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چکیده

»باغ« در فرهنگ و زندگی ايرانی مفهومی بنيادی است؛ ولی امروز به سبب انحطاطی که در سير تحوالت آن به موازات 
گسترش سلطه جويانه علوم عينی نگر و تسخير مرجعيت اعتبار توسط آنان رخ داده، دچار سطحی نگری شده و تعابيری 
چون »فضای سبز« و »محيط زيست« در حرفه های طراحی متداول است. باغ، مفهومی مرتبط با درک و آگاهی انسان 
از نخستين اليه های آفرينش خود و جهان است به گونه ای که در سير تحوالت فرهنگ فارسی، معناِی يک »مقام« را 
بی واسطه تداعی می کرده است. حتی امروز، استفاده از ترکيبی چون »باغ کتاب« و يا »باغ موسيقی« به منظور اشاره به 
دارای درخت بودن يا فضای سبز داشتِن مجموعه نيست؛ بلکه بار معنايی آن حاکی از اين است که باغ نوعی مقام برای 

»بزرگ و عالی« نشان دادن مجموعه است.
اين  باعث فهميدن  با عالم )طبيعت گزيده(  انسان  اين »مقام« و عناصر، محيط و روابطی که به سبب تعامل  شناخت 
کيفيت عينی- ذهنی شده، برای رشته های کل نگری چون معماری منظر پژوهشی ضروری است و می تواند به احيا »باغ 
ايرانی« به جای »فضای سبز« ياری رساند. يکی از منابع ارزشمند و اصيِل شناخِت مفهوِم باغ به عنوان يک هنر، ساير 
هنرهای فرهنگ فارسی -که شعر يکی از برجسته ترين نمودهای غنی آن است- می باشد؛ چراکه هنرها در سطوح معنايی 
اشتراک های فراوانی دارند و دراين بين زبان فارسی مهم ترين عامل حفِظ هويت و انسجام ايرانيان در سير تحوالت تاريخ 
بوده است. در همين راستا، اين مقاله کوششی برای تفسير هرمنوتيکی مقام باغ در اشعار سعدی به عنوان يکی از قله های 
منظومه شعر فارسی که هم از جهت »توجه به واقعيت های اجتماعی« و هم از جهت »توجه به غزليات عاشقانه و صور 
جمال« شهره است، می باشد. بنابراين پرسش مقاله اين است که استفاده از واژه باغ نزد سعدی بيشتر برای توصيِف صرِف 
عينيِت طبيعت و ظاهر است و يا برای بياِن انديشه ها از آن استفاده می شود؟ در اشعار او برای بيان چه انديشه يا وصف 
چه حالی بيشتر از واژه باغ استفاده شده است؟ و به کدام عناصِر باغ برای پرداختن به صحنه سازی و فهم معنايی، بيشتر 

توجه نموده است؟

واژگان کلیدی

مقام باغ، مفهوم باغ، شعر سعدی، نظريه معماری منظر.
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مقدمه

معماری منظر ديدی کل نگر داشته و پديده ها را به صورت عينی-
او فهميده  برای  عالم  با  انسان در نسبت  برای  ذهنی آن چنان که 
می شود به رسميت می شمرد. اين نگاه، فراتر از الفبا و دستوِر زبان 
به دنبال توليد معانی است تا مداخله و طراحی در محيط و عالم 
را در سايه آگاهی بر اين معنِی »مدام نوشونده« بنا نهد. بنابراين 
علوم  که  را  سبز«  »فضای  و  »محيط زيست«  مانند  عنوان هايی 
جزئی نگری -که اعتبار دانش خود را انحصاراً وام دار انديشه دوگانه 
انگار دکارتی هستند- به باغ نسبت می دهند، ناکافی، تقليل يافته 

و مانع توليد و فراهم شدن حال خوب انسان امروز می داند.
از  انسان  آگاهی  و  درک  با  که  بنيادی  مفهوِم  يک  به عنوان  باغ، 
مورد  است،  مرتبط  جهان  و  خود  آفرينش  اليه های  نخستين 
بخشی  تنها  سبز  فضاِی  يا  و  درخت  است.  معماری منظر  توجه 
مقام شمرده می شود که در  به عنوان يک  باغ  معنای  تماميت  از 
سايه شکل گيرِی روابطی درهم تنيده و هم افزا، تجربه يک حالت 

بيواسطه را بايد شکل دهد. در غير اين صورت استفاده از تعدادی 
درخت، آب، چمن و يا مصالح، کالبدی است ثابت که هيچ گاه در 
فرهنِگ يک سرزمين به يک مقام تبديل نخواهد شد. استفاده از 
ترکيب هايی چون »باغ کتاب« يا »باغ موسيقی« و يا »باغ نظر«، 
»باغ ُحسن«، »باغ پيروزی« و نظاير آن در ادبيات گذشته و امروز 
نشان از وجه منظری )عينی- ذهنی( باغ دارد )شيباني، 1393، 

فرزين و همکاران، 1394، هانت، 1392، براتي، 1383(.
پارک  به  را  خود  جای  ايرانی  باغ  تدريجاً  بعد  به  قاجار  دوران  از 
تجربه  اروپايی،  الگوی  از  تقليد  اين  داده است.  سبز  فضای  و 
در  ايرانيان  که  جمعی  خاطرۀ  آن  و  ايرانی  باغ  منظِر  و  کيفيت 
شهرها و آبادی های خود داشته اند را کمرنگ کرده است. بازيافتن 
کيفيت هاِی اين مقام از مياِن متوِن نظم و نثر انديشمنداِن بزرگ 
ايرانی کوششی است که در اين مقاله از طريق تفسير مقام باغ از 

نگاه سعدی پی گرفته می شود. 

پیشینه تحقیق
بازسازی  طبيعی،  علوم  به  مربوط  ويژگی های  شناسايی  به غيراز 
تاريخی و بررسی شکل و هندسه باغ ها، مفهوم باغ ها نيز موضوع 
پژوهش های مختلفی قرارگرفته است. مينياتورها، سنگ نوشته ها، 
فلسفی،  متون  زندگی نامه ها،  سفرنامه ها،  سفالينه ها،  و  فرش ها 
منتقل شده  سينه به سينه  و  درعمل  تجربه های  و  حقايق  اشعار، 
مقاالت  در  که  هستند  ارزشمندی  منابع  يک  هر  آن،  نظاير  و 
يکی  به عنوان  فارسی  شعر  دراين بين  استفاده شده اند.  فوق الذکر 
ايران،  ملت  هويت  شکل دهندۀ  تاريخِی  عوامل  قدرتمندترين  از 
جايگاه ويژه و غنی برای بازشناسی معانی آنچه روِح مدام نوشوندۀ 
ايرانی می توان نام گذاشت دارد )آشوری،1393، شايگان،1393(. 
از طرفی به يمن تالش های فراوانی که باعث منسجم و در دسترس 
اولويت بااليی در دوران  از  اين منابع  اين منابع شده است،  بودن 

انحطاط کنونی برای تفسير و بازخوانی برخوردار است.
عنصری  »شناسايی  باغ«،  زبان شناسی  »ريشه های  از  پرسش 
خاص« مانند آب در اشعار، »شناسايی واژه های مشابه« و مربوط 
و  ادبيات  زبان،  منابِع  از  که  مقاالتی  ميان  در  آن  نظاير  و  باغ  به 
فرهنگ استفاده کرده اند مشاهده می شود. ولی دراين بين مقاالتی 
که به طور مستقيم »سطحی نگری نسبت به مفهوم باغ« را مورد 
پرسش قرار دهند، به دو گروه تقسيم می شوند. دسته اول مقاالتی 
دوم  دسته  و  کرده اند  استفاده  اشعار  از  غيرمستقيم  به طور  که 
مقاالتی که به طور مشخص بر روی يکی از شاعران متمرکزشده اند. 
موضوع  عمومی  به طور  شاعران  نگاه  از  طبيعت  مفهوِم  هرچند 
مفهوم  از  مشخص  پرسش  ولی  است؛  بوده  بسياری  تحقيق های 
باغ و غفلت زدايی از سطحی نگری، فقط در ميان اشعاِر فردوسی، 

حافظ و موالنا تاکنون انجام شده است )جدول 1(. 

سعدی
مفهوِم  از  پرسش  سعدی  اشعار  ميان  در  تاکنون  اينکه  از  جدا 
دارای  سعدی  انديشه  انجام نشده است،  اختصاصی  به طور  باغ 
ويژگی های منحصربه فردی است که در مورد موضوع اين تحقيق 
جمله  از  ايران  شاعران  »بيشتر  آنکه  نخست  راهگشاست.  بسيار 
برجسته ترين شان )فردوسی، خيام، مولوی و حافظ( عزلت گزين 
بودند. تنها سعدی زندگی اجتماعی پويايی داشت، اهل معاشرت و 

مردی دنيا ديده بود« )شايگان، 1393: 88(.
در اقصای عالم بگشتم بسی          به سر بردم ايام با هر کسی
تمتع به هر گوشه ای يافتم        ز هر خرمنی خوشه ای يافتم

با  پيش  سال  هفتصد  در  سعدی  زباِن  حيرت انگيِز  شباهِت  دوم، 
زباِن امروزی ايرانيان است. »فروغی در اين باره می گويد: سعدی 
بلکه  نگفته است،  سخن  ما  امروزِی  زبان  به  پيش  سال  هفتصد 
از سعدی آموخته ايم سخن  به زبانی که  از هفتصد سال  ما پس 
می گوييم. اين خصلت محدود به زبان وی نيست. بلکه در محتوای 

آثارش هم همين گونه است« )همان: 92(. 
»دروغ  مانند  است.  سعدی  آثار  در  رندی  نوعی  وجود  سوم، 
بسيار  وجه  که  چهارم،  و  فتنه انگيز«  راستی  از  به  مصلحت آميز 
دانسته  او  زمانی  شرايط  به  مربوط  است،  سعدی  از  متمايزی 
می شود. او »در پی راهی برای زيستن با هم نوعان خود و تعامل 
با قدرت حاکم است و نانش را به عرق جبين به دست می آورد« 
عملی  حکمِت  دارای  و  عقل گرا  او  شرايط  اين  در   .)94 )همان: 
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 توضیحات منبع مؤلف عنوان نوع ارتباط

 غیرمستقیم

، شماره 29منظر، تابستان  جان دیکسون هانت باغ، مفهوم نخستین انسان.
92. 

 رویکرد فلسفی. ؛نقطه شروع منظرباغ 

ساااادر در فرهنی ایرانی و باغ و باغ
 دبان فارسی.

، 32بااغ نظر، دمساااتااان   ناصر براتی
 .9شماره 

مقایساه اار  با واگاان فارساای مربوه به ف ار  
 شناسی.رویکرد دبان ؛سبز

ار بااه باااغ ایرانیم اهمیاات دریچااه
 اژوهش چندجانبه باغ ایرانی.

، شاااماره 29منظر، ااییز  الدن اعت ادر
92. 

 هار مختلفِ مطالعه در مورد باغ ایرانی.جنبه

مااداامااد اماایاان      باغ در مفهوم باغ.
 میرفندرسکی

، شماره 0231هفت شهر، 
2. 

 هار کالبدر و معنایی باغ ایرانی.ویژای

اردادر طلوع و غروب در صااادنااه
شااهنامه فردوسی. منظر، دیسیللین  

 آینده.

 سید/ فریدون جنیدر
 امیر منصورر

سااامینااار مقطر دکترر 
معمارر منظر، دانشااا اه 

 .0222تهران 

ارتباه دیسایللین منظر با سایر هنرها و مصادی   
 ن اه عینی/ذهنی.

و  مهاادر شااایبااانی آوار هستی باغ ایرانی.
 مطلبی ریدانه

، 0222هنر و تمدن شرق، 
 .6شماره 

بخشی هنرمند اد باغ یک مقام است و حاصل جان
 جان خود در آن. 

 مستقیم

ن ااه موالناا باه طبیعات در غزلیا      
 شمس تبریزر.

کااا اام ددفولیااان و 
 مدمد رشیدر

کهن ناامه ادب اارسااای،  
 .29ااییز 

بررسی کمی عناصر طبیعت در مثنور. باغ بادارر 
 هیااهو کاه هماه اجزار آن در ای هدفی، ارم    ار

 تد هستند. دادوس
 رویکرد ادبی. ؛مثابه شهر ایرانیباغ به .22منظر، تابستان  علی فردیناحمد باغ ایرانی بر بنیاد شاهنامه فردوسی.
تاماااشااااار صااادارا  تاا ملی در    

شاااناسااای منظره در شاااعر  دیبایی
 حافظ(.

تعریف دیباایی در طبیعت با توجه به تفاو  ن اه   .32باغ نظر، بهار  سید امیر منصورر
 .فلسفی-رویکرد ادبی ؛ن ر و ن اه نماداردادآیه

نشاااریه ادبیا  دانشااا اه  درین واردر باغ عرفان سهراب
 .32باهنر، دمستان 

هار درونی باغ، سیر حرکت اد یاس، بادکردن اره
 لدظه به جهان مطلوب.بهو نزدیک شدن لدظه

 

جدول 1. سابقه پژوهش. مأخذ :  نگارنده.

بوده است.
]...[ و عالِم بی عمل درخِت بی بر و زاهِد بی علم خانه بی در. مراد از 
نزول قرآن تحصيل سيرت خوبست نه ترتيل سورت مکتوب. ]...[ 

يکی را گفتند عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت به زنبور بی عسل.
زنبور درشت بی مروت را گوی 

 باری چو عسل نمی دهی نيش مزن
داشته   مدنظر  را  واقعيت گرايي   تنها  آثار خويش   در خلق   سعدي  
نفی گرای  زبان  برخالِف  مي پرهيزد.  بد  و  نيک   مطلق گراييِ   از  و 
حافظ که حتی در مدح و ستايش ـ در عين خيرخواهی ـ از نيش 
طنِز خود در امان نمی دارد، به عکس لحن مشوقانه و زبان پندآموز 
زمان خود  به  نسبت  او  پراميد  آرامش  و  نگرش مثبت  از  سعدی 
از مدح،  را  به صراحت غرض خود  گواهی می دهد. سعدی حتی 

نصيحت می داند )نکو روح، 1389(.
مراد سعدی از انشاء زحمت خدمت

نصيحت است به سمع قبول شاهنشاه

بنابراين »زندگی اجتماعی پويا«، »شباهِت زياِد شکلی و معنايِی 

زبانش با امروز«، »رندی و قائل به توليد و نه تقليد بودن« و نهايتاً 
»عقلگرايی و پراگماتيک بودن« در مقابله با جبِر زمان، ويژگی های 
به  هفتم  قرن  در  مغول  هنگامی که  اوست. سعدی،  منحصربه فرد 
ايران حمله کرد و اروپا درگير و داِر جنگ های صليبی بود، 10 سال 
سن داشت. امروز، عصر پيش از حمله مغول و پس از آن، يکی از 
بدترين ادوار تاريخی ايران به حساب می آيد )مسجدی و همکاران، 

1392 و طباطبايی، 1390، نيازکار، 1389(.
به  و  تقسيم  منثور  آثار  و  منظوم  آثار  دستة  دو  به  سعدي  آثار 
شاهکار  می شود.  گفته  کليات  او  منثور  و  منظوم  آثار  مجموعة 
از  است.  بوستان  او  منظوم  آثار  شاهکار  و  گلستان  او  منثور  آثار 
آثار  اخالقی.  و  غنايی  دارد،  وجه  دو  سعدی  آثار  ديگری  جهت 
اخالقی او در گلستان و بوستان، و آثار غنايی او در غزليات، قطعات 
ديده می شود. بوستان و گلستان دو کتاِب مکمل اند )جدول 2(، 
گلستان پس از بوستان تأليف شده و با متنی بسيط تر واحدهای 
کوچِک آن مستقل اند. گلستان، قصه گويی، اندرزها و کلمات قصار 
را شامل می شود و تاريخ نگاری ندارد؛ از سنِت رايج فاصله گرفته 
و به امور مربوط به زندگی و منش مخاطبانش می پردازد )نيازکار، 

.)1389
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روش شناسی
هر اثِر ادبی و هنری اگرچه آفريده ذهن يک فرد است، ازآن جهت 
تاريخی  و  فرهنگی  جمعِی  متِن  يک  از  فردی  ذهِن  هر  که 
برمی خيزد، به آن تکيه دارد و محدود به آن است، فراورده يک 
زندگانی تاريخی و فرهنگی نيز هست. ازاين رو با هم سنجی آنچه 
تالش  تماميت  يک  همچون  متن  به  نگريستن  و  آمده  متن  در 
می شود به ناگفته ها از خالل گفته ها راه يافت. بدين ترتيب ضمن 

توجه به تاريخيت متن از معنای واژه باغ ابهام زدايی می شود. 
در اين مسير، مبنا کليات سعدی است و از آثاری که جهان شناسی 
وی را بررسی کرده اند جهت فهم بهتر و چند سويه سازی ابيات 
پارادايم  در  مقاله،  در  کارگرفته شده  به  روش  استفاده شده است. 
تفسيری و راهبرِد آن ترکيب دو مرحله اِی آماری و معناشناسی 
آنچه  و  صريح  معنای  بنابراين  است.  تلويحی  ضمنی-  نوع  از 
خدا  معنی  به  بغ  شکل  به  باغ  واژه  ريشه  مورد  در  به عنوان مثال 

انجام شده است )دهخدا( هدف نيست. 
از  به صورت ديجيتالی  باغ  واژه  با جست وجوی  ابتدا  روند تحقيق 
کتاب »کليات  با  آن  تدقيق  و  تطبيق  و سپس  »سامانه گنجور« 
سعدی به تصحيح محمدعلی فروغی نشر هرمس« جهت کنترِل 
آغازشده  ابيات  فراوانی  و  پراکندگی  صحت و همچنين شناسايی 
ارتباط  در  يک بار  شعر،  يا  حکايت  مفهوِم  بررسِی  سپس  است. 
کليت  با  ديگر  باِر  و  است  استفاده شده  آن  در  باغ  که  بيتی  با 
ساختار انديشه سعدی از طريق مقايسه با آثار »سعدی شناسی« 
انجام شده است. بنابراين شناسايی رابطه جز و کل در سطِح واژه 
باغ تا شعر به صورت »درون متنی« و بررسی آن با کل، در سطِح اثر 

و انديشه سعدی به طريق »برون متنی« انجام شده است.
است ،  خواننده گر  يا  بسته   متن   حافظ،   تقابل ِ  در  سعدي   متِن 
يعني  معني  و نّيت  مؤلّف  آشکار است. بايد توجه داشت در بحث  

 گلستان بوستان ردیف
 توجه به نتیجه به جای پندآزادی بیشتر مردم و  پند و نصیحت 1
 اجتماعی-اخالق عملی فردی-اخالق آرمانی 2
 اومانیسم و آزادی جبر 3
 ها فعالشخصیت پذیرها منفعل و پندشخصیت 4
 یطیشرا ساختن به را دعوت هاتوان شخصیتمی راحتی به 5

 زیباتر نمود بهتر و دنیایی
 گاه هك نموده عمل پروابی چنان نیز مواقع برخی پذیرند. دربه راحتی پند نمی

 نمایندمی فراهم را خویش ندامت موجبات
 عمل جةنتی دیگر و یا دنیای به و تنها امید مبتكر و خالق نبوده 6

 اندبسته خویش
 مبتكر و خالق

 زنند و خود نیز مجازاتمی ماجرا را رقم خود پایان آناناهل ماجراجویی و عمل.  نیستند ماجراجویی اهل 7
 یابندمی پاداش و یا شده

 .گوناگون سائلممواجهه با ها در برابر شخصیت واقعی اكنشو پند و اندرزها ،هاافسانه ،هاذكر خاطره 8
 

جدول 2. تفاوت هاِی ساختارِی بوستان و گلستان. مأخذ : نگارندگان برگرفته از نيازکار، 89.

)شميسا،  دارد  لحاظ   شش   حداقل   »موضوع«   ادبی،  هرمنوتيک  
موضوِع  در  شباهت هايی  است  ممکن  اگرچه  بنابراين   .)1389
طبيعت و يا باغ در ميان تمام اشعار ديده شود ولی تفسيِر اليه های 
جنبه  که  دارد  اهميت  »موتيف«  تا  »تم«  از  ادبی  موضوِع  ديگر 
منحصربه فرد ديگری از موضوع را نمايان می سازد. در اين مقاله 
تفسيِر واژه باغ متمرکز بر موضوع، تم و موتيف است )جدول 3(. 

منطق،  نگاِه  با  آن  انواِع  مقايسه  و  سعدی  شعِر  در  تناقض  بحِث 
می دهد،  نشان  نتايج  و  بررسی شده  مختلف  متخصصاِن  توسط 
آثار  موتيِف   .)1389 )دادبه،  نيست  تناقض  دارای  وی  انديشه 
در  می توان  می سازد،  مرتفع  را  ظاهری  تناقض های  که  سعدی 
که  را  فاضله ای  مدينة  سعدی،  دانست.  سعدی  عملی  حکمت 
می ُجسته، در بوستان تصوير کرده است. شگفت اين که در بوستان 
در عيِن تعالی و پرگشايِی انسان به سوی »فردوِس برين«، آدم از 
اين »ديِر خراب آباد« غافل نيست. يعنی جهاِن آرزو و اميد، زمين 
و جهاِن عينی و محسوس را از ياد نمی برد، بلکه به ما خاطرنشان 

می کند که بهتر ساختِن دنيا در تواِن ماست )يوسفی، 1389(.

یافته ها
ازآنجاکه شاعران، طبيعت را يا به عنوان نقشی زيبا و دل فريب در 
و  از عناصر طبيعت در تشبيه  آنکه  يا  شعر خود وصف می کنند 
استعاره برای بيان مقصوِد خود بهره می برند )دزفوليان و رشيدی، 
1392(؛ در بررسِی جز به کِل اوليه، با هدِف يافتِن نگاِه سعدی به 
طبيعت برخی تناقض های ظاهری مشاهده می شود. درواقع برخی 
اشعار »توجه به باغ« و برخی ديگر »دوری گزينی از باغ« را توصيه 

می کنند.



تفسیر مقام باغ در شعر سعدی
7احمدعلی فرزین، امیر هاشمی زادگان

 تعریف عنوان وجه متن ردیف
 مثل باشد. داشته اعتقادي بدان نيست پروراند و اساساً الزمرا مي آن خودآگاه ه،نويسند كه است ايايده موضوع  ()سوژه 1موضوع 1

 .نويسندمي ءانشا باره در آن كه موضوعاتي
 است و صريح  3فشرده ،. موضوعمنتشر است آن زواياي در تمام كه است متن و بنيادي گسترده دهيا آن اما تم ()تم 2مايه درون 2

غرور  احساس آنِ اما تم است باستان ايران تاريخ ،شاهنامه ِ. موضوعاست و ضمني صريحو غير 4گسترده ،اما تم
 ديسع در غزليات نيستند. يكي ، اما هميشهاندکينزد هم به گاهي و تم . موضوعاست و افتخار و مجد و عظمت

 .موضوع نه است مهم تم ادبي هايحثب در .اندکينزد هم به خيلي
 يانب ادبيِ بيان يک در ضمنِ . موضوعاست موضوع يا ادبي هنري روايت ، اما مضموناست و حرفي صريح موضوع مضمون 3

 .تا مضمون دارد موضوع بيشتر سعدي .است همراه اييا با نكته شود، با تصويريمي
 كند. منتقل خواهدمي يندهكه گو است احساسي لحن يا تُن 5لحن 4
 .نيستند يكيهميشه  دو اين و يابديدرم خواننده كه است تأثيري و احساس آن حالت، يا مود اما  6و احساس حالت 5
مدتاً ع سندهينو کياثر يا  با يک شود و انستكرار مي يا در اثر خاصي آثار كسي در كل كه است موضوعي آن مكرر يا موضوع 7موتيف 6

 .است آن به منوط
 

                                                            
1  Subject. 
2  Theme. 
3  Condensed. 
4  Expanded. 
5  Tone. 
6  Mood. 
7  Motif. 

جدول 3. شش لحاظ موضوع در هرمنوتيک ادبی. مأخذ : نگارندگان برگرفته از شميسا، 1389.

برخيز تا تفرج بستان کنيم و باغ
چون دست می دهد نفسی موجب فراغ
کاين سيل متفق بکند روزی اين درخت
وين باد مختلف بکشد روزی اين چراغ

-----
بيا که وقت بهارست تا من و تو به هم

به ديگران بگذاريم باغ و صحرا را
به جای سرو بلند ايستاده بر لب جوی

چرا نظر نکنی يار سروباال را

بنابراين نياز به شناسايی پراکندگی و فراوانی واژه باغ در ميان آثار 
برای تشکيِل يک  نقشة نشانه گذاری جهِت امکاِن استفاده از منابِع 
برون متنی و شناسايِی موضوع، تم و موتيف ضروری است. واژه باغ 
به صورت مستقيم در بوستان7 بار، در گلستان 7 بار، در غزليات 
79 بار و در ترجيع بندها، قطعات، تک بيت ها، قصايد، مراثی و ساير 
مجموعاً 20 بار يافت شد. ازاين بين به سبب وزن و برجسته بودن 
بوستان، گلستان و غزليات، 93 شعر و حکايت مربوط به اين سه 

دسته بررسی شد.
در »بوستان« استفاده از باغ برای فضاسازی و مطرح کردِن موضوِع 
واقعة  برای »وصِف يک  در »گلستان«  پنِد مستقيم«،  و  »اخالق 
برای  »غزليات«  در  و  غيرمستقيم«  پنِد  جهِت  مفهوم  و  تاريخی 
است. درمجموع 48  آن  به  مربوط  و مسائل  به معشوق«  »عشق 
نوع ترکيب از واژه باغ در ابياِت بررسی شده يافت شده که شامل 6 

دسته اصلی است )جدول 4(.
برخی ترکيب ها ماننِد باغ آسمان هم می تواند اشاره به باغی باشد 
که در آسمان واقع است و هم می تواند آسمان به يک باغ تشبيه 

شده باشد. هرچند هر دو، کيفيتی از مقاِم باغ را نمايان می سازند 
ولی در اولی يک کيفيِت سربسته وجود دارد که مربوط به خوِد 
باغ است و اين مقاله در ادامه به تشريح آنها می پردازد و در مورِد 
دوم، مصداقی که باغ در آن واقع شده، خود بازگوکنندۀ يک کيفيت 
است. بنابراين در دسته اول، يک مفهوم به باغ تشبيه شده است 
تفسيِر  در  بايد  می شود.  بيان  باغ  از  نوعی  يک  دوم  دسته  در  و 
مقام باغ، با توجه به کليِت شعر و بيت، نوِع ترکيب و کيفيِت اين 
قابل شناسايی  باغ  از  مقام شناسايی شود. در دسته سوم متعلقی 
دسته  در  استفاده شده است.  مفاهيم  بيان  برای  آن  از  که  است 
باغ  پنجم  قرارگرفته است. در دسته  فعل  باغ موضوع يک  چهارم 
به صورت منفرد ديده می شود که کليِت بيت، نوِع استفاده از باغ را 
نشان می دهد. در دسته آخر نيز باغ در مقايسه با مفهوِم ديگری، 

بيان کنندۀ يک معناست.

باغ به مثابه فضای آشنا
در بسياری از اشعار سعدی، باغ به عنوان »فضايی آشنا برای همه« 
مفهومی  باغ  درواقع  به کاررفته است.  مادی  دنيای  توصيف  جهت 
رفتارها  و  وقايع  روابط،  عناصر،  برخی  که  آشنا  فضاهای  از  است 
)جدول 5( در آن بين االذهانی تر است و به طور مستقيم در کناِر 

باغ به کاررفته اند. 
برای نمونه در شعِر زير با موضوِع فدا شدن برای معشوق و نداشتن 
هيچ انتظاری از او؛ ازآنجاکه واژه نظر معانی مختلف و ظريفی دارد، 
نظر گرفته شود.  نوع می تواند در  اين شعر سه  باغ در فضاسازی 
اول آنکه حداقل دو باِغ »تفرج« و باِغ »برداشِت محصول« می توان 
ديد  عمق  با  فقط  يا  است  ديدن  برای  فقط  ميوه ها  شد.  متصور 
يا اشاره به مهلت  نيست، ديد و  )نظر( می توان سيبی که ظاهراً 
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جدول 4. انواع ترکيب واژه باغ در ابيات بررسی شده. مأخذ : نگارنده.

جدول 5. عناصر، روابط، وقايع و رفتارهای به کار رفته برای شرح کيفيتی از مقام باغ. مأخذ : نگارنده.

 دسته ششم دسته پنجم دسته چهارم دسته سوم دسته دوم دسته اول
تشبیه مفهومی به باغ 

متعلقی از باغ  شدهانیبنوع باغ  شده
 شدهانیب

فعلی در مورد باغ 
 شدهانیب

منفرد  صورتبه
 آمده

باغ در مقایسه با 
 فضایِ دیگر است

 1باغ و راغ / 22باغ /  2تماشای باغ /  2زمین باغ /  1باغ رعیت /  1باغ زندگی / 
 6باغ و صحرا/ 1باغچه /  1/ مطالعه باغ 3دیوار باغ /  1باغ ریحان /  3باغ وصل / 

 4باغ و بستان/ 1باغستان/  1میان باغ گردیدن/ 1باالی باغ /  1باغ سلطان /  2باغ دل / 
  2قلعه باغ /  1باغ مزین /  3باغ حسن / 

22 

 4باغ و بوستان /
 1مالکان باغ /  1باغ اللستان /  1باغ امل / 

4 

 1باغ و دکان/
 2باغ و اللستان/ 1طبق باغ /  1باغ تفرج /  1باغ انس / 

 1هوای باغ /  1باغ روحانی /  1باغ پیروزی / 

11 

 5باغبان /  1باغ بهشت /  1باغ لطافت / 
 1درِ باغ بهشت / 2باغ فردوس /  1باغ عشق / 

 1باغ گل /  1باغ ورد / 

11 

 1باغ گل و نسرین / 1باغ تصور / 
 1باغ عمر / 

12 
 1باغ رخسار / 

 1باغ طبع / 
 1باغ رضوان / 

22 
33 

 

باِغ  بنابراين دنيای ماده به  دادن برای رسيدن سيب وجود دارد. 
تفرجی تشبيه شده است که ميوۀ آن چيدنی نيست و يا اصاًل بدوِن 
ميوه است و بايد آن را تصور کرد و يا بايد صبر کرد تا تکامل يافته 

و ميوه دهد. 
آن که هالک من همی خواهد و من سالمتش

هر چه کند ز شاهدی کس نکند مالمتش
ميوه نمی دهد به کس باغ تفرجست و بس
 جز به نظر نمی رسد سيب درخت قامتش

داروی دل نمی کنم کان که مريض عشق شد
هيچ دوا نياورد باز به استقامتش

 زمان صفت جانوران فعل عناصر گیاهان
سرر، بید، بیار، بیمر،،بی
یصررررود،بی یا،نب طودیب
یو نوو بی ینسررر، نب ک،جب
نسررن، بیستسررن، بی   بی
شرر،درر،یبیس،نبیون و بی
یدر درررر بیی یررر، ب نرر، ب

ی  ،ح،ن.

یو وو بی یمترریب ی رروو ب
یقص،بیید،مبیرو ش، بی

یدرر،یبی یمرر، ب ی ستب،گب
رر،،بیود،بیادررر، بیی
ی ووبی ینسررر،اب درر،گب
ن، ، بیآسر،، یصرر، بیی

یحص، .ش،ر بیجویبی

شرر،ییبی ، بیمدرر،   بی صرر بیی
ت ،جبیف،وغبی قصبیجو  بی  و رر بی

ینر ر،ییی یح یردررررروییب کرر،ی ب
  حرر،نیبیم،و یی رر  بیرو ی ی ی
 ،سیک،ی بیمج،وعیندررسررننبیی
دسرر،ایوفدر  بید،، و   بین،  یرو بی

ید،ر،سننیوریتنیس،م،.

یطرروطرریبی روغب
یم، بیی طر،  ،ب

بیت،بشررنک،می
یمرر،غی دررترربرر ب
سح،بیدوت،،، بی

یس،،،غ.

ی یدوییث،نب یدوییبرب،ب ییمرر،غب جوونیب
یبون وما،س ، بینغ، ییو یبی نگی یدوبیی

شررد،یس ن، بیمدررییدوبیسرر،ید یفتییی
کد،  بیق ی ید، بیصو  یر ب،بیدوسن، ی
  ح،نیبیت،در  بیسرر، ی فن، بیصرررود،یی
قر،مر بیشرررد،یبیدتر ی یکوت، بیدتر ییی

یق،م بیت،،ش، یبید،غی ییوغی)رری(.

صبحبی  رس، بید،یی
یسرررح،بی نو  ریب
یدرر،یی یرنو ب دهرر، ب

یرنو بیو ،میس .

 

از ارتباط با بيِت قبل و بعد، می توان مشاهده کرد هر سه تفسير به 
ترتيب مراِد شيخ است و مقصوِد نهايی، شبيه ديدگاه مالصدراست. 
باغ و ميوۀ آن در اين جهان تنها با صبر و شکيبايی به دست خواهد 
فاصلة  در  که  توصيف شده است  مثمری  باِغ  همان  بنابراين  آمد. 
زمانی تا بار نشستن به صورِت تفرجگاهی است که صبر و شکيبايی 

را برای تکامل نهايی و ميوه نياز دارد.
باغ به عنوان فضايی آشنا در کنار راغ و صحرا، به فضای نزديک و 
دروِن آبادی و در مقابِل صحرا به عنواِن فضاِی دورتر و خارج از 
آبادی و تا حدودی بکرتر آورده شده است. باغ، کليِت مفهوِم فضاِی 
آشنا، بستان جنبة مثمر بودن آن و بوستان جنبة عطرآگين بودن 
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نظير »گفتار شيرين«  ترکيبی  به صورت  باغ  آن است. حواس در 
عنوان شده اند. باغ از يک باغچه تا شهر را در برمی گيرد و در آن 
عالوه بر عناصر گياهی، جانوران، پديده های طبيعی و رفتارهای 
پر تعدد ترين  سرو  می شوند.  توصيف  نيز  قصر  و  ايوان  گوناگون 
طوبی  درخِت  محدود  به صورت  تنها  که  است  باغ  عالی  عنصر 
رفتارش  و  سرو  زيبايی  شمرده شده است.  ارجح  آن  به  صنوبر  و 
هم تراز زيبايی معشوق، حوری، باِغ بهشت و ماه بيان شده است. باغ 
به عنوان فضايی آشنا بيشتر متوجه فصل خزان و بهار است و در 
مجموِع بيشتِر ابيات از تحرک و هياهو خبر می دهند. باغ عنصری 
ارزشمند و گرانبها است و هرچند در دسترس همه بوده ولی نوعی 
نشانه ثروت و دارايی است. صورِت زيبا، قد و قامت، جوالن، غاليه، 
آراييدن، نغمه سرايی و تغييِر جلوۀ باغ صحنه پردازی های متداول 

اين فضای آشناست.

باغ حاصل عمل
و  باغ  سير  بودن  تدريجی  به  مربوط  باغ«  بودِن  »آشنا  کيفيِت 
گسترده بودن هويت آن در زمان از صحرا تا باغ است؛ از زمين های 
حاصِل  تحول،  سيِر  اين  حکومتی.  و  تفرج  باغ های  تا  کشاورزی 
عمِل واقعِی انسان ها با طبيعت در سير زندگی ايرانی بوده است. 
و  عمل  برون داد  انقطاع  کرده است  حمله  مغول  که  دورانی  در 
ارتباطش با آزادی باعث جدايِی عالم با عمل شده است و شيخ را 

به پنِد مستقيم و غيرمستقيم واداشته است.
بنابراين باغ حاصل يک عمل است. مقايسه اين گفته با تفکيکی 
که هانا آرنت از کار، زحمت و عمل کرده است مفهوم را واضح تر 
بشری،  زندگی  حفظ  در  توانايی اش  بر حسب  »زحمت  می کند. 
برآوردن نيازهای زيستی ما-مصرف و توليد مثل- داوری می شود؛ 
برای  که  جهانی  حفظ  و  ساختن  در  توانايی اش  حسب  بر  کار 
استفاده بشر مناسب است و عمل بر حسب توانايی اش در منکشف 
ساختن هويت عامل، تأييد واقعی بودن جهان و به فعليت رساندن 

توانايی ما برای آزادی است« )پاسرين دنتروس،32:2006(.
بنابراين مفهوم باغ اشاره به زحمت و کار ندارد بلکه نوعی آزادی 
توليد می کند.  با شرايط،  متناسب  است که شخص  و يک عمل 
بنابراين به جای نااميدی از زحمت و کاِر بی نتيجه ای که از نبود 
توليِد  از  حاصل  اميدی  می گيرد،  نشات  انديشه  تکرار  يا  انديشه 
راه حل به وجود می آيد. در چنين کيفيتی است که باغ بدون گل 
و نسرين نيز باعث شعف است. واقع گرايی برای پيش برِد اهداف 
و تکامل، وجود درخت های بلند و کوتاه در باغ را امری طبيعی 
و  قامت سرو  آرزوی  و  آرمان گرايی  با  رو  به هيچ  البته  و  می داند 

بلندای صنوبر در تناقض نيست.
آز بگذار و پادشاهی کن 
گردن بی طمع بلند بود

هر کرا بر ِسماط بنشستی 
واجب آمد به خدمتش برخاست
ديده شکيبد ز تماشای باغ 

بی گل و نسرين به سر آرد دماغ
----

که در بحر لؤلؤ صدف نيز هست 
درخت بلندست در باغ و پست

اال ای هنرمند پاکيزه خوی
هنرمند نشنيده ام عيب جوی
قبا گر حريرست و گر پرنيان
بناچار حشوش بود در ميان

که  است  باگل  و  بيگل  باِغ  نوع  دو  يا  فصول  دارای  باغ  درواقع 
گل،  عيِن  نبودن  هنگاِم  ولی  است.  باغ  گل دهِی  در  تالش  البته 
هنگام  در  عمل گرايی  و  شکيبايی  زيبايِی  به  اين  و  زيباست  باز 
نبوِد گل در باغ اشاره دارد. باغ کيفيتی است که منفک از واقعيت 
و به صورت تثبيت شده و يا طرح ريزِی صرفاً هندسی نيست بلکه 
مستقيماً سيِر تکامِل تدريجِی زحمت، کار و نهايتاً عمل است. اين 
ارزشمندِی مقاِم عمل گرايی و اشاره به فقدان آن از دوران حمله 
مغول شروع شده و پس از دوره صفوی تاکنون در انحطاط است 
)طباطبايی، 1390( و رديابِی پند در مورِد آن را تا شاعران امروزی 

همچون سپهری می توان ديد. 
 اشتری ديدم بارش سبد خالی پند و امثال

 عارفی ديدم بارش تمنا ياهو
 من قطاری ديدم روشنايی می برد

 من قطاری ديدم فقه می برد
و چه سنگين می رفت

باغ به مثابه آرامش 
همزمانِی زندگی سعدی با حملة مغول و تحميل دردها )جسمی( 
يادآوری  از  با استفاده  باعث شده است سعدی  و رنج ها )روحی( 
همگان  نزد  باغ  مفهوم  در  که  )روحی(  شادی  و  )جسمی(  لذت 
بپردازد.  غيرمستقيم  پندهای  و  وقايع  توصيف  به  هست،  خاطره 
ضمن آن که در غزل های عاشقانه نيز از اين مقاِم باغ به وفور بهره 

برده است. 
نبودی به جز آه بيوه زنی 
اگر برشدی دودی از روزنی

چو درويش بی برگ ديدم درخت
قوی بازوان سست و درمانده سخت

نه در کوه سبزی نه در باغ شخ
ملخ بوستان خورده مردم ملخ

----
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طبيبی پری چهره در مرو بود
که در باغ دل قامتش سرو بود
نه از درد دلهای ريشش خبر

نه از چشم بيمار خويشش خبر
حکايت کند دردمندی غريب

که خوش بود چندی سرم با طبيب

باغ به مثابه خودآگاهی )منظر(
جان ديکسون هانت سه نوع طبيعت را تفکيک می کند. طبيعت 
منظر  به  امروز  که  طبيعتی  رمزگون(،  و  )وحشی  ابتدايی  دنيای 
فرهنگی ترجمه می شود و حاصل فعاليِت غيِر خودآگاِه مردم در 
بوم است و طبيعتی که نوعی خودآگاهی و تأمل در آن به صورت 
اينکه  حين  باغ  است  معتقد  وی  می شود.  ظاهر  باغسازی  هنِر 
بيرون  دوباره  خود  است  دوم  و  اول  طبيعت  ارادِی  غيِر  محصوِل 
)هانت،  می کند  ايجاد  را  دو  آن  در  اِرادی  کاوِش  و  باغ  از  رفتن 

 .)1392
بنابراين باغ پيوندي بنيادي با آگاهي دارد. در شعِر سعدي هر سه 
نوِع طبيعت را مي توان مشاهده کرد. باغ در زماِن سعدي موضوِع 
به  باغ  هاي  مقام  از  يکي  بنابراين  است.  بوده  بررسي  و  مطالعه 
رسميت شناختن علل طولي و قابليت تأمل در عالم با استفاده از 
عناصر طبيعي و مصنوع است. تفاوِت مطالعة سعدي با غرب در اين 
است که آنها ابتدا به شناخِت نسبت هاِي زيبايي شناختِي هندسي 
و عيني پرداخته اند ولي در اينجا مطالعه براي تفسير حالی التفاتی 
را  باغ  عناصر  نگر  آيه  ديدي  با  باغ  سازماندهي  مثال  برای  است. 
مواهبي حامِل بوي يار و مايه التفات او ترسيم می کند که حتی 
ستايش صاحب ديوان )عطاملک جوينی( نيز در سير علل طولی 

توجيهی آگاهانه دارد که جنبه ای از بعد اجتماعی و عمل است.

طبيعت اول: 
برخيز تا تفرج بستان کنيم و باغ 

 چون دست می دهد نفسی موجب فراغ

طبيعت دوم: 
بستان و باغ ساخته و اندران بسی

ايوان و قصر سر به فلک برکشيده گير

طبيعت سوم: 
تو آن نه ای که چو غايب شوی ز دل بروی

تفاوتی نکند قرب دل به بعد مکان
 تو گر به رقص نيايی شگفت جانوری
ازين هوا که درخت آمدست در جوالن
   تو خود مطالعه8 باغ و بوستان نکنی

که بوستان بهاری و باغ اللستان

باغ به مثابه تماشای کل
خوب  کی  داشت.  تمرکز  بايد  يعنی  است،  جمع  به  بردن  »لذت 
بيشتر  وحدت  هرچه  باشيم.  داشته  تام  التفات  وقتی  می بينيم؟ 
باشد لذت بيشتر است« )دينانی، 1394(. در عالِم ماده به سبب 
کتاب  يک  نيست.  جمع  و  است  گسترده  زيبايی ها  زمان مندی، 
تا گسترده شود و در طی  نياز دارد  جمع است ولی خواندِن آن 
زمان فهم شود، پس از پايان به يک جمع تبديل می شود و لذت 
آفرين است؛ اگر جمع نشود لذت ندارد. اين سيِر جمع شدن در 
متکثر  عناصر  از  معنادار  روابِط  انتخاِب  حاصل  کليت،  يک  قالب 
است. يکی از کيفيت های مقام باغ، جمع بودن و تمرکز است که 
باعث لذت است. از سويی تماشای باغ در شعِر سعدی به معنی با 
ديگران نگاه کردن است و در اين جمع، احساس حضور معشوق 
يا خدا نيز الزامی است. انتخاب در باغ شامِل تکثر است و با تأمل، 
ارتباِط وحدت بخش، شناسايی و لذت بردن تأمين می شود. تکثِر 
باغ، با تأمل و انتخاب در کنار ديگران قابل جمع شدن و فهم يک 
ديگران  با  و  ديگران  واسطه  به  کليت  درک  درواقع  است.  کليت 
تقويت می شود. از اين رو جمع بودن يعنی درک کليت با همراهی 

و مقايسه در جمع.
هر چه در روی تو گويند به زيبايی هست

وآن چه در چشم تو از شوخی و رعنايی هست
سروها ديدم در باغ و تأمل کردم

قامتی نيست که چون تو به دالرايی هست
----

باغ فردوسست گلبرگش نخوانم يا بهار
 جان شيرينست خورشيدش نگويم يا قمر

----
بستان بی مشاهده ديدن مجاهدست

 ور صد درخت گل بنشانی به جای يار
بنابراين برای آنکه معشوق را دارای کيفيِت جمع بداند، ماهيت های 
مجزا مثل گلبرگ، بهار، خورشيد و قمر را انکار و در يک جمع به 
باغ فردوس تشبيه می کند تا بر جمع بودن مقام او به عنوان يک 
کليت تکيه کند. اگر صد درخِت گل هم در بستان باشد تا زمانی 
لذت  از  نباشد، خالی  تمرکز  برای  انتخاب  امکاِن  تکثر  اين  از  که 
است. شمول گرايی و تنوع در باغ کيفيِت وسيع بودن را نيز هم از 
جهِت مقياِس مادی )شامل تماِم عالم به غيراز خدا( و هم از جهِت 
با خدا  فراوان ولی در مقايسه  )زيبايی و کششی  مقياِس معنوی 

ناچيز( الزامی می کند. 
گويم قمری بود کس از من نپسندد

باغی که به هر شاخ درختش قمری بود ]...[
در عالم وصفش به جهانی برسيدم

کاندر نظرم هر دو جهان مختصری بود
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متبادر  ذهن  در  عظيمی  معنوی  و  مادی  وسعِت  باغ،  بنابراين 
اين  در  سرگردانی  و  است  برتر  آن  بر  خداوند  تنها  که  می کند 
وسعت تنها به واسطه جمع بودن عناصر و احساس حضور خدا در 

قالب يک کليت به پويايی و سرور تبديل می شود.

باغ به مثابه آفرینش 
و  مفاهيم  بيان  برای  سعدی  غزل های  در  به وفور  باغ  واژه 
فضاسازی هايی که به تفسير داستاِن آفرينش انسان مربوط است 
آفرينش، چگونگی  داستاِن  اشعار شرِح  اين  در  استفاده می شود. 
و  فصول  از  استفاده  با  عشق  سختی های  و  جان  در  عشق  تولِد 
بيان شده است.  رياحين  بوِی  و  باد  باغ همچون  پوياِی  پديده های 
وقايع باغ همگی به سبب آيه نگری، خبر و خاطره از يار ارجمند 

هستند. 
از دسِت  اين ديدگاه که »داروِی تلخ  برای شرِح  »بازِی چوگان« 
از شيرينِی دسِت ديگری است« مطرح می شود. تفسيِر  بهتر  يار 
سعدی از پيمان روز نخستين آفرينش به گونه ای است که خود را 
گناه کار نمی داند ولی چون معشوق اين را امرکرده آن را پذيرفته و 
سختی ها و زيبايی های دنيا را در مسير بازگشت دوباره به معشوق، 
شيرين می داند. اين ديدگاه با تفسيِر حافظ مبنی بر توافقی ِسری 
بين خداوند و انسان برای برپايی يک بازی در عالم تفاوت هايی نيز 
دارد )آشوری، 1393(. بدين ترتيب تناقضی که در »توجه و رد 
باغ« و يا »تشويق به صبر« برای بار دادن درختان باغ و از طرفی 

»عدم امکان شکيبايی« وجود دارد، رفع می شود. 

چو نيست راه برون آمدن ز ميدانت
 ضرورتست چو گوی احتمال چوگانت
به راستی که نخواهم بريدن از تو اميد

 به دوستی که نخواهم شکست پيمانت  ]...[
اگر نه سرو که طوبی برآمدی در باغ
  خجل شدی چو بديدی قد خرامانت

----
گفته بودی همه زرقند و فريبند و فسوس

سعدی آن نيست وليکن چو تو فرمايی هست
باغ به سبِب نمايِش سيِر تکاملی که در فصول طی می کند شامل 
به  آنچه  ولی  است.  يار  التفات  همگی  که  است  سختی  و  نعمت 
صورِت جوهر نگاه سعدی می توان ديد کيفيِت خالق بودن باغ و 
زمينه سازی برای سير تکامل است و نه عينياتی ثابت که در سير 
علل طولی نقشی ندارند. اين به شدت با مفهوِم جمع )فهم يک 
کليت( در باغ نيز گره خورده است. باغ مجموعه گل و درخت نيست 
به عنوان  کائنات  منظومه  مانند  است  عامل  و  بارور  کيفيتی  بلکه 
چرخ آسمان و نه خورشيد به تنهايی. باغ عامِل پويايی و حرکت 
معادل چرِخ مه و خورشيد عنوان شده است نه محصوالت آن يا 
مدام  تطبيق پذيری،  انعطاف پذيری،  جنس  از  کيفيتی  باغ  گل. 

نوشونده و توليدکننده دارد.
خورشيد و گلت خوانم هم ترک ادب باشد
چرخ مه و خورشيدی باغ گل و نسرينی

نتیجه گیری

در شعر  »باغ«  که  می نمايد  را صورت بندی  فرضيه  اين  يافته ها 
سعدی نه اشاره صرف به يک عينيت بلکه متاثر از فهم مردمان 
پنج کيفيِت »آشنا  بر يک »مقام« است که حداقل  اشاره  ايرانی 
بودن« )در مقابل بيگانه(، »عمل بودن« )در مقابل زحمت و کار(، 
»لذت و شادی داشتن« )در مقابل درد و رنج(، »آگاهی داشتن« 
)در  )جمع(«  بودن  کل  و  »وسيع  ناخودآگاه(،  تعامل  مقابل  )در 
مقابل حقير و پخش بودن( و »مولد بودن« )در مقابل محصول( در 

آن بنيادی شمرده می شود. 
درواقع تمامِی عناصِر مادی که مستقيماً در کناِر واژه باغ در نگاِه 
بين االذهانی ترين،  بنابراين  و  4و5(  )جدول  است  مطرح  سعدی 
برای توصيِف کيفيت هاِی مختلف مقام باغ به کاررفته اند و نه برای 
اشاره به عينيتی به نام باغ. بنابراين هنگاِم ملقب کردِن مفهوم يا 
فضايی به باغ و يا استفاده ترکيبی از آن می بايد کيفيت های اين 
مقام تأمين شود و صرف تسلط بر اصول هندسی و علوم طبيعی، 
و  انتخاب ها  بود.  نخواهد  باغ  مصنوعی  و  طبيعی  عينِی  عناصِر 
تأمين  را  فوق الذکر  کيفيت های  هم افزايی،  با  که  رابطه ای  نوع 

می کنند باغ را شکل می دهد؛ باغی که نوعی مقام و منظر همچون 
فرهنگ  در  و  است  يا »وطن«  »مادر«  عينی-ذهنی  کيفيت های 
و  اجتماعی  پيوندهای  معنايی  اشتراک  ايجاد  طريق  از  می تواند 

هويتی برقرار سازد.
تفسيری که از اشعار سعدی ارائه شد گويای آن است که »باغ«، 
»باغ«  بلکه  نيست؛  آن  نظاير  و  کاخ  و  بلبل  و  و درخت  دار  گل، 
رابطه ای خاص، »فضايی  توليد  با  اين هاست که  از ميان  انتخابی 
تدريجی  سير  واقعيِت  آشنايی،  اين  می کند.  تداعی  را  آشنا« 
غرب  گذشته،  تکرار  فضا  اگر  و  است  آن  »عمل«  و  زحمت  کار، 
بيگانه محسوب می شود. فضايی  باشد  ثابت  و  الگويی عينی  يا  و 
سرزمين«  يک  انسان هاِی  واقعی-تاريخِی  »فهِم  از  مستقل  که 
به  را  زندگی  تا  زيست  سطح  ملزومات  نمی تواند  شود  پايه ريزی 
صورت »لذت بخش و شاد« همچون يک باغ تأمين نمايد. تنوِع باغ 
از طريق »انتخاب ها« به  به گونه ای است که وقايع متعدد در آن 
بازنمايی »آگاهی« از جايگاه انسان در علل طولی و هستی منجر 
می شود و به لحاِظ وسعِت بعِد مادی و معنوی متبادر کنندۀ شکوه 

11



فصلنامه هـنر و تـمدن شـرق
سال چهارم| شماره سیزدهم| پاییز 1395

فراوان و مفهومی عالی و غرورآفرين است که می تواند نظمی ملی 
را در زندگی جمعی تقويت کند.

بنابراين »باغ« از نگاه سعدی »مقامی« است که برای »برانگيختن 
مفهومی«  به  کيفيتی  کردن  »منتسب  يا  و  شخص«  در  حالتی 
با  واقعی  ارتباط  آشنايی،  حالت  »مقام«،  اين  می شود.  استفاده 
زندگی، لذت و شادی، آگاهی، وسعت، تمرکز، زايايی، اميد و تکامل 

را در نگاه سعدی متبادر می کند که هرچند شامل عناصر متکثر 
شناخِت  و  آگاهی  ميرسد  نظر  به  نيست.  آنها  ولی  هست  عينی 
اين کيفيت ها در ديسيپلين منظر می تواند به پايان انحطاط باغ 
به عنوان يک معنای بين االذهانی کمک نمايد و از برخورد با باغ 
»فضای  »پارک«،  عنوان  با  تکراری  و  ثابت  عينيت  يک  به عنوان 

سبز« و يا »محيط زيست« بکاهد.
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