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 ده چكی

 
کند هنرو  شعرعزم ســــــــفر به عالم  گذر کند ـعدیو س حافظهرکس به شـهر   

 است بادهو  عشقشیراز شهر شعر و گل و 

 

ها حــــــــذر کنددل تواند از آن کی اهل  

 )فریدون مشیری(

)نه فقط ا باغ هایش شیراز را به درستی مهد باغ های زیبا وزادگاه شاعران دانسته اند، واین شهر بیش وپیش از هر چیز با شاعرانش )نه فقط برای اهل ادب( وب

 برای اهل هنر( که برای همه مردم ایران زمین وجهانیان شناخته می شود.

شعار ناب حافظ به حقیقت باغ های شیراز با آن سروهای سر به فلک کشیده خود، اندیشه پنهان در باغ ایرانی را تفسیر می کنند، واین همان کاری است که ا

وباغ این سرزمین، هر دو در جستجوی مفهومی عمیق از تعالی، معنایی غنی از تکامل روح انسانی، ومفهومی وکالم نغز سعدی به زیبائی انجام می دهد. شعر 

 باغ خلد و...( -باغ جنان -شکرف از پردیس پارسی، هستند.)باغ ارم

ن محیط تفکر، همان فضایی است که در قرائت نثر باغ های شیراز چون عفیف آباد وارم ، نه تنها جایی امن و آرام است، بلکه جائی است برای تفکر واندیشه، وای

و مکشوف می گلستان نیز بدان دست خواهیم یافت. از سویی این روح خسته آدمی است که در چنین فضائی مجال آرامش می یابد ومنظره های تازه ای که بر ا

 که بر او می گشاید. شود، چون غزلیات حافظ که روح را می نوازد ودل را تازه می کند ودریچه های نوینی 

های خود را در وجوه گوناگون فرهنگ   گیرد، جلوه های فرهنگی شکل می باغ شیراز، این صنع برآمده از فرهنگ این قوم، چون هر پدیده دیگری که در چارچوب

آن گونه که ردپای روح شاعرانه شیرازی را نیز می گذارد؛ چه در شعر و ادب و چه در نگارگری پارسی، واین یک تاثیر دو سویه است،  و هنر سرزمینش بر جای می

 توان در باغ های آن جستجو کرد.

ا از دو رویکرد مورد لیک این نوشتار بیش از قصه سرایی وروایت، به دنبال رویکردی تحلیلی در شعر وباغ شیراز خواهد بود  ، و هدف آن است که قرابت این دو ر

 بحث قرار دهد:

 مقایسه ساختاری -1

 ه معناییمقایس  -2

ت یابیم. در این نوشتار در این مجال سعی بر آن است تا با رویکردی تحلیلی رد پای هنر ناب شیراز را در باغ و شعر آن پی گرفته و به تقارب میان این دو مهم دس

باغ و شعر شیراز برگزیده و تحلیل و مقایسه بر روی آن دو باغ ارم و عفیف آباد را از یک سو ، و اشعار ناب و دلنشین سعدی و حافظ را از دیگر سو به نمایندگی از 

 متمرکز می شود.

 

 معنا -ساختار -شعر -باغ-شیراز  كلیدي: هاي واژه
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 مقدمه -1

کند هنرو  شعرعزم ســــــــفر به عالم  گذر کند ـعدیو س حافظهرکس به شـهر   

 است بادهو  عشقر شعر و گل و شیراز شه
 

ها حــــــــذر کنددل تواند از آن کی اهل  

 )فریدون مشیری(

 

تی مهد باغ های زیبا وزادگاه شاعران دانسته اند، واین شهر بیش وپیش از هر چیز با شاعرانش )نه فقط برای اهل ادب( شیراز را به درس

 وبا باغ هایش )نه فقط برای اهل هنر( که برای همه مردم ایران زمین وجهانیان شناخته می شود.

شه پنهان در باغ ایرانی را تفسیر می کنند، واین همان کاری به حقیقت باغ های شیراز با آن سروهای سر به فلک کشیده خود، اندی

است که اشعار ناب حافظ وکالم نغز سعدی به زیبائی انجام می دهد. شعر وباغ این سرزمین، هر دو در جستجوی مفهومی عمیق از 

 باغ خلد و...( -جنان باغ -تعالی، معنایی غنی از تکامل روح انسانی، ومفهومی شکرف از پردیس پارسی، هستند.)باغ ارم

باغ های شیراز چون عفیف آباد وارم ، نه تنها جایی امن و آرام است، بلکه جائی است برای تفکر واندیشه، واین محیط تفکر، همان 

فضایی است که در قرائت نثر گلستان نیز بدان دست خواهیم یافت. از سویی این روح خسته آدمی است که در چنین فضائی مجال 

می یابد ومنظره های تازه ای که بر او مکشوف می شود، چون غزلیات حافظ که روح را می نوازد ودل را تازه می کند ودریچه آرامش 

  های نوینی که بر او می گشاید.

های خود   گیرد، جلوه های فرهنگی شکل می باغ شیراز، این صنع برآمده از فرهنگ این قوم، چون هر پدیده دیگری که در چارچوب

گذارد؛ چه در شعر و ادب و چه در نگارگری پارسی، واین یک تاثیر دو سویه  ا در وجوه گوناگون فرهنگ و هنر سرزمینش بر جای میر

 است، آن گونه که ردپای روح شاعرانه شیرازی را نیز می توان در باغ های آن جستجو کرد.

تحلیلی در شعر وباغ شیراز بوده  ، و قرابت این دو از دو رویکرد لیک در این مجال، بیش از قصه سرایی وروایت، به دنبال رویکردی 

 مورد بحث قرار می گیرد:
 

 

 مقایسه ساختاري -2
 هندسه وساختار -2-1

هندسه علم بررسی اشکال و روابط بین آنهاست، و ساختار کالبدی در شعر و باغ چه ازنظر فرم ظاهری و چه از نظر استخوان بندی 

 ده است.توسط هندسه به وجود آم

 ابزار اولیه ای که ما با توجه به توان خود آن را ترکیب می نماییم و از این طریق شکل منظم یا نا منظم را می آفرینیم ، نقطه است ؛ و

-فاصله است ؛ و اندازه است ؛ و خط و سطح است و حجم که به نوبۀ خود ، تناسب و مرتبت و منزلت را به دست می دهد . )فالمکی

1381 ) 

ر بررسی هندسه باغ ایرانی نیز، هندسه کلی از همین عناصر تشکیل شده است. اگر هرکدام از تک درختان سرو باغ  ارم را، به صورت د

نقطه در نظر گرفته ونهرها واستخر بزرگ آب را خط ،وصفحه وکوشک حجم پنداشته شود، می توان ادعا کرد که هندسه این باغ 

 وصفحه)حجم( است، واین انتظام هندسی حاصل هم نشینی آب وگیاه ومعماری است.  متشکل از همین عناصر نقطه، خط

می  شکلباغ ایرانی با استفاده از هندسه، خواص فضایی خود را که بر خاسته از نگرش ، احساسات و تفکرات خاص یک معمار است به 

 .کشد . این هندسۀ خاص می تواند القا کننده حرکت یا سکون در باغ باشد

، مبانی  ، منظم و از پیش طراحی شده است. این شالوده هندسی در انتزاع مفاهیم ژگی و شاخصه باغ ایرانی، فضایی به غایت هندسیوی

انجامد نقش دارد. در اینجا هندسه،  دهنده باغ و نحوه ترکیب این عناصر و اجزا که در نهایت به ارایه شکل کلی آن می و عناصر شکل

 قرار گرفته است؛ اساس هنر و معماری ایرانی ، وبیعتفصل مشترك انسان و ط
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، هندسه ای دوگانه است. دوگانه از آن مشاهده می گرددهندسه ای که به طور کلی در باغ ایرانی و به طور خاص در دو باغ ارم وگلشن 

قل می کند.نظیر شعر سعدی که رو که در ظاهر در کمال سادگی وبی پیرایگی است، ودر حقیقت معنا ومفهومی عمیق ومتعالی را منت

 سهل و ممتنع است.

نیز مشاهده می شود از تقسیمات راست گوشه تشکیل شده است. انتظام این دو باغ  شکلهندسه دو باغ ارم وعفیف آباد، چنان چه در 

ع ومستطیل حاصل ، که از تقسیمات مرببخشی است بر اساس هندسه محوری و متقارن است، که مهمترین تقسیمات آن، انتظام چهار

 شده است.

مسیر جریان آب نیز از همین هندسه منظم باغ تبعیت می کند. این مسئله عالوه بر هدایت جریان آب باعث ایجاد نظم در نحوه کاشت 

درختان شده است. به طور کلی مرز باغ، مسیرهای جریان آب، کرت بندی ها، نحوه کاشت درختان و نحوه ی استقرار کوشک در این 

باغ، بر اساس ساختار هندسی دقیق تعریف می شود. اما با این وجود، این باغ ها با تحریک جمیع حواس انسان از طریق محرك  دو

عناصر این انتظام فضایی چنان چه پیش تر  .هایی که در جای جای باغ پراکنده اند، دارای نوعی وسعت و پیوستگی فضایی می باشند

 .دهندآل از باغ ایرانی را ارائه میاست که تصویری ایده نیز ذکر شد آب، گیاه و معماری

و مثنوی که قالب بوستان است در نظر  -که حافظ و سعدی استادان مسلم این قالبند–به همین تناسب در شعر نیز اگر دو قالب غزل 

 گرفته شود، همان سه عنصر نقطه، خط وسطح خود را نشان خواهند داد.

در ساختار غزل بدین گونه است که مصراع اول با مصراع های زوج هم قافیه است. اگر قافیه را نقطه ، وهر ترتیب قرار گرفتن قافیه 

 مصراع را خط در نظر بگیریم، ساختار کلی غزل سطحی است که می توان آن را مستطیل یا مربع مستطیل دانست.

بیت قافیه جداگانه دارد. از این رو قالب مثنوی برای بیان داستان،  در مثنوی قافیه ها در پایان هر مصراع می آیند، با این تفاوت که هر

ومنظومه های بلند کاربرد دارد. چراکه شاعر نیازی به قافیه اندیشی ندارد. از آنجا که حرف روی در هر بیت متفاوت است، اگر قافیه 

خطوطی با ارزش های مجزا تشکیل شده است همچون غزل به منزله نقطه در نظر گرفته شود، به ساختاری مستطیل شکل، که از 

 منجر می گردد.

 

 

 

 هندسه مربع مستطیل ومتقارن در باغ ارم-1شكل
 

 هندسه چهاربخشی ومتقارن در باغ گلشن -2 شكل
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 هندسه مستطیل شكل و بی انتها در ساختار مثنوي -4شكل هندسه مستطیل شكل در ساختار غزل  -3 شكل

 

 تناسبات -2-2

ش برای رسیدن به تناسبات عددی و هندسی ، بر اساس اصول و قاعده حاکم بر ساختار بدن انسان ، از ادوار پیشین شکل گرفته و تال

از آن زمان است که معماران در پی دستیابی به اشکال ، ابعاد و نسبتهایی در بدن انسان هستند که بتوانند آنها را در اصول عددی و 

 (1384،203پیرفون مایس،)  .حدودی نیز در این زمینه موفق عمل کرده اند هندسی تعریف کنند و تا

تواند ابزار طراحی مناسبی جهت رسیدن به باشد که میای از روابط بصری بین قسمتهای یک ترکیب میدر واقع تناسب، مجموعه

مایالت فرهنگی درك انسان را از تناسب وحدت و هماهنگی باشد، هر چند که عواملی نظیر پرسپکتیو، فاصله و خطای دید و حتی ت

رسد که حس شود یک شخصیت تعریف شده در فضا موجود است. در این نماید. در یک باغ، تناسب هنگامی کارآمد به نظر میمتاثر می

ی مختلف شود نظیر تناسبات در پالن کلی ودر مقاطع مختلف از باغ، بین قسمتهاروابط، تناسباتی در سطوح مختلف باغ مطرح می

 های فضایی و ... .ها، بین محصوریتعناصر و فرمهای فضایی، مرز بندی

تناسبات باغ ایرانی در بستر هندسه ای دقیق جریان می یابد. تناسبات در هر دو باغ ارم وعفیف آباد، متاثر از هندسه مربع مستطیل 

بیش تر است. تناسبات در دو باغ مذکور در دو حالت غزل  دارد، که البته کشیدگی باغ گلشن تا حدی 1به 2است،که تناسبی نزدیک 

گون ومثنوی شکل جلوه می کند: تناسبات تعریف شده وضابطه مند غزل که در ارم، پله پله ما را از ورودی تا کوشک اصلی هدایت می 

 کند، وتناسبات گلشن در بستری مسطح وبا وسعتی به فراخی مثنوی.

عالوه بر سایت باغ وکلیت آن، در اجزاء نیز متفکرانه وهدفمند است. در ارم در فضای مقابل کوشک  این تناسبات چنان چه گفته شد،

اصلی ارتفاع را در مقیاس انسانی و کوتاه تر از ان آورده تا جایی برای نمایش شکوه عمارت پدید آورد.توالی مقیاس ها درجوی آب، 

ایی را ایجاد می کند. در مقابل عمارت عفیف اباد نیز انسان را در سطحی ردیف گلکاری، شمشاد ها وردیف درخت، این گشودگی فض

پوشیده از چمن می گذاردو در اختالف تناسب عمارت وبسترآن به شدت اغراق کرده، ودر بخشی دیگر از باغ، چنان مخاطب را در میان 

 د.درختان سرو قرار می دهد که از درك تناسبات آن به درك شکوه وعظمت آن نائل آی

 سرو با قامت زیبای تو در مجلس باغ
 

 نتواند که کند دعوی هم باالیی)سعدی(
 

         
 توالی تناسبات وگشودگی فضاي دید در مقابل كوشک اصلی باغ ارم -5 شكل
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 ردیف درختان سرو گلشن واختالف تناسبات -7شكل فضاي چمن وحوض آب در مقابل عمارت گلشن-6شكل

 

ب و مراعات نظیر از مهمترین صنایع بدیعی ست که بسیار هم پرکاربرد است.هنر سعدی درینست که این صنعت پرکاربرد صنعت تناس

را چنان بی تکلف به کار میگیرد و چنان کلمات در جای خود خوش مینشاند که در نگاه اول نمی توان دریافت که چه چیز باعث این 

 زیبایی شده است.نظیر:

خسرو پرویزم)سعدی( چون شیرین لب فرهاد ن قیس بنی عامروچلیلی  رخ مجنون  

یکی از برجسته ترین خصوصیات شعر حافظ، چند جانبی بودن منشور کلمات در شعر اوست. آشنایی عمیق حافظ با امکانات معنایی 

معنایی سود کلمات و ترکیبات ممکن آنها به وی این امکان را می دهد که در برقراری و ایجاد تنوع در تناسبات 

 (1384،104ببرد.)پورنامداریان،

در معنای قمر و استعاره از معشوق است؛ اما این واژه وقتی در کنار واژه های هفته و سال قرار می "ماه"مثال در این بیت حافظ واژه 

 گیرد ایهام تناسبی با این واژگان می سازد.

ندانی که چه مشکل حالی ست حال هجران تو ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی ست  

 

 

 سكون و حركت  -2-3

مفهوم حرکت در فیزیک حاصل تغییر مکان یک جسم از نقطه ای به نقطه دیگر است. ولی مفهوم حرکت در هنر چیزی فراتر از مفهوم 

تا مفاهیم پنهان را برای فیزیکی آن می باشد . این حرکت در هنر،با سیالیت همراه شده ومخاطب را در جریانی همراه خود می کشاند،

وی عیان سازد. اگر حرکت در معنای فیزیکی اش با جابجایی جسم حاصل می شود، حرکت در بستر باغ و شعر عالوه بر جابجایی 

 مکانی ،جابجایی روح را به دنبال خواهد داشت؛ که این مهم تنها  با یک طراحی هوشیارانه و منطقی میسر می گردد.

ستی طراحی شده است و مسیرهای حرکت و سکون با عناصر خاص به درستی از هم تفکیک شده اند.در باغ ارم حرکت در باغ  به در

شیراز، ردیف درختان سرو،مسیر حرکت اصلی را شاخص کرده اند و در طول این مسیر،پله پله فرد را به سمت باال هدایت می کنند.در 

با استخر بزرگ آب مواجه می کنند که ناگزیر او را به مکث وامی دارد و عالوه بر باالترین بخش باغ در مقابل کوشک اصلی ،مخاطب را 

 ی مجازی نیز برای وی می آفریند.شکلحقیقت موجود، 

حرکت در شعر با سکونی ابتدایی آغاز شده و با مکث نیز  به پایان می رسد و مصداقش در باغ، در عفیف آباد نیز حرکت با مکث در 

 5شده و با سکونی در مقابل استخر بیضی شکل کوشک اصلی پایان می پذیرد. در ارم نیز  همان طور که در شکلعمارت ورودی آغاز 

دیده می شود، دو نقطه مکث و یک مسیر حرکتی قوی میان آن دو شاخص شده است.  حرکت در شعر همان مخاطب شعر واقع شدن 

واند، واژه های شعر را در ذهن آورده و آن را می شنود. حرکت در شعر  چه زمانی که خواننده شعر را می خیا شنیدن آن است.چنان
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خارج از -همچون معماری با سکون همراهست. این سکون و حرکت در واحدهای زبرزنجیری گفتار که تکیه، درنگ، لحن و آهنگند

 صورت می گیرد. البته در شعر بیشتر درنگ ها  به تناسب وزن ،می آید.. -زنجیره آوایی

.چرا که هر بیت استقالل معنایی دارد. اما در مثنوی به فراخور کاربرد غزل حافظ و سعدی اغلب درنگ در پایان هر مصراع می آید در 

آن درنگ و سکون در انتهای جمالت می آید.خواه پایان بیت و خواه در میانه ابیات )ابیات  موقوف المعانی(. در گلشن و ارم نیز چون 

موقعیت در بخش های مختلف باغ خودنمایی می  غزل مکث در پایان مسیر است، وگاه در حالتی مثنوی گون، درنگ هایی بسته به

 کند، در مقابل تک درختان نخل ارم، حوض های مدور آن، یا عمارت انتهایی عفیف آباد در سطحی فرود آمده، و... 

درك در واقع خواندن شعر همچون قدم زدن در باغ است وقدم زدن در باغ چون خواندن شعر. تا در بوستان شعرو باغ رهسپار نشوی به 

 زیباییهای آن نائل نخواهی آمد.

  
 نحوه ارتباط در دو باغ ارم وعفیف آباد  –آغاز وانجام حركت با سكون  -8شكل 

 

 

 ریتم-2-4

ریتم عبارتست از تکرار هرگونه شکل، صدا، رنگ، موقعیت و حرکت شبیه به هم طبق نظمی معین. ریتم یکی از عناصر بسیارمهم 

ها, مورد استفاده هنرمندان قرارمی گیرد ودارای سازمان وساختمان های گوناگونی است. تکرار عناصر سمعی هنری است که درتمام هنر

یا بصری شبیه به هم, به علت وجود نظم و منطق درنفس تکرار, ازلحاظ دیداری یا شنیداری انضباطی ویژه می آفریند ودرایجاد حس 

 قش موثری ایفا میکند. استواری بین تمام عناصر موجود دریک اثر هنری ن

ریتم به تکرارمنظم یا هماهنگ عناصر گفته می شود. این عناصر در باغ شامل خطوط، اشکال، فرم ها یارنگها ودر شعر شامل وزن 

عروضی، قافیه های درونی و میانی، تکرار حروف مشابه و همخوانی صامت ها و مصوت هاو برخی هنرهای بدیعی نظیر تجنیس و 

د. به طور کلی ریتم, چه درشعر وچه درباغ, دارای سه جنبه اصلی بنیادی است. تکرار، تناوب ورشد. جنبه تکرار به تسجیع می شو

طورمستمرو مداوم در باغ شیراز، در تمامی سروهای با شکوه مجاور خیابان اصلی ارم  مشاهده می شود. جنبه تناوب در این وضعیت به 

روز، بازی نور و سایه از میان درختان ، گذر فصل هاو بازی رنگ ها که در بستر باغ خوبی خود رانشان می دهد: گردش شب و

خودنمایی می کند و همچنین تناوب یک در میان سرو وچنار در دو طرف خیابان اصلی عفیف آباد ، و آخرین جنبه رشد است که 

 درتکامل ورشد درختان وگیاهان نمود می یابد. 

 نگ شعر در حوزه وزن عروضی از تکرار یا تناوب افاعیل عروضی ایجاد می شود.تکرار؛ نظیر وزن این بیت:اما در شعر شیراز ریتم و آه
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 که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

 الرکان میگویند.که  هر مصراع از تکرار  چهار بار رکن مفاعیلن ساخته شده است.به این اوزان،وزن های متفق ا

 و تناوب؛ نظیر این بیت:

 درمان نکردند مسکین غریبان چندان که گفتم غم با طبیبان

که در وزن فع لن فعولن فع لن فعولن  سروده شده و در هر مصراع دو رکن فع لن و فعولن متناوبا تکرار میشوند.به این نوع اوزان، وزن 

 .های متناوب االرکان یا اوزان دوری میگویند

با وجود تنوع بسیار وزن های شعر فارسی، حافظ تنها از  اوزان محدودی استفاده کرده که از ده دوازده وزن مشهور تجاوز نمیکند.این 

انتخاب بجای اوزان گوش نواز،عالوه برایجاد سالست و روانی وقتی در کنار آهنگ حاصل از حروف کلمات قافیه و ردیف و آرایه های 

 صدامعنایی قرار میگیرد موسیقی را به چنان رشد و تعالی میرساند که تنها از شاعری همچون حافظ بر می آید.بدیعی دیگر نظیر 

در موضع قافیه، موسیقی وزن را در جهت عاطفه غالب در شعر تقویت می  "ها"برای نمونه در همین غزل نخست دیوان تکرار کلمه 

 (1384،97کند. )پور نامداریان،

 تکرار و تصدیر خود از آرایه های شعر فاسی اند. نظیر بیت زیر:عالوه بر اینها 

)سعدی(کمتریم خاكکه از نه  بیشتر خاكاز  عشق من بیشترند اهل خاكگفتی ز   
 

 

 شناسه -2-5

ه شناسه، جزئی از یک بافت است که به دالیلی خاص ظهور و بروز می یابد و خاصیت های فرهنگی، معنوی و اندیشگانی یک بافت را ب

 (1386می کشد.)نیاخلیلی، شکل

وجود شناسه در باغ و شعر شیراز از دیگر وجوه اتفاق این دو هنر ایرانی ست.این شناسه ها تا حدی در ذهن تعریف شده اند و مخاطب 

شهری نسبت به آنها خالی الذهن نیست.یعنی گردشگر از طریق آشنایی های فرهنگی می داند که وقتی به شیراز سفر کرده است به 

قدم نهاده که باغ های زیبایی دارد؛و وقتی به باغ می آید ناخودآگاه به دنبال سرو و نارنج است. بدین معنا که در پس زمینه ذهنی خود 

کرده است. به جز عنصر گیاه که سرو، شمشاد، صنوبر ونارنج به خصوص شاخصه های باغ شیرازند، دو  شکلشاخصه های باغ شیراز را 

 عماری نیز در باغ های شیراز وجود دارد.شناسه آب و م

 )حافظ(شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است باغ مرا چه حاجت سرو وصنوبر است
 

اگر در گذر از باغ ارم یا عفیف آباد، جوی ها یا حوض ها خالی از آب باشد، باغ به تمامیت ادراك نگشته وموسیقی جاری اجزای آن را 

 دریافت نشده است.

)حافظ(جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست؟ زندگی و روضه ارم معنی آب  
 

 

وجود کوشک ها وعمارت ها از آنجا که باغ را از پارك متمایز می کند، عنصری اصلی در باغ شیراز به حساب می آید. همین اتفاق در 

دینه ی فاضله است. می داند که این کتاب وادی شعر وادب نیز رخ می دهد. مخاطب بوستان به دنبال دنیای آرمانی سعدی یا همان م

نموده، برخالف گلستان که زندگی را آنطور که هست در بیان آورده است، یعنی دنیایی که در آن می  شکلدنیا را آنطور که باید باشد 

ی نمی ماند. زییم. به همین تناسب اگر دو شناسه ی معشوق ومی ومشتقات آن را از دیوان حافظ حذف کنیم، چیزی جز جلد باق

 مخاطب شعر حافظ می داند که این دو عنصر کلیت غزل های حافظ را تحت الشعاع قرار داده است.
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 مقایسه معنایی -3
 فضاسازي-3-1

فضا جایی "فضا عنصری غیر مادی است که می تواند اشیا را در خود جای دهد. در واقع برخالف آنچه اغلب می پندارند، باید گفت: 

)نیا "آن حضور پیدا می کنند، بلکه وسیله ای است که به واسطه ذات خود زمینه حضور اشیا را فراهم می سازد. نیست که اشیا در

بکشد. فضای  شکل( فضا در شعر ومعماری به وجود آمده است تا عالیقی خاص، احساساتی ناب، وتفکری برتر را به 1386-خلیلی

رك می باشد. اگرچه اساسا هنر به سبب عمق وژرفای معنوی اش در هر جنبه معماری فضایی کالبدی است که به صورت بصری قابل د

ای که ظهور کند، فکر را به سویی خاص وبه فضایی انتزاعی معطوف می نماید، نظیر آنچه در باغ های شیراز مشاهده می شود. نظم 

ا از فشارها وروزمرگی ها جداکرده وآرامشی قرارگیری عناصر تشکیل دهنده باغ، تماشای گلها ودرختان، وشنیدن صدای آب، آدمی ر

وصف ناپذیر به وی می بخشد. هر چند که درك زیبایی های باغ اغلب به وسیله چشم صورت می گیرد، اما نقش سایر حواس به 

ضایی خصوص حس شنوایی برای درك موسیقی های طبیعی فضا، و بویایی برای استشمام عطر گلها وریاحین را نباید نادیده گرفت. ف

 که در باغ وشعر خلق شده است، حاصل فضایی است که پیش از آن در ذهن شاعر یا معمار آفریده شده است.

فضای شعر حافظ، فضایی روحانی، رندانه، عاشقانه وعرفانی است، که در هاله ای از ابهام وایهام مخاطب را با بیانی طنز آمیز، با زندگی 

خاصه در غزل ها، فضایی عاشقانه، همراه با لطافت های زبانی وظرافت های شعری دارد، که عصر خویش روبرو می سازد. شعر سعدی 

سعدی وحافظ هر کدام به فراخور کالم خویش ، فضایی خاص به خود را برای مخاطب پدید می آورند . فضایی روح را زنده می سازد. 
دست می آورد . در اصل فضای شاعر به شکل خیال برای که زمینه بروزش را در ذهن مخاطب و به شکل خیالی در خاطر وی به 

مخاطب قابل درك است و مخاطب نمی تواند آن را به صورت بصری درك کند. در حالیکه در باغ، حرکت در خالف این جهت است . 
ی کند. اگر فضای باغ یعنی بیننده از ادراك بصری آغاز کرده وبه درکی معنوی نائل می آید واین دیده های اوست که خیال آفرینی م

در دل خود عناصر مادی را جای داده است، فضای شعر تهی از ماده است. در عین حال هر دوی اینها در ذهن آدمی نفوذ کرده وبه 
 پردازش خیال می آغازند.

 

شاید فضا، قابل درك ترین وجه تشابه میان باغ وشعر باشد. فضایی که ذهن آدمی را 
او را تحریک می کند. افراد در برداشت خود از این فضا به بازی گرفته واحساسات 

آزادند. چنان چه اشخاص مختلف می توانند برداشت های متفاوتی از یک غزل حافظ 
وسعدی داشته باشند، حظ معنوی که حاصل تفرج در باغ است نیز بسته به حاالت 

ن دو مهم در وروحیات افراد متفاوت است. در بیانی مختصر فضای موجود، بینابین ای
گشت وگذار است ومخاطب را در فضای شاعرانه باغ مستغرق کرده واز سویی فضای 

 می کشد. شکلباغ را در شعر به 
 باغ می خواهم که روزی سرو باالیت ببیند

 تا گلت در پا بریزد وارغوان بر سر ببارد )سعدی(

 
 

 
 باغ در دیوان حافظ تصویر -9شكل

 

های باغ در وجوه فرهنگ و هنر ایرانی بررسی  جلوهدر محیطی دیگر هم کالم می شوند، چنان چه اگر  در جایی نیز فضای باغ وشعر

شود، که به زیبائی تحت تاثیر مفهوم باغ بوده  وهنرمندانه گشته، و تاثیر عمیق باغ در میان هنرها دنبال گردد، به مینیاتور منجر می

و چه دلنشین  ینیاتورها چه زیبا در میان صفحات دیوان خواجه شیراز خودنمائی می کندفضای آرمانی باغ را انتزاع کرده است، واین م

 این هم کالمی  باغ وشعر را به نمایش می گذارند.
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 خاطره بهشت-3-2

مانده است که به  "وهیشت اخو"است. این واژه از  "بهین"، ریخت صفت عالی و به معنای "وهیشت"در پهلوی  "بهشت"واژه 

؛ آن باغ آیینی بهروزی و نیک اختری در باورشناسی "پردیس"است و نامی ست نو برای  "تی یا زندگانی بهینهس"معنای 

( این واژه ، در زبان عربی به فردوس و در زبانهای اروپایی به پارادایزر تبدیل شده است.  این بهشت به شکل 306، 1385ایرانی)کزازی،

ست. برای این مفهوم واژه های جنت، فردوس، بهشت یا رضوان نیز به کار رفته است. در باغی سرسبز و خرم و زیبا مجسم می شده ا

 (4و5، 1373پیرنیا،«.)وزآنجا به پالیز بنهاد روی»فارسی قدیم واژة پالیز هم به همین معنا بوده است. چنان که فردوسی گفته است: 

و در زبان انگلیسی  paradisباغ، و در زبان فرانسه به صورت به معنی  paradeisosامروزه این واژه در زبان یونانی به صورت 

 (29، 1365به معنی بهشت به کار برده می شود. )آریان پور، paradiseبه صورت 

 

 در شعر فارسی به کرات به این نکته که باغ ها نمونه ای از بهشت برینند اشاره شده است.نظیر بیت زیر از شیخ اجل؛سعدی شیرازی:

 بیا مطالعه کن گو به نوبهار زمین را خواهد کسی بهشت برین را اگر مطالعه

طرح کرده اند که با خصوصیات این دنیا مطابقت دارد )تحول پذیری( اما تصاویر بهشت برین را تداعی   ایرانیان بهشتی را در این عالم

مختلف آب و هوایی در چهار فصل سال( را در کرده، و سعی کرده اند که در همۀ فصول سال زیبایی و بهره دهی )میوه های مناطق 

 (26و27، 1374یک اکوسیستم بسته و جدا از محیط فراهم آورد.)دیبا،

 ی که از بهشت در قرآن نشان داده شده در آیات زیر بیان شده است:شکل

 ،.(21،, حدید 133در بهشت، باغهاى وسیع به پهناى آسمانها و زمین) آل عمران 

 ،.(32،, نباء 14،, الدهر 23رختها با همه گونه میوه رسیده و در دسترس ) الحاقۀ و پوشیده از انواع د

 ،. (37،, سباء 20،, زمر 75،, فرقان 72و ساختمانهاى با شکوه ) توبۀ 

 ،, و دهها آیه دیگر(15،, آل عمران 25و نهرهاى آب زالل  ) بقرة 

 دارد. ،و دهها آیه دیگر( و... وجود 37و36و حوریان بهشتی )واقعه

آنچه در توصیف بهشت در قرآن آمده با عناصر باغ ایرانی )در اینجا دو باغ ارم و عفیف آباد( و به تبع آن  بهشت شعر فارسی کامال 

 هماهنگ است.

 عنصر آب،درختان سرو)سدره(، درختان میوه، گل ها و گیاهان، عمارت های چشم نواز و  ...

نظیر بهشت و بازتاب این تصاویر در شعر خواسته اند بهشتی زمینی برای خود بیافرینند. انواع گل در واقع ایرانیان با طراحی این باغها 

ها و گیاهانی که در باغهای شیراز وجود دارند در شعر سعدی و حافظ نیز بروز و ظهور یافته است.درختان سرو و صنوبر، شمشاد و 

اسمن، شقایق، ارغوان و به خصوص گل سرخ که در اشعار به صورت مطلق چمن و گلهای الله، بنفشه، نسرین، سنبل، نرگس، سوسن، ی

 گل آورده شده، گل ها و ریاحین و گیاهان غالب باغ های شیرازند.

 نمونه هایی از کاربرد این عناصر در شعر سعدی و حافظ:

 بقای سرو روان باد و سایه شمشاد اگر ز باد خزان گلبنی شکفته بریخت 

 فدای قد تو هر سروبن که بر لب جوست گل که در چمن است نثار روی تو هر برگ 

 به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد به چمن خرام و بنگر بر تخت گل که الله 

 همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ 

 دکه اگر قامت زیبا ننمایی بچمن در چمن سرو ستاده ست و صنوبر خاموش 

 چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد 

 هان بنوشید دم به دم می ناب می وزد از چمن نسیم بهشت 

 که تاب من به جهان طره فالنی داد بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد 
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 نتیجه گیري  -4

پای هنر ناب شیراز، در باغ و شعر آن پی گرفته شود تا به تقارب میان این دو در این مجال سعی بر آن بود تا با رویکردی تحلیلی رد 

مهم منتج گردد. در این گفتار دو باغ ارم و عفیف آباد از یک سو ، و اشعار ناب و دلنشین سعدی و حافظ از دیگر سو به نمایندگی از باغ 

آمده است منطبق بوده   شکلوند کلی این مقاله بر نموداری که در و شعر شیراز برگزیده و تحلیل و مقایسه روی آن متمرکز گردید. ر

 و با همین نظام، کالم به پیش رفت.

 

 

 دیاگرام كلی مقاله   - 10شكل 

نوشتار با روند مذکور دنبال گشته وشباهت های محسوس ونامحسوس وقرابت های آشکار وپنهان در باغ وشعر شیراز بررسی گردید. به 

ه این تشابهات ونزدیکی ها روشن تر می گردد، اشتیاق بر بیشتر دانستن بیشتر وشگفتی افزون می گردد. شگفتی از آن طور قطع هر چ

خطه ای که چنین ثمر آورده وباغ هایی فراخ وشاعرانی بزرگ را بیافریده است. واز دیگر سو، شاعران و باغ هایی که این سرزمین، ارزش 

 است.و اصالت خویش را بدانها مدیون 
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