
بازسازی معماری بهشت با تکیه بر آیات و روایات
محمدجواد سعیدی زاده1

چکیده]]
برپایی  و  مرگ  از  پس  و  یافته  ترکیب  روح  و  جسم  از  انسان  کریم  قرآن  آموزه های  اساس  بر 
زخ دو جایگاهی هستند که برای زندگی  قیامت نیز به حیات خود ادامه خواهد داد. بهشت و دو
که با توجه به این نوع از حیات  گرفته شده اند. پرسش این نوشتار آن است  ابدی انسان در نظر 
انسان، بناهای بهشتی چگونه است؟ هدف از این پژوهش آن است که با تکیه بر آیات و روایات 
که این خود می تواند  و در حد امکان، به ترسیم و تبیینی دقیق از معماری بهشت دست یابد 
تحلیلی   - توصیفی  نوشتار  این  تحقیق  روش  گردد.  ایرانی  باغ های  برای  الهام بخش  یی  الگو
ری اطالعات به صورت کتابخانه ای است. نتیجه ی این بررسی چنین نشان  است و ابزار گردآو
یژگی های معماری آن را با  که می توان و که بهشت به صورت باغ های متعددی است  می دهد 
توجه به خواست ها و نیازهای انسان از یک سو و ظرفیت های محیطی بهشت از دیگر سوی 
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مقدمه]]
که  می گردد  اطالق  آراسته  و  نعمت  فراخ  و  هوا  و  آب  خوش  جایی  به  لغت  در  بهشت 
البته  بود )رک: معین،1360، ج 1، ص 613(.  آنجا مخلد خواهند  در  از مرگ  نیکوکاران پس 
گردد. َوهیشَت خود یک صفت  یشه ی این واژه به لغت اوستایی َوهیشَت vahishta( ( باز می  ر
به   )  )anghuَانگُهو واژه ی  صفت  این  موصوف  می باشد.  »بهترین«  معنای  به  که  است  عالی 
گردیده است. در اوستا این موصوف  که در فارسی حذف  معنای هستی، زندگی و جهان بوده 
بهترین هستی و جهان  به معنای  که  رفته  کار  به   با یکدیگر بسیار  َانگُهو َوهیشَت،  و صفت، 

می باشد )رک: پورداود، 1355، ج 1، ص 55 - 56(.
یشه ی آن به ماده ی »جن« به معنای  که ر معادل عربی و قرآنی واژه ی بهشت، »جنۀ« است 
گفته شده است: یکی  پوشیدگی باز می گردد. درباره ی سّر نامگذاری بهشت به جنۀ دو وجه 
این که شاخساران درختانش در هم فرو رفته و برگ های فراوان آن ها مانند سقفی سبز رنگ زمین 
که  بهشت را می پوشانند )جوادی آملی، 1385، الف، ج 2، ص 468( و دیگری بدین لحاظ 
از  پس  و  نمی شود  مشهود  و  بوده  مستور  عینی  شهود  از  قبل  تا  بهشت  یژگی های  و از  بسیاری 
که پائین تر  گرچه نسبت به خود شخص بهشتی از خفا به در می آید ولی برای غیر او  رود به آن  و

از درجه وجودی اوست همچنان در استتار و احتجاب باقی می ماند )رک: همان، ص 491(.
یشه ی این واژه به ماده ی  که در اینجا باید آن را توضیح داد. ر معماری، دیگر واژه  ی است 
که در مقابل خرابی است )مصطفوی، 1430 ق ، ج 8،  گردد  عمر به معنای تداوم حیات باز می 
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گونه ای در  که به  یشه با معماری، به معنای آن است  ص: 266(. عمارت، از دیگر واژگان هم ر
زمین تغییر ایجاد گردد که بتوان از فواید قابل انتظار آن بهره مند شد مثال از ساختمان خانه برای 
گردش استفاده نمود )رک: طباطبایی، 1417،  و  تفرج  و  برداشت میوه  برای  باغ  از  و  سکونت 
»آبادان  آن  فارسی  معنای  معادل  که  است  عربی  واژه ای  عمارت  بنابراین،  310(؛  ص   ،10 ج 
کردن« می باشد. معمار دیگر واژه ی عربی مربوط به معماری، صیغه مبالغه اسم فاعل است 
کننده« است )افندی، 1389، ص 60 - 61(. اما خود واژه ی معماری در  که به معنای »آباد 
که از طریق آن یک معمار با توجه به خواست ها و نیازهای  اصطالح، به معنای دانشی است 
انسان از یک سو و با تکیه بر ظرفیت های محیطی آن از دیگر سوی، به تشخیص و یا ساخت 

بنایی مناسب دست می زند.
که بر اساس آیات و روایات معماری  اکنون با این توضیحات، پرسش این نوشتار آن است 
بهشت به چه صورت است؟ به دیگر سخن، با توجه به خواست و نیازهای انسان در بهشت 
از یک سو و با تکیه بر ظرفیت های محیطی آن از دیگر سوی، بناهای بهشت چگونه است؟ از 
که دستیابی به پاسخ این پرسش از دامنه ی عقل خارج است سعی شد تا با تکیه بر آیات  آنجا 

و روایات1 به این پرسش پاسخ داده شود.
صورت  مستقلی  و  جامع  پژوهش  کنون  تا که  گفت  باید  تحقیق  این  پیشینه ی  درباره  اما 
کرم السادات میرممتاز و فاطمه قلی پور )1390( در مقاله ی  نگرفته است. مهدی میرممتاز، ا
»معماری بهشت و معماری باغ ایرانی«، ابتدا آیات مربوط به معماری بهشت را ترجمه نموده و 
یان بروکند )1391( در  سپس به تطبیق میان این آیات و معماری باغ های ایرانی پرداخته اند. مار
کرده و در جستجوی  گسترده تر  یری از بهشت« دامنه تحقیق خود را  مقاله »باغ به منزله ی تصو
از  است.  آمده  بر  بهشت  از  قرآن  توصیف های  و  اسالم  جهان  باغ های  میان  ارتباط  ایجاد 
کامیاب )1389( با عنوان »بررسی سلسله مراتب  دیگر مقاله ها در این زمینه مقاله ی حسین 
کردن جایگاه چهار  که در صدد مشخص  بهشت  های چهارگانه بر اساس قرآن و روایات« است 

بهشت نسبت به یکدیگر است.

یم و باهدف دسـتیابی به جزئیات معماری بهشـت اسـتفاده گردیده  1. در این نوشـتار از روایات اهل بیت؟ع؟ به منظور تفسـیر آیات قرآن کر
اسـت. در این مقاله سـعی شـد که در حد امکان به منابع دسـت اول و معتبر کتب تفسـیری و روایی شـیعی ارجاع داده شـود.
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نسبت معماری بهشت با انسان]]
که انسان از جسم و روح1 ترکیب یافته و هدف نهایی از  کریم معلوم می گردد  از آیات قرآن 
البته این خود مقتضی حرکتی  که  اللهی2 است  آفرینش وی رسیدن به تکامل و مقام خلیفه 
که با انجام دستورات الهی و ترک محرمات تحقق می پذیرد. از طرفی،  کمالی و روحی است 
در قرآن هدف از خلقِت مرگ و حیات3، تمایزگذاری میان انسان های خوب و بد عنوان شده 
کسی بهتر از دیگری عمل می کند. این امتحان و تمایزگذاری، خود  که چه  گردد  تا مشخص 
که بشر  کیفرى است  که آن پاداش و  مقصود بالذات نبوده بلکه به منظور هدف دیگری است 
در جهانی دیگر با آن مواجه خواهد شد )رک: طباطبایی، 1417 ق، ج 19، ص 349(. از آنجا که 
کیفر طالحان را ندارد حکمت حق متعال چنین ایجاب  کامِل صالحان و  دنیا قابلیت پاداِش 
انسان ها وجود داشته باشد )رک: جوادی  و رفتار  بررسی اعمال  برای  که عالم دیگری  می کند 
آخرت  در  انسان  اعمال  مجازات  و  پاداش  همین  البته   .)189 ص   ،5 ج  ب،   ،1385 آملی، 
کردار و رفتار انسان در  که  چیزی جز تجسم اعمال4 نیست. تجسم اعمال بدین معنی است 
از ظاهر و باطنی برخوردار بوده و آن باطن در عالم دیگر ظهورات مخصوص به خود  این دنیا 
کرده  که سید مرتضی در رساله محکم و متشابه از پیامبر؟ص؟ نقل  را خواهد داشت همچنان 
که شبانه به آسمان سیر داده شدم ]یعنی در شب معراج[ فرشتگانی را در  که فرمود: هنگامی 
بهشت دیدم که در دشت ها به گذاشتن یک خشت از طال و یک خشت از نقره مشغول بودند و 
گاهی از کار باز می ایستادند. از ایشان پرسیدم که چرا دست می کشید؟ گفتند تا این که مصالح 
اله اال اهلل و اهلل  برسد. گفتم مصالح چیست؟ گفتند: گفتار مؤمن: »سبحان اهلل و الحمدهلل و ال
کت شود ما از  که سا گاه  یم و هر  ید، ما مشغول ساختن می شو اکبر«. هرگاه مؤمن این ذکر را بگو
ساختن دست می کشیم )علم الهدی،1363، ص 83(. از این روی، میان معماری بهشت و 
کردار انسان مؤمن ارتباط وثیقی برقرار است بدین صورت که اعمال و رفتار انسان مواد و مصالح 

کارگران ساخت بنا محسوب می شوند. رند و فرشتگان به مثابه  بهشت را فراهم می آو

1. حجر/28 و 29.
2. بقره/20.

3. ملک/2.
4.  سبا/33.
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گفتنی است که به همان مقدار که انسان ها در اعمال و رفتار متفاوتند، بهشت نیز متفاوت 
که امیرالمومنین؟ع؟ در وصف بهشت می فرماید: »درجاٌت متفاضالٌت  خواهد بود همان گونه 
 متفاوتاٌت« یعنی در بهشت درجاتی از یکدیگر برتر و منازل متفاوتی وجود دارد )شریف 

ُ
و َمنازل

نگو  می فرماید:  چنین  ابوبصیر  به  صادق؟ع؟  امام  حدیثی  در  یا  و   )143 ص   ،1383 رضی، 
که خداوند می فرماید: »ِمن دونهما جنتان« و نگو بهشت دارای  بهشت یکی است، بدرستی 
تر از بعض دیگر است و  که بعضی باال که خداوند می فرماید: »درجاٍت«  یرا  یک درجه است، ز

این تفاوت به خاطر اعمال می باشد )طبرسی، 1372، ج 9، ص 318(.
به درجه  که  بوده  باغ های متفاوتی  به صورت  که بهشت  گردید  توضیحات معلوم  این  با   
از  باشد  برخوردار  تری  باال از درجه وجودی  که هرکس  افراد بستگی دارد بدین صورت  وجودی 
نسبت  دقیق  ترسیم  متکفل  نوشتار  این  بعدی  بخش  گردید.  خواهد  بهره مند  بهتری  بهشت 

میان مقام مؤمن و باغ های بهشت خواهد بود.

ح و نقشه ی کلی باغ های بهشت بر حسب جایگاه مؤمنین]] طر
الفردوس4  جنة  و  عدن3  جنة  النعیم2،  جنة  جنةالمأوی1،  بهشِت   چهار   از  کریم  قرآن  در 
این  بهشت های چهارگانه تصریح  بر وجود  نیز  روایت های متعددی  در   و  آمده  به میان  سخن 
که  کریم چنین معلوم می گردد  کلینی،1362، ج 8، ص 100(. از آیات قرآن  شده است )رک: 
دارای  افراد  ولی  بهره مندند  صالح  عمل  و  ایمان  از  که  است  کسانی  مخصوص  جنۀالمأوی 
ایمان، عمل صالح5، تقوا6، خلوص7، پیشگاماِن در ایمان و کارهای نیک و مقربین درگاه حق8 

1. سجده/19. 
2. مائده/65.
3. توبه/72.

4. کهف/107.
5. یونس/9.
6. قلم/34.

7. صافات/40.

8. واقعه/10و11.



                            بازسازی معماری بهشت با تکیه بر آیات و روایات         67

در جنةالنعیم قرار دارند. جنۀ عدن، دیگر باغ بهشتی، متعلق به آن عباد الرحمن1 مؤمنی2 است 
که صالح3 و اهل تزکیه4 بوده و از خداوند متبارک و متعال می ترسند5. از برخی روایات روشن 
یژه ای نسبت به دو  که در آن مقیم اند، از امتیاز و کنینی  که بهشت عدن، با توجه به سا می گردد 
بهشت دیگر برخوردار است همچنان که در روایتی از نبی مکرم؟ص؟ آمده است که فرمود بهشت 
تنها  و  نکرده  خطور  کس  هیچ  قلب  به  و  ندیده  را  آن  چشمی  هیچ  که  خداست  خانه  عدن 
کنند: پیامبران، صدیقان و شهیدان و خداوند عزوجل ]خطاب  کس در آن سکونت می  سه 
 .)77 ص  ج 5،  )همان،  گردد  تو  داخل  که  کسی  حال  به  خوشا  فرماید  می  عدن[  بهشت  به 
به  خداوند  را  عدن  بهشت  نهال  فرمود:  اهلل؟ص؟  رسول  که  بس  همین  بهشت  این  اهمیت  در 
یه، 1400 ق، ص 36(؛ اما وارثان بهشت فردوس آن مؤمنانی  کاشته است )ابن بابو دست خود 
لغو  از  دارند،  خشوع  نمازشان  در  که  کسانی  باشند:  برخوردار  اوصاف  این  از  که  بود  خواهند 
به بی عفتی حفظ می کنند،  آلودگی  از  را  یگردانند، زکات می دهند، دامان خود  رو بیهودگی  و 
کنیزانشان دارند، امانت ها و عهد خود را مراعات می کنند و  تنها آمیزش جنسی با همسران و 
که فردوس7 محلی  بر نمازها مواظبت می نمایند6. در برخی روایات چنین تصریح شده است 
که پیامبر؟ص؟ و آل وی؟ع؟ در آنجا قرار دارند )رک: بحرانی، 1416 ق، ج 3، ص 688(. است 

در رابطه با نقشه کلی و نسبت میان این چهار بهشت به یکدیگر باید اذعان داشت که نوعی 
نظام سلسله مراتبی و طبقاتی حکمفرماست. این برداشت از مطالعه و تأمل بر مجموع روایات 

یر بدست آمدنی است: ز
چنین  جنتان(  دونهما  من  )و  الرحمن  سوره   62 آیه  تفسیر  در  باقر؟ع؟  محمد  امام   .1
آیه )و لمن خاف  از آن دو بهشت ]که در  پائین تر  که  آیه آن است  از این  که منظور  می فرمایند 

یم/61. 1. مر
2. توبه/72.
3. رعد/23.
4. طه/76.
5. بینه/8.

6. مؤمنون/1ـ9.
7. در برخـی روایـات دیگـر آمـده اسـت کـه جنـۀ عـدن همـان باغـی اسـت کـه پیامبـر؟ص؟ و دوسـتداران علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ در آن مسـتقر 

یـه، ، 1400ق، ص36 (. خواهنـد شـد ) رک: ابن بابو



68         فصلنامه الهیات هنر   |   شماره نهم   |   تابستان 96

که به لحاظ فضیلت و خوبی در  مقام ربه جنتان( ذکر شده[، دو بهشت دیگری وجود دارند 
رتبه پایین تری قرار دارند و آن دو بهشت، جنۀالنعیم و جنۀ المأوی نام دارند )رک: مجلسی، 

1368، ص 160(.
که فرمود در بهشت، بهشت مأوی قرار دارد و در وسط  2. بالل از پیامبر؟ص؟ روایت می کند 

یه،   1429  ق، ص 102(. که بهشت عدن است )رک: ابن بابو آن، بهشت دیگری وجود دارد 
فردوس  فرمود:  که  کرده  روایت  از رسول خدا؟ص؟  روایت دیگری، عبادة بن صامت  3. در 
وقت  هر  پس  می جوشد،  آنجا  از  بهشت  چهارگانه  نهرهاى  که  است  بهشت  درجه  ترین  باال
کنید فردوس را بخواهید )رک: طبرسی، 1372، ج 6، ص 769(. خواستید از خدا درخواستی 
که بر فراز بهشت  کوهی است  که فردوس به صورت  4. و نیز از رسول خدا؟ص؟ آمده است 

ردگار است )رک: دیلمی، 1412 ق ، ج 2، ص 235(. باال رفته و بر باالی آن عرش پرو
که نقطه مرکزی و بلنِد بهشت،  گرفت  بنابراین از مجموع این روایات می توان چنین نتیجه 

تر از مأوی و نعیم است. گرفته و عدن خود باال تر از عدن قرار  که باال فردوس است 
بهشت  چهار  این  به  منحصر  خداوند  بهشت های  روایات،  برخی  محتوای  اساس  بر 
بهشت  چهار  این  میان  در  که  دارند  وجود  نیز  دیگری  بهشت های  خرده  بلکه  نمی شود 
چهار  این  بر  روایات  در  گر  ا بنابراین،  100(؛  ص   ،8 ج  کلینی،1362،  )رک:  دارند  قرار 
هستند.  بهشت ها  دیگر  از  کالن تر  که  است  آن  جهت  به  تنها  شده  کید  تا  بهشت 

شناخت زندگی بهشتی
زندگی  نحوه  با  باید  ابتدا  می آید  حساب  به  انسان  زندگی  برای  ظرفی  معماری  که  آنجا  از 
منظور  به  یافت.  آن دست  به شناخت معماری  بتوان  تا سپس  گردید  آشنا  بهشت  در  انسان 
که خواست ها و نیازهای وی  درک صحیح از زندگی انسان در بهشت چاره ای جز این نیست 
کریم1 استفاده می گردد  که از آیات قرآن  را در آنجا شناخت. با تکیه بر معاد جسمانی - روحانی 
بود.  روحی خواهد  و  روانی  نیز جسمانی،  بهشت  در  انسان  نیازهای  که  چنین بدست می آید 
یکی  نیازهای جسمانی به اموری چون ابعاد و اندازه های انسان، نحوه حرکت و راحتی فیزیولوژ
وی اطالق می گردد و مقصود از نیازهای روانی، نیاز انسان به تعامالت اجتماعی و معاشرت، 

1. انفطار/4.



                            بازسازی معماری بهشت با تکیه بر آیات و روایات         69

یت، متصل شدن  تفریح، لذت و شادی و مانند آن است. نیازهای روحی شامل توجه به معنو
یبایی و تناسب از جمله اموری  به حقیقت و انس با خداست )طباطبایی، 1390، ص 106(. ز

که در زمره ی خواست های انسان قرار می گیرند. هستند 
  اما برای ساخت هر بنایی نه تنها باید به خواست ها و نیازهای سفارش دهنده توجه داشت 
بلکه می بایست ظرفیت های محیطی را نیز مورد لحاظ قرار داد که خود شامل این موارد می گردد:
نزدیکی  و  ری  دو جغرافیایی،  مختصات  شامل  محیطی:  و  جغرافیایی  عوامل  بررسی   .1

گیاهی موجود. گونه های  نسبت به آب، نوع مصالح در دسترس و 
2. بررسی شرایط اقلیمی: یعنی شرایط آب و هوایی و اقلیمی منطقه مورد نظر.

که شامل امکانات دسترسی به زمین، دید و منظره مناسب و  3. بررسی زمین و همجواری 
ک می شود )همان(. جنس خا

بررسی خواست ها و نیازهای انسان در بهشت
می توان بر اساس آیات و روایات به ترسیم خواست ها و نیازهای انسان بهشتی دست زد و 
که در ذیل به آن خواهیم پرداخت: کرد  کشف  یژگی های بناهای بهشتی را  سپس مبتنی بر آن و

1. نیازهای جسمانی

که  بر مبنای نظریه ی معاد جسمانی - روحانی، برخی نیازهای جسمانی انسان در بهشت 
به بحث معماری مربوط می شود، عبارت اند از:

الف. ابعاد و اندازه های انسان:

از  مؤمن  که  هنگامی  قیامت  ز  رو در  که  است  شده  روایت  امیرالمومنین؟ع؟  حضرت  از 
ندای مرحبا  این هنگام  در  نگه می دارند.  را در جانب راست عرش  او  بیرون می آید،  قبر خود 
قامتش  و طول  و خرم  نورانی، دلش شاد  و  یش سفید  رو و  او می رسد  به  تعالی  از جانب حق 
مانند قامت حضرت آدم؟ع؟ هفتاد ذراع1 می گردد )رک: مجلسی، 1368، ص 150(. بر اساس 
که حوری  که از پیامبر؟ص؟ رسیده است، چنین استفاده می گردد  مضمون برخی دیگر روایات 

1. در روایتی از امام باقر؟ع؟ آمده است که طول قامت اهل بهشت شصت ذراع می گردد )رک: مجلسی، 1368،ص160(.
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کلینی، 1362، ج  نیز هفتاد ذراع قامت دارد و فاصله میانه دو شانه هایش ده ذراع است )رک: 
8، ص 99(.

که مطابق  گفت  رودی بهشت باید  با توجه به این قد و قامت، در رابطه با اندازه درب های و
مضمون روایات، عرض آن ها به قدر چهل سال است )رک: مجلسی، 1368، ص 142(. در 
یدِن یک ساِل  روایت دیگری فاصله ی میان خود هر یک از این درب های هشت گانه به اندازه دو
که این درب ها بر روی آن تعبیه شده اند به  گفته شده و اندازه ی طول دیواری  اسِب خوش راه 

مقدار پانصد سال راه است )رک: همان، ص 161(.
و  یبا  ز جمالت  و  می شوند  بسته  و  باز  یژه ای  و رمز  با  کدام  هر  بهشت  درب های  البته 
از  احادیثی  در  دین  پیشوایان  که  است  بسته  نقش  آن ها  روی  بر  کتیبه  عنوان  به  حکیمانه ای 
کرده اند )جوادی آملی، 1385، ب، ج 5، ص 290(. به عنوان نمونه،  این رمز و راز پرده برداری 
در روایتی پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود: دو هزار سال پیش از آن که خدا آسمان ها و زمین را بیافریند، بر 
یه،  اهلل، محمدرسول اهلل، علی اخو رسول اهلل« )ابن بابو اله اال درب بهشت نوشته شده بود: »ال
روشن  آمده،  االنوار  بحار  کتاب  در  تفصیل  به  که  دیگری  روایت  از   .)638 ص   ،2 ج   ،1362
اخو  اهلل، علی  اهلل، محمدرسول  اال  اله  »ال این جمله  بهشت  تمام هشت درب  بر  که  می گردد 
رسول اهلل«، به همراه مطالب جزیی دیگری نقش بسته شده است )رک: مجلسی، 1377 ق، 
اصل  سه  بر  مبتنی  محتوایی  با  کتیبه هایی  از  بهشت  معماری  در  بنابراین  144(؛  ص   ،8 ج 

توحید، نبوت و والیت استفاده شده است.

ب. خوردن و آشامیدن

کرد: یا  کتاب نزد رسول خدا؟ص؟ آمد و عرض  که مردى از اهل  ید بن ارقم روایت شده   از ز
کسی  ابا  القاسم! به نظر شما اهل بهشت می خورند و می آشامند؟ حضرت فرمود: سوگند به 
ى چهل  نیرو آمیزش دارای  و  نفر بهشتی در خوردن، آشامیدن  که جانم در دست اوست یک 
که می خورد و می آشامد نیاز به قضا حاجت دارد؟ پیامبر؟ص؟  کسی  نفر است، آن مرد پرسید: 
شد  چنین  وقتی  و  می شود  دفع  بدنش  از  دارد  مشک  مانند  یی  بو که  عرق  صورت  به  فرمود: 

شکمش سبک می شود )طبرسی، 1372، ج 9، ص 250(.
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که  کرد این است  که می توان در بحث از معماری بهشت از این روایت استخراج  نکته ای 
چون انسان بهشتی به قضای حاجت نیازی ندارد قهرا در بناهای بهشت نیز فضایی برای این 

کار اختصاص نخواهد یافت.

ج. ازدواج

کذلک زوجنهم بحور عین( و 20 سوره طور )متکئین علی سرر  آیه های 54 سوره دخان )و 
لت دارند. البته مفسرین  مصفوفة و زوجناهم بحور عین (، بر ازدواج بهشتیان با حور العین دال
درباره ی معنای »ازدواج« در این آیات اختالف نظر دارند بدین معنی که برخی ازدواج را بر معنای 
مصطلح آن حمل می کنند )رک: مکارم شیرازی، 1374، ج 21، ص 211( و برخی دیگر آن را بر 
یان این است  یج اهل بهشت با حور رند که مقصود از تزو معنای لغوى آن حمل نموده و بر این باو
که آن ها قرین یکدیگرند )طباطبایی ، 1417 ق ، ج 18، ص 149(. در هر صورت، خواه ازدواج 
که در بهشت مسأله  به معنای لغوی باشد و یا اصطالحی، از ظاهر اخبار چنین بدست می آید 
ید بن ارقم به آن تصریح شده بود. حال، وقتی در  که در روایت ز آمیزش وجود دارد همان چنان 
بهشت مسأله آمیزش مطرح شد در بناهای آن مسأله ی »محرمیت« موضوعیت خواهد یافت. 
که مورد  گونه ای  به  از دید دیگران است  بنا  بودن فضای داخلی  از محرمیت، مصون  مقصود 
یوش، 1390، ص 162(. در روایتی از پیامبر؟ص؟ آمده  کسی واقع نگردد )رک: فاتح و دار اشراف 
است که هنگامی که انسان بهشتی در بهشت مستقر می شود، خداوند هزار فرشته را به سوى او 
که این فرشتگان به نخستین درب  یند. هنگامی  گو می فرستد تا آمدن وی را به بهشت تبریک 
یرا خدا  که از ولّی خدا براى ما اجازه بگیر، ز یند  بستان هاى او می رسند به فرشته ی دربان می گو
یم و  ید: اجازه دهید تا من به دربان بگو ما را فرستاده تا به او تهنیت گوئیم. فرشته به ایشان می گو
گاه گرداند. آن فرشته نزد دربان می رود در حالی که میان آن ها سه باغ بهشتی  او را از آمدن شما آ
فرشته  هزار  باغ  در  بر  ید:  می گو دربان  به  می رسد،  باغ  اولین  درب  به  وی  وقتی  است.  فاصله 
یند و از من خواسته اند  گو که خداوند جهانیان ایشان را فرستاده تا به ولّی خدا تبریک  هستند 
که از ولّی خدا  ید: برای من سخت است  تا براى ایشان اجازه بگیرم. دربان به آن فرشته می گو
کرده است. پیامبر؟ص؟ می فرماید: میان  یرا با همسر حوری خود خلوت  گیرم ز کسی اجازه  براى 
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کارگزار ولّی خدا می رود و به  این دربان و دوست خدا دو بستان فاصله است. سپس دربان نزد 
به ولّی خدا فرستاده پس  تبریک  براى  را  که خداوند آن ها  باغ هزار فرشته اند  بر در  ید:  او می گو
ید  کارگزار نزد خدمت کاران مخصوص می رود و به آن ها می گو براى ایشان اجازه شرفیابی بگیر. 
که فرستادگان خداوند جّبارند بر در باغ انتظار می کشند تا به ولّی خدا خجسته باد  هزار فرشته 
گاهی  گاهی او برسانید. پیامبر؟ص؟ می فرماید: حضور آن ها را به آ یند، پس حضور آن ها را به آ گو
رود می دهد و بدین ترتیب آن ها بر ولّی خدا وارد می شوند در  او می رسانند و او به فرشتگان اذن و
گمارده  که بر هر یک از این درها فرشته اى  که او در غرفه خود است و این غرفه هزار در دارد  حالى 
ى  که نزد ولّی خدا روند و هر فرشته اى در رود داده می شود  گاه به فرشته ها اجازه و شده است و نا
را که به آن گمارده شده بگشاید1 )کلینی،1362، ج 8، ص 98(. از این روایت می توان مسأله ی 

کرد. محرمیت را به خوبی استفاده 
متعال  خداوند  الخیام(،  فی  مقصورات  )حور  الرحمن  سوره   72 آیه  اساس  بر  همچنین، 
بنای مخصوصی برای حورالعین در بهشت در نظر گرفته که »خیام« نام دارد و هدف از ساخت 
این بنا آن است که این زنان از دستبرد اجانب محفوظ بمانند و کسی غیر از شوهرانشان آن ها را 
گفته ی علماى لغت و برخی  تماشا نکنند )طباطبایی، 1417 ق، ج 19، ص 111(. البته طبق 
که نزد ما معروف است نمی باشد، بلکه  مفسرین، خیمه فقط به معنی آن خیمه هاى پارچه اى 
گفته  گاه چنین  کلمه خیمه اطالق می شود.  ى  ر یا حتی هر خانه مدو و  به خانه هاى چوبی 
که از سنگ و مانند آن ساخته نشده باشد )مکارم  که خیمه به معنای هر خانه اى است  شده 
شیرازی، 1374، ج 23، ص 183 - 184( و شاید مقصود از آن در این آیه همین معنی باشد 
که  چه این که  در روایتی امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیه )حور مقصورات فی الخیام( می فرمایند 
که پیوسته در پرده به سر برده اند و در میان خیمه هایی هستند از دّر  یه هایی است  مقصود حور
یژگی های  و یاقوت و مرجان     )کلینی، 1362، ج 8، ص 156(. از برخی روایات می توان دیگر و
کرد نظیر این که خیمه دارای چهار درب بوده )رک: همان(، طول آن شصت  این بنا را استفاده 

1. بـا توجـه بـه توضیحاتـی کـه در متـن مقالـه داده شـد معلـوم می گـردد کـه دیگـر جایـی بـرای طرح این پرسـش باقی نخواهد ماند کـه با توجه به 
یـرا این لذت جسـمانی مقتضای نیاز جسـمانی  این کـه انسـان بهشـتی نیـازی بـه تولیـد نسـل نـدارد چـرا مسـئله حـوری در آنجـا مطرح اسـت ز

اوسـت چه این که انسـان در آن موطن نیز مرکب از جسـم و روح اسـت.
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میل است و در هر گوشه اى از آن زنی براى مؤمن است که دیگران او را نمی بینند )رک: طبرسی، 
1372، ج 9، ص 320(.

2. نیازهای روانی

و  لغو  و سخن  و حسد2  دروغ1، دشمنی  بهشتیان  بین  کریم  قرآن  آیات  اساس مضامین  بر 
ر و شادمانی به سر می برند. در آیه 55 سوره یس  بیهوده3 وجود نداشته و زندگی خود را با سرو
ر و شادمانی سخن به میان آمده  (  به صراحت از این سرو اکهو�ن ل �ن عن وم �نی �ش هت ال�ی �ن صحا�ج الحج

أ
�ن ا )اإ

که بر انسان رخ می دهد  تی است  است. در این مبارکه، واژه ی »شغل« به معنی حوادث و حاال
کهون«  کلمه »فا و  باز می دارد  کارها  از دیگر  را  او  که  گونه ای  به  به خود مشغول می دارد  را  او  و 
واژه می توان  از همین  ر، خوشحال و خندان می باشد.  به معنی مسرو آمده،  آیه  ادامه ی  که در 
که غم و اندوهی بر آن ها  ر و نشاط خواهند بود  ى غرق در سرو که اهل بهشت به طور یافت  در
آرامش خاصی  نوع  از یک  چیره نشده )مکارم شیرازی، 1374، ج 18، ص 416( و در نتیجه 
یات بنیادین مسکن مطلوب  ر که توجه به آن از ضرو کیفیت مهمی است  بهره مندند. آرامش 
آرامش  وجود  به  خانوادگی  گفتگوهای  امکان  آمدن  فراهم  که  طوری  به  می گردد  محسوب 
بستگی تام دارد. عالوه بر آن، برای انجام دادن بسیاری از فعالیت های فردی و جمعی دیگر از 
رت دارد. ایجاد  جمله استراحت و تماس های رودررو با اقوام و دوستان، وجود محیطی آرام ضرو
کارکردها، مصالح  محیطی آرام در مسکن نیز به عواملی چون مکان یابی مسکن نسبت به سایر 

یوش، 1390، ص 163(. مصرفی و سلسله مراتب درون و برون وابسته است )فاتح و دار
که در بهشت آرامش وجود دارد و از دیگر آیات چنین به دست  گردید  از آیه ی فوق معلوم 
گرفته  نظر  در  دوستان  با  تماس  و  خانوادگی  گفتگوهای  برای  باز  فضاهای  آنجا  در  که  می آید 
و�ن (  ک�أ ک م�ت را�أ

أ
الا لال علی  �نی �ن هم  وا�ج رن

أ
ا از آیه 56 سوره یس )هم و  شده است. به عنوان نمونه، 

یر سایبان هایی قرار دارند  چنین به دست می آید که اهل بهشت و همسرانشان در سایه ها یا در ز

1. نبأ/31.
2. اعراف/43.

یم/62. 3. مر
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که از آفتاب و یا هر حرارت دیگرى مصون بوده و در عین حال بر تکیه گاه هایی  همچون پشتی 
کرده اند )رک: طباطبایی، 1417 ق، ج 17، ص 101(. نفس تعبیر به »متکئین« در این آیه  تکیه 
که  که معموال انسان هایی  و دیگر آیات مشابه با آن خود نشانگر نهایت آرامش آن ها است چرا 
در حال آرامش اند تکیه می کنند و افراد نگران و ناآرام معموال چنین نیستند )مکارم شیرازی، 
( معلوم می گردد  �ن ل�ی ا�ج �ت 1374، ج 22، ص 428(. همچنین از آیه 44 سوره صافات )علی �رر م�ت
که در آن، بندگان مخلص خدا بر روی تخت هایی قرار  که در بهشت مجالس انسی وجود دارد 
که این تخت ها به صورت رودرو چیده شده تا بهشتیان در مقابل یکدیگر بنشینند  می گیرند 
و به یکدیگر نظر  کنند. در آیه 13 سوره غاشیه )فیها سرر مرفوعه( این تخت ها به بلند بودن نیز 
که بهشتیان بر تمام مناظر و صحنه هاى اطراف خود  که علت آن این است  توصیف شده اند 

مسلط باشند و از مشاهده آن لذت برند )همان، ج 26، ص 423(.
که از پیامبر اکرم؟ص؟ رسیده مبنی بر این که اهل  ید مطالب فوق، مضمون روایتی است  مو
یر  ز در  باغ هاى خود  در  و  را می ببینند  و همدیگر  کنند  یش خلوت می  با دوستان خو بهشت 
کشیده ]که هواى آن[ مانند هواى ما بین زدن سپیده دم تا زدن خورشید ]یعنی بین  سایه هائی 
که مؤمن ساعتی را با همسر  الطلوعین است[ متنعم اند. در ادامه ی همین روایت آمده است 
که بر  یش خلوت می کند در حالی  حوری خود، ساعتی را با همسر آدمی و ساعتی را نیز با خو
کلینی، 1362،  تکیه گاه های خود تکیه داده و برخی از مؤمنین به یکدیگر نگاه می کنند )رک: 

ج 8، ص 99(.

3. نیازهای روحی

و پاداش های مادی بهشتیان، آن رضایت  از برشمردن مواهب  توبه، پس  آیه 72 سوره  در 
در  گر  ا یرا  ز بزرگ تر شمرده شده است   و  برتر  از همه چیز  بهشتیان می گردد  که نصیب  خداوند 
امام  از  روایتی  در  شد.  خواهد  عذاب  به  تبدیل  بهشت  همان  نباشد  الهی  رضوان  بهشت، 
گیرند و ولّی خدا در باغ ها و خانه های  که وقتی اهل بهشت در آن قرار  سجاد؟ع؟ آمده است 
گردد و هر مؤمنی بر تکیه گاه خود تکیه نماید، خادم ها او را احاطه می کنند، میوه ها  خود وارد 
ى می گردد و فرش ها  یر او جار یبارها در ز یزان می شود و چشمه ها در اطرافش روان و جو برای او آو
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از درخواستش  قبل  او بخواهد  و خادم ها هر چه  گذارده شده  آن  بر روی  بالش  و  او پهن  برای 
که خدا بخواهد آن ها در آنجا  می مانند.  رند و حور العین بر او وارد می شود؛ پس به مدتی  می آو
کنان  سپس خداوند جبار بر آنان اشراف می یابد و می فرماید: دوستان من و اهل طاعت من و سا
که شما در آن هستید؟  بهشت من در جوار من، آیا خبر ندهم شما را به بهشتی بهتر از بهشتی 
ردگارا، کدام بهشت بهتر از بهشتی است که ما در آن هستیم و حال آن که ما هر  عرض کنند: پرو
یم؟ امام سجاد فرمود: دوباره  ردگار کریم برخوردار نعمتی بخواهیم و از آن لذت ببریم در جوار پرو
ردگارا، به ما بهشتی  همین سخن از ایشان پرسیده می شود و بهشتیان عرض می کنند بله پرو
که در آن هستیم بده. حق تبارک و تعالی به آن ها می فرماید: رضاى من از  بهتر از این بهشتی 
کنند: بلی،  شما و محبت من به شما بهتر و عظیم تر است از آنچه در آن هستید. آن ها عرض 
ردگار ما، رضا و محبت تو برای ما بهتر و نسبت به نفوس ما دلخواه تر است.  بعد حضرت  اى پرو
« اآلیه )رک: بحرانی، 1416 ق، ج 2، ص 815(. ا�ت م�ن �ن و الموأ �ی م�ن این آیه تالوت فرمود »وعداهلل الموأ
در  مؤمنین  که  وقتی  است،  رسیده  علی؟ع؟  امام  از  که  دیگری  روایت  مضمون  اساس  بر 
که ای اهل بهشت محل بازگشت خود  یر عرش اعال بشنوند  بهشت مستقر شوند صدایی از ز
ردگارا محل بازگشت ما نیکو محل بازگشتنی است و ثواب ما  یند پرو گو را چگونه می بینید؟ 
بهترین ثواب هاست ولی ما را وعده وصال و رضا و خشنودی خود داده بودی و تو خلف وعده 
برای  را  ناقه ها و اسب ها  که  امر نماید  به هفتاد هزار فرشته دربان  تعالی  نمی نمایی. پس حق 
کنید. مؤمنان با جامه و تزیینات بسیار بر آن ناقه ها و اسب ها سوار شوند و  دوستان خدا حاضر 
که قرارگاه رضا و خشنودی حق تعالی است و  کنند تا به دارالسالم برسند  در سایه درختان سیر 
ر و کرامت بی انتهاست. سپس سخن جناب اقدس اعال را می شنوند و  خانه نور و بها و دار سرو
انوار جالل و عظمت برایشان جلوه می نماید بی آن که خداوند در مکانی باشد که دیده شود. پس 
یند: ای خدای بزرگوار، تو  ردگار بی اختیار به سجده می افتند و می گو از مشاهده انوار عظمت پرو
که: ای بندگان من  که عبادت ما الیق درگاه تو باشد. سپس خطاب رسد  را منزه از آن  می دانیم 
کرامت و نعمت و لذت است... پس  که این خانه عمل نیست این خانه  ید  سر از سجود بردار
که آن را مثیره می نامند و  گردد  یر عرش الهی ساطع  یی از ز شمیمی در نهایت سردی و خوش بو
ردگارا  یند پرو گو که به سوی زنان خود برگردید. آن ها  گردند، به ایشان ندا رسد  چون به آن معطر 



76         فصلنامه الهیات هنر   |   شماره نهم   |   تابستان 96

که در هر جمعه شما را به این  وعده ای ]دیگر[ برای ادراک این درجه ی رفیعه مقرر فرما. ندا رسد 
کرامت سرافراز می گردانم )رک: مجلسی، 1368، ص 156 - 157(.

که در بهشت عبادت وجود ندارد و نیاز روحی اهل بهشت  گردد  از این روایت معلوم می 
گرفته  بنام دارالسالم در نظر  یژه ای  و برای آن محل  که  رضایت و خشنودی حق متعال است 

شده است.

4. خواست ها: زیبایی و تناسب

کواب و فیها ما 
َ
می توان از ظاهر آیه 71 سوره زخرف )یطاف علیهم بصحاف من ذهب و أ

یبایی بناهای بهشتی را استفاده نمود. بر اساس معنای این آیه،  نفس و تلذ االعین( ز
َ
تشتهیه األ

گرد بهشتیان می گردانند و در آنجا آنچه دل ها  گردا در بهشت ظرف ها و جام هاى طالیی را در 
می خواهد و چشم ها از آن لذت می برد موجود است. عالمه طباطبایی در ذیل این آیه شریفه 
که  نفس( در بهشت، اموری است 

َ
که مراد از وجوِد )ما تشتهیه األ چنین استظهار نموده است 

و  انسان  که  اموری  و دیگر  بوئیدنی ها  مربوط می شود همانند چشیدنی ها،  به شهوت طبیعی 
ینت در بهشت است و از این  یبایی و ز حیوان در آن مشترک اند و مراد از )تلذ االعین (، وجود ز
ر،  آو اراده شده است همچون مناظر بهجت  انسان است  به  تقریبا مختص  که  اموری  تعبیر، 
یبا و لباس هاى فاخر )رک: طباطبایی، 1417، ج 18، ص 122(. بنابر این دیدگاه،  چهره هاى ز
که چشم از  گردد به طوری  یبایی بناهای بهشتی نیز  اطالق تعبیر )تلذ االعین ( می تواند شامل ز

دیدن آن ها لذت برد.
 بر اساس محتوای روایتی که از امام علی؟ع؟ رسیده است، هنگامی که مؤمن به قصر اول از 
یان  ید و یاقوت است صدای حور که از نقره است و لنگرهای آن از مروار قصرهای خود می رسد 
که در آن قصر نزول نماید  یند و چون اراده می کند  که به او خوش آمد می گو را از آن قصر می شنود 
یند که ای ولّی خدا سیر نما که به غیر از این قصر، قصرهای دیگری نیز برای  فرشته ها به او می گو
که از طال بوده و به  کرده اند. پس از آن قصر بگذرد و سیر نماید تا به قصر دیگری برسد  تو مهیا 
یند  گو ید مکلل و مزین است، سپس صدای آواز زنان از غرفه ها جلوه گر شود و او را مرحبا  مروار
ید و الوان یاقوت مکلل  که اصلش از یاقوت سرخ بوده و به مروار ... پس بگذرد تا به قصری رسد 
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که از  کرده باشند و چون اراده نزول نماید مالئکه او را از آن قصر عبور دهند تا به هزار قصر بگذرد 
کند.  صفا و لطافت، اندرون آن ها از بیرون نمایان باشد و بر تمام قصرها به یک چشم زدن عبور 
یر می افکند. ]در این هنگام[ مالئکه از او می پرسند  که وی به آخر قصرها رسد سر به ز هنگامی 
که در دیده ام  ید به خدا سوگند ]از وفور انوار حور و قصور[ نزدیک است  گو تو را چه شد؟ مؤمن 
یند ای ولّی خدا شاد باش که در بهشت کوری و کری نمی باشد  نقصی عارض شود. مالئکه گو

)رک: مجلسی، 1368، ص 152 - 153(.
کار رفته در بهشت، رنگ های آن ها و  عالوه بر این آیه و روایت، می توان از نوع مصالح به 

یبایی و تناسب را استفاده نمود1. نحوه چینش آن ها ز

بررسی ظرفیت ها محیطی بهشت]]
چنان که قباًل گذشت معماری مبتنی بر دو عنصر خواست ها و نیازها از یک سو و امکانات 
محیطی  ظرفیت های  بحث  نوشتار،  ادامه ی  در  سوست.  دیگر  از  محیطی  استعدادهای  و 

کنکاش واقع می گردد: بهشت مورد 

1. بررسی عوامل جغرافیایی و محیطی

گرفت. از برخی  در ساخت هر بنایی می بایست شرایط جغرافیایی و محیطی آن را در نظر 
آیات و روایات می توان این شرایط را در مورد بهشت بازسازی کرد که در ذیل به آن اشاره می گردد:

الف( مختصات جغرافیایی بهشت

عرضها  جنة  و  ربکم   من  مغفرة  إلی  سارعوا  )و  است  آمده  آل عمران  سوره   133 آیه  در 
السماوات و األرض أعدت للمتقین (؛ برای » َعرض« در این آیه چند معنی مطرح است:

اول : عرض در برابر »طول«؛ یعنی عرض بهشت به اندازه مساحت آسمان ها و زمین است. 
که طول  در این صورت، علت اینکه عرض بهشت در آیه فوق ذکر شده نه طول آن، این است 

یبایـی مصالـح و ماننـد آن اجتنـاب می گـردد تـا تکـرار پیـش نیایـد چـه این کـه ادامـه ی مقالـه  1.  در ایـن بخـش از ذکـر دیگـر روایـات مربـوط بـه ز
بـه ایـن روایـات اشـاره خواهـد داشـت.
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گردید بزرگی طول به طریق اولی معلوم خواهد  از عرض بزرگ تر است و وقتی بزرگی عرض معلوم 
شد.

گذاشته شود قیمت و  گر به فرض بهشت به فروش  دوم: عرض به معنای »قیمت«؛ یعنی ا
ید: »عرضت  گو که هرگاه عرب  ارزش آن به اندازه ارزش همه آسمان ها و زمین است همان طور 
کردم. بنابراین معنای  که این متاع را براى فروش عرضه  هذا المتاع للبیع« معنای آن این است 
آیه این خواهد بود که عظمت قدر و جالل بهشت به گونه ای است که هیچ چیز - هرچند بزرگ 
گیرد. این معنای لطیفی برای آیه ی شریفه است جز اینکه در  باشد - نمی تواند در برابر آن قرار 

ى است )طبرسی، 1372، ج2، ص836(. آن تعسف و دشوار
این  است.  زمین  و  آسمان ها  مساحت  به اندازه  بهشت  مساحت  یعنی  مساحت:  سوم: 
یرا آنان که به صدر اسالم نزدیک تر بوده اند، از آیه ی مزبور وسعت و  معنی قریب یا متعین است ز
فسحت را فهمیده اند )رک: جوادی آملی، 1385، الف، ج15، ص546 ؛ طباطبایی، 1417ق، 
اصطالحی  نه  است  به کاررفته  لغوی اش  معنای  در  آیه  این  در  عرض  بنابراین  ص19(.  ج4، 
)مکارم شیرازی،1374، ج3، ص91(. در روایتی از پیامبر؟ص؟ آمده است که مساحت کمترین 
منزل های اهل بهشت به اندازه میان جابیه ]دهکده اى از اطراف دمشق[ و صنعاء است )رک: 

فتال نیشابوری، 1386ق، ج 2، ص505(.

ب( دوری و نزدیکی نسبت به سطح آب

به  »عین«  یکی  است:  شده  استفاده  بهشتی  آب های  بیان  برای  واژه  دو  از  کریم  قرآن  در 
کوچک تر  که از جدول بزرگ تر و از بحر  که به معنای آبی است  معنای چشمه و دیگری »نهر« 
که سرسبزی و خرمی هر باغی  است )رک: جوادی آملی، 1385، الف، ج2، ص469(. ازآنجا
آیات  از  بودن آب در البه الی درختان آن است، در بسیاری  روان  و  درگرو داشتن آب مناسب 
یژگی به عنوان مزایای بهشت سخن به میان آمده است )همان، ص490- کریم از این دو و قرآن 
که در انهار بهشت روان است، چه به لحاظ ذات و چه به لحاظ کیفیت،  491(. البته مایعاتی 
یرا در نهرهای دنیا غیر از آب چیز دیگری جاری نیست  متفاوت از مایعات نهرهای دنیا است ز
و بعد از مدتی این آب بو می گیرد ولی مایعات نهر بهشت از این دو جهت امتیاز خاص دارند 
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ر ا��ن  �ی هار م�ن ماء عن ها ا�ن �ی و�ن �ن �ت هت ال�تی وعد الم�ت �ن ل الحج چنان که در آیه 15 سوره محمد آمده است )م�ش
ی1( )جوادی آملی، 

هار م�ن ع�ل مص�نّ ا�ن �ن و  �ی ار�ج هۀ لل�ش مر ل�ن هار م�ن �ن ا�ن ر �معه و  �ی عن �ت �ی �ن لم  هار م�ن ل�ج ا�ن و 

1385، ب، ج5، ص298(.
اما در رابطه با موقعیت بناهای بهشتی نسبت به آب، عالمه طباطبایی  از آیه 43 سوره 
کنان بهشت در قصرهای عالی  که سا هار( چنین استفاده می کند  �ن

أ
الا هم  ح�ت ری م�ن �ت حج

اعراف )�ت
ج 8،  )طباطبایی،1374،  است  عبور  حال  در  آن ها  ساختمان  یر  ز در  نهرها  و  می برند  سر  به 
یر درختان آب جریان دارد بلکه می فرماید  ص116(؛ چراکه در این آیه خداوند نمی فرماید که در ز
که قصرهای بهشتیان بر روی  که این خود نشانگر آن است  یر بهشتیان آب جاری است  که در ز
گواه بر این سخن، روایت حسین بن اعین است  یبایی را رقم می زند.  که منظره ی ز آب قرار دارد 
ید َجَزاَک اهلُل  ید: از امام صادق؟ع؟ پرسیدم: معنای این که شخصی به دیگرى می گو که می گو
کوثر است، و  که سرچشمه اش  َخْیرًا، چیست؟ امام؟ع؟ فرمود: خیر نام نهرى است در بهشت 
کوثر از ساق عرش  سرچشمه می گیرد، و بر روی آن نهر خانه هاى اوصیا و شیعیانشان بناشده، 
که هرگاه یکی از آن ها از جاى برکنده شود دیگرى  و در دو طرف این نهر دخترکانی درمی آیند 
را�تٌ  �یْ

ِه�نَّ �نَ �ی ید، و نامشان به نام آن نهر ]خیر[ نامیده شده، و مفهوم آیه شریفه: )�نِ به جای او می رو
از آن  ید »جزاک اهلل خیرا« مقصودش  گو کسی به دوستش  ( همین است و هنگامی که  ِ��ا�نٌ

کرده است )کلینی،  برترین خالیقش فراهم  که خداوند براى برگزیدگان و  همان منازلی است 
1362، ج 8، ص230- 231(.

ج( نوع مصالح در دسترس

هر بنایی برای ساخت به مواد و مصالحی نیاز دارد. بناهای بهشتی نیز از این قانون مستثنا 
در  گرفته شده  کار  به  مصالح  و  مواد  انواع  از  برخی  به  روایات،  تکیه بر  با  و  یر  ز در  نمی باشند. 

ساخت بناهای بهشتی اشاره خواهیم داشت:

1. 1. ترجمـه: نهرهایـی از آب صـاف و خالـص کـه بدبـو نشـده و نهرهایـی کـه از شـیر اسـت و طعـم آن دگرگـون نشـده و نهرهایـی از شـراب طهـور 
کـه مایـه لـذت نوشـندگان اسـت و نهرهایـی از عسـل مصفـی.
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- طال، نقره و مشک

پیامبر؟ص؟ فرمود: بهشت، یک خشتش از طالست و خشتی از نقره و خشتی دیگر از یاقوت، 
یه،  )ابن بابو است  زرد  و  سبز  و  سرخ  یاقوت  کنگره هایش  و  است  بوی  تیز  مشک  مالطش  و 

  1429 ق، ص101(.

- یاقوت، زبرجد و مروارید

کم ترین  منزل اهل بهشت هشتاد هزار خادم،  که فرمود: برای  از پیامبر؟ص؟ نقل شده است 
)فتال  می شود  زده  برجد  ز و  یاقوت  و  ید  مروار از  گنبدى  آنان  براى  و  است،  درجه  نودودو  و 

نیشابوری، 1386ق، ج 2، ص505(.
که غرفه های بهشتی با چه چیز  در روایت دیگری حضرت علی؟ع؟ از پیامبر؟ص؟ می پرسد 
بنا می شوند؟ پیامبر در جواب می فرمایند: یا علی، حق تعالی این غرفه ها را برای دوستانش به 
کرده است و سقف های آن ها از طال و با نقره محکم شده است.  برجد بنا ید، یاقوت و ز مروار

برای هر غرفه ای از این غرفه ها هزار درب از طالست1 )رک: بحرانی، 1416ق، ج4، ص704(.
گنبدی  و  کنگره ای  فرم های  از  بهشتی  بناهای  در  که  می گردد  معلوم  فوق  روایت های  از 

شکل استفاده می گردد.

گیاهی موجود گونه های  د( 

و  زعفران  و  رس  َو کش  خا و  است  نقره  مرمرهایش  بهشت  زمین  فرمود:  باقر؟ع؟  امام   -
ید و یاقوت است )بحرانی، 1416ق، ج 5، ص264(. یزه هایش مروار کروبه اش مشک و سنگ ر خا
گیاهان موجود در بهشت اند. منظور از  که زعفران و ورس از  از این حدیث معلوم می گردد 
که همچون زعفران خوشبوست )رک: مجلسی، 1368، ص161( و  گیاهی است  ورس علف و 
ید. برخی معتقدند که ورس نوعی زردچوبه است  همچون کنجد به رنگ زرد بوده و در َیَمن می رو
و برخی دیگر آن را مانند زردچوبه دانسته اند )یوسف موسی و صعیدی، 1404ق، ج1، ص390(.

یبایـی و تناسـب را اسـتفاده کـرد همچنـان کـه قبـاًل و در انتهـای بحـث از »خواسـت ها« سـخن بـه میـان آمـد  1. 1. از ایـن روایـات نیـز می تـوان ز
و وعـده ذکـر آن هـا داده شـد.
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که در بهشت درختان  ( معلوم می شود  ل و رّما�ن حن اکههت و �ن هما �ن �ی - از آیه 68 سوره الرحمن )�ن
که ممکن است در اینجا پیش آید این  یژه درختان خرما و انار وجود دارد. اما پرسشی  میوه به و
است که در این آیه از میوه، خرما و انار سخن گفته شده است و وجود این موارد در بهشت مالزم 
که بین  که به قرینه واژه »نخل«  گفت  باوجود درخت آن ها نیست؟ در پاسخ به این پرسش باید 
کهه« و  که مراد از» فا گرفته - و مقصود از آن درخت خرماست - درمی یابیم  کهه و رمان قرار  فا
»رمان« نیز درخت آن دو است )طباطبایی، 1417، ج 19، ص 111(. بنابراین در بهشت درختان 
که درختان میوه در بهشت منحصر به این  میوه، خرما و انار وجود دارد. البته باید توجه داشت 
 ) وعهت طوعهت و لا مم�ن رهت * لا م�ت �ی اکههت ک�ش دو درخت نمی شود چه این که از آیه 32 و 33 واقعه )و �ن
که از جمله خصایص آن ها این است  که در بهشت درختان میوه فراوانی است  روشن می گردد 
که میوه هایش به صورت فصلی نیست که مثاًل در زمستان وجود داشته باشد و در تابستان قطع 
که مثاًل  شود و همچنین ممنوعیتی در خوردن میوه ها وجود ندارد نه از جانب خود بهشتیان، 
که مانع از چیدن می شود  از آن سیر و خسته شده باشند، و نه از جانب بیرون از آن ها مثل خار 
درختان  از  دیگری  نمونه های  به  قرآن  آیات  از  برخی  در  که  است  گفتنی  ص123(.  )همان، 
در  روایات،  برخی  محتوای  اساس  بر  و  است  اشاره شده  نیز  بی خار3  ُکنار  و  موز2   ، انگور1  نظیر 
کاشته شده است  که  به دست حق متعال  بهشت عدن درخت مخصوصی بنام طوبی است 

)مشهدی، 1368، ج4، ص367(.

2. بررسی شرایط اقلیمی

را( هنگامی که  مهر�ی م�ا و لارن ها �ش �ی رو�ن �ن ک لا�ی را�أ
أ
ها علی الا �ی �ن �ن �ی ک�أ بر اساس آیه 13 سوره انسان )م�ت

که این خود نشانگر  آفتابی می بینند و نه سرمایی  بر تخت های خود تکیه زده اند نه  بهشتیان 
کرده اند. برخی بر  هوای معتدل بهشت است. البته مفسرین از این آیه برداشت های متفاوتی 
که خورشید و ماه در بهشت وجود ندارد بلکه مقصود  که از این آیه چنین برنمی آید  رند  این باو

1. نبأ/32.
2. عالمه طباطبایی آیه 29 سوره واقعه ) و طلح منضود( را به درخت موز تفسیر می نماید )رک: طباطبایی، 1417،  ج 19 ،ص123(. 

3. واقعه/28.
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که باوجود سایه هاى درختان بهشتی تابش ناراحت کننده خورشید وجود ندارد )رک:  این است 
که در بهشت خورشید و  مکارم شیرازی، 1374، ج 25، ص363( ولی برخی دیگر معتقدند 
گر نوری هست نور ایمان مؤمن  یرا بساط آن دو در قیامت برچیده می شود و ا کار نیست ز ماه در 
ما�نهم( )جوادی آملی،  ا�ی د�یهم و �ج �ن ا�ی �ی �عی �ج ورهم �ی است همان گونه که حق متعال فرموده است )�ن
که خورشید و ماه دو  1385، الف، ج2، ص468(. در حدیثی از امام رضا؟ع؟ نیز آمده است 
از نور  که به دستور او حرکت می کنند و مطیع فرمان او هستند. نور آن ها  نشانه الهی هستند 
ز قیامت به پا شود نور آن ها به عرش  عرش اوست و حرارت آن ها از جهنم است هنگامی که رو
گشت پس دیگر خورشید و ماه وجود نخواهد داشت  و حرارت آن ها به آتش ]جهنم[ بازخواهد 

)مشهدی، 1368، ج 14، ص60(. 
گر در بهشت خورشید  که ا با توجه به این توضیحات ممکن است این پرسش به وجود آید 
رزق  از  و عشیا(  بکرة  فیها  رزقهم  لهم  )و  مریم  آیه 62 سوره  در  ندارند پس چگونه  ماه وجود  و 
بهشتیان در صبح و شام سخن به میان آمده است؟ آیا در بهشت صبح و شامی وجود دارد؟                                      
گرچه در بهشت همواره نور و روشنایی  که بر اساس روایات،  گفت  در پاسخ به این سؤال باید 
ز را تشخیص می دهند )مکارم  یاد شدن نور و نوسان آن شب و رو ز کم و هست اما بهشتیان از 
شیرازی، 1374، ج 13،  ص107(. درهرصورت، اختالف این دو دیدگاه درنتیجۀ بحث تأثیری 

نخواهد داشت چه این که بر طبق هر دو قول هوای بهشت معتدل است.
که از مضمون برخی روایات چنین  گفت  در رابطه با دیگر خصوصیات اقلیمی بهشت باید 
که البته متفاوت از بادهای دنیا بوده و هیچ  که در بهشت بادهایی وجود دارد  به دست می آید 
کنین آن در پی نخواهد داشت. به عنوان نمونه، از امام صادق؟ع؟ نقل شده  مزاحمتی برای سا
که حق تعالی به بادها دستور می دهد تا بر آن درخت  که فرمود در بهشت درختی هست  است 
که هرگز خالئق به خوبی آن  رند. سپس از آن نغمه ای به وجود می آید  بوزند و آن را به حرکت درآو

نشنیده اند )رک: مجلسی، 1368، ص135(.
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3. بررسی زمین

که در  یژگی های زمین آن را نیز مطمح نظر قرارداد  در بازسازی معماری بهشت می بایست و
یر به مواردی چند دراین باره خواهیم پرداخت: ز

- امکانات دسترسی به زمین

که بهشت پاداش ایمان و عمل صالح است و انسان ها در ایمان و عمل صالح دارای  ازآنجا
شخص  وجودی  درجه  به  بهشت  زمین  به  دسترسی  امکان  بنابراین  هستند  مختلفی  مراتب 
مؤمن بستگی خواهد داشت. این مطلب از روایت ابو بصیر نیز قابل استنباط است. وی چنین 
که دو مؤمن داخل  بهشت می شوند  کردم: به درستی  که به امام صادق؟ع؟ عرض  نقل می کند 
تری نسبت به دوستش قرار دارد پس می خواهد دوستش را مالقات  و یکی از آن ها در مکان باال
تر است برای او این اختیار وجود  کند در این صورت چه باید بکند؟ امام فرمود: آن مؤمنی که باال
یرا  از وی قرار دارد امکان صعود وجود ندارد ز پایین تر  که  برای مؤمنی  بیاید ولی  پایین  که  دارد 
نمی تواند به آن مکان برسد )طبرسی، 1372، ج9، ص318(. بنابراین موانع امکان دسترسی به 

زمین بهشت بیشتر معنوی است تا جسمانی.

ک زمین - خا

از روایت امام باقر؟ع؟، که قباًل گذشت، معلوم گردید که زمین بهشت از مرمرهای نقره ای و 
ید و یاقوت است )رک: بحرانی، 1416ق، ج 5، ص264(. یزه هایی از جنس مروار سنگ ر

- دید و منظره مناسب

و  دارد  درجه  صد  بهشت،  که  است  کرده  نقل  پیامبر؟ص؟  از  صامت  بن  عباده  روایتی،  در 
فاصله هر درجه تا درجه ی دیگر، به اندازه فاصله ی میان آسمان و زمین است. باالی آن فردوس 
از  ازآنجا سرچشمه می گیرند )طبرسی، 1372، ج 6، ص769(.  یبارهای بهشت،  است و جو
تر وجودی قرار داشته باشند از زمین  که در مراتب باال کسانی  که  این روایت مشخص می شود 
البته  که  از دید و منظره بهتری بهره مند خواهند شد  و مکان بهتری برخوردار بوده و درنتیجه 
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از پیامبر؟ص؟ چنین  روایت دیگری  برخوردار است. در  یژه ای  از جایگاه و این میان فردوس  در 
بر روی آن  که  آفریده   از یاقوت سرخ  که فرمود خداوند متعال در بهشت ستونی  رسیده است 
که در هر قصری هفتاد هزار غرفه است. خداوند عزوجل این قصرها را  هفتاد هزار قصر است 
برای کسانی آفریده است که به خاطر خدا همدیگر را دوست می دارند و به خاطر وی به مالقات 
یکدیگر می روند )مجلسی، 1377ق، ج8، ص132(. واضح است که کسانی که خانه ی آن ها 

بر بلندای یک ستون از یاقوت قرار دارد از دید و منظره بهتری نسبت به دیگران برخوردارند.
کنین آن رقم خواهد  البته در بهشت نه تنها موقعیت زمین دید و منظره ی مناسبی را برای سا
آیه های 58 و 59 سوره  بر اساس  از این قابلیت برخوردار است.  نیز  بناها  زد بلکه خود برخی 
عنکبوت، کسانی که از ایمان و عمل صالح برخوردار بوده و در راه خدا صبر پیشه کنند و بر خدا 
کردن چیزی از پایین  توکل نمایند از »غرفه« بهره مند خواهند شد. غرفه در اصل به معنای بلند 
که در جهت ارتفاع  که مصادیق متعددی  دارد و یکی از مصادیق آن، اتاقی است  به باالست 
پایین  از  یی  گو که  است  این  یند  می گو غرفه  اتاقی  چنین  به  این که  علت  باشد.  ساخته شده 
برافراشته و بلند شده است. بنابراین، برای کسانی که از صفات فوق برخوردارند خانه های بلند 
بهترین خانه های  از  این خانه ها  دارد.  اشراف  اطرافش  بر  که  گرفته شده است  نظر  در  مرتفعی 
کنین آن بوده و این  که نتیجه ی آن ایجاد امنیت و آرامش برای سا بهشتی محسوب می گردد 
خود از بزرگ ترین اسباب زندگی رضایت بخش و خوشحالی دائم به شمار می آید )مصطفوی، 

1430ق، ج 7، ص254- 256(.
هار  ها الا�ن ح�ت ری م�ن �ت حج

هۀ �ت �ی �ن ر�ن م�ج ها عن و�ت ر�ن م�ن �ن وا ر�جهم لهم عن �ت �ن ا�ت �ی در آیه 20 سوره زمر )لک�ن ال�ن
که برخی  عاد( از غرفه های طبقاتی نیز سخن به میان آمده بدین صورت  ل�ن اهلل الم�ی حن وعداهلل لا�ی

کنین چنین غرفه هایی  گردیده  شده اند. ازاین روی، سا از غرفه ها بر روی برخی دیگر غرفه ها بنا 
از دید و منظره ی بهتری برخوردار خواهند بود.

نتیجه]]
گرفت: با توجه به آنچه در متن ذکر شد می توان چنین نتیجه 

1. انسان پس از مرگ نیز موجودی مرکب از جسم و روح است و پس از برپایی قیامت و قرار 
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برای  نیازهای جسمی، روحی و روانی است و بهشت به عنوان ظرفی  گرفتن در بهشت دارای 
زندگی به هر سه نیاز انسان پاسخ می دهد.

که به شکل مواد و  2. معمار واقعی بناهای بهشت خود آدمی و اعمال و رفتار وی است 
کارگران ساخت بنا به حساب می آیند. مصالح بهشتی درمی آیند و فرشتگان به منزلۀ 

گون می باشند بهشت نیز متفاوت و  گونا که انسان ها در رفتار و نیات متفاوت و  3. ازآنجا
ترین آن ها  که باال کالن وجود دارد  گون خواهد شد. بر اساس آیات و روایات، چهار بهشت  گونا

بهشت فردوس است و نسبت این چهار بهشت به یکدیگر به صورت سلسله مراتبی است.
که با توجه به ابعاد و اندازه انسان در بهشت، عرض درب ها  4. از روایات معلوم می گردد 
به قدر چهل سال است و اندازه ی طول دیواری که این درب ها بر روی آن تعبیه شده اند به مقدار 
آن  به  که در معماری بهشت  نیاز مهمی است  راه است. مسئلۀ محرمیت دیگر  پانصد سال 
توجه شده است و البته چون در بهشت نیازی به قضا حاجت نیست برای آن نیز محل خاصی 
در نظر گرفته نمی شود. به منظور امکان گفتگوهای خانوادگی و یا مالقات با دوستان، فضاهای 
گردیده و از تخت و تکیه گاه برای تحقق آرامش ایشان استفاده شده است و  باز در بهشت فراهم 

گرفته شده است.    یژه ای به نام دارالسالم در نظر  برای رفع نیاز روحی محل و
5. نه تنها از خواست ها و نیازهای انسان در بهشت می توان به شناخت معماری بهشت 
از  برخی  می توان  نیز  بهشت  محیطی  ظرفیت های  و  امکانات  بر  تکیه  با  بلکه  دست یافت 
که به اندازه  یژگی های معماری آن را استخراج نمود. اموری همچون مقدار مساحت بهشت  و
یا  و  ید  و مروار یاقوت  نقره،  برترین مصالح چون طال،  به کارگیری  یا  و  و زمین است،  آسمان ها 

قرارگیری ساختمان ها بر روی آب یا بر بلندای یک ستون. 
6. از برخی روایات چنین به دست می آید که در ساخت بناهای بهشتی از کتیبه و فرم های 

کنگره ای شکل استفاده شده است. گنبدی و 
که از نوع خاصی از بناهای بهشت  7. دو واژه ی »خیمه« و »غرفه« از واژگان قرآنی هستند 

پرده برداشته اند.
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