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 ایرانیبازشناسی مفاهیم گیاهان در باغ

 سمیه هاتفی شجاع

ایران -واحد علوم و تحقیقات ، تهران–دانشگاه آزاد اسالمی  -دانشجوی کارشناسی ارشد معماری  

somayeh.hatefishogae@srbiau.ac.ir 

 

 چکیده 

معماران مسلمان با الگوگرفتن از این مفهوم باغهایی در زمین و  ان اخرت توصیف نموده استرا در جهبهشت قرآن کریم 

ایرانی از نظر کاشت ، زیبایی و سودمندی بسیار مورد توجه هستند و با برین است .گیاهان در باغساختندکه تمثیلی از بهشت 

به طور کلی به دو دسته درختان وگلها تقسیم  در محیط دارند و ییندازی و زیبایی نقش به سزااهداف متفاوتی از جمله سایه

ها و طراحان منظر ضرورت دارد ایرانی به منظور ارتقاء سطح دانستهتوجه به مفاهیم عناصر گیاهی موجود در باغ. .شوندبندی می

 ایرانی از دوباغموجود در مفاهیم گیاهان شود  به بررسی و بازخوانی در این نوشته سعی می  بهشت قرآنی، توصیفات با توجه به.

ای مطالعه کتابخانه و ستفاده از روش توصیفی تحلیلیا با که پرداخته شود قرآن کریم با استناد بر  دیدگاه مفهومی و زیبا شناختی

مصداق انها اشاره  به نتهااایرانی از دیدگاه قرآن پرداخته شد و در در این مقاله به بررسی مفاهیم گیاهان در باغگیرد .صورت می

  شود .می

   

 

 

 

 

 

 

  ایرانی ، عناصر باغ، گیاهانباغ، باغکلیدواژه : 
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 مقدمه 

تصاویری که انسان از سرسبزی و خرمی طبیعت دارد ،  های جمال خداوند است با تکیه برقرآن کریم که خود آیاتی از جلوه

ها ، باغهایی را در این اسالم معماران مسلمان با عنایت به این توصیفبهشت را در جهان آخرت توصیف نموده است و پس از 

( ) انصاری ، 79، 1354اند که به راستی تمثیلی از بهشت است که در قرآن توصیف شده است) هنر فر، جهان فناپذیر ساخته

-در باغ موجود مفاهیم گیاهان بازخوانی شود  بهدر این نوشته سعی می  بهشت قرآنی ، توصیفات با توجه به( . 40، 1386

مطالعه  و استفاده از روش توصیفی تحلیلیبا که پرداخته شود کریم با استناد بر قرآن ایرانی از دودیدگاه مفهومی و زیبا شناختی

ن منظر ها و طراحاایرانی به منظور ارتقاء سطح دانستهتوجه به مفاهیم عناصر گیاهی موجود در باغگیرد .ای صورت میکتابخانه

 ضرورت دارد .

 پیشینه عناصر باغ

اند . اسالمی از آغاز تا حال دارای عناصری مشترک بوده که با وجود گذشت سالیان ، ارزش گذشته خود را در باغ حفظ کرده باغ

که قرآن درباره دو عنصر در توصیفی اند . ایناصلی را بازی کرده ها همواره نقشدرخت و آب عناصر طبیعی هستند که در این باغ

های مربوط با محل پیدایش اسالم و بهشت دارد نیز نقشی موثر و فراگیر دارند . از اینرو با بررسی اهمیت درخت و آب در فرهنگ

) پور توان به درک پیشینه این عناصر ، خارج از فضای اسالم توفیق یافت اشاراتی که در کتب آسمانی پیشین از قرآن آمده می

 ( . 24، 1387، جعفر و وثیق

گیاهان در باغ ایرانی گذشته ازجنس وگونه ،از نظر محل قرار گیری ،طرح کاشت، زیبایی وسودمندی بسیار قابل مالحظه هستند 

ایرانی با اهداف متفاوتی از  های. گیاهان در باغ کندحتی در حفاظت باغ در مقابل عوامل طبیعی مخرب نقش مهمی را ایفا می و

محصول دهی وتزیین باغ به کار می روند واز انجا که سود مندی یکی از اصلی ترین ویژگی های باغ سازی  جمله سایه اندازی ،

به همین نسبت  اند،دادهن درختان سایه افکن تشکیل میآوه و پس از یباغ را درختان مبیشترین حجم گیاهان  ایرانی است ،

( جایگاه گیاهان در باغ در فصول مختلف متفاوت 1384،81)بهرام ،آیدمیزان کمتری در باغ به چشم میان تزیینی به گیاه

ب روان ،هوای مصفا وفضای آیه ،گل ، میوه ،بو،طراوت وشادابی ،در تابستان :سا و است ،به طوری که در بهار :شکوفه ،گل ،عطر

مستان :هندسه عیان و سر افرازی پویا ورقص برگ ها، در ز هایه های الوان، رنگاستراحت،در پائیز:هنگامه وغوغایی از میو

( گیاهان به طور کلی 1387،67یان ،را به تصویر می کشد. )کالستن،رخزان زده ع  هایغوش شاخهآختان همیشه سبز در رد

گیرند مورد بررسی قرار میسه جنبه مفهومی ،کارکردی وزیبا شناختی  از .کهشوندبه دو دسته درختان وگلها تقسیم بندی می

 .( 1388،31)زمانی و همکاران ، 
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 ایرانیبازشناسی مفهومی گیاهان در باغ -1

 مفهوم معرفتی درخت در مبانی اسالمی                                     1-1  

از درخت ،اندیشه  طبیعت ،نخستین اسباب دنیوی تجلی ساحت الهی بر انسان است. در این میان کمتر چیزی که بتواند زودتر

ه بیرون و باال است ،زیرا شاخه هایش ب ،زیرا درخت برای نیل به کمال رشد ،امکان مکانی وزمانی داشته آورد کمال را در ذهن

است  شدهن بسته نیست ،بلکه باز است. از این رو همواره در مبانی اسالمی به جنبه معنوی درختان توجه میآمتوجه است ،کمال 

 ران ، همان(.و همکا ) زمانیفریده الهی را گرامی انگاشته اند.آبسیاری از منابع معرفتی نیز این و عالوه بر ایات قران کریم ،

                                           نآمفهوم معنوي درخت در قر1-2-1   

یاد شده است. واژه شجر در حقیقت به معنای هر چه از روییدنی ها که تنه "شجر "در قران کریم در اکثر موارد از درخت با واژه 

-میسوره مبارکه نساء  65یه آیز استفاده شده است .چنان که در ن"وتنازع شجر "می باشد. عالوه بر این در قران از لفظ "دارد

نه "فال و ربك ال یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم ال یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما ":  خوانیم

نزاعشان تنها تو را حاکم کنند و ر انکه در خصومت و گبه حقیقت اهل ایمان نمی شوند م ننین نیست قسم به خدای تو که ایناچ

مورد نیز کلمه  نباشند. در ای نگاه به هر حکمی که کنی هیچ گونه اعتراضی در دل نداشته و کامال از دل وجان تسلیم فرمان توآ

برگ وشاخه درخت را مثل ن جهت مشاجره مینامند که سخن دو خصم آقرابت دارد چرا که منازعه را از با معنای درخت  "شجر"

میزد. ولی به طور کلی واژه شجر با اشکال مختلف بارها در قران مورد استفاده قرار گرفته است که هر کدام بیان آدر هم می 

ش و حیات باز پسین ،خداوند ن می باشد. مثال در سوره یس در بحث بسیار مهم افرینآمختلف  هایکننده صفات متنوع و ویژگی

تش در دل آ"امام فخر رازی می گوید : کند.موز نقل میآشگفت وعبرت   ایرا از درخت سبز به عنوان پدیده آتش مدنآپدید 

برای   ایفرینش اتش و ذکر اتش در درخت را به عنوان مقدمهآوخداوند شعله حیات در پیکر انسان است  همانند درخت ،هم

تش آپس چون به "سوره قصص می خوانیم  30یه آچنین در( هم91، 1386فرینش بزرگ خود بیان کرده است )بیستونی ،آ

)قصص ،ایه  "مد که :ای موسی ،منم ،من ،پروردگار جهانیان آجایگاه مبارک ،از ان درخت ندا  آنرسید ،از جانب راست وادی در 
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)مؤمنون  "ان است.که روغن ونان خورشی برای خورندگ  آیداز طور سینا درختی برمی"سوره مومنون داریم :  20( در ایه  30

 موارد استفاده درخت در قران در سوره های مختلف متفاوت است. ( 20،ایه 

  

 پور مهریز و شاهزاده ماهان باغ پهلوان:   3و2ویر شماره اتص

ایرانی باغهای درخت در قرآن را به همراه توصیف به کار گرفته در مورد آن و تطبیق آن با نمونه کالبدی در جدول زیر انواع نقش

 دهد .نشان می

 

 ( 32،  1388ایرانی ، ماخذ : )زمانی وهمکاران ، : جنبه معنوی درخت در قرآن کریم و تبلور ان در باغ1جدول شماره  

 درختان بهشتی 1-2-2    

طوبی، سدره ،سدر و  شود که در این میانهای ایرانی نیز دیده میدرختان وسایه آنها از زیباترین تعابیر بهشتی است که در باغ

های بهشتی که در مقام تمثیل در اند . براین اساس گیاهان باغطلح از جمله درختان بهشتی هستند که در قرآن توصیف شده
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داربستی و  گیاهان -2گیاهان گرمسیری وسردسیری  -1توان چنین بیان کرد : شود ، را میهای ایرانی نیز به وفور یافت میباغ

گیاهان  -6داردار وغیرسایهگیاهان سایه -5خودرو وغیر خودرو  گیاهان -4داردار و غیر میوهگیاهان میوه -3غیر داربستی 

و غیر  "جنات معروشات  "غیر داربستی "گیاهان داربستی و  "نیز به دوگونه  1متشابه و غیر متشابه در سوره انعام آیه 

نژاد ، ( بدان اشاره دارد )انصاری ومحمودی 2،  6، ج66-1353،اشاره شده است که تفسیر نمونه ) مکارم  "معروشات

نین معتقد به فرشته مقدسی طرح بوده است . ایرانیان قدیم همچاحترام و تقدیس درخت از دیرباز در ایران م( . .1386،45

بردن از گرمای جهنمی اقلیم شد .شاید پناه به گل و گیاه ، موجب ناراحتی و خشم او می بودند به نام )اورز( که صدمه زدن

خشك و سوزان به سایه طوبایی درخت ، دلیلی بر این گرایش بوده است و به همین دلیل درختان کهن سال که نقش اساس در 

. دراین میان به برخی از (61، 1392اند) گودرزی سروش، گرفتهتنظیم اکوسیستم محیط داشتند مورد توجه و تقدیس قرار می

 شود .اشاره میدرختان بهشتی 

 طوبی1- 1-2-2

شم روشنی ، زندگی پاک ، دوام ت که از نظر لغوی به معنای فرح وچاس به کار رفته "طوبی "کلمه  290تنها در سوره رعد آیه 

اش در اند که ریشهخیر ونظیر اینها آمده است . تفاسیر قرآن بر اساس روایتی از رسول اکرم طوبی را درختی در بهشت دانسته

 درخت یك شاخه در آن خانه کشیده باشند . منزل رسول خدا )ص( است و هیچ منزلی در بهشت نیست ، مگر آن که از آن

 المنتهی سدره1-2-2-2

هفتم در اصل عرش و برگ آن بر سر عالمیان است .  اند که بر باالی آسمانرا تفاسیر قرآن درختی دانسته "المنتهیسدره"

  ن نسبت به بهشت و تصاویر آن دارددر توصیف بهشت در قرآن آمده است ، نشان از اعتقاد مردم ایندورا کثرت کاربرد عباراتی که

 مخضود و طلح منضود رسد1-2-2-3

دار که ) درختان موزپر برگ سایه"خار( و طلح منضود سد مخضود ) درختان سدر پر میوه بی"سوره واقعه از  29و 28یات در آ

 ( .45، 1386نژاد ، باال روی هم چیده شده ( نام برده است ) انصاری ، محمودیشان از پایین تا میوه

  

 : باغ دولت آباد   5و4تصاویر شماره 

  اسالمی      -مفهوم معنوي درخت از منظر عرفانی 1-3      
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بنابر دیدگاه عارفان در باغ تمامی گیاهان خود را وقف ذکر خداوند و نماز گزاردن بر او کرده اند و از این لحاظ به فرشتگان می 

واز مناجات آدرختان در حال نماز گزاردنند و پرندگان "مانند که کارشان صرفا حمد پروردگار است .جالل الدین رومی می گوید :

( .به نقل عارفان درختان دستان خود را به سوی اسمان 71، 1386)بیستونی ، سجده سر خم کرده است و بنفشه به اندسر داده

می گشایند و از انجا که برگ چنار همواره به دست انسان تشبیه شده است ،این درخت را معموال پیش نماز گیاهان نماز گزار باغ 

-که درختان برگ هایشان را از دست می دهند و به حالت بی برگی میو در پائیز  ( 121، 1386دانسته اند. )عبد اهلل دفاع ،

که بدون تعلقات بیرونی  و دنیوی و در نتیجه بی غم و اندیشه و در حالت دعا وتضرع و با فقر  مانند،به عارف کاملی میرسند 

نشانه  می دانند. رشد مداوم نباتات شدگی مطلق در برابر خداوند ایستاده است. عارفان درخت را صورت مثالی و نماد تطور و نو

حد است. در مبانی عرفانی هر یك از درختان به نوعی دارای واور اسطوره بازگشت جاودانه به اصلی آتجدید حیات ادواری و یاد 

ز اعتقادات ای او مملو از نمادهایی است که مجموعه ایرانی ، محیطی همواره سرسبزرو باغاین از. نماد ونشانه خاص خود میباشد

 کند .را به آدمی یادآوری می

  

 : باغ فین کاشان  7و6تصاویر شماره 

 ایرانیگیاهان در باغ زیبا شناختی رویکرد  -2

 رویکرد زیبا شناختی و کارکردي درختان در باغ ایرانی    2-1   

  هرگز به صورت اتفاقی و بی منطق نبوددر باغ ایرانی کاشت تمامی درختان برای منظور و هدف مشخصی انجام می  گرفت و 

( Geographical,1957,11).  باگیرند ، که بر مسیرهای محوری ، درختان سایه افکن در دو طرف مسیرهای باغ قرار می 

ا (. این درختان در مواقعی تنه 71، 1387)لثچینسکی ،گذارندتوجه به اهمیت انها و با اتکا به نوع درخت سایه افکن تاکید می

نار و مواقعی دو نوع مانند چنار وسرو. در اطراف باغ در جوار دیوار،مسیر حرکت وجود دارد ،که چیك نوع درخت می باشند ، مانند 

در انجا نیز درختان سایه افکن بی بار یا سایه افکن میوه دار مثل گردو ،به طور ردیفی در کنار نهر قرار می گیرند. در محورهای 

ا به صورت قائم قطع کرده و مسیرهای بین کرت را تشکیل می دهند نیز درختان سایه افکن به طور فرعی که محور اصلی ر

،که بر اساس انواع قابل رشد در اقلیم های مختلف تفاوت  اندگرفتهردیفی کاشته می شوند. در میان کرت ، درختان میوه قرار می
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سایه افکن اطراف مسیرها در کرت های خود ،درختان نارنج دارد. که . برای نمونه باغ دلگشای شیراز به غیر درختان  کرددمی

،برای کمك بیشتر به  نماآب(. در دو خیابان دو طرف کرت یا 124، 2-1386)بل ، کندبوی دل انگیز انها در بهار هنگامه می

نمودند تا سایه درختان دو طرف همه سطح گذرگاه را بپوشاند و به این باغ را باریك تر انتخاب می  هایایجاد سایه ،گذرگاه

داالن سرپوشیده از درختان می ساختند. همچنین زمانی سطح کرت ها به اندازه ای پایین تر از سطح راه های محوری قرار می 

ای ایرانی پیرامون استخر را با درختان گیرند که پیاده رو به راحتی می تواند از میوه درخت نزدیك محور استفاده کند. در باغ ه

ن کنار استخر و حوض نمی ولیک که اب زیاد باشد ، کاشتندنارون ،افرا ،مورد وارغوان می پوشانند. بیدها را هم در جایی می

ند. چرا یرا لبه حوض را میشکست . در کنار گذرگاه و جوی اب درختان خزان دار وهمیشه سبز را کنار یکدیگر می کاشتزکاشتند ،

 1387،48جاودانگی ، نیروی حیات جوانی ،نیرومندی ونیروی زاد و ولد هستند. )حیدری ، که همواره سبزها نماد بیمرگی،

(تغییر شکلی که درختان چنار در چهار فصل سال از نظر رنگ وبرگ ها و یا ریزش انها دارند ،در مجاورت درختان سرو وکاج که 

تقریبا یك هزاره است   آورد .ستند ،تنوع زیادی در رنگ وطرح و حجم باغ ایرانی به وجود میهمواره برگ داشته و سبز رنگ ه

که عرفا وشاعران فارسی گوی کمال تجلی الهی را در گل دیده اند. با این حال این گل الهی را هرگز نمی توان به درستی وصف 

کلماتی حاکی از  تواندمی ،  بردها بلبل که دور از گل به سر میکرد ،شاعر تنها می تواند شرح هجران بلبل از گل را بسراید ،تن

از سر می دهد. محمد اقبال فلسفه خود را بر اساس  همچنان که نی پس از بریده شدن از نیستان او ورد،آستایش وشوق بر زبان 

وازی آو او را قادر می سازد تا همین مفهوم پی ریخته و بر این باور است که جدایی وفراق ،انسان را به حرکت وا می دارد 

مولوی نیز  ( 44، 1386سوزناک سر دهد و زیبایی بیافریند ،درست مانند بلبل که مشتاق رسیدن به گل است )عبد اهلل دفاع ،

در  عشق به معبود را  .عارف( . 46)همان ، بلبل ایشان که ارد او/ در درون خود گلشن دارد او "به این مفهوم پی برده است :

. بسیاری از عارفان بیان کرده اند  یابدو درختان ، در سایه سرو باریك اندام و در سجده خاضعانه بنفشه کوچك می هارای گلو

که چگونه هنگام شنیدن حمد وتسبیح گیاهان به شهود رسیده اند و این تسبیح مداوم پروردگار توسط طبیعت را در قالب حکایت 

 ) زمانی و همکاران ، همان  (ویر کشیده اند. و اشعاری با زیبایی تمام به تص

 

 بهشت اصفهان باغ چهلستون و باغ هشت:    9و8تصاویر شماره  

  ایرانیرویکرد زیبا شناختی وکارکردي گل ها در باغ2-2   

. ترکیب کاشتنداستفاده منطقی داشتند و هیچگاه بدون دلیل چیزی را نمی ها،از بیهودگی پرهیز کرده، از گل ایرانیسازندگان باغ

عملی و تابع روابط و ضوابط و ناظر بر کارایی ،پویایی ومقابله با -در باغ ایرانی به صورت تجربی هاوترتیب کاشتن گل

( .  Alexander,2007,121شد)ناسازگاریهای محیطی بود ونیز زیبایی وچشم نوازی انها در فصول مختلف در نظر گرفته می

ند ،به طوری  که هم از در باغ ایرانی پای درختان بود. به طور ویژه گلهایی کاشته می شد که خاصیتی داشته باش هاجایگاه گل
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وبرخی از انها خاصیت طبی نیز داشت. در میان   کردندنها استفاده میشد و هم از گلبرگ هایشان حلوا ومربا ... درست میآعطر 

کرت فرا روی عمارت اصلی باغ ،اگر استخر قرار نمی گرفت ،گلستان بود. در باغ ایرانی همیشه سعی می شد که در گلستان 

محور  تزیینی بیشتر در باغچه های جلو ساختمان و در محور ورودی و یا  های(. گل 37، 1387همواره گل باشد )مك دونالد ،

در میان کرت برای جلوگیری از هدر رفتن اب و مسائل دیگر   ها. در بعضی از باغ شدنداصلی که متوجه کوشك بود ،کاشته می

ن آبو ،زیبا واقتصادی است ،نگهداری مفید ،خوش ، باشدکه نوعی یونجه است که تا هفت بار قابل درو می . کاشتنداسپست می

،در زمستان این  کندوبه خاک می دهد ،دافع پشه ومگس بوده ،زنبور عسل از گلهایش تغذیه میسان بوده ،ازت هوا را جذب آ

منظره چمن دارد و با رشد بیشتر در  . در اوایل رشد ،کردند استفاده می  هاگیاه را درو می کردند و به عنوان علوفه زمستانی دام

 (124، 1387)لثچینسکی ، گستراندبنفش خوشرنگی را بر متنی سبز می ، نشیندبرابر باد مواج می شود و زمانی که به گل می

. 

 گیري نتیجه

درختان وگلها از دو دیگاه که در دو دسته  ایرانی برگرفته از مبانی بهشت قرآنی است توان گفت نظام گیاهان در باغدرنهایت می

 پردازد .آنها در باغ ایرانی می ات قرآنی و نمونهبه توصیف 1مفهومی و زیباشناختی مورد بررسی قرار گرفت .جدول شماره 
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