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چکیده
آنچه از هنرهای کامل برمیآید ،صورت و معنایی است که در ترکیب و تلفیقی صحیح با یکدیگر ،اثری هنری
را خلق میکنند ،که قابلیت ارتباط و ادراک مستقیم آن توسط مخاطب و همچنین نفوذ در سایر هنرها را
دارد .باغ ایرانی هنری کامل است که علیرغم اینکه در طول تاریخ دستخوش دگرگونی شده است ،بقا یافته و
ویژگی فناناپذیرش را به همگان ثابت کرده است .هنرمند باغساز با طراحی مناسب در باغ ایرانی و بهرهگرفتن از
ِ
عوامل ارتباطساز ،همچون فرهنگ ،تاریخ ،جامعه ،نمادها و نشانهها ،رسانهها و حواس انسانی ،ارتباطی دوسویه
مخاطب باغ
و معنایی با مخاطب برقرار میکند و باعث ادراکی بیواسطه و بدون نیاز به تفسیر و توضیح برای
ِ
ایرانی میشود .باغ ایرانی ،در این مسیر احساسات طبیعی و ناسوتی انسان را همچون حس بینایی ،شنوایی،
بویایی ،چشایی و المسه را به کار میگیرد ا ّما با آنها به عنوان تجربهای ما ّدی برخورد نمیکند ،بلکه معناگرا و
اغنابخش احساسات است.

واژگان کلیدی

باغ ایرانی ،عالم معنا ،اغنای احساسات ،هنر کامل ،هنر متعالی.
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مقدمه
تاکنون باغ ایرانی با قدمتی چشمگیر ،موضوع مقاالت و
کتابهای فراوانی بوده که در این نوشتار سعی بر این است
تا باغ ایرانی ،با دیدگاهی متفاوت و خوانشی جدید از منظر
آن ،بررسی شود .در حقیقت موضوع این نوشتار ،منظر باغ
ایرانی از دیدگاهی شرقی و عرفانی ،بررسی ریشههای اندیشة
هنرمند باغساز در عوالم عرفان ،که شامل الهوت (ربوبی)،
جبروت (عقل و معنا) ،ملکوت (مجردات) و ناسوت (ما ّده و
طبیعت) بوده و توجهی به کالبد ،طبقهبندیهای رایج بر

اساس تعداد محورهای حرکتی ،نحوة کاشت ردیف درختان
و آنچه صرفاً مربوط به کالبد باغ میشود ،ندارد .باغ ایرانی به
عنوان هنری شامل صورت و معنا مورد بررسی است .چنانکه
«هگل» در دانشنامه علوم فلسفی خویش بهترین آثار هنری
را دارای توازن و یگانگی میان صورت و معنا میداند.
بنابراین منحصرا ً بررسی آثار هنری از جهت صورت کارآمد نیست
و در این مقاله جنبة معنایی آن در توازن با الگوهای کالبدی،
نظامهای کاشت ،آوایی ،بینایی و سایر موارد ،بررسی میشود.

چارچوب تحقیق

باغ ایرانی به عنوان هنر

در مورد هنر مینیاتور (نگارگری) و تذهیب ،ادبیات هنری
شاهنامة فردوسی و برخی دیگر از نمونههای هنری و ادبی،
پیشینة تحقیقاتی زیادی در دست است .بهطوریکه از
شاهنامه به عنوان هنری ملّی یاد شده است .ولی به باغ ایرانی
به عنوان یکی از شاخههای مهم هنر با ابعاد معنایی آن که
مرتبط با تودة مردم است ،توجه الزم صورت نگرفته است.
این تحقیق با رویکرد کیفی و روش تاریخی انجام شده و
درصدد است مطالعهای معناگرا از باغ ایرانی به انجام رسانده
و باغ ایرانی را که پدیدهای عینی ،ذهنی است ،از بعد ذهنی
آن بررسی کند .با توجه به قلمرو زمانی تحقیق که بازهای
طوالنی (حدود  2500سال) را در برمیگیرد ،محدودیت منابع
کام ً
ال محسوس است .گردآوری اسناد و مدارک کتابخانهای
و نوشتههای تاریخی از افرادی چون بابرشاه گورکانی،
جهانگردان اروپايی  :شاردن ،پیتردالوالّه و با بهرهگیری از
نظرات یونگ در زمینة نمادها و نشانهها ،مفاهیم مربوط به
باغ تحلیل شده و سخنی نو در مورد باغ ایرانی ارايهشده که
هنر باغسازی ایرانی را به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ
هنر ایران نشان میدهد.

سخن پیرامون تعریف هنر ،مبانی و تاریخچهای بس طوالنی
دارد و از حوصلۀ این بحث خارج است .تاکنون نظریهها و آرای
افراد زیادی چون افالطون ،ارسطو ،کانت و سایرین ،مربوط به
مبانی هنر و نقد آن به رشتۀ تحریر درآمده است .ولی «اینکه
هنر چیست یکی از آن پرسشهایی است که به آنها در هیچ
رسالهای پاسخی داده نشده است .آنچه ظاهرا ً پاسخ مینماید،
اشاراتی است در جهت پرسیدن» (هیدگر .)63 :1379 ،و
همچنین نبودن تعریفی مشخص و محدود از هنر در متون و
خوانندگان فلسفۀ هنر ،کام ً
ال محسوس است .ناروشنی
ذهن
ِ
و ابهام در هنر چیزی اساسی و بنیادین است ،زیرا هنر وجه
یا شیوهای از آگاهی است ،که در ما ّده و دنیای بیرونی جای
میگیرد و از توصیف مفهومی میگریزد (احمدی.)103 : 1391 ،
طبق این سخن هنر دارای خصلت معناگونه و وصفگری ِز
مفهومی است .به طور کلی نظریهپردازان و اندیشمندان برای
هنر ،بعد بیرونی و ظاهری و بعد درونی و معنائی قائل هستند و
بهاتفاق بر بعد غیرما ّدی و محتوای هنر تأکید نظر دارند .هگل
شهود را نکتۀ مهمی در هنر میداند ،که هم به لحظۀ آفرینش و
پیدایی اثر و هم در لحظۀ دریافت و ادراک آن از سوی مخاطب
بازمیگردد (همان  .)103 :باغ ایرانی از این حیث مستثنی
نیست« .باغ ایرانی محصول اصیل تعامل ذهن و زندگی
ایرانیان در محیط طبیعی آنان است» (منصوری.)58 :1384 ،
باغ ایرانی تاریخ منظر ایران را دربردارد و شاهدی است بر
اهمیت اندیشه باغسازی نزد ایرانیان .باغ ایرانی در دو بعد
عینیت و ذهنیت اصالت دارد و به عنوان یک هنر هم دارای
بعد صوری و هم بعد معنایی است .در جهان باستان ،اموری
به صورت درست و اصولی انجام میگرفت که جنبۀ آئینی
و ایمانی داشت (بهار .)50:1388،به عنوان مثال ،وجود
آبنماهای سنگی ظریف و دقیق باقیمانده در باغ پاسارگاد

سؤاالت تحقیق
• آیا باغ ایرانی هنر است؟
• اگر باغ ایرانی هنر است ،ارتباط باغ ایرانی با مخاطب چگونه است؟
فرضیه  :باغ ایرانی هنری کامل و برخاسته از فرهنگ مردمی
است که ریشه در عالم معنا دارد.
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شاهدی است بر اندیشه آئینی و معناگرای باغسازی نزد
هنرمند باغساز ایرانی .در جهان باستان ،دین با فلسفۀ زندگی
و هنرها همراه است (قدوسیفر و دیگران.)37 : 1391 ،
ی آئین بر آثار برجای مانده ،خصوصاً مقولۀ باغ
تأثیر معنائ 
که موضوع این بحث است ،وجود دارد .هنرمند باغساز
آگاه بر بعد معنایی باغ ایرانی در حین طراحی است،
مخاطب نیز با قرار گرفتن در باغ ایرانی نهتنها تجربۀ ما ّدی
صرف ندارد بلکه بعد معنایی را بیواسطه ادراک میکند.

ارتباط باغ ایرانی با مخاطب
ارتباط اثر هنری با مخاطب به گواهی تاریخ ،الزاماً همیشه
موفق نبوده است .تجربۀ عدم برقراری ارتباط و ادراک اثر
هنری ممکن است برای هر شخصی اتفاق افتاده باشد.
«آدورنو» از منتقدان خِ ردباوری مدرن ،نشان داد که هنر
مدرن توانایی ایجاد ارتباط با مخاطبان بسیار ،یعنی تودههای
مردم را نداشته است (احمدی .)35 : 1391 ،در حقیقت اثری
که نیاز به توضیح و زیرنویس داشته باشد و ناتوان در برقراری
ارتباط با تودۀ مردم باشد ،در مقولۀ هنر نمیگنجد .زیرا
جوهرۀ اصلی هنر ،ارتباطات است و واالترین و ارزشمندترین
هنرمندان ،کسانی هستند که محتوای متعالی و غنی معرفت
را به احساسات انسانها پیوند میدهند و آنها را با فوق
محسوسات آشنا کرده و دل و جان آنها را به کمال هستی
مرتبط میسازند (موسوی موحدی .)25 : 1377 ،باغ ایرانی به
عنوان یک هنر متعالی توانایی برقراری ارتباط معنائی با ذهن
مخاطب ،چه ایرانی و غیر ایرانی و پیوند با عوالم باالتر را دارد.
هنر هرچه خود را بهتر جلوه دهد و جوهرۀ ارتباطی قویتری
داشته باشد ،نفوذ بیشتری را خواهد داشت (همان .)26 :
باغ ایرانی در طی قرون متمادی ،از حدود  2500سال پیش
تاکنون ،مورد هجوم و تغییرات قرار گرفته است .ولی هنری
فناپذیر نبوده و همیشه حافظ خویش بوده است .هنر ملّی چون
از فرهنگ مردم بهره میگیرد ،هرگز نمیمیرد ،بلکه تغییر
میکند (قرائیمقدم .)11 : 1377،باغ ارم شیراز تاریخچهای
طوالنی دارد و طی سدهها در دست اقوام متفاوتی بوده است.
پیشینۀ تاریخی این باغ را متعلق به دورۀ سلجوقی میدانند،
که در دوران صفویه ،زندیه ،سران قشقایی ،خاندان ایلخانی
و معاصر ادامه داشته است (نعیما .)93 : 1390 ،باغ ارم در
طی این دوران مطمئناً دچار تغییراتی شده ا ّما همچنان بقای
خود را حفظ کرده است و اکنون نمونهای از یک باغ ایرانی
است .باغ ایرانی هنری است که همراه با فرهنگ مردم حرکت
کرده و هیچ زمانی در قالب یک شیوه خود را مطرح نکرده
است .چرا که «هنر عمومی به صورت یک سبک مطرح نبوده

و مستقل از فرمها ،مصالح و مقیاسها گسترش یافته است»
(مادِرلئو به نقل از مرادی .)83 : 1386 ،باغ ایرانی به سبب
تجلّی مناسب و رابطه با مخاطبین و به عنوان هنری عمومی
و ملّی و غیرسبکگرا در سایر هنرها نفوذ کرده است .در اشعار
شاعرانی چون حافظ ،تشبیهاتی چون باغ ،باغنظر و توصیفات
احساسی نسبت به باغ بسیار آمده است :

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست
(غزل  ،65دیوان حافظ)
و در جایی دیگر :
می بیاور که ننازد به گل باغ جهان
هرکه غارتگری باد خزانی دانست
(غزل  ،48دیوان حافظ)
باغ ایرانی نه فقط در اشعار شاعران ،بلکه در هنر مینیاتور
(نگارگری) نفوذ کرده است .مینیاتور شاخهای از هنر
طبیعتگرای ایرانیان است ،صحنههای آن در دل طبیعت
روی داده است و شخصیتهای داستان معموالً در میان باغ
و بوستان هستند (جوادی12 : 1390،و .)19باغ ایرانی در
نوشتههای بازرگانان و افرادی که در دوران صفویه از باغهای
ایران دیدن کردهاند نیز نفوذ یافته ،چنانکه« شاردن» از
خیابان چهارباغ به عنوان زیباترین خیابانی که تاکنون دیده
و یا وصفش را شنیده است ،مینویسد (ویلبر.)112 : 1390،
این برقراری ارتباط قوی بین باغ ایرانی و سایر هنرها و
مخاطبین (ایرانی و غیر ایرانی) در بستری از عوامل ارتباطساز
بین هنرمند باغساز ایرانی و مخاطب رخ میدهد .چنانکه
«هنر یک کنش ارتباطی است» ،و برای درک اثر هنری
عواملی وجود دارد .طبق تصویر  ،1زمینه ،اثر هنری ،رمزگان
و تماس ،حلقههای واسط ارتباط مخاطب با هنرمند است .اگر

تصویر  .1عمارت بادگیر و آبنمای آن .مأخذ :

www.golestanpalace.ir
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این نمودار را خاص باغ ایرانی اقتباس کنیم ،به عوامل ادراکی
متفاوتی در رابطه با باغ ایرانی نیاز داریم :
زمینه  :شامل بستر تاریخی ،فرهنگی و آيیني یک ملت است.
چنانکه آگاهی از تاریخ ،فرهنگ و آيین یک کشور به عنوان ابزار
اولیه در خوانش منظر گام نخست به شمار میرود ،تا در برخورد
با پدیدهها و خوانش منظری که حاصل تعامل با تاریخ ،جامعه
و طبیعت است دچار اشتباه نشويم (آلهاشمی.)25 : 1391 ،
اثر هنری  :باغ ایرانی به عنوان اثر هنری ،مهمترین بخش
از حلقة ارتباطی بین هنرمند باغساز و مخاطب است.
رمزگان  :در تاریخ هر ملتی رمزگان و نمادها و نشانههایی
برگرفته از عالم معنا مشابه است که در بسیاری از موارد
بین ملتها مشابه است .همانطور که «یونگ» اشاره
کرده « :ذهن انسان تاریخچة ویژة خود را دارد» و ذهن
ناخودآگاه انسان مدرن ظرفیت نمادسازی را حفظ کرده است
(یونگ و هندرس 20 : 1389 ،و .)19
بنابراین ادراک انسان معاصر با ادراک انسان همعصر پیدایش
باغ ایرانی مشابه خواهد بود .تماس  :مخاطب در گام اول
به واسطة حواسش (حواس پنجگانة بینایی ،شنوایی ،بویایی،
المسه و چشایی) با باغ ایرانی ارتباط برقرار میکند .برقراری
ارتباط توسط این حواس از عالم ما ّده (ناسوتی) شروع میشود.

باغ ایرانی و احساسات ناسوتی انسان
زیبایی نه صرفاً ما ّدی ،از طریق
باغ ایرانی اغناکنندة حس
ِ
حواس انسان بوده و برای هر پنج حس مجموعهای کامل
و غنی از طبیعت ،گرد هم آورده است .بعضاً نوشتههایی از
گذشته در توصیف احساسات انسان از باغ ایرانی آمده است.
ی که بابرشاه اینگونه شهر کابل و باغهای آن را
به طور 
توصیف کرده است « :منظرهای از کوهها و درهها و جنگلها و
تجسم این زیبایی میل و ذوق
باغهایی چنان زیبا که تصور و ّ
بشر را کام ً
ال ارضا میکند» (ویلبر .)78 : 1390 ،حس بینایی
به عنوان یک حس مهم و تعیینکننده با طرح کاشتی دقیق
و منطقی در باغ ایرانی ،با شکوفههای درختان میوه ،درختان
همیشه سبز و گلها و بوتهها اغنا میشود .با کاشت درختانی
مانند بید سرخ ،یاس زرد و بیدمشک ،منظر زمستانه نیز غنی
میشود .امروزه شکوفهها به عنوان عنصری حاوی معنا در سایر
هنرها ،همچون سینما به کار میرود .باغ ایرانی منظر بصری
پویایی را به کمک چرخة شکوفه  -میوه  -خزان  -شکوفه
به تصویر میکشد .این تصویر بیانگر چرخة زندگی– مرگ –
زندگی و یادآور زمان از طریق حس بینایی است .اگر تماماً
درختان همیشه سبز کاشته شوند ،یادآوری زمان بیواسطه
و سریع صورت نخواهد گرفت .کاشت گیاهانی با زمان رویش
و گلدادن زودتر از سایرین ،به عنوان پیشقراول یکی دیگر

از تالشهای هنرمند باغساز ایرانی برای تجسم تقدم و تأخر
است .منظر مثمر و کاشت درختان میوه از دیرباز نزد ایرانیان،
چه در باغهای رسمی و شاهی و چه در حیاطهای خانگی
پراهمیت بوده است« .گیاهان مثمر همیشه جزء جداییناپذیر
شهرهای ایران بودهاند .حضور مقیاسهای مختلف باغ در
بافت شهری ،یکی از ویژگیهای شهر ایرانی بوده که اکنون
آن را از دست داده است» (شیبانی و چمنآرا.)22 : 1391 ،
اینطور که از توصیفات برمیآید ،الگوی ثمربخشی نقش
بسیار پررنگی را در نحوة کاشت باغ ایرانی ایفا میکرده است.
«پیتردالوالّه در  17ژوئن  1618باغ ج ّنت قزوین را به صورت
جنگلی دستآزموده از درختان چنار و میوه وصف میکند»
(دالوالّه به نقل از عالمی .)6 :1390 ،در نوشتههایی که از
بابرشاه باقی مانده ،اهمیت رنگ و پویایی منظر و ارضای
حس بینایی ،به روشنی قابل فهم است .چنانکه به ابر در
مورد درختان پرتقال باغ وفا این اینگونه مینویسد ]...[« :
هنگامی که پرتقالها میرسند و زرد میشوند منظرة مطبوع
و دلپسندی به وجود میآید» (ویلبر .)72 : 1390 ،وي در
زمانی دیگر ،از منظر پویای درختان انار سخن میگوید :
«بامداد روز بعد به باغ وفا رسیدم؛ فصلی بود که باغ در منتها
درجة زیبایی و شکوه خود بود .قسمتهای علفزار باغ همه
پوشیده از شبدر و درختان انار رنگ زرد مطبوعی داشتند.
چون فصل انار بود ،انارهای قرمز از شاخهها آویزان بودند.
درختان مرکبات سبز و نشاطآور و پربار به نظر میرسیدند،
ولی بهترین نوع آنها هنوز نرسیده بود .من هیچوقت مانند آن
موقع از باغ وفا لذت نبرده بودم» (ویلبر .)72 : 1390 ،توجه
به منظر مثمر و اغنای حس زیبایی ،چشایی و بینایی ،عالوه
بر گذشته ،امروز نیز مورد تأمل است .چنانکه عالوه بر ویژگی
پایداری گیاهان سودمند ،توجه به ویژگی بصری آنها در آرایش
شهری نیز مورد بحث است (بون و ویلجوئن.)15 : 1391 ،
عالوه بر موارد یادشده ،برخی از درختان مثمر ،برای انسان
ایرانی چنان اهمیت باالیی داشت که نام باغ از درخت
میوهای چون نارنج وام گرفته میشد .نارنجستان نوعی از
باغهای کوچک بود که اختصاص به کاشت مرکبات داشت.
از نمونههای خوب آن نارنجستان قوام در شیراز است .درخت
گیالس را میتوان درخت شاخص در باغ ژاپنی به شمار آورد،
ب ه طوری که بدون وجود درخت گیالس ،باغ ژاپنی اصالت
خود را نخواهد داشت .ولی در باغ ایرانی درخت شاخصی که
تعریفکنندة باغ باشد وجود ندارد .حتی در محور اصلی باغ با
تنوع کاشت گونههای درختان مثمر (مانند نخل) و غیر مثمر
(مانند سرو ،کاج ،تبریزی) روبرو هستیم .در هر یک از صفههای
باغ ایرانی گونهای از درختان میوه همچون سیب ،هلو و زردآلو
میکاشتند« .هرقدر باغ بزرگتر بود ،قطعات بیشتری را به
ایجاد باغ میوه اختصاص داده و درختان میوه را در فواصل و

آوای هستی باغ ایرانی

مهدی شیبانی ،ریحانه مطلبی

ردیفهای مرتب میکاشتند .محصوالت این باغها غالباً زیاد و
عبارت بود از زردآلو ،گوجه ،گیالس ،به ،هلو ،توت ،گالبی ،سیب،
انجیر ،پرتقال ،لیموی ترش و شیرین» (ویلبر.)27 : 1390 ،
باغ ایرانی حس بویایی را ارضا میبخشد ،که عطر و بوی خوش
تقدس و معناست .شاعران توصيف
در جامعة ایرانی حاوی ّ
بسیاری از هوای عطرآگین و مشکین باغ ایرانی دارند .گل در
اندیشة ایرانی ،محدود و منحصر به باغ نیست و گالبگیری
کاشان از زمان قدیم تاکنون به این کار شهرت داشته است.
محمدی داشته و دارند
ایرانیان گلستانهایی آکنده از گلهای ّ
و دیگر گلهای معطر همچون سنبل و شببو و ...را پرورش
میدادند؛ کاشت درختان نارنج ،سیب ،گالبی و ...نیز حس
بویایی را در باغ ایرانی در فصول شکوفه و میوه به اوج زیبایی
و لذت میرساند« .ویلبر» ،از بلبل به عنوان پرندهای که به

طور شگفتانگیزی نزد ایرانیان محبوبیت دارد ،سخن گفته
و شنیدن آوای بلبالن را در هنگام مهتاب و گردش در باغ،
برای ایرانیان ّ
لذتی باال دانسته است .در گذشته ،در باغ ایرانی
برای خوشآیند حس شنوایی ،پرندگان خوشصدا را در قفس
نگهداری میکرده یا با کاشت درختان مورد عالقة پرندگان،
آنها را به باغ دعوت میکردند ،به عنوان مثال درختان صنوبر و
توت که شاخههای باز و غیرمتراکم دارند مورد عالقة بلبل است
و درخت نارون با شاخههای متراکم گنجشکها را به سوی
خود جذب میکند .حتی آبنماهایی که در باغ ایرانی ساخته
میشده ،با فوارههای کوچک ،صدایی آرام و دلنشین داشته
و بعضاً آب به صورت ایستا و ساکن بوده و باعث ترس بلبالن
نمیشده است .بیشتر آبنماهای باغ ایرانی در محور اصلی و
دسترس است و اجازة لمس آب و ارضای این حس را نیز میدهد.
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نتیجهگیری
باغ ايراني هنري کامل و مردمي است؛ زيرا فرهنگ مردم ايران در
ذاتش نهفته است .هنر باغ ايراني در ساير هنرها نفوذ يافته و با
مخاطبين بسياري ،چه ايراني و چه غير ،ارتباط برقرار کرده است.
باغ ايراني ،هنري متعالي است که ريشه در عالم معنا دارد .در ا ّولين
قدم ،باغ ايراني با صداي بلبالن ،شکوفهها و ميوههاي درختان،
بوي خوش ،تنوع رنگ زمستانه و تابستانه (و آنچه مربوط به
حواس پنجگانه است) ،احساسات ناسوتي انسان را درگير ميکند.

حسي را جبر نميکند بلکه اغنا ميکند .در حقيقت هرکس
بااحساس خويش به باغ ايراني مينگرد و بيواسطه درک ميکند،
ريشههاي معنايي باغ ايراني را ميفهمد و به عوالم باالتر از ما ّده
رهنمون ميشود .باغ ايراني ،باغ احساس است .بنابراين باغ ايراني
را ميتوان ،هنري مفهومي ،ذاتي ،معنايي ،قدسي ،کماليافته،
متعالي و جامع جميع هنرها ناميد.
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