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Abstract 

Among different natural elements, water and plants are the 
most important ones. They usually influence the other 
natural elements. If they are carefully taken into 
consideration at the time of environmental design, a more 
qualified sustainable living space could be developed 
which could result in an economic saving as well. 
Meanwhile, it is important to be familiar with the different 
conceptual, functional and esthetic aspects of the 
mentioned elements to be able to organize them in a better 
way. Herein, the wise combination of water and plants in 
the Persian gardens is a remarkable example of its kind 
which crystallizes a sustainable design with respect to the 
above aspects.  

This paper investigates the importance of water, trees and 
flowers –as the leading environmental factors- in Islamic 
documents in addition to some gnostics viewpoints. The 
position of these elements in the Persian gardens is 
discussed afterwards.  

The results show that the Persian garden has a wise, 
philosophical design concept in which the environmental 
factors such as water and plants are arranged, not only to 
provide people with their physical needs (Functional and 
Esthetic aspects), but also to prepare them with a 
metaphysical and intellectual space (Conceptual aspect). 
These qualities have made the Persian gardens survive over 
the centuries, while harnessing a great cooperative 
relationship with nature.    

Keywords 

Persian Garden, Ethical principles, Conceptual Aspect, 
Functional Aspect, Esthetic. 

 
 

 چكيده
 در  ، موجب گرديده كه   به برقراري ارتباط با طبيعت     انسان   وحيامروزه نياز جسمي و ر    

 تلقي شود؛ در ميـان عناصـر موجـود در       طبيعت به مثابه ميراث فرهنگي     جوامع،ة  هم
طبيعت، آب و گياه از اهميت بيشتري نسـبت بـه بقيـه برخوردارنـد و همـواره سـاير                    

 و گيـاه در     تركيـب هوشـمندانه آب    . دهنـد عناصر طبيعـي را تحـت تـأثير قـرار مـي           
دهد كه هر سـه رويكـرد مفهـومي، كـاركردي و            هاي ايراني نشان مي   فضاسازي باغ 

زيباشناختي به خوبي در آن رعايت شده و در واقع رمز پايداري باغ هاي ايراني تبلـور              
چنانچه در طراحي محيط زيسـت  در واقع  . اين سه مفهوم در مجموعه واحد باغ است       

 انتخـاب شـود، محيطـي پايـدار و كارآمـد حاصـل           جايگاه اين دو عنصر بـه درسـتي       
ي به سـه رويكـرد      از اين رو در طراحي طبيعت و ساماندهي عناصرآن بايست         . گرددمي

 . مذكور توجه ويژه مبذول داشت
 آييني متبلور در ميراث –هدف اصلي در پژوهش حاضر بيان مباني و مفاهيم ديني 

ثيراتي از دوران پيش از اسالم و پس از أد تهاي ايران است، كه به نوبه خوكنوني باغ
گر شده است؛ لكن چگونگي آن و همچنين از تفكرات آييني متفاوت در آن جلوه

هاي پيش يا پس از اسالم انديشه ثيرگذاريأپيدايش اين تفكرات و ميزان يا تفاوت ت
اين در باغ ايراني، مورد نظر پژوهش حاضر نبوده و هر گونه پرسش در علل پيدايش 

در حقيقت پژوهش حاضر به . تفكرات نيازمند واكاوي در پژوهش هاي ديگر است
دنبال آن است كه با ارائه مستندات و مصاديق مختلف ديني آييني و عرفاني، بدين 

هاي ايراني، ريشه در مفهوم تاكيد نمايد كه كانسپت اصلي و ميراث موجود باغ
 .اردتفكرات ديني و آييني مردمان اين سرزمين د

تحليلي و جمع آوري اطالعات به شيوه        - روش تحقيق در اين مقاله از نوع توصيفي       
 .اي، به همراه  مطالعات ميداني بوده استكتابخانه

 كه عناصر   گراستنتايج حاصل بيانگر آن است كه باغ ايراني نظامي حكيمانه و كمال           
ــاي ف      ــه نيازه ــاي داده ك ــود ج ــوي در خ ــه نح ــاه را ب ــي آب و گي ــي طبيع يزيك

كنندگان را برآورده مي سازد، و در همان حال نيـز بـه بعـد مـاوراء الطبيعـه و              استفاده
همين مسـئله باعـث بقـا و تـداوم آن در طـول زمـان و            . معنوي آن توجه شده است    

به كمـك بازشـناخت ايـن       . اي واحد شده است   شاخص شدن آن به صورت مجموعه     
 بهـره   ، مناسب و هماهنگ با نظـم موجـود        يست در ساختن محيط زي    توانساختار مي 

 . الزم را به عمل آوردبرداري 

 واژگان كليدي 
بــاغ ايرانــي، اصــول دينــي آيينــي، رويكردهــاي مفهــومي، رويكردهــاي كــاركردي، 

 .رويكردهاي زيباشناختي
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  مقدمه
 با طبيعت و عناصر طبيعي بر پايه ش راگاهي خاص قائل بوده و ارتباطبراي طبيعت ارزش و جاي خويشبيني اساس جهان برهر ملت 

و فرهنگ اعتقادات ايي جايگاه عناصر طبيعي در به اين ترتيب شناس. ستا بيني خود شكل دادههاي منبعث از جهاناصول و ارزش
به طبيعت و عناصر طبيعي بيشتر و نسبت  شناخت و درك مفهومي مردم جامعه و هر چه  برخوردار استباالاهميتي  ازهر جامعه 

مردم اين  رابطه  ايرانيان،اسالمي_ فرهنگ ايراني ديرينه و بينيبه تبعيت از جهان .بود تر باشد، اين جايگاه ارزشمندتر خواهدعميق
 داند،تفكر زمين را ملك خدا مي اين. ساس احترام به طبيعت و همزيستي با آن استا اي بررابطه طبيعت و عناصر طبيعي،  باسرزمين

]Eliade,1987:111[و از چنان اهميتي شوند ميمحسوب الهي ي آيه و نشانهبه عنوان عناصرطبيعي مانند آب وگياه ، در اين فرهنگ 
باغ سازي ايراني   مادي آب و گياه در هنرزيباترين تركيب. برخوردارند كه بارها در متون اسالمي نام اين دو عنصر تكرار شده است

 هاي ارزشمند و قدرتي معنوي استترين هنرهاي ايرانيان است كه داراي سنتسازي يكي از كهنهنر باغ. شودنمايان مي
]Hobhouse,2004 :31[ از   جنبه مفهومييابند؛ميه مفهومي، كاركردي و زيباشناختي حضور ب سه جنباآب و گياه  عناصر ، در آنكه

گرفت،  هر عنصري كه در باغ ايراني قرار ميو شاعران قابل بررسي است، عالوه بر اينقرآن كريم و ديدگاه عرفا  تفاسيردو مقوله 
شد تا طراحي به سعي ميو براي هدفي مشخص تعبيه شده بود و همچنين ها، كاركردي ويژه داشت اعم از آب و درختان و گل

       نظرشناسي آنها دريافت كه رعايت زيبااي تغيير ميامكان زيبا بوده و اجزاي باغ به گونهصورت گيرد كه اجزا تا حداي گونه
 . شود گرفته

          روايات اسالمي و ،بر اين اساس در پژوهش حاضر براي شناخت جنبه مفهومي و معنوي عناصر آب و گياه به بررسي آيات
ان و شعرا پيرامون اين دو عنصر پرداخته مي شود؛ پس از دستيابي به بعد معنوي آب، درخت و گياه  در باغ هاي هاي عارفنقل قول

 . ايراني، جايگاه هر يك از آنها در كالبد باغ ايراني از دو بعد كاركردي و زيباشناختي مورد بررسي قرار مي گيرد

 روش تحقيق
ومي، كاركردي و زيباشناختي عناصر آب، درخت و گل، ابتدا با استفاده از روش در اين پژوهش به منظور شناخت سه جنبه مفه

        ارائهشود، همچنين برايكريم و تفاسير صورت گرفته در مورد اين سه عنصر پرداخته ميتحليلي به مطالعه قرآن -توصيفي
هاي عرفا و شاعران پيرامون عرفاني شامل نقل قولسپس ساير منابع . هاي موردي از مطالعات ميداني نيز استفاده شده استنمونه

سازي ايراني و ساماندهي آن با اي درباره نحوه باغدر ادامه با استناد به شواهد كتابخانه. گيرداين سه عنصر مورد تحليل قرار مي
 تا بدين گونه اهميت اين دو عنصر گيرد؛استفاده از آب و گياهان، بعد كاركردي و زيبايي شناختي اين دو عنصر مورد شناخت قرار مي

 . بازبيني قرار گيرد هاي ايراني مورداختي باغن عارفان و شعرا مشخص و تأثير آن در جنبه كاركردي و زيباش،از ديدگاه قرآن كريم

 ترين عنصر در باغ ايرانياصلي: آب 
 و زيركانه بسيار ايراني سازي باغ در آب از فادهاست باشد؛باغ مطرح مي گيريشكل عنصر ترين ترين و حياتي به عنوان اصلي آب

 و شاعرانه ، مفهومي استفاده بلكه رفته، بكار باغ گياهان تغذيه و آبياري به منظور تنها نه كهاست؛ به طوري گرفته صورت هنرمندانه
 ]Johnson,1929 :71-3[. ر مي آوردبه با را زيبايي و حركت ، نشاط ، طراوت خود حضور با و بوده باغ فضاي بخش زينت آن هنرمندانه

 به سو يك از كه است اي قاعده و نظم پيرو نيز آن توزيع و پذيرد مي صورت خاصي مفاهيم اساس بر باغ در آب حضور نحوه
 توجه مورد را معماري و سازي منظر شناسي، زيبايي واري، مفهوم ديگر سوي از و كرده توجه آبياري و آب فني و فيزيكي هاي ويژگي
 گياهان و آب آميختگي درهم و است آب معماري ؛باغ معماري ، ايراني باغ در حقيقت در ]41:  1386-1 بل، [.است داده قرار
 مسيرها در ، هوشمندانه و سنجيده اي شيوه آب با. است درختان خلوت در موسيقي و شكوه ،شعر از نظير بي اي حماسه آورنده پديد
 خود طراوت و نما، صدا ،حركت با و زندباال مي ها فواره و ها شره از آب ماند،ساكن مي نماها بآ و ها حوض در ، گردد مي جاري
 هاي گونه در و بوده باغ ساختار و هندسه با هماهنگ و خاص نظامي داراي باغ در آب حركت و حضور شيوه. كند مي گري جلوه

 )1و2 تصاوير( ]Khansari,1998 : 103[. گيرد مي خود به مختلف اشكال ايراني باغ متفاوت
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  آب در مباني اسالمي و مفاهيم معرفتي مرتبط با  آن.1
كند كه با توجه به تضاد محيط  واحه اي در دل طبيعت خشك ايجاد مي"پوشش درخت" و "آب جاري"هاي ايراني از تركيب باغ

هاي مختلفي از آب باني اسالمي و عرفاني جلوهدر م ]Wilber,1940 : 31[ .كويري و باغ، تمثيلي از مناظر با طراوت بهشت است
هاي متعددي به جنبه معنوي آب در اسالمي قابل بررسي است و اشاره -تكرار شده است كه از دو جنبه قرآن كريم و مباني عرفاني

 ]73  :1387 حيدري،[. خورداين توصيفات به چشم مي
 م معنوي آب در قرآن اهيمفتحليل  .1. 1

معني آب بارها در قرآن كريم تكرار شده و  از آن به عنوان مظهر خير و بركت و پاكيزگي ياد شده است؛ عالوه بر  به "ماء"كلمه 
ها ، آبشارهاي بهشتي شده است كه همگي تصاوير هاي آب شامل نهرها، چشمههاي متعدد ديگري به انواع گونهكلمه ماء، اشاره
جنات " نقطه اوج تصويري كه از بهشت در قرآن اشاره شده  ]Gheissari,1975,24[ ند؛دههاي معنوي آب را نشان ميبديعي از جلوه

اين . هاي آب جاري استهايي است، كه از زير درختان و قصرهاي آن جويباشد و به معني بوستان  مي"النهار اتجري و من تحتها
مثل آب ":   محمد، سخن از چهار نوع نهر رفته است سوره15در آيه .  آيه از قرآن كريم به كار رفته است35تركيب كالمي در 

 و نهرهايي "سناانهار من ماء غير "آن نهرهايي از آب تازه و نمانده   اند اين است كه دراش را دادهبهشتي كه به مردم با تقوي وعده
ي نوشندگان لذت بخش است  و نهرهايي از شراب طهوركه برا"انهار من لبن لم يتغير طعمه"كند  از شير كه طعمش تغيير نمي

 است و ايشان در بهشتي از هر گونه ثمره "انهار من عسل مصفي"نهرهايي از عسل خالص   و"ينبانهار من خمرلذه للشار"
 جاري شدن آب و حركت آن در چهار جهت و )15آيه  محمد،سوره قرآن كريم،  (".برخوردارند و مغفرتي از پروردگارشان دارند

هاي ايراني مشاهده ز چهار نهر بهشتي است، كه در باغ ايراني به كار گرفته شده است؛ گرچه در بسياري از باغچهارجوي، تمثيلي ا
سه جهت ديگر جاري شده است؛ اما گردش آب را در  مي گردد، كه آب از يك جهت آمده و ضمن ريختن در يك حوض مقسم در

 )3 تصوير( .]Ruggles,2008 : 144[كند  چهار جهت تداعي مي
 

 
 
 

) ص(را بعضي از مفسرين به معناي، نهري در بهشت، حوض خاص رسول خدا ) 1كوثر، آيه  ("انا اعطيناك الكوثر"كلمه كوثر در آيه 
نهر يا حوض كوثر چنان كه در بعضي روايات آمده، از زير ارض جريان . ]121:1386بيستوني، [انددر بهشت يا صحراي محشر گرفته

 به .اي داردنهايت آن بي پايان و نامحدود است و هركس به اندازه ظرفيت ذهن صاف و پاكش از آن دريافت و بهرهدارد و مبدأ و 
نهرها و  جوشان، هايچشمه سرسبزي، از روشني تصوير و است يكدست و هماهنگ غايت به ملكوت باغ از قرآن توصيفات طوركلي،

شود هاي جوشان در باغ بهشتي نمايان ميتصوير جديدي از چشمه  سوره الرحمن46دارد؛ تنها در آيه حضور پايدار آب را عرضه مي

حوضچه مقسم آب تداعي كننده. ان باغ فين كاش.3تصوير
)همان(حركت آب در چهار جهت، 

محور: پالن باغ ارم شيراز . 1تصوير
طويل آب در تمام طول باغ جريان

Khansari،1998 : ماخذ. مي يابد

انواع مختلف.پالن باغ فين كاشان.2تصوير
 همان:  ماخذ، حضور آب در باغ
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 بهشت دو به آنها جز و" : آمده است آيات چنين ادامه در و شده ياد ميوه هر از نوع دو و جوشان، چشمه دو با باغ، دو كه ازبه طوري
 هست نخل و هست ميوه دو آن در... . هست جوشنده همواره چشمه دو دو، آن در... سياهي به متمايل سبزي شدت از ،...است ديگر

 بهشت از قرآن وصف اين )66الرحمن، آيه ("...هاخيمه در مستور حوراني... زيباروي و سيرت نيك است زناني آنجا در... . هست انار و
 چهار كه شكليرد؛ به طوريبگ جاي باغ دو بار دو آن در كه شد شكلي به بهشت تركيب طراحي براي فراواني هايتالش باعث

 اين. بهشتي وصف شده در قرآن است باغ هاي ايراني يا همان چهارباغ ايراني به لحاظ شكلي و معنايي مرتبط با چهارباغ قسمتي
 اين به كه چرا ]Wilber,1979 : 67[شد،  مي اي ساختهمقبره پيرامون كه رفتبه كار مي هاييباغ در ويژه به چهارگانه بندي تقسيم
 را بهشتي نعمات طعم خود، مقبره در متوفا، شخص و يافت مي جريان مقبره جلو بهشت، باغ نهرهاي مانند جوي، چهار ترتيب
 )4 تصوير(. چشيد مي

 .   جلوه هاي مختلف آب در قرآن كريم  با تأكيد به نمونه كالبدي آن در باغ ايراني ارائه شده است1 در جدول 

           
 در آنم معنوي آب اهيمف و تبلور اسالمي_مباني عرفاني .2. 1

 بسيار عالقه تقخل مختلف هايجنبه شباهات كشف به بودند، برخوردار هنري دركي و شاعرانه ذهني از كلي طور به كه عارفان
 و انسان رفتار ميان بنيادي شباهتي كشف بها بسياري از آنه و پرداختندمي طبيعت و انسان رابطه در تفحص به رو اين از. داشتند
  با عاشق عارفان شباهت در بغدادي، غريب عارف ،)297/910 به متوفي (شبلي براي مثال .آمدند نايل هاي مختلف طبيعتجنبه
 وزد، مي باد رخشد،د مي برق بارد، مي ابر رد،غمي تندر كه همچنان" :گويد مي و كند، مي تشبيه بهار به را ايشان طبيعت، هايجلوه
 زبان بر را يار نام بازد، مي سر  لرزد، مي دلش خندد، مي لبش گيريد، مي چشمش هم عارف خوانند، مي پرندگان و شكفند مي هاغنچه
و اند  تعدادي از عرفا و شاعراني كه به جنبه عرفاني و معنوي آب توجه داشته2جدول  .]71: 1387حسيني،["گردد مي او آستان بر دارد

 . توصيفات به كار رفته توسط آنها و كشف نمونه كالبدي آن در باغ هاي ايراني را نشان داده است
 
 

انواع نمونه هاي آب در باغ  توصيف قرآني نام سوره و آيه نيعنصر مربوط در باغ ايرا
 ايراني در قرآن

نهرهاي اصلي، نهرهاي فرعي، 
ها، سينه كبكي ، جوي ها، كانال

 آبگردان

 37 جاي قرآن نام برده شده كه در 41جمعاً در 
بهشت اخروي با نهرهاي "مورد آن تركيب لغوي 

 . به كار رفته است"جاري
 جنات تجري من تحت االنهار

 
 

 انهار بهشتي
اساس هندسي باغ ايراني به صورت  

  نهر در آن4چهارباغ و حركت 
 وصف نهرهاي چهارگانه بهشتي 15/محمد

160اعراف    
 چشمه 12معجزه حضرت موسي در جاري كردن 

 آب
 هاي جوشانچشمه 46/الرحمن

 
 چشمه هاي بهشتي

 
 چشمه سلسبيل حاوي شرابي گوارا از زنجبيل 18/انسان

جوشيدن آب از مظهر قنات با استفاده       
 از تنبوشه هاي سفالي كه معمـوالً در       
باالي باغ واقع مـي شـد، اسـتفاده از          

 جوشگاه ،فواره، شترگلو
 

 آبشارهاي بهشتي
 

 
 30/واقعه ماءٍ مكسوب

هاي سينه كبكي ، آبنماهاي تراش
 پله اي براي ايجاد آبشار كوچك

 حوض هاي بهشتي
 1/كوثر حوض كوثر

استخر در جلوي كوشك، استفاده 
 از انواع حوض

 
آب نــازل شــده از آســمان بــراي    

 سرسبزي زمين خشك

ــال ينزل عليكم من السماء ماء ــان45/، كهــف11/انف ــوت48/، فرق ، 63/، عنكب
ــان ــجده10/لقمـ ــاطر27/، سـ ــر27/، فـ ، 21/، زمـ
 11/، قمر9/، ق39/فصلت

 
حيــات و زنــدگي بــاغ بــه وجــود آب 

 .وابسته بود
جنبه معنوي آب در قرآن كريم و تبلور آن در باغ ايراني :1جدول

نگارندگان: مأخذ  
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ي معنوي آب اشاره عرفايي كه به جنبه استفاده از تمثيل عنصر موجود در باغ ايراني
 داشته اند

 
 اشاره به تسبيح حق تعالي توسط رودخانه هاي نهرها و جوي هاي روان در سراسر باغ

 بهشتي
 

 يونس امره عارف بزرگ آناتولي قرون وسطي
 

 ها درهندسه چهار باغ ايراني و وجود انواع حوض
هاي مختلف باغبخش  

اشاره به  نهرهاي بهشتي و حوض كوثر به نشان 
 وصول به درگاه حق تعالي

 
 غالب دهلوي

 
وجود عناصر مظهر قنات، جوشگاه، شترگلو در 

لسبيل در بهشتتمثيل لب يار به چشمه س باغ  عبدالرئوف هروي 

وجود آب به عنوان اصلي ترين عنصر باغ ، مايه 
  اشاره به آب به عنوان وسيله اي براي راحت روح آرامش و سرزندگي

 روزبهان بقلي شيرازي
ناپذير  باغ آب با اشكال گوناگون عنصر جدايي

 غزالي اشاره به آب به عنوان آيه جمال الهي ايراني است

هاي آب، آبگردان، سينه ها و كانال ، جوينهرها
هاكبكي  

دادن به صداي آب جاري و يافتن وحدانيت وشگ
 حق تعالي

 ذوالنون مصري
 

 شبيه عارفان عاشق به ابر گريان آب باران ذخيره شده در قنات جهت آبياري باغ
 

 شبلي عارف غريب بغدادي
 

 

 يرويكرد زيباشناختي و كاركردي  آب در باغ ايران
ميزان  تا آنجا كه ابعاد فضا با توجه به قاعده كلي بوده، هويت مكاني اصل توجه به آبياري عالوه بر توجه به زيبايي و در طراحي باغ

   هاي استخر، حوض، حوضچه، جويبار، آبشاربه صورت استفاده از خنكي، انعكاس، صوت آب؛ شده استمي طراحي دسترسي به آب
بند استخر عميق به عنوان آب )براي ديد از نزديك( هاي اصلياستخر كم عمق در محل برخورد گذرگاه )فوارهپلكاني، سطح شيبدار، (

 ]Thacker,1979 :121[. رفت به كار مي)براي ديد از دور( يا منبع آب، 
 از اين ]ASLA, 1977:23[ .شدمختلف باغ محسوب ميهاي بخش ترين اتفاق درشيرين ها وترين موضوع منظرهجالبآب در واقع 

 را بـه  طراوت و زنـدگي  ،گرفتميهرجا در معرض ديد قرار   بود؛   و از نزديك بسيار دلپذير    كرد  از دور چشم را به خود خيره مي       رو كه   
منـاظر شـلوغ را بـا فـرم سـبك و            كـرد و    و بيهودگي را به نشاط مبـدل مـي         ماللتداشت،   مي وا ها را به حركت   سايههمراه داشت؛   

. شدمي  اهميت ترين آنها سازگار   با بي كرد و گاهي    مي برابري   هاتركيببزرگترين  خت؛ در بعضي مواقع با      سا خود غني مي   گستردگي
يا در مسيري پـر شـتاب و        شود و   آميز   يك منظره صلح   درآرامش  موجب  گيرد تا   ممكن است در يك گستره آرام قرار      ) 5 و 6ويراتص(

هـاي ايرانـي از دو جنبـه كـاركردي و     هـاي مختلـف آب در بـاغ    انـواع گونـه  3 در جدول    .اد كند شكوه و شادماني ايج   ،  پر پيچ و خم   
 . زيباشناختي ارائه شده است

 
 
 
 
 
 

  استخر جلوي كوشك در باغ .5 تصوير
  حضور آب در مقياس بزرگ، : ارم شيراز

 نگارندگان:  مأخذ

 حركت آب در نهرهاي فرعي باغ .6 تصوير
 حضور آب در مقياس كوچك، : فين كاشان

1998،Khansari 

  جنبه معنوي آب از ديدگاه عرفا و تبلور آن در باغ ايراني.2جدول 
نگارندگان:  مأخذ

 باغ مزار سلطان سنجر و حركت آب .4تصوير
 1378 سلطان زاده، : مأخذ . طرف4در 
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 كاربرد كاركرد زيبايي شناسي ترسيمات
نمايش آب در باغ 

 ايراني

 ايجاد هسته مركزي در باغ
انتقال آب از مخزن به سطوح 

 مختلف باغ
 نهرهاي اصلي

 

ه وسيله جريان دائمي نهرها ي فرعي ب
مي توان باغ را به عنوان يك مجموعه 

 .كامل درك كرد

ها، كرت ها وآبرساني به باغچه
 كنده شده در دل خاك

 نهرهاي فرعي

  
تداعي حالت دعوت كنندگي، پيوند 

 دهندگي و يا جداسازي
 
 

 
هاي فيزيكي و اتصال دهنده

 مجزا كننده حركت آب

 
 هاكانال

  
 

زيباتر نشان دادن حركت آب و ايجاد 
 صداي دلنشين آب

 
 
 

جهت ايجاد موج در آب و 
 بيشتر نشان دادن آن

 سينه كبكي

  
حركت دادن آب در سطحي محدود، 

 جلب توجه و تأكيد
 
 
 

جهت به گردش درآوردن 
 مكرر آب

 آبگردان

  
 

............................ 
 
 

لوله هاس سفالي جهت انتقال 
 از مظهر قنات به سمت آب

 باال
 تبوشه هاي سفالي

تأكيد بر حركت و جش و خروش آب ، 
 ايجاد صداي آب

 
 

فواره مانندي در داخل آب 
 جهت گرداندن و حركت آب

 جوشگاه

 

 
 نماد سرچشمه ها

 
 فواره و آبفشان جوشش آب به سمت باال

......................... 
 با ايجاد اختالف فشار ، آب را

 .به سمت جلو مي راند
 شترگلو

 

ايجاد آبشارهاي كوچك در سطحي 
 محدود، ايجاد صداي آب

در زمين هاي شيب دار باغ از 
 .اين آبنما استغاده مي شد

 آبنماي پلكاني

قلب باغ، ايجاد سطح آينه و زيبايي 
 چشم انداز در مقابل كوشك

مكان مكث و ذخيره آب كه 
نهرهاي اصلي به سمت آن 

 .ي شوندجاري م
 استخر

 

ايجاد نقاط عطف،خاصيت شكل پذيري 
آب در طرح هاي مختلف حوض ها به 

 .خوبي نمايان مي شود

جهت ذخيره آب و ايجاد مكث 
 در نقاط عطف باغ

 حوض

گارندگانن:  مأخذ.  رويكرد زيباشناختي و كاركردي آب در باغ ايراني.3جدول 
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  باغ ايرانيگياه در
بسيار قابل مالحظه هستند و گياهان در باغ ايراني گذشته از جنس و گونه، از نظر محل قرارگيري، طرح كاشت، زيبايي و سودمندي 

گياهان در باغ ايراني با اهداف متفاوتي از جمله . كنند ايفا مي مهمي را حتي در حفاظت باغ در مقابل عوامل طبيعي مخرب نقش
ست، سازي ايراني اهاي باغترين ويژگي روند و از آنجا كه سودمندي يكي از اصلي كار ميه دهي و تزئين باغ باندازي، محصولسايه

دادند، به همين نسبت گياهان تزئيني به ميزان  افكن تشكيل مي درختان ميوه و پس از آن درختان سايه رابيشترين حجم گياهان باغ
:  بهار كه درجايگاه گياهان در باغ در فصول مختلف متفاوت است؛ به طوري .]81:1384بهرام،[ آيند  كمتري در باغ به چشم مي

 و هنگامه: پائيز در استراحت؛ فضاي و مصفا هواي روان، آب ميوه، گل، سايه، تابستان؛ در شادابي؛ و واتاطر بو، و عطر گل، شكوفه،
   آغوش در سبز هميشه درختان سرافرازي و عيان هندسه:  زمستان در ها؛برگ رقص و پويا رنگهاي الوان، هايميوه از غوغايي
بندي ها تقسيم گياهان به طور كلي به دو دسته درختان و گل.]67:1387كالستن،[د كشنرا به تصوير مي عريان، زده خزان هايشاخه
   ها انجام شوند و در اين پژوهش بررسي سه جنبه مفهومي،كاركردي و زيباشناختي گياهان در دو گروه مجزاي درختان و گلمي
 .گيردمي

  در مباني اسالمي درختم معرفتيهومف .2
ساحت الهي براي انسان است؛ در اين ميان كمتر چيزي است كه بتواند زودتر از درخت،  يوي تجليطبيعت، نخستين اسباب دن

هايش به بيرون و ي كمال را به ذهن آورد، زيرا درخت براي نيل به كمال رشد، امكان مكاني و زماني داشته است، زيرا شاخهانديشه
شده است ز اين رو همواره در مباني اسالمي به جنبه معنوي درختان توجه ميا. باال متوجه است، كمال آن بسته نيست، بلكه باز است

 .   اندو عالوه برآيات قرآن كريم، بسياري از منابع معرفتي نيز اين آفريده  الهي را گرامي انگاشته
  در قرآن  مفهوم معنوي درخت.1 .2

، "ها كه تنه داردهرچه از روييدني"واژه شجر در حقيقت به معناي.  ياد شده است"شجر"كريم در اكثر موارد از درخت با واژه در قرآن
  :  سوره مباركه نساء مي خوانيم 65چنان كه در آيه .  نيز استفاده شده است"شجر و تنازع"عالوه بر اين در قرآن از لفظ  .مي باشد

 نه چنين نيست "مما قضيت و يسلموا تسليماًانفسهم حرجاً   يحكموك فيما شجر بينهم ثم اليجدوا فيتيفال و ربك اليؤمنون ح"
شوند مگر آنكه در خصومت و نزاعشان تنها تو را حاكم كنند و آنگاه به هر قسم به خداي تو كه اينان به حقيقت اهل ايمان نمي

 با "شجر"كلمه در اين مورد نيز . حكمي كه كني هيچ گونه اعتراضي در دل نداشته و كامالً از دل و جان تسليم فرمان تو باشند
  نامند كه سخن دو خصم مثل برگ و شاخه درخت را در هم معناي درخت قرابت دارد چرا كه منازعه را از آن جهت مشاجره مي

كننده صفات ولي به طور كلي واژه شجر با اشكال مختلف بارها در قرآن مورد استفاده قرار گرفته است كه هر كدام بيان. آميزدمي
مثالً در سوره يس در بحث بسيار مهم آفرينش و حيات بازپسين، خداوند پديد آمدن آتش را . باشدهاي مختلف آن ميمتنوع و ويژگي

 حيات ةآتش در دل درخت، همانند شعل":گويد امام فخر رازي مي. كنداي شگفت و عبرت آموز نقل مياز درخت سبز به عنوان پديده
 "اي براي آفرينش بزرگ خود بيان كرده است و ذكر آتش در درخت را به عنوان مقدمهدر پيكر انسان است و خداوند آفرينش آتش

، از جانب راست وادي در آن جايگاه پس چون به آتش رسيد":خوانيم مي  سوره قصص30 همچنين در آيه .]91:1386بيستوني،[
از طور ": مؤمنون داريم ة  سور20در آيه  )30، آيه قصص ("اي موسي، منم، من، پروردگار جهانيان: مبارك، از آن درخت ندا آمد كه 

هاي موارد استفاده درخت در قرآن در سوره) 20مؤمنون، آيه. ("آيد كه روغن و نان خورشي براي خورندگان استسينا درختي برمي
 و تطبيق آن با نمونه هاي درخت در قرآن را به همراه توصيف به كار رفته در مورد آننقش  انواع4جدول . مختلف، متفاوت است

  .دهدكالبدي در باغ ايراني نشان مي
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 عنصر مربوط در باغ ايراني نام سوره و آيه توصيف قرآني انواع نمونه هاي  درخت در قرآن 

 120/، طه19-22/،اعراف35/بقره شجره ممنوعه
برخي از مفسرين درخت سيب و يا ( درخت ميوه

 .)ته اندبه دانس
 درخت ميوه دار و سايه افكن 145/صافات )ع(درخت هستي بخش براي حضرت يونس

 نوعي درخت گرمسيري 30/قصص درخت رسالت حضرت موسي
 نخل خرما 22-25/مريم درخت خرما در وضع حمل حضرت مريم

نقش درخت در 
 زندگي پيامبران

 درخت سايه افكن 18/فتح بيعت مسلمانان با رسول اكرم در زير درخت حديبه

خت در نمايان كردن نقش در
 قدرت خداوند

اشاره به درختان باغ و بستان ها ، 
درخت زيتون و خرما و درختان 

كوهستاني به عنوان نشانه اي براي 
 درك قدرت پروردگار

، 72/، واقعه10/، نحل60/نمل
 68/نحل

درختان زيتون و خرما ، درختان گرمسيري و 
 سردسيري

درخت تسبيح گوينده درگاه حق 
 تعالي

بيح حقيقي و قالي درختان در تس
درگاه خداوند و سر به سجده نهادن 

 درختان
 شامل تمامي انواع درختان 18/، حج6/الرحمن

تمثيل كلمه پاكيزه و كلمه كفر به 
 درخت پربار و بي بار

 درختان ميوه دار و غيرميوه دار 60/،  اسراء24-26/ابراهيم
تاره اي تمثيل نور الهي به س درخت و تمثيل در قرآن

 درخشان از درخت زيتون
 درخت زيتون 35/نور

 درخت پر شاخ و برگ و سايه افكن 290/رعد درخت طوبي
 درختان بهشتي درخت سدر سايه دار 14-16/نجم درخت سدرة المنتهي

 درخت سدرپرميوه و درختان موز پربرگ سايه دار 28-29/واقعه درخت سدر مخضود و طلح منضود
 سياه درخت 43/،دخان62/،صافات52/واقعه رخت زقومد درختان جهنمي

 درخت خرما
 مرتبه در آيه هاي 20مجموعاً 

 مختلف تكرار شده است
 درخت خرما

 درخت انگور
 مرتبه با معادل عربي 11مجموعاً 

 .تكرار شده است"عنب"
 درخت داربستي 

68/، الرحمن141/، انعام99/انعام  درخت انار  درخت ميوه 

 درخت زيتون
، 11/، نحل141/، انعام99/انعام 

39/، عبث35/، نور1/تين  درخت ميوه 

1/تين  درخت انجير  درخت ميوه 
 درخت ميوه 28/واقعه درخت سدرپرميوه بي خار

درختان خاص نام برده شده در 
 قرآن

 درخت بي بار و غير ميوه دار 16/سبا درخت سدر بي بار

    

 

 اسالمي  - منظر عرفاني مفهوم معنوي درخت از .2. 2
مانند  اند و از اين لحاظ به فرشتگان ميدر باغ تمامي گياهان خود را وقف ذكر خداوند و نمازگزاردن بر او كرده،  عارفان ديدگاهبنابر 

اند  ات سر دادهد و پرندگان آواز مناجندرختان در حال نمازگزاردن": گويد  جالل الدين رومي مي. كه كارشان صرفاً حمد پروردگار است
گشايند و   به نقل قول عارفان درختان دستان خود را به سوي آسمان مي.]71:1386بيستوني،[ "و بنفشه به سجده سرخم كرده است

عبداهللا  [اند؛ اين درخت را معموالً پيش نماز گياهان نمازگزار باغ دانسته از آنجا كه برگ چنار همواره به دست انسان تشبيه شده است،
مانند كه   رسند، به عارف كاملي مي برگي ميدهند و به حالت بي هايشان را از دست مي و در پاييز كه درختان برگ]121:1386فاع،د

 همان[. غم و انديشه و در حالت دعا و تضرع و با فقر مطلق در برابر خداوند ايستاده استبدون تعلقات بيروني و دنيوي و در نتيجه بي
رشد مداوم نباتات نشانه تجديد حيات ادواري و يادآور . دانندرخت را صورت مثالي و نماد تطور و نو شدگي مي عارفان د]128: 

. باشنددر مباني عرفاني هر يك از درختان به نوعي داراي نماد و نشانه خاص خود مي. اسطوره بازگشت جاودانه به اصلي واحد است

نگارندگان: مأخذ.  جنبه معنوي درخت در قرآن كريم و تبلور آن در باغ ايراني.4جدول 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
  25 -38/ آييني-كيد بر اصول دينيأبازشناسي و تحليل جايگاه عناصر موجود در باغ ايراني با ت /1388 و تابستان بهار/ سال ششم/ شماره يازده                          

 

 

33

جدول . كندمي اي از اعتقادات را به آدمي يادآوريز و مملو از نمادهايي است كه مجموعهاز اين رو باغ ايراني، محيطي همواره سرسب
 . دهدها در باغ نشان ميكاركردهاي آن ين و عرفاني آنها ونماد درختان كاشته شده در باغ ايراني را به همراه مفهوم 5

 

 مفهوم نمادين و عرفاني  بررسي كاركردي درختان 
درختان كاشته شده در 

 باغ ايراني

درخت سايه افكن، جلوگيري كننده از شيوع تب و 
 بيماري

 چنار نماد شكوه و تعليم

درخت هميشه سبز و محافظت باغ در برابر بادهاي 
 زمستاني

 كاج طول عمر و ايمان باروري، راستي،عمود بودن،

 سرو نماد لطافت و شادابي  جنازه،مشخصه مرگ و سايه اندازي و سرسبزي در تمام طول سال

 رشد سريع و استفاده از چوب آن 
نماد همه جفت ها، يين و يانگ،سال قمري و 

 شمسي
 تبريزي

 زبان گنجشك سازگاري، توليد و تواضع،درخت كيهاني مقدس سايه اندازي 

 انجير صلح و كاميابي زندگي، باروري، استفاده خوراكي

 درخت مو نماد زندگي و بي مرگي برگ آناستفاده خوراكي از ميوه و 

 سيب عشق،صلح و توافق،الوهيت و معرفت استفاده خوراكي

 استفاده خوراكي
اميد و سالمتي،عدالت،دولت خوب و داوري 

 گالبي عادالنه

 گيالس نماد تولد برهنه انسان در جهان استفاده خوراكي

 هلو دافع شرو ميوه پريان استفاده خوراكي

 وراكياستفاده خ
 عزلت، پاكي، طول عمر، نماد آزادگي و وفاداري،

 خردسالي
 آلو

استفاده خوراكي از ميوه، برگ آن جهت تغذيه كرم 
 ابريشم، استفاده از چوب

 توت نمادي از سه مرحله زندگي انسان

 زالزالك گياه پريان،گل عروس رومي يوناني استفاده خوراكي

 نخل نماد شادي،شهوت،تبرك،درخت حيات ه ساق استفاده خوراكي، استفاده از برگ،

 استفاده خوراكي
سعادتمندي در زناشويي،  نماد بكارت، خودزايي،

 دلربايي و لطافت
 بادام

 گردو طول عمر، مظهر پايداري باروري، خرد مكتوم، استفاده خوراكي، استفاده از برگ و چوب آن

مفهوم نمادين درختان و بررسي كاركردي آنها در باغ ايراني  : 5جدول 
نگارندگان: مأخذ
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 ي رويكرد زيباشناختي و كاركردي درختان در باغ ايران
 .منطق نبودگرفت و هرگز به صورت اتفاقي و بيدر باغ ايراني كاشت تمامي درختان براي منظور و هدف مشخصي انجام مي

]Geographical,1957,11[)  گيرند، كه بر مسيرهاي محوري، با توجه  درختان سايه افكن در دو طرف مسيرهاي باغ قرار مي) 5جدول
اين درختان در مواقعي تنها يك نوع درخت . ]71:1387لثچينسكي، [گذارند درخت سايه افكن تأكيد ميبه اهميت آنها و با اتكا به نوع 

در اطراف باغ در جوار ديوار، مسير حركت وجود دارد، كه در آنجا نيز درختان . باشند، مانند چنار و مواقعي دو نوع مانند چنار و سرو مي
در محورهاي فرعي كه محور اصلي را . گيرند مانند گردو، به طور رديفي در كنار نهر قرار ميدار بار و يا سايه افكن ميوهسايه افكن بي

در ميان . شونددهند نيز درختان سايه افكن به طور رديفي كاشته مي ها را تشكيل ميبه صورت قائم قطع كرده و مسيرهاي بين كرت
براي نمونه باغ دلگشاي . اندكرده هاي مختلف تفاوت ميل رشد در اقليماند، كه براساس انواع قابگرفته كرت، درختان ميوه قرار مي

انگيز آنها در بهار هنگامه كه بوي دل .هاي خود، درختان نارنج داردشيراز به غير از درختان سايه افكن اطراف مسيرها در كرت
 را هاباغ هايگذرگاه ، سايه ايجاد به بيشتر كمك براي آبنما، يا كرت ميان طرف دو خيابان دو  در.]124  :1386-2بل، [كند مي

 درختان از ايسرپوشيده داالن ترتيب اين به و بپوشاند را گذرگاه سطح همه طرف دو درختان سايه نمودند تامي انتخاب ترباريك
تواند  رو به راحتي ميپيادهگيرند كه  هاي محوري قرار ميتر از سطح راهاي پاييناندازه همچنين زماني سطح كرت ها به. ساختندمي

  بيدها.پوشاندندمي ارغوان و مورد افرا، نارون، درختان با را استخر پيرامون ايراني هايباغ در. از ميوه درخت نزديك محور استفاده كند
 و گذرگاه كنار در .شكستمي را حوض زيرا لبه كاشتند،و حوض نمي استخر كنار وليكن باشد، زياد آب كه كاشتندمي جايي در هم را

 نيروي جاودانگي، بيمرگي، نماد سبزها همواره كه چرا) 7شكل ( كاشتند؛مي يكديگر كنار را سبز هميشه دار و خزان درختان آب جوي
 رنگ نظر از سالچهارفصل در چنار درختان كه شكلي تغيير .]48 : 1387حيدري،[ هستند ولد و زاد نيروي و نيرومندي جواني، حيات
 طرح و رنگ در زيادي تنوع هستند، رنگ سبز و داشته برگ همواره كه كاج و سرو درختان مجاورت در دارند، آنها ريزش يا و اهبرگ

 ) 8 تصوير. (آورد مي وجود به ايراني باغ حجم و

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
نگارندگان؛ بر گرفته از مقاله باغ ايراني مرحوم پيرنيا: ماخذ.  الگوي كلي كاشت درختان در باغ ايراني.7 تصوير 

 . كاشت درختان خزان پذير و هميشه سبز در كنار يكديگر.8 تصوير
1998،Khansari
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توان  با اين حال اين گل الهي را هرگز نمي. اندگوي كمال تجلي الهي را در گل ديدهتقريباً يك هزاره است كه عرفا و شاعران فارسي
تواند كلماتي  برد، مي تواند شرح هجران بلبل از گل را بسرايد، تنها بلبل كه دور از گل به سر مي به درستي وصف كرد، شاعر تنها مي

د اقبال فلسفه خود را محم. دهد حاكي از ستايش و شوق بر زبان آورد، همچنان كه ني پس از بريده شدن از نيستان آواز سر مي
سازد تا آوازي  آورد و او را قادر مي براساس همين مفهوم پي ريخته و براين باور است كه جدايي و فراق، انسان را به حركت در مي

ن  مولوي نيز به اي.]44 : 1386 عبداهللا دفاع،[سوزناك سر دهد و زيبايي بيافريند، درست مانند بلبل كه مشتاق رسيدن به گل است 
عشق به معبود را در وراي  عارف، .]46:  همان[ "در درون خويش گلشن دارد او/ بلبل ايشان كه حالت آرد او": مفهوم پي برده است 

اند كه چگونه بسياري از عارفان بيان كرده. يابد ها و درختان، در سايه سرو باريك اندام و در سجده خاضعانه بنفشه كوچك ميگل
اند و اين تسبيح مدام پروردگار توسط طبيعت را در قالب حكايات و اشعاري با تسبيح گياهان به شهود رسيدههنگام شنيدن حمد و 

/ دهماند؛ يكي از زيباترين اين حكايات درباره سنبل افندي، شيخ طريقه خلوتي در استانبول قرنزيبايي تمام به تصوير كشيده
به اين منظور مريدان را براي تزئين خانقاه به دنبال جمع آوري . د را تعيين كندخواست جانشين خو شانزدهم، است؛ سنبل افندي مي

. هاي بزرگ گل بازگشتند، به جز فردي به نام مركز افندي كه فقط يك گل كوچك پژمرده با خود آوردهمه آنها با دسته. گل فرستاد
توانستم  ها را در حال ذكر و نيايش پروردگار يافتم؛ چگونه ميلهمه گ: (از او پرسيدند كه چرا چيزي در شأن استاد نياوردي پاسخ داد 

به اين ترتيب مركز افندي به ) دعايشان را قطع كنم؟ آن گه گلي ديدم كه تازه ذكرش را به پايان رسانده بود، همان را آوردم
ها در باغ اهميت به جنبه معنوي گل عرفا و شاعراني كه به طور ويژه 6 در جدول ]72:  همان[ .جانشيني سنبل افندي انتخاب شد

هاي گل. هاي ايران مشخص شده استهاي موجود در باغهاي به كار رفته توسط آنها و تطبيق با نمونهدادند به همراه تمثيلمي
اين مسئله . باشنددهنده  مفهوم عرفاني ميهركدام نشانه و نماد خاصي را دارند و نشان كاشته شده در باغ ايراني نيز به مانند درختان،

 ) 6جدول . (دادندها در باغ تا چه اندازه اهميت ميدهد كه عارفان و شعرا به بعد معنوي و مفهومي گلنشان مي
 
 

 مفهوم نمادين و عرفاني استفاده كاركردي از گل ها
گل هاي كاشته شده 

 در باغ ايراني

 گالب گيري و رايحه خوش
ماد زمان و هم داراي سلطه و تفوق در باغ، هم ن

 ابديت، هم كمال آسماني و هم رنج زميني
 گل سرخ

 بنفشه نماد فضيلت و زيبايي نهفته،حجب استفاده دارويي

 استفاده خوراكي و دارويي از گلبرگ هايش
رستاخيزو مظهر باروري ايزد بانوي  صلح، نماد پاكي،

 زمين
 سوسن

 سنبل يآرامش فكر نماد دورانديشي، مورد استفاده زنبور عسل

خواص دارويي ،مقوي و تب بر،كرم كش و 
 ضدتشنج 

 پامچال جواني و گستاخي معرف پاكي،

 تاج خروس ثبات در عشق وفاداري، ايمان، نماد بي مرگي، استفاده به عنوان جداكننده مسيرهاي باغ

 ميناي چمني پاكي و معصوميت مورد استفاده زنبور عسل و رايحه خوش

 زعفران گياه خورشيد انكارنفس، فروتني، القگي،بي ع استفاده خوراكي

در كنار خرند آجري جهت حفظ حريم باغچه ها 
 استفاده از عطر مطبوع شد،كاشته مي

شاه بانوي  گل نور و زندگي، نيلوفر يا زنبق تصنعي،
 آسمان

 زنبق

 نرگس باطن بيني غرور، نماد خودبيني، خودشيفتگي، استفاده از عطر مطبوع و مورد استفاده زنبور عسل

 ياسمن جذابيت فريبندگي، مالحت، نماد زنانگي، استفاده از عطر مطبوع و مورد استفاده زنبور عسل

نگارندگان:  مأخذ. ا در باغ ايرانيها و استفاده كاركردي آنهمفهوم نمادين گل:  6جدول 
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 ها در باغرويكرد زيباشناختي  و كاركردي گل
 و تركيب. كاشتندنمي را چيزي دليل بدون هيچگاه منطقي داشتند و ها استفادهاز گل كرده، پرهيز بيهودگي از ايراني، باغ سازندگان

 با مقابله پويايي و بركارايي، ناظر و ضوابط و روابط تابع و علمي ـ ايراني به صورت تجربي هايباغ ها درگل كاشتن ترتيب
 .]Alexander, 2007: 121[ شددر نظر گرفته مي مختلف فصول در نوازي آنها چشم و زيبايي نيز بود و محيطي هايناسازگاري
هم از عطر كه  به طوريكه خاصيتي داشته باشند؛ شدهايي كاشته ميگلبه طور ويژه . ر باغ ايراني، پاي درختان بودها دجايگاه گل

را فدر ميان كرت.  داشتنيزكردند و برخي از آنها خاصيت طبي درست مي.. مربا و  هايشان حلوا وشد و هم از گلبرگآنها استفاده مي
 شد كه در گلستان همواره گل باشدمي در باغ ايراني هميشه سعي. بودگلستان   ،قرار نمي گرفتر روي عمارت اصلي باغ، اگر استخ

 و در محور ورودي و يا محورهاي اصلي كه متوجه هاي جلو ساختمانهاي تزئيني بيشتر در باغچه گل].37:1387دونالد،.مك[
 كاشتند؛مي اسپست ديگر مسائل و آب رفتن هدر از جلوگيري يبرا كرت ميان در بعضي از باغ ها در ند؛ شد كاشته ميكوشك بود،

 را هوا ازت بوده، آسان نگهداري آن است؛ اقتصادي و زيبا خوشبو، مفيد، باشد؛مي درو قابل بار هفت تا كه است يونجه نوعي كه
كردند و به ن اين گياه را درو ميدر زمستا كند؛مي تغذيه هايشگل از عسل زنبور بوده، مگس و پشه دافع دهد؛مي خاك به و جذب

 كهزماني و شودمي مواج باد برابر در بيشتر رشد با و دارد چمن منظره رشد،  اوايل در. كردندها استفاده ميدام زمستاني عنوان علوفه
 .]124 : 1387 لثچينسكي، [گستراندمي سبز متني بر را خوشرنگي بنفش نشيند،مي گل به

 گيرينتيجه
ثيراتي از أهاي ايران بوده، كه به نوبه خود ت آييني متبلور در ميراث كنوني باغ–هش حاضر بيان مباني و مفاهيم ديني هدف پژو 

گر شده است؛ در حقيقت پژوهش حاضر به دنبال دوران پيش از اسالم و پس از آن و همچنين از تفكرات آييني متفاوت در آن جلوه
  كيد نمايد كه كانسپت اصلي و ميراث موجود أديق مختلف ديني آييني و عرفاني، بدين مفهوم تآن بود كه با ارائه مستندات و مصا

 توان اظهار نمود عناصر آب و گياه از بر اين اساس مي. هاي ايراني، ريشه در تفكرات ديني و آييني مردمان اين سرزمين داردباغ
هاي اخير به اهميت مسائل كاركردي و زيباشناختي آن در  در سالشوند، كهترين عناصر شكل دهنده محيط زيست محسوب ميمهم

طراحي منظر پرداخته شده است، وليكن بعد مفهومي و محتوايي آن همچنان از نظر غريب مانده است؛ باغ ايراني مجموعه ايست كه 
اند و نظامي واحد به نام ركيب شدهمعنوي، كاركردي و زيباشناسي عناصر مذكور به بهترين شكل در يكديگر ت - هر سه بعد مفهومي

عناصر آب،   از اين رو براي شناسايي چنين مفاهيمي اين مجموعه برگزيده شد و]28 : 1383 كالن،[ را شكل داده اند؛ "باغ ايراني"
نه تنها درخت و گل از سه جنبه مفهومي، كاركردي و زيباشناختي در باغ هاي ايراني مورد بررسي قرار گرفت؛ مباحث مطرح شده 

سازان ايراني به چگونگي باشد بلكه نشانگر دقت باغگراي عناصر آب و گياه در كالبد باغ ميحاكي از حضور حكيمانه و كمال
در واقع باغ ايراني  .اي كه پاسخگوي نيازهاي جسمي و روحي، رواني آدميان باشد، بوده استساماندهي اين دو عنصر به گونه

بعد كاركردي و ( هاي الهي را  به نحوي در خود جاي داده كه نه تنها نيازهاي فيزيكي آدميان آفريدهاي ملكوتي است كهمجموعه
 همين مسئله باعث بقا و تداوم .)بعد مفهومي( كندرا برآورده سازد، بلكه به بعد ماوراء الطبيعه و معنوي آن نيز توجه مي ) زيباشناختي

به طوري كه هرچند با گذشت زمان تركيب عناصر . اي واحد شده استجموعهآن در طول زمان و شاخص شدن آن به صورت م
اند وليكن از لحاظ محتوا كم و بيش يكسان بوده و تغييرات از لحاظ ظاهر و كالبد تغييراتي داشته) شامل آب و گياه(سازنده آن 

 يراني بر مبناي اصول و مباني فكري هزاران سالهكه باغ ايتوان چنين اظهار نمود كه از آن جايياز طرفي مي. اندچنداني نكرده
ها داشته است؛ به ثيرات فكري و ذهني بسياري بر باشندگان اين سرزمينأشكل گرفته در منطقه خاورميانه و بين النهرين بوده و ت

ين استفاده كرده باشند؛ نظر محتمل است كه كتب آسماني نيز از همين زبان و الگوي شكل گرفته در ذهن ها براي ارتباط با مخاطب
از ) 22 آيهروم،. (مطلب اشاره شده است كه با هر قوم با زبان خودشان ارتباط برقرار شده استهمانگونه كه در قرآن كريم نيز بدين

ه به به نحوي ك. داري با بيان كتب آسماني از جمله قرآن نزديكي دارداين رو الگوهاي مورد استفاده در باغ ايراني به شكل معني
توان اظهار نمود كه مي. كردتوان در قرآن و ديگر كتب آسماني جستجو منظور بازشناخت الگوهاي معنايي و معنوي باغ ايراني مي

اگر امروز در فضاهاي . ساز رشد روحي و معنوي او باشدكننده نيازهاي مادي انسان و زمينهزيست بايد در مجموع تأمينطراحي محيط
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شوند، اگر در ها گم مياند و در ميان غباري از آلودگي تزئيني تبديل شدهتان و گياهان به احجام و اشيايي صرفاًسبز كشورمان، درخ
يابند و احداث ساختمان بر احداث فضاهاي سبز و بر فضاي حضوري تسلط مي شوندمسيرهاي عبوري اصل مي فضاي شهري،

شود،  سطحي و گريزان و از خود بيگانه و مسخ مي،منفعل طرب و هراسان،يابد و در مجموع انسان در ميان اجسام مضبرتري مي
با توجه به اهميت آب و . اندقطعاً ناشي از رسوخ فرهنگ و باورهايي است كه ديدگاه نظري خود را بر جوامع انساني تحميل نموده

 طراحان منظر به بنيادهاي معنوي و عرفاني كريم و ساير مباني اسالمي، شايسته است كه مهندسين محيط زيست وگياهان در قرآن
گونه شرايطي ايجاد شود كه عناصر پايدار در معماري منظر با رويكردي به مفاهيم بيان شده در تا بدين. اين عناصر توجه داشته باشند

كاركردي و  به مفهومي،انسان، هر سه جن تر با نيازهاي روحي و جسميهايي هماهنگساخته شود و جهت احداث مجموعه باغ ايراني
ديگر نكته حائز اهميت آنكه خداوند تمام بندگان صالحش را به همجواري با اين . زيباشناختي در طراحي منظر مورد توجه قرار گيرد

از طرفي . كه اين نشان از اهميت باالي اين عناصر بهشتي دارد، در بهشت موعود وعده داده است) آب و گياه(دو عنصر ارزشمند 
 :     نمايد، چنانكه گفته شده استشناسي هرچه بهتر اين نعمات الهي انسان را در درك هرچه بهتر معرفت الهي نيز ياري ميباز

 )سعدي(برگ درختان سبز در نظر هوشيار              هر ورقش دفتري است، معرفت كردگار 
 .شود نيز به وضوح مشاهده مي)60، نمل10، نحل59، انعام12الرحمن( كه البته اين مهم در  قرآن كريم
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