: 22. قرآن كريم 11

 . 79: 34قرآن كريم  12

 . 37: 47. قرآن كريم 13

 .  76: 21. قرآن كريم 14

. غالب : ميرزا اسدهللا نجمالدوله غالب دهلوي، شاعر هندي قرن سيزدهم/ 15

 و.  -ر زبانهاي اردو و فارسي دارد نوزدهم كه كتبي به نظم و نثر د

، ص 1969. ديوان غالب )به زبان اردو (، تصحيح حميد احمد خان، الهور: 16

146 . 

 { ترجمه آيتي} .  21:57. قرآن كريم 17

( به Rainer Maria Rilke. اين اصطالح در اشعار راينر ماريا ريلكه )18

Weltinneraum باً به نحو شگفت تعبير شده است. احساسات ريلكه غال

انگيزي با احساسات عرفاي مسلمان همخواني دارد. سيد حسين نصر و 

 Chicago: 1973 Of( و,The senseهمين طور نادر اردالن در كتاب مفهوم وحدت 

Unity  .به اين نكته پرداختهاند ( 

 { ترجمه آيتي}.  39: 73. قرآن كريم 19

 . 3: 15. قرآن كريم 21

متقدم، عبدالرئوف هروي، با جناسي ظريف يارخود را  . شاعر فارسي گوي21

اين گونه وصف ميكند كه تو رضواني، لبت چون سلسبيل، و گونهات بهشت؛ و 

من از روح خود سبيلي براي سلسبيلت ساختهام. بيت حاوي اين مضمون در 

لبابااللباب عوفي آمده است. چند قرن بعد، نسيمي در تركيه چنين سروده 

بيشك باغ عدن است،/ اي كه در گلستانت، روح خدا و رضوان است: چهرهات 

 بلبالند. 

. اين سخن را جامي نقل كرده است. نك. جامي، عبدالرحمن، نفحات 23

ش. قول مشابهي هم  1336االنس، به تصحيح م. توحيدي پور، تهران: 

درمثنوي معنوي موالنا جالاللدين آمده است ، نك، مثنوي معنوي، به تصحيح 

 به بعد.  735لد نيكلسن ، دفتر چهارم، بيت رينو

 { ترجمه آيتي}.  55: 62 -72. قرآن كريم 24

 { ترجمه آيتي}.  53: 14-15. قرآن كريم 25

. منظور از الماوي ) آرامگاه، سكونتگاه ( همان جنهالماوي )آرامگاه بهشت( 26
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 و  -است كه در آيه مذكور آمده است

 آيتي}. { ترجمه  13: 29. قرآن كريم 27

. جامي از دو 3، بيت 61، غزل 136. ديوان حافظ{ به تصحيح خانلري}، ص 28

معنايي كه در كلمه طوبي نهفته است، يعني )) درخت بهشتي(( و 

))خوشا (( ، به خوبي استفاده كرده است و خطاب به يار ميگويد چون خرامان 

(( { خوشا به ميآيي چهرهات چون طوبي است و اگر رو به ما كني ))طوبي لنا

حال ما}. در اينجا ميتوان ابيات متعددي از شاعران فارسي و تركي زبان ذكر 

كرد كه در آنها مضمون حور و قصور به كار رفته و از جناس ))قصور(( استفاده 

شده است؛ زيرا قصور هم به معناي )) قصرها((ست وهم به معناي ))كوتاهي 

 كردن((. مثالً حافظ ميگويد: 

نخواهم كه بود عين قصور با خيال تو أگر با دگري پردازم) ديوان  صحبت حور

( . اين جناس دست كم از زمان عطار 5، بيت 327، غزل  671حافظ، ص 

( )ديوان قصايد و غزليات، به تصحيح سعيد نفيسي ، 617/1221) متوفي به 

ش( تا شعر اردوي قرون دوازدهم/ هجدهم و سيزدهم/ نوزدهم  1339تهران : 

 اج داشته است. رو

 . 324م، غزل 1969، غزليات فارسي، الهور: 4. كليات غالب، ج 29

 . 95غزل  4. همان، ج 31

 . 98: 8. قرآن كريم 31

ظاهراً مقصود اين بيت حافظ است: زلف مشكين تو  9: 72. قرآن كريم 32

درگلشن فردوس عذرا / چيست، طاووس كه در باغ نعيم افتاده است)ديوان 

 و.  -(4، بيت 38 حافظ، غزل

. ميرعلي شير قاري، مقاالت الشعراء ، به تصحيح ه . رشدي، كراچي: 33

 . 45م، ص  1975

( شاعر فارسي 1253-651/1315 -715. امير خسرو: امير خسرو دهلوي )34

گوي هند. اصالً اهل تركستان بود و در غايله مغول به هند گريخت. كتب منظوم 

 )نك. فرهنگ معين( ... و. متعددي به زبان فارسي دارد 

.تشبيه هند به بهشت دست كم به زمان امير خسروي دهلوي باز ميگردد 35

كه در مثنوي نه سپهر خود آورده است. اين مضمون مدتها در شبه قاره هند 

( را 1199/1785رايج بوده، و مضمون سبحهالمرجان آزاد بيلگرامي )متوفي به 

نه هند، طاووس و مار دشمن يكديگرند. تشكيل ميدهد. بنابر حكايات عاميا
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مضمون متأخرتري هم هست كه ))فيل خواب هندوستان ميبيند(( ، يعني روح 

آرزوي وطن مألوف بهشتي خود را دارد . اين مضمون نيز به همان سنخ 

 تشبيهات تعلق دارد. 

  83: 19. قرآن كريم 36

 . 25: 15. قرآن كريم 37

 . 23: 11و 18: 117. قرآن كريم 38

prradis . 39  

 

. مقصود اين است كه واژه يوناني پرديس معرب شده و به صورت فراديس در 41

آمده است. سپس فراديس را جمع مكسر تلقي كرده و از آن، واژه مفرد 

 فردوس را ساختهاند.... و. 

42 .Carra de Vaux Fragments d‘eschatologie musulmane, 

Brussels:1895  سرور رونق اوغلو، ارزروملو ابراهيم حقي و نك. جمااللدين

  143م، ص  1961معرفتنامه سي، ارزروم: 

Djanna .”42 .Encyclopedia of Islam, New ed., 1960 ff, s. v “ . 

. اي. ولف در كتاب معادشناسي اسالمي از هشت در و هفت باغ سخن 43

 ,Wollff, E., Muhammedanische Eschatologie, Leipzig : 1895ميگويد نك. 

p. 105 در شعر فارسي متأخر هند، كليم{كاشاني}، ملك الشعراي دربار شاه .

جهان، در مثنويهاي متعدد خود كوشكهاي هشت گوش باغهاي اگرا و الهور را 

 وصف كرده است، نك. 

Thackston, W. M., “ Abu Talib Kalim “ (ph.D .diss., Harvard Univ. : 

داد كه تصميم سعدي به تقسيم گلستان خود به  (. ميتوان احتمال1974

هشت ))باب(( )به معناي ))فصل(( و ))در(( ( به نيت پديد آوردن اثري بهشتي 

 بوده است. 

 . نمونه اين تفسير شبه علمي از اوصاف معاد در قرآن حواشي كتاب 44

Der Heilgie Qur- An Arabisch Und Deutsch, 2 nd ed., Zurich: 1959  است

ه در آن مفاد سوره تكوير به افتتاح باغهاي وحش و اختراع ابزارهاي كنترل ك

 ترافيك و رشد صنعت گردشكري در قرون بعد تفسير شده است. 

 

. فريد الدين عطار، تدكرهاالولياء، به تصحيح آر. اي نيلكسون، لندن، ليدن: 45
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ه تصحيح ؛ همو، مصيبتتامه، ب68، ص 1، ج 1959، تجديد چاپ در 1915. 1917

 ، در مورد رابعه . نك. 5، ص 19ش، فصل  1338ن. وصال، تهران: 

Smith, M., Rabi a The Mystic And Her Fellow Saints In Islam, 

Cambridge: 1928  اين حكايت طي جنگ صليبي لوئيز نهم به اروپا آمد و .

م آن را در  1641( درسال H. Camusنويسنده قدري فرانسوي، هاش. كمو)

بازگوكرد، نك.  Caritee, ou pourtraict de la vraie chariteكتابش به نام

Bremond, H., Histoire du sentiment religeux en France,ix, paris: 1928 . 

  1358 -1372. مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، ابيات 46

 برخي ابيات صدر و ذيل بيت مذكور چنين است: 

 آن بـــرون آثــار آثــار است و بــس  گفت آثارش دل است اي بلهوس

 باغهـا، و سبزهها در عيـن جان بـر بـرون عكسش چــو در آب روان 

 آن خــال باغ باشـد انـدر آب كـه كنـد از لطــف آب آن اضطـــراب 

 باغهـا و ميـوههـا انـدر دل است عكس لطـف آن بـر اين آب وگل است 

 و }.  -

 ترجمه آيتي}. {  41: 53. قرآن كريم 47

. روز بهان بقلي شيرازي: ابو محمد ابونصر بقلي شيرازي ديلمي، مشهور 48

( عارف بزرگ قرن ششم/ دوازدهم. در 1128 -522/1219 -616به شيخ شطاح )

علوم قرآني و تفسير و حديث و فقه و عرفان به كمال رسيد. زندگي او بيشتر 

پنجاه سال در جامع عتيق شيراز در شيراز به مجاهده و وعظ و تذكير گذشت. و 

موعظه كرد. كتب متعددي در تفسير و فقه و اصول و تصوف دارد. از كتابهاي 

مهم او كتابي است صوفيانه به زبان فارسي به نام عبهرالعاشقين )يعني 

نرگس دلدادگان( كه داستاني است از عشق صوفيانه . وي در حاالت و مقامات 

ته و همچنان كه ميانديشيده سخن گفته است خاص عرفاني اين كتاب را نوش

 و.  -) با استفاده از فرهنگ معين(

پاريس:  -. روزبهان بقلي عبهرالعاشقين، به تصحيح هانري كربن، تهران49

 . 29م، ص  1958

. براي مالحظه نمونهاي از رويكرد شعر متأخر اسالمي در شعر شاعر اردو 51

( نك. دكتر سيدعبدهللا، ولي سه،  1811/ 1225زبان ميرتقي مير) متوفي به 

 . 71م، ص  1958اقبال تك، الهور: 

. ذوالنون مصري: ثوبان بن ابراهيم اخميمي مصري ملقب به ابوالفيض 51
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)ابوالفياض(، اصالً از مردم نوبه و از موالي بود. از عارفان بنام و با فصاحت و با 

ا در تذكرهاالولياء آورده حكمت به شمار ميرود. شيخ عطار شمهاي از احوال او ر

تهران؛  2است )نك. گزيده تذكرهاالولياٌ، به كوشش دكتر محمد استعالمي، چ 

 و .  –( 112-114ش، صص  1356شركت سهامي كتابهاي جيبي 

 و.  -. اين معنا مدتها پيش از اسالم در كالم امام علي عليه السالم آمده بود52

 . 342م ص 1931، قاهره: 9، ج. ابو نعيماالصفهاني، حليهاالولياء 53

54.Nwyia, P., Exegise coranmique et language mystique, Beirut: 1970 . 

p 4 . 

55  .Raverty.H.G.selections From the Popular poetry Of The Afghans, 

London 1862, P. 49 . 

 

ر، تهران . مولوي، كليات شمس يا ديوان كبير، به تصحيح بديعالزمان فروزانف56

 . 8422، بيت 815ش. غزل 1336

 .  21691، بيت 1961. همان. غزل 57

به بعد. {اين بيت موالنا هم حـاكي از همين  21579، بيت 214. همان غزل 58

معناست: ))اياك نعبد(( است زمستــان دعاي باغ/ اندر بهارگويد )) اياك 

 و }  –نستعين (( 

 . 11561، بيت 1111، غزل 6155، بيت 581. همان غزل 59

 . در مورد اصطالح : ))برگ بيبرگي(( نك. 61

Meier, F., “Der Geistmensch beidem Persischen Dicthter ‘Attar “ , 

Eranons- Jahrbuch. 1946. P .13 .ad llahinama.p .170  

ظاهراً اين مضمون را نخستين بار سنايي در ديوان خود به كار برده است. نك. 

، 491، 393، 138، قصايد 1341وان، به تصحيح م. رضوي، تهران: سنايي، دي

. اين مضمون در شعر مولوي نيز به كرات به كار رفته است، از  987و غزل  519

 2237؛ مثنوي، دفتر اول ادبيات 27483، بيت 2591جمله : ديوان شمس، غزل 

 به بعد؛ 

 به بعد،  1378همان، دفتر دوم، ابيات 

 ؛ همان، 4761يت همان دفتر سوم، ب

 . 147؛ و شرح نيكلسون بر مثنوي، دفتر ششم بيت 2155دفتر چهارم، بيت 

( . اجداد او 861 -5 -946/ 247 -334. شبلي: ابوبكر دلف بن جحدر )61
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خراساني بودند، اما در سامرا به دنيا آمد و در بغداد وفات يافت. نخست حاجب 

يواني را ترك گفت، نزد مشايخ خليفه عباسي بود، اما پس از مدتي مشاغل د

تصوف توبه كرد و مصاحب عارف بزرگ جنيد بغدادي شد. به سبب مجاهدت 

بسيار و اعمال خارقالعاده، مردم ديوانهاش ميپنداشتند و مكرر او را به 

 تيمارستان بردند. جمالت و عبارات عارفانه بسياري از او به جا مانده است ... و 

 . 177، ص 2، ج . عطار، تدكرهاالولياء62

  21: 117. قرآن كريم 63

، ص  1954. مسعود بيك، نقل شده درس . م .اكرام، ارمغان پاك، كراچي: 64

151 . 

. اين مضمون كه: ))باد(( و: ))ياد(( اختالفشان فقط يك نقطه است در ديوان 65

آمده است. همين  24554بيت  2314و غزل  9778، بيت 928شمس، غزل 

سيحرفي[الفباي زرين] شاعر صوفي پنجابي، سلطان مضمون در مطلع 

( هم آمده است كه ذيل حرف : ))الف(( ميگويد 1691/ 1112باهو)متوفي به 

هللا درخت ياسمني است كه معلم در دل من كاشته است، نك. مقبول 

 .  1967الهي، : ))ادبيات (( سلطان باهو، الهور: 

  3157، بيت 2975. مولوي، ديوان شمس، غزل 66

 ؛ نك. 233. همو، مثنوي، دفتر پنجم، بيت 67

 ؛ نك. 35781، بيت 28، تركيب بند 7. همو، ديوان شمس، ج 68

Schimmel, A., “A Spring Day in Konya according To Maulana Jalaluddin 

Rumi” in The Scholar And The Saint : al-Biruni and Rumi, ed .

Chelkowski, N.Y.: New York Univ. Press 1954  . 

  3117. مثنوي، دفتر اول، بيت 69

 . 7: 171. قرآن كريم 71

وصف شده،  171. اهميت روز الست را به شكلي كه در سوره اعراف، آيه 71

 تمامي عرفا، دست كم از زمان جنيد به بعد، خاطرنشان كردهاند. 

كه خداوند در عرفا معتقد بودند نخستين ))سماع(( خود را هنگامي شنيدهاند 

روز اول روح آنها را مخاطب قرار داد، و ميگفتند هر موسيقي آنان را به ياد آن 

ديوان شمس كه در آن اين رقص  1832عهد ازلي مياندازد. اين مضمون در غزل 

بهاري مخلوقات وصف شده، خيلي بارز است. روز بهان بقلي، كه او هم در به 

 ت، كارگيري مضمون باغ عرفاني استاد اس
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مضمون روز ))الست(( را با مضمون باغ پيوند ميدهد، نمونهاش در شرح 

 آمده است.  396م، ص 1966پاريس:  -شطيحات، به تصحيح هانري كربن، تهران

. كسايي: كسايي مروزي، ابوالحسن را ابواسحاق. از شاعران قرن چهارم/ 72

ي طبيعت را با دهم و معاصر اواخر عهد ساماني و اوايل غزنوي. وي زيباييها

تشبيهات دقيق و شيرين در اشعار خود وصف كرده است ) با استفاده از 

 فرهنگ معين( ... و 

. انوري نيز تصور مشابهي به 46، ص 2. منقول در عوفي، لباب االلباب، ج 73

ش، 1377كار برده است، نك. انوري، ديوان، به تصحيح سعيد نفيسي، تهران: 

 . 51قصيده ص 

ز اين تصوير در اين جاها استفاده كرده است: ديوان شمس، . مولوي ا74

 . 1817؛ و مثنوي، دفتر ششم، بيت 2854، 2849، 2113، 1991، 933غزلهاي 

. كمال خجندي: كمااللدين بن مسعود، عارف و شاعر مشهور قرن هشتم/  75

 چهاردهم. 

 265-267، صص 1. شعر بلند خجندي درباره گل در عوفي، لباب االلباب، ج76

 نقل شده است. 

. در ادبيات فارسي به گل سرخ يا محمدي معموالً مطلق ))گل(( گفته 77

 و.  –ميشود 

 . 2114. مثنوي، دفتر اول، بيت 78

 . 76: 21. قرآن كريم 79

 . در مورد اين معاني، نك:  81

Corbin, ll., Lصhomme de lumiere dans le Soufisme lranien,paris: 1971, 

p. 166ff . 

براي شرح مبسوطي از معاني عرفاني رنگها در طريقه كبرويه و اهميت خاص 

 رنگ سبز، نك. 

Mei F., Die fawatih al- gamal wa fawatih al- galal des Nagmuddin al-

kubra, Wiesbden: 1957  

 . 39593، بيت 2784. مولوي، ديوان شمس، غزل 81

 . 3231. مثنوي، دفتر دوم، بيت 82

  4542 -4544مان، دفتر ششم، ابيات . ه83

 . 45ش، ص  1319. خواجه ميردرد، ديوان فارسي، دهلي: 84
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  316م، ص 1965. اقبال، بانگ درد، الهور: 85

به بعد؛ همان، دفتر ششم، 1361. اين معنا در مثنوي، دفتر ششم، ابيات 86

يز در به بعد و موارد ديگري به كرات آمده است. غالب دهلوي ن 2124ابيات 

 كساني را كه چنين بصيرتي دارند وصف ميكند.  331و غزل  26قصيده 

( 963/1556. شاعر ترك، فضولي) متوفي در حوالي 149. ديوان غالب، ص87

ارتباط نرگس با گل را با ))حسن تعليل(( زيبايي بيان كرده است؛ ))هر نرگس 

(( زير ا وقتي كه طبقي سيمين پراز زر آورده است/ تا آن را پيش يار بيفشاند.

يار، مثالً گل، در باغ ظاهر ميشود نرگس ميپژمرد، و گلبرگهاي سفيد و زردش را 

فرو ميريزد، همچنان كه در عروسي بزرگان سكههاي سيم و زر در ميان مردم 

ميريزند. نك. فضولي ديواني، به تصحيح عبدالباقي گولپينازلي، استانبول: 

1948 . 

درد (( به معناي نمادين الله درشعر تركي وفارسي  . مليكف در مقاله ))گل 88

 ميپردازد، نك. 

Melikoff.I., “Latlur de la souffrance”, Journal Asiatique, pp. 225(1967), 

. درمورد ماهيت جسماني الله در مقابل ماهيت روحاني گل، نك. كليم 352

الله را با گل ، بدين مضمون كه رنگ وعطر 5، بيت 2كاشاني، تركيب بند، بند

چگونه توان سنجيد، كه از جسم بي روح }الله{ تا روح بيجسم }گل{ فرق 

 بسيار است. 

 Das Meer Der Seele, Leiden :1955 ,p.473( در كتاب H. Ritter. ريتر)89

را آورده كه ستايش احمد غزالي از  285سخن ابن جوزي در تلبيس ابليس، ص 

 ت ميدهد. گلي را به جمال جوان نكورويي نسب

. 44ش، ص 1338. خاقاني، ديوان، به تصحيح ضياءالدين سجادي، تهران: 91

 poesie und Kunst Der Araber in Spanien( در كتاب von Schackفن شاك )

und Sizilien, I, Berlin: 1895,p. 180  شعري از المكاري، شاعر مغربي، نقل

  ميكند كه مضاميني بسيار شبيه شعر خاقاني دارد.

. جالاللدين السيوطي در حسن المحاضره في اخبار مصر والقاهره، قاهره: 91

برخي احاديث ))موضوعه(( { جعلي} در اين معنا را ذكر  212، ص 1328/1911

كرده است. شاعران مسلمان هند هم از اين مضمون استفاده كردهاند. نك. 

م، ص 1967 محمد اصلح، تذكره شعراي كشمير، به تصحيح ه. رشدي، كراچي:

199 . 
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اينكه ورد محمدي{ گل محمدي} ))گل آشنايي(( يا ))دل در مقام محبت(( 

 است، درخوشنويسي تركي تصوير شده است، نك 

Melikoff,“Lafleur”, p .355f., Aksel, M., Religious pictures in Turkish Art, 

Istanbul: 1967, pp.145-146 . 

 . 265ص . روزبهان بقلي ، شرح شطيحات، 92

93 .MassignonL,La Vie et les Oeuvres de Ruzbehan Baqli” In 

StudieOrientalia, Copenhagan: 1953 . 

. منظور از ))شاعران غير ديني(( شاعراني است كه اشعارشان ظاهراً وقف 94

 مضامين ديني نشده است ... و . 

, Schimmel, A. در مورد اهميت جدايي و فراق در فلسفه اقبال، نك. 95

Gabriels Wing, Leiden : 1963, pp.138ff . 

 .3755. مثنوي، دفتر دوم، بيت 96

 آنماري شيملنويسنده متن :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


