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هستی نوشونده
باغ ایرانی،
ِ
مهدی شیبانی
سیدامیر هاشمیزادگان
*

**

چکیده

افزایش تعدد و گوناگونی مطالعاتِ باغ ایرانی علیرغم فواید بسیار ،به علت کمتوجهی به چارچوب نظری حاکم بر آنها منجر
ِ
به بروز جدالهایی شده که پیش از اعتبار بیرونی هر یک ،مربوط به اعتبار درونی آنهاست .در این زمینه یکی از مسایل
بودن باغ بهمثابه بهشت است .از این رو مسئله قدسی بودن به عنوان «دست آوردی آسمانی» که
مهم ،معنایِ «مقدس»
ِ
الگویی ثابت با توانایی ایجا ِد گسترده تغییرات است یا انکار قدسی بودن و محدود کردن آن به واقعیتهای فیزیکی و سایر
اندیشهها ،بهروشنی در میان مطالعاتِ باغ ایرانی تفاوتگذاری نشده ،به همین سبب مخاطب از جنبة حکمت باغ ایرانی
با ابهام روبهرو است .هدف مقاله دستهبندی مطالعات باغ ایرانی براساس چارچوب نظری حاکم بر آنهاست؛ تا با تمرکز بر
«پیدایش یکبارة باغ ایرانی با لحاظِ
عقل امروز بسیار بعید است» ،اعتبار درونی آنها
مسئله «قدسی» بودن و تشریح اینکه
ِ
ِ
را بررسی کند .از این رو با دستهبندی مطالعات موجود در چهار ساختار اصلی «اسطورهای»« ،جوهر ثابت»« ،انکار جوهر»
و «جوهر متحرک» ،به تحلیل آنها جهت شناسایی و رفع تناقضها پرداخته میشود.
روش کار ،استدالل منطقی از نوع فرهنگی/گفتمانی و شامل دو مرحله است .اول ،مطالعات کتابخانهای و استدالل برای
تبیین اعتبار درونی .دوم ،تفسیر رابطهای جدید میان یافتهها و مقایسه با هنر شعر فارسی جهت تبیین اعتبار بیرونی .نتایج
نشان میدهد باغهایایرانی همچون شاعران متعدد هنر فارسی در سطوح مختلف ،فهمهای متعددی از خصلت شاعرانگی
ایرانی هستند که استعال یافتهاند .خصلتی که حاصل «فهمی از سازوکار عالم» در چرخهای از نهفتگی-اشتداد-فعلیت
احساسی این فهم در یکی از قلعههای رفیعش از نگاه موالنا «حضور مداوم خداوند» است .وجه
(حرکت جوهری) است .نمو ِد
ِ
منحصربهفرد هنرمند باغساز ایرانی ،التفات او بر این حضور مداوم است .تغییرات پدیدهها در باغ که حواس مادی تا مفهومی
ِ
کیفیت باغ ایرانی از
را اغناء میکنند ،سرمستی از این «نگاه آیهنگر» است که نمود مهرورزی آن ارزش «قدسی» مییابد.
«تکوین» زیباییها و منافع عالم ماده به ماورا «استعال» یافته و نه اینکه ثابت و از پیش وجود داشته باشد.
واژگان کلیدی

باغ ایرانی ،فهم انسان از سازوکار هستی ،قدسی ،هستی مدام نوشونده ،خرد و شهود.

* .استاد گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایرانM_Sheybani@sbu.ac.ir .
** .پژوهشگر دکتری معماری منظر ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول09126046449 ،
Hashemi.A@ut.ac.ir
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مقدمه

• بیان مسئله

مسئلهای که مطالعات باغ ایرانی از زمان شروع تاکنون با فراز و
فرودهای متعدد و گوناگون در پرداختن به «حکمت» تا «عناصر
کالبدی» با آن مواجه بوده ،عدم «تفاوتگذاریِ دقیق» میان
یافتههاست .تفاوتگذاری میان «دورانها» و میان «چارچوب
نظری حاکم بر مطالعه» ازجمله دو نمونه از مهمترین آنهاست.
هرچند تفاوتگذاری دورانها تا حدودی بهصورت فعال درآمده
خصوص تفاوتگذاری
و مطالعات به آن بهاء میدهند؛ ولی در
ِ
میان چارچوبهای نظری همچنان ضعف بارز بوده که بر فهم
تفاوت دورانها نیز آسیبرسان است.
درواقع نگاهی که به «هر لحظه نو شدن هستی» توجه
نمیکند ،هر دورانی را جدا تحلیل میکند و از فرطِ توجه
به صورت ،امتدا ِد یکپارچه و گستردة آن که درونمایه است،
مغفول میماند .تحلیل جداگانة هر یک از دورانها مانند
تحلیل تک فریمهای یک فیلم (روایت) نمیتواند به تنهایی
ِ
نسبت
معنا داشته باشد .هر فریم با فریم قبل و بَع ِد خود و در
با کل معنا خواهد داشت .همة آنها هست ولی هیچ یک به
تنهایی نیست .درواقع تاکنون بیشتر مطالعات باغ ایرانی
هستی نوشونده را مبنا قرارداده،
هرکدام تنها یک آنی از این
ِ
درحالیکه معنای باغ ایرانی در یک «کیفیت پیوسته» باید
جستوجو شود.

از این رو با هدف تفاوتگذاری میان چارچوبهای نظری
حاکم بر مطالعات باغ ایرانی و تبیین آنها ،در این مقاله
به پرسشهای اصلی زیر پرداخته میشود .اول ،مفهوم امر
قدسی در باغ ایرانی در هر یک از چارچوبهای شناساییشده
به چه معناست؟ دوم ،پیوند تجربههای مادی و ماورایی در
باغ ایرانی در سایه کدام چارچوب قابل توجیه است؟ سوم ،آیا
باغ «انعکاسی آینهای از هستی» است یا یک «فهم از سازوکار
هستی»؟

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

• پیشینه تحقیق

از زمانی که باغ ایرانی به عنوان یک فضای عالی ایرانی در
دوران مدرن مورد توجه قرار گرفت ،توجه به وجه «بهشتی
و قداست» در آن ،غالباً با نگاه و توسط مستشرقین مطرح
بوده است .به هر جهت ،موجی غالب بوده که اندیشه قدسی
آمدن الگوی شکلی یا
بودن را به معنی «دفعتاً از آسمان
ِ
معنایی» میداند (مرادی .)1390 ،با گذشت زمان و انجام
تحقیقهای متنوع و بیشتر در مورد باغ ایرانی ،اطالعاتی از
شکلهای متنوع و تحوالت معنایی /ساختاری آن به دست
آمد که توجیه آنها در سایة اندیشة پیشین ممکن نبوده

..............................................................................
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است (حیدرنتاج و منصوری .)1388 ،بنابراین به ترتیب دو
رویکرد جدید در حوزه اندیشه مطرح شد .گروهی با تقسیم
دوران به قبل و بعد از پذیرش اسالم در ایران ،تنها دوران
پس از پذیرش اسالم را قدسی دانسته (لبیبزاده ،حمزهنژاد
و خانمحمدی )1390 ،و گروه دیگر تفسی ِر متناسب با
مکان «یک معنای ثابت ازلی» را با تداعی امر
شرایطِ زمان و
ِ
قدسی تدوین کردهاند (میرزایی1391 ،؛ منصوری.)1388 ،
البته بهاینترتیب هر دو گروه« ،هویت ثابت» را متناقض
مشکل
رفع
ِ
با «تدریجی بودن و تنوع» دانستهاند .برای ِ
جمع کردن دو ام ِر «تدریجی ،حاصل خرد ،زندگی و تعامل
مادی انسان با طبیعت» و «قدسی و ماورایی بودن الگوی
بهشتی» دیدگاه جدیدی با تکیهبر علوم جزءنگر با «انکار یا
کنارگذاشتن قدسی (ماورایی) بودن»« ،تدریجی بودن» باغ
ِ
را تبیین میکنند .مانند مطالعاتِ
متداول باغسازیِ غرب که
ِ
سیر گذارش از زمان یونان تا پارکسازیِ مدرن همه در یک
سنت باغسازی هستند .در دیدگاه اخیر هرچند «تدریجی
بودن» به رسمیت شناخته شده است (در مقابل دفعتاً)،
منظرین باغ نزد ایرانیان» مانند همه هنرهای
ولی آن «وجه
ِ
ایرانی که با بهشت و داستان آفرینش گرهخورده است از
دست میرود .در طیف دیگری از نظریههای باغ ایرانی ،به
تناقض «جمع تدریجی» و
رفع
ِ
جای حذفِ قداست برای ِ
«مقدس بودن» ،رابطه جدیدی بین آن دو تبیین میشود.
ِ
تناقض پیشگفته را
قداست با غ ایرانی
در تفسی ِر این نگاه،
ِ
بخش باغ ایرانی
ندارد و به عنوان وجه متمایزکننده و هویت
ِ
نسبت به سای ِر سنتهایِ باغسازیِ جهان برشمرده میشود
(شیبانی1393،؛ منصوری1383 ،؛ مرادی1390 ،؛ براتی،
 .)1383گذر از این دورانها و الیههای مربوط به آن در
نموداری مانند تصویر  1قابل نمایش است.
محققان باغ ایرانی
تاریخ نگا ِه
میان چهار ساختاری که از
در
ِ
ِ
ِ
و حکمت حمایتکنندة آنها مطرح شد ،دیدگاه اول تا سوم
(اسطورهای ،جوهر ثابت و انکار جوهر) بیشتر شناخته
مخالفان این دیدگاهها ،بیشتر دالیل را به
شدهاند .موافقان و
ِ
صورت مصداقی و در سطح صرفاً علمی-فنی بررسی کردهاند.
یافتن مصادیق جدید کالبدی از حفاریهای
خواه تکنیک،
ِ
باستانشناسی یا بازخوانی سفرنامهها یا خواه دریافت الگوهای
کالبدی قیدشده در قرآن و متون دینی باشد .بنابراین هرچند
این مطالعات بسیار ارزشمندند ولی به سبب فقدان تبیین
چارچوبِ نظریِ حاکم بر خود و نسبت آن با دیگر ساختارها،
تسلسلی پایانناپذیر از ابطال و تأیید را برای یکدیگر رو
خواهند کرد .چرا که پرسشهایی از این جنسی که در این
مقاله نیز وجود دارد ،از «دالیل» میپرسند و نه «علتها».1
بنابراین بسیاری از اختالفها که در مفهوم و کالبد باغ ایرانی
مطرح میشود مربوط به دیدگاه فلسفی حاکم بر آنهاست.
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تصویر  .1الیهها و دورانهای مختلف پیشینه مطالعه باغ ایرانی .مأخذ  :نگارنده.

روش انجام تحقیق

تبیین ساختارهای نظری (اعتبار درونی)

بررسی مطالعات مربوط به «هویت» و «رابطة آن با
آنچه از
ِ
اصلی «اسطورهای»،
قداست» به دست میآید ،در چهار ساختار
ِ
«جوهر ثابت»« ،مادیگرا (انکار جوهر)» و «جوهر متحرک»
قابل دستهبندی است .تشریح و مقایسة تفاوتهایِ فاکتورهایِ
ِ
مختلف مربوط به رابطة «هستیشناسی» و «ویژگیهای
کالبدی /معنایی» باغ ایرانی ،در این چهار ساختار (جدول )1
نشان میدهد اندیشة «اسطورهای» و «جوهر ثابت» در توجیه
معنایی حاصل از یافتههای علمی ،و اندیشة
تنو ِع شکلی/
ِ
«مادیگرا» در توجیه واقعیتی منظرین در باورهای ایرانی
ناتوان است .بنابراین اگر باغ ایرانی آنگونه که یافتههای
علمی دوران جدید نشان میدهند دارای «تنوع شکلی/
معنایی» و «تدریجاً شکلگرفته» دانسته شود و درعینحال
«قدسی بودن» آن به عنوان یک واقعت بین االذهانی در
ادبیات فارسی به رسمیت شناخته شود ،تنها در نگاه «جوهر
متحرک» قابل تفسیر است.
در دستگاه جوهر متحرک ،هویت و کالبد ،پیوسته نوشونده،
ناآرام و متغیر است .در سیر تبدیل اسطوره به اندیشه ،نظریه
حرکت جوهری مالصدرا دو عنصر اساسی «تاریخمندی

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

روش تحقیق مقاله دارای راهبرد استدالل منطقی از نوع
فرهنگی/گفتمانی2است .این راهبرد در پی صورتبندی
سامانههای منطقی ذهنی متکی بر منطق اقناعی است .بدین
بیان مستدل و منطقی
ترتیب با اتکا بر یک جهانبینی ،و ِ
مفاهیم آن و همچنین استفاده از شفافیت نظری ،توانایی
ِ
اقناعکنندگی جستوجو میشود .در واقع سامانههای فرهنگی/
گفتمانی در طرح بحث خود به تدابیر بیانی متکیاند .از این
رو در این مقاله برای صورتبندی سامانههای منطقی ذهنی
بیانی نامگذاری ،تفاوتگذاری ،تداعی و گروهبندی
از تدابیر
ِ
تحلیل مقولهبندی و بسطدادن نظریهها،
استفاده شده که با
ِ
تحلیل همسانانگاری و انطباق با
به اعتبار درونی و از طریق
ِ
سنتی فرافلسفی ،اعتبار بیرونی بررسی شده است.
برای این منظور ابتدا با مطالعه کتابخانهای ،مقالههایِ مربوط
به باغایرانی مرور و با استفاده از استدالل و تطبیق شواهد آنها
با یکدیگر ،ریشههای نظری ،تناقضها و کاستیهای مربوط
به اعتبار درونی آنها شناسایی شده است .در ادامه با تمرکز
بودن» با غ
بر ابها ِم «زمینی و پویا بودن» در عین «قدسی
ِ
ایرانی ،تفسی ِر جدیدی از یافتههای محققان با اعتباری درونی
بخش «تنوع
ارای ه شده است .اعتبا ِر بیرونی این تفسیر ،در
ِ
کالبدی» از طریق مقایسه باغ ایرانی با هن ِر شعر فارسی و
طریق تفسیر جلوههای باغ در نگاه
بخش «امر قدسی» از
در
ِ
ِ
موالنا تشریح شده است.
بدین ترتیب با تشریح دیدگاه حرکت جوهری در مقایسه با
سایر دیدگاهها ،ابتدا «تناقض ترکیب ماده و ماورا» بررسی
شده و در ادامه از طریق مقایسه هنر باغسازیِ ایرانی با هن ِر

ِ
هویت باغ ایرانی و تنوعهای کالبدی در
شع ِر فارسی ،موضوع
طی زمان و مکان و روابطشان -که حاصل اشتراکی اخالقی
و نگاهی هستیشناختی است -تشریح میشود (تفسیر تنوع
باغ) .سپس با اتکا بر این پیوند ،با بهرهگیری از نگاه موالنا،
3
درونمایة
اخالقی حاکم بر سیر این حرکت در یکی از قلههای
ِ
رفیعش تفسیر میشود (تفسیر قداست باغ).

..............................................................................
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جدول  .1ساختارهای اصلی نظری مطالعات باغ ایرانی .مأخذ  :نگارنده.
ﻣﻮﺿﻮع

ﺑﺤﺚ

اﺳﻄﻮرهاي

ﻫﻮﻳﺖ

ﭘﻴﺸﻴﻨﻲ و ﺛﺎﺑﺖ

ﭘﻴﺸﻴﻨﻲ و ﺛﺎﺑﺖ

ﭘﺴﻴﻨﻲ و ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ

ﭘﻴﺸﻴﻨﻲ و ﺛﺎﺑﺖ

ﭘﺴﻴﻨﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﭘﺴﻴﻨﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﭘﺴﻴﻨﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮ

ﻧﺪارد

اﻧﻔﺼﺎﻟﻲ

ﻧﺪارد

ﺗﺪرﻳﺠﻲ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه

ﻧﻔﺲ

ذﻫﻦ

ﻧﻔﺲ/ذﻫﻦ

زﻣﺎن ﻋﺎﻟﻢ

ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻧﮕﺎر

دوﮔﺎﻧﻪ اﻧﮕﺎر

ﻳﮕﺎﻧﻪ ﭘﻨﺪار

ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻧﮕﺎر

زﻣﺎﻧﻤﻨﺪ

زﻣﺎﻧﻤﻨﺪ

زﻣﺎﻧﻤﻨﺪ

ﺑﻲزﻣﺎن

ﻣﻜﺎن ﻋﻮاﻟﻢ

ﻣﺎده و ﻣﺎورا ﻳﻜﻲ

ﻛﺎﻟﺒﺪ

ﻧﻔﺲ /ذﻫﻦ
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اﻧﻮاع ﻋﺎﻟﻢ

ﻓﻘﻂ ﻣﺎده

ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ
ﺣﻀﻮر دارد

ﺣﻀﻮر در ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻠﻘﺖ و ﺳﭙﺲ
ﺣﻀﻮر در ﻋﺎﻟﻤﻲ دﻳﮕﺮ.

ﻣﺎده ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺎورا و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
آن

اﻧﻜﺎر ﻳﺎ ﺣﺬف ﻓﺮﺿﻲ در ﻋﻠﻮم

ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﻀﻮر دارد

راﺑﻄﻪ ﻣﺎده و روح)ﻣﺎورا(

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه

روح ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮغ در ﻗﻔﺲِ ﻣﺎده

اﻧﻜﺎر ﻣﺎورا

ﻃﻴﻒ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه

از اﻓﻼﻃﻮن و اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﺗﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻏﺮب

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻘﭽﻪ ﻫﻴﻮم و
اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان اﺛﺒﺎﺗﮕﺮا

روح ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﻮه ﺣﺎﺻﻞ از رﺷﺪ
درﺧﺖ )ﻣﺎده(
ﻣﻼﺻﺪرا ،ﮔﺎداﻣﺮ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﺎرهاي
ﻏﺮب

ﻧﻈﺮﻳﻪ

اﻟﮕﻮيِ ﺑﻬﺸﺖ در ﻧﻬﺎد
آدﻣﻲ

اﻟﮕﻮيِ ﺑﻬﺸﺖ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎورا

اﻟﮕﻮيِ ﺑﻬﺸﺖ ﺣﺎﺻﻞِ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﻣﺎدي

اﻟﮕﻮ ﻣﺪام ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﺮ
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﺧﺎﻃﺮة روﻳﺪادي ازﻟﻲ

ﻗﺮآن و ادﻳﺎن ﭘﻴﺶ از آن

ﻫﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ

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

ﻣﺎده و ﻣﺎورا از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺟﺪا
ﺷﺪهاﻧﺪ
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ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،
دﻳﻨﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ...

ﺗﻌﺎﻣﻞ و درﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﻣﺪام ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
وﺟﻮه ﻋﺎﻟﻢ

ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮ ﻗﺪﺳﻲ

ودﻳﻌﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺗﻤﺜﻴﻞِ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ﻣﺎوراﻳﻲ

ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪي

اﻧﻮاع ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺑﻬﺸﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺸﻲ

ارﺗﻘﺎء ﭘﻮﻳﺶ ﻣﺤﺒﺖ از ﺳﻄﺢ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﺎ ﻗﺪاﺳﺖ.
ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺴﺘﻪ

اﻟﺘﻔﺎت ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲِ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎورا

ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ

ﺑﺎروري و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺎﻟﻢ

وﻋﺪه اﻟﻬﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮ ﻛﺎران و ﺗﻤﺜﻴﻞ آن
در زﻣﻴﻦ

ﮔﺴﺴﺘﻪ؛ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد

ﺑﺎغ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ
ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻳﺎ ﻧﻤﺎد.

اﺻﺎﻟﺖ

ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺸﻲ

ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺸﻲ وﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد

اﻟﮕﻮﻫﺎي آﻳﻪ ﻧﮕﺮ .ﻫﺮ اﻟﮕﻮي ﻓﺮاﻫﻢ
ﻛﻨﻨﺪة زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺎده ﺗﺎ ﻣﺎورا

ﺷﻜﻞ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ

ﭼﻠﻴﭙﺎ

ﭼﻠﻴﭙﺎ و ﺣﺘﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎيِ ﺷﻜﻠﻲِ
ﻣﻤﻜﻦ از اﻟﮕﻮي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎوراﻳﻲ

ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن از دو ﺑﺎغ،
ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ،ﺷﺒﻜﻪ اي و ...

ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن از دو ﺑﺎغ،
ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ،ﺷﺒﻜﻪاي و ...

اﻳﺪه ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ

ﺣﺎﺻﻞﺧﻴﺰي و ﺑﺮﻛﺖ

ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺑﻬﺸﺖ

ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻏﺎﻟﺐ

اﺑﺰار ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ

ﻓﻄﺮت ،اﻟﻬﺎم

ﻋﻘﻞ ،اﻟﻬﺎم

ﻓﻄﺮت ،ﻋﻘﻞ ،اﻟﻬﺎم

ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺛﺎﺑﺖ داده
ﺷﺪه .از ﻣﺎده/ﻣﺎورا ﺑﻪ
ﻣﺎده/ﻣﺎورا.

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺘﻮن اﻟﻬﻲ ،ﺷﻬﻮد .از ﻣﺎورا ﺑﻪ
ﻣﺎده.

اﻧﺒﺎﺷﺖ در ﺣﺪ اﺷﺒﺎع ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي
ﻓﻄﺮي و ﻋﻘﻠﻲ.

درون ﻣﺎﻳﻪ اﺧﻼق

در ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﻀﺎوت ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺟﺒﺮاً
اﺧﻼﻗﻲ.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ را از ﻃﺮﻳﻖ
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ.

ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاي اﺧﻼق
ﻧﻴﺴﺖ .ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻘﺺ

اﻧﻮاع ﻣﺘﻨﻮع ﺷﻜﻠﻲ و
ﻣﻌﻨﺎﻳﻲِ ﺑﺎغ در ﻃﻮل
زﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﻜﺎنﻫﺎ را
ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ.

ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺸﻲ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻳﺮ
ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎي ﺷﻜﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ از اﻟﮕﻮي
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎوراﻳﻲ

ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﭘﺬﻳﺮش
اﺳﻼم ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ و ﻫﻮﻳﺖ ﺛﺎﺑﺖ
ﺑﺮاي ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﻲ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ
ﻧﻤﻲﺷﻤﺮد .ﻫﺮﻳﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺋﻴﻦ
ﺧﻮد )ﻣﻬﺮ ،زرﺗﺸﺖ و اﺳﻼم( و دﻓﻌﺘﺎً
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﺪه ﻧﻈﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﺑﺴﺘﺮ.

هستی مادی» و «جوش و خروش درونی در عین آرامش
بیرونی» را مطرح کرد (سروش 21 ،20 :1393 ،و  .)82امروز
نیز این دیدگاه در سطح و نوع دیگری در اندیشههای فالسفه

..............................................................................
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ﭘﺴﻴﻨﻲ و ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ

ﺣﺮﻛﺖ

ﺑﺎغ

ﺟﻮﻫﺮ ﺛﺎﺑﺖ

6

اﻧﻜﺎر ﺟﻮﻫﺮ

7

ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺘﺤﺮك

8
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ﻗﺪﺳﻲ ﺑﻮدنِ ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﻲ و
ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺸﺖ در ادﺑﻴﺎت
و ذﻫﻦ ﻣﺮدمِ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
داﺷﺘﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد .ﺑﺎغ
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ/
زﺑﺎﻧﻲ اﺳﺖ.

ﻣﺘﻨﻮع و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﻮﺷﻮﻧﺪه

ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎي اﺳﻄﻮره ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي
ﻋﻠﻤﻲ
ﻓﻄﺮت،ﻋﻘﻞ ،ﻗﻠﺐ ،اﻟﻬﺎم

ﺟﺎن .ﺧﺒﺮ رﺳﻴﺪن از ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺪم
ﺑﻪ ﻫﺴﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺎده
اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ در ﺣﺪ
اﺷﺒﺎع ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﻓﻄﺮي ،ﻋﻘﻠﻲ و
ﻗﻠﺒﻲ اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﻛﺎري اﺳﺖ
و ﺟﻬﺎن ﻣﺤﻀﺮ اوﺳﺖ .ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄ اﺧﻼق.

ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﻣﺮوز ﺣﻮزهﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.

قارهای نظیر گادامر دیده میشود.
در این دستگاه فکری از دیدگاه خداشناسی ،شخصیت
لحظهای جهان ،آشکارا شخصیت نیازمند است .هستیهای
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• تنوع کالبدی

از آنچه بیان شد میتوان گفت اخالق ،از یک فرهنگ نشأت
گرفته و با سبکها و تعاریف دنیای گسستة مدرن متفاوت
است .نقش اخالق در نحوة تعامل انسان با سازوکار عالم در
یک کلیت شامل خود ،دیگران ،طبیعت و خداوند ،کلیدی
است .بنابراین میتوان متصور شد اخالقی که در هنر شعر
فارسی وجود دارد در هنر باغسازی نیز حاکم است .در نتیجه
ِ
مستقل
ذهن
خالقیت
باغ ایرانی جایی نیست که ناشی از
ِ
ِ
طراح منفرد امروزی باشد .درواقع الگوی باغ در خارج از ذهن
یک فرد ،بهصورت جمعی تولید میشود .به همین علت ضمن
آنکه عناصر اصلی و چیدمان آنها مشخص بوده و حتی انواع
خاصی از درختان در اغلب باغهای ایرانی به چشم میخورد
(براتی )2 :1383 ،هر باغی ویژگیهای منحصربهفرد دارد که
گاه محصول مکاشفه یا هنرمندی طراح دانسته میشود.
از این رو مفهوم هویت با غ ایرانی و تغییرات کالبدی و
ساختاریاش را میتوان با تعبیر داریوش شایگان مقایسه کرد
که از زمان حضور پنج شاعر نامی ایرانی (فردوسی ،خیام،
مولوی ،سعدی و حافظ) بهمثابه پنج اقلیم حضور ،یاد میکند
که هر یک بازتابانندة (نمود)12یکی از وجوه «روح شاعرانگی»
مردمان ایران است (شایگان .)14،15،19،21 :1393 ،در این
دیدگاه هریک از قلهها متناسب با فهم تجربۀزیسته و مرکز
ثقل عاطفی خود در ساحتهای مختلف ،حضور یافتهاند،
ولی هیچگاه از خود بیگانه نشده و در نهایت نظام چندنوایی
روح ایرانی را با پیوندی اسرارآمیز که همان فهم ساز و کار
عالم13است به وجود میآورند .هر نوع زمان حضور ،ارتقاء به
مرتبه دیگری از وجود و فهم است ،هر نوع عبور ،گذر از زمانی
آفاقی (طبیعت بیرون) به زمانی انفسی (طبیعت درون) است.
در پایان هر عبور ،در قلهای ،فهم در مرتبه دیگری از حضور
حادث میشود که ارتقاء وجود و فزونی جان را رقم میزند.
این فهم مربوط به داستان آفرینش ،گناه ،هبوط و هدف از
خلق انسان است.
زمان حضوری
باغ ایرانی نیز خصلتی از روح ایرانی است که از
ِ
زمان حضور دیگری در پی فهم ساز و کار عالم در مرتبه
به
ِ
دیگری حرکت کرده است .هرچند تمام پدیدهها دارای
حرکت هستند ولی برخی نسبت به برخی دیگر به سبب
آنچه ظرفیت و تطابق با تغییر شرایط یا مفهومی نظیر کهن
الگو (یونگ) ،حکمت خالده یا سیر در جبروت دارند(14دانش،
1386؛ شیبانی )1393 ،تغییرات انقراضی را تجربه نکردهاند.
شهر پادشاهی ساسانی ،الگویی بود که در «دو قرن سکوت»
ایرانیان15هنگام پذیرش اسالم که محل پاالیش و خدمات
متقابل ایران و اسالم بوده است (مطهری )1349 ،دچار
تغییراتی انقراضی شد ولی باغ ایرانی هرگز چنین تغییر

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

جهان ،آویزان هستند .اگر لحظهای این آویختگی از آنها
گرفته شود از هستش فرو خواهند افتاد .در حقیقت مجموع
جهان در بی زمان واقع است همچنان که در بیمکان نیز
هست .زمانمند بودن را فقط در مورد اجزاء جهان میتوان
گفت نه در مورد مجموع جهان .ازلیت و ابدیت خداوند به
معنایِ عم ِر بیآغاز و بیپایان نبوده بلکه به معنای خارج از
زمان بودن است.
جمع «امر متنوع
تناقض
رفع
برای
شد
بیان
در سایة آنچه
ِ
ِ
متحرک مادی» با «امر ثابت و ماورایی» ،تفسیری که در
و
ِ
«نسبت بدن و روح» وجود دارد اهمیت
اندیشه مالصدرا از
مییابد .نسبت بدن(ماده) و روح(ماورا) مانند نسبت مرغ و
قفس نیست بلکه روح محصول حرکت جوهری بدن است
(نسبت میوه به درخت) .یکی دنبال دیگری است .حدوث
و پیدایش نفس ،جسمانی و مادی است ،اما در بقا و دوام
مستقل از ماده و شرایط مادی است(4همان .)80 :
بنابراین باغ ایرانی« ،امری داده شده ،مجرد از بستر مادی»
نمیتواند باشد .تنها در سایه ساختار «حرکت جوهری»
قالب نوعی «منظومه با نقاط
میتوان یک «فهم تدریجی» در ِ
ویژة جهشیافته(اشتداد)» از با غ ایرانی را متصور شد .در این
ساختار «معنادهی انسان به محیط» و «قابلیتهای محیط»
هر دو دارای اعتبار هستند .درنتیجه کیفیت مادی/ماورایی
باغ ایرانی11حاصل «فهم تدریجی از عالم و نه بازتاب آینهای
مجرد از ماده» است.
در این نگاه هنر ،تجربه و فهم شاعرانه از ساز و کار هستی
است که هنرمند از طریق استوارسازیِ نظمی درونی بر عالم،
«نظم درون» ،نتیجة تعادل
آن فهم را نمود میبخشد .این
ِ
ِ
بیرون و درون هنرمند است .این نمود شاعرانگی از فهم ساز
نظم کلماتِ یک شعر ،بلکه در نظم
و کار هستی ،نه تنها در ِ
نگارهها ،معماری ،باغ ،فرش و انواع هنرها بهمثابه تجربههای
شاعرانه دیده میشود.
بنابراین میتوان پذیرفت که باغ ایرانی به عنوان یک نمود از
تجربه شاعرانه ،هنری کامل است .هنری که تلفیق صحیحی
از صورت و معناست و قابلیت ارتباط و ادراک مستقیم توسط
مخاطب و نفوذ در سایر هنرها را دارد .باغ ،فضایی است که با
احساسها درک میشود و این احساس است که به آن ابعاد
ِ
درک احساسی است که
میدهد .بنابراین جوهر [این] هنر،
از اغنای حواس پنجگانه [ناسوتی] آغاز و تا اغنای مفاهیم
عالی عقلی و قلبی [جبروتی] پیش میرود (شیبانی1393 ،
و  .)1394با ابتناء بر این چارچوب نظری ،شناخت و مقایسة
موضو ِع «تنوع ،هویت و معنای ماورایی» در شعر فارسی با
آنچه در مورد تنوع و تحول در باغ ایرانی وجود دارد ،میتواند
به تفسی ِر مصداقی از «حرکت جوهری» در باغ به عنوان امر
قدسی یاری رساند.

تفسیر (اعتبار بیرونی)

..............................................................................
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انقراضی را تجربه نکرد و سیر تکاملش بیوقفه ادامه یافت.16
در تشبیهی ساده میتوان این را با اصل «انتخاب اصلح در
تکامل انسان
مصداق آن حیات و
تنازع بقاء» مقایسه کرد ،که
ِ
ِ
مقابل انقراض دایناسورها و تولد گونههای جدید در زمان
در
ِ
است .باغ ایرانی در قالب باغهای سنتی بسیار پیش از باغ-
نها ِد پاسارگاد به وجود آمده و از پَ ِرشی ساختاری که دو قرن
سکوت خوانده میشود همچنان حرکت جوهری خود را در
قلمروهای مختلف به صورت همخوان پیموده است .البته در
دوران معاصر (از زمان قاجار) در ایران به سبب عدم تولید
مفاهیم جدید در آن و عدم تطابق ارزشهای آن با زمینه،
اکنون به صورت فعال و رسمی وجود ندارد.17
بنابراین هویت یکپارچه و گسترده یعنی تداو ِم تولی ِد معنا؛ یعنی
تغییر ماهیت در سایه نظامی مرتبط و درونزا از جویندگی
بهگونهای که مستقل از نفوذ معنایی از پیشدادهشده ،تمایز
خود از دیگری را حفظ کند و حتی بر آن بیفزاید .در نتیجه
میتوان متصور شد که باغایرانی نمودی از خصلت جویندگی
و فهم خاطره ازلی است که مربوط به «تجربۀزیسته»
منحصربهفرد هنرمندان ایرانی است.
بنابراین «الهام» یا «خبر» نیز در مسیر تجربه زندگی معنا
مییابد هرچند جوشش و تولدی از عدم به امکان و چیزی
فراتر از دانستههای قبلی است .مواجه با طبیعت بیرون
(همهچیز غیر از خود حتی بدن) ابتدا کنشی محبتآمیز
در قالب پویش محبت18یا تنفر است که در آغاز فطری و به
مرور با تجربههای مختلف فیزیکی (کانت) و ذهنی (دیلتای)
کاملتر میشود .در این تعریف ،هر آنچه خودش یا اثرش
حس شده ،تصور یا تخیل شده جزء تجربه زیستهاند .اگر
فهم این تجربهها بهصورت مجموعهای از عناصر و ارتباطات
پیچیده به حالت خاطره و دانش استداللی بازیابی شود
«عقل» و اگر بهصورت یک کل در قالب کنشی عاطفی قبل
از ارجاع عقلی باشد «قلبی-شهودی» خطاب میشود؛ ولی
خارج از این دو-که الهام عنوان میشود« -خبر» است.
در سایة این تفسیر ،مکاشفة هنرمند از طریق جستوجو و
تالش مستمر در زمینه است و در ذهنی خالی هیچ الهامی
نیست .الهام ،پی بردن به معنایی تکوینی از اشتداد تجربه
شخص19و خبر رسیدن به وی است .این خبری که خارج از
حیطه تجربه داده میشود فرایندی شناختهنشده بوده و در
سایه تالش عقلی و قلبی به مدد الهام ،ارتقاء در سلسله تکرار
تجارب رخ میدهد.
در باغ ایرانی تطور تجربههای فطری ،عقلی و قلبی از باغهای
سنتی شروعشده و زمانهای مختلف حضور را به طور مثال
از استخرهای کاشان یا مادیهای اصفهان در مقیاس آمایش
سرزمین تا انتظام هندسی درشتمقیاس از پاسارگاد تا
ظرافت باغفین در مقیاس باغ رسمی پیمایش کرده است

..............................................................................
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(شیبانی1391،1394 ،؛ منصوری ،1384 ،حیدرنتاج و
منصوری1388 ،؛ لبیبزاده ،حمزهنژاد و خانمحمدی،
 .)1390در هر عبور متناسب با تجربه زیسته ،فهمی از
داستان آفرینش حادثشده ،و مفهوم و صورت باغ تکوین
فهم فطری ،عقلی و قلبی از خاطرة ازلی نهایتاً
یافته استِ .
ارزشهای مختلف از لذت ،منفعت ،زیست ،فرهنگ و امر
قدسی را حادث میکنند .بنابراین قداست امری نسبی است
که نمودهایش نیز همیشگی نیست.
• امر قدسی

قداست ،فهمی پویاست که انسان از «طبیعت درون» پیدا
کرده و متأثر از آن «طبیعت بیرون» را برای خبردار شدن
فزونی جان-که تعبیر امر قدسی نمود مهرورزی
مدام و
ِ
بیرونی آن است -جستوجو میکند .قداست باغ ایرانی در
سیر تاریخیاش در «آخرین قلة آخرین عبورش» ،که پس
از آن تاکنون گسسته شده است ،محبتآمیزترین نگاهش
به خداون ِد واحد محسوب میشود .تاکنون حد نهایی این
جویندگی در منظر درون یا به تعبیر موالنا «جان» ،متناسب
با معنای «خبر» است.

«جان» در نظر موالنا به معنای حیات نیست« ،خبر» است.
«خبر» ذاتاً هر لحظه نو است« .خبر» هرلحظه از «عدم»
میرسد و تجربهای دادهشده است نه تحصیل شده .بنابراین
«جان» ،علم به حقایق ابدی نیست .خبر در اینجا نه علم
حضوری است نه علم شهودی و نه علم به معنای مطابقت
ذهن با عین .میزان خبردار بودن ،بر «جان» فزونی میبخشد.
درواقع موالنا بهتدریج سرگذشت ورود خود به «عدم» و
«خبردار شدن (فزونی جان)» را روایت میکند .از این رو در
نظر موالنا عرصه خیاالت بسیار از عرصه عدم تنگتر است
(مجتهد شبستری .)1390 ،عشق و التفاوت به منشأ جان از
طریق نگاه کلگرا به جهان ،ورود به عالمی را فراهم ساخته
که از هیچ ،حیات میآفریند؛ این به تعبیر موالنا عدم ،از
عرصه عقل و خیال متفاوت و بسیار عظیمتر است.

---تکوین فهم خاطره ازلی« ،خبر از
باغ ایرانی در نهایت سیر
ِ
ِ
روایت
عالم وجود ،همان
کارگاه عدم» دارد .این خبردار
ِ
کردن ِ
جان در طبیعت گزیده یا باغ است .روایتگری عدم ،به معنای
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زهد و ترک دنیا نیست ،بلکه به تعبیر موالنا مایه جانافزا،
نشاط و موجب اختیا ِر روح بر جسم به مانند سوا ِر اشتر و
سرخیل میهمان برخوان الهی است.

جلوههای مختلف جان در تغییر فصول ،نظام کاشت گزیدة
متناسب با شکوفهها ،میوهها ،الوان ،عطرها ،کیفیات بساوایی،
جلوههای آب و غیرة باغایرانی مشاهده میشود .این همگی،
نمایشدهندة فهم منشأ جانبخشی و حضور هر لحظه فعال
شوندگی حاصل از «جان»
فهم نو
ِ
خداوند در امور است .این ِ
با التفات به خدا ،اخالقی را پدید میآورد که با آن ،وصف
شاعرانه عالم به شیوهای منحصربهفرد به نام با غ ایرانی پدید
میآید .این نگاه منظرین به باغ ،در اشعار موالنا نیز به دفعات
روایت شده است.
----------

«فهم»
سیر در آفاق به گسترش «دانستنها» میانجامد ولی
ِ
خبر رسیدن تنها با توجه به درون یا جان میسر است .این
پیون ِد اسرارآمیز است که همیشه با غ ایرانی را دارای ارزش
امر قدسی کرده و نه یک پیشرفت تجربی صرف .پدیدهها
در باغ ایرانی همه نمودی غنایی از این محسوب میشود که
«خداوند هر لحظه در کاری» است .این وجه منظرین باغ
ایرانی ،هم در تجربههای عملی و سینه به سینه منتقل شده
از باغهای سنتی و هم در اشعار بزرگترین شاعران ایرانی که
تغییر فصول ،عناصر ،بازیها و جلوة باغ را «آیة یار» میدانند
بسیار بارز است .این نه به آن معنا که در آن زمان آگاهانه
و با قص ِد بیان این جهانبینی ،باغ را ساماندهی کرده باشند.
بلکه باغ ممکن است برای مزار ،حکومت ،یا تفرج باشد ولی
پس ذهن هنرمند معمار-باغساز ایرانی
این جهانبینی در ِ
بیواسطه وجود داشته است .انسان امروزی با نگاه به منابع
نظم و نثر اندیشمندان گذشته ،واقعیتهای موجود و باغها
میتواند ارتباط بین هنرمندان را این گونه به صورت خودآگاه
فهم ،تفسیر و روایت کند.

نتیجهگیری

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

به نظر میرسد ،قدسی بودن با غ ایرانی در هر دوره در یک سطح متفاوتی واقع است .البته در سایة نگاه «حرکت جوهری» این
ناقض وجود هویت یکپارچه در این سنت باغسازی نیست؛ چرا که با توجه به تعبیر نسبت «میوه به درخت» به جای «مرغ در
تدریجی تجاربِ مادی است و نه الگویی
تکوین
حاصل
قدسی ماورایی،
قفس» برای شرح رابطه «ماده» و «ماورا» ،کیفیتهایِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مختلف
عامل تمیی ِز هویت ،جوه ِر با ِغ ایرانی است که به مانند سایر هنرهای این سرزمین ،قلههای
از پیش داده شده و بیرونی.
ِ
آن فهم و نمایش نوع ارتباط خداوند ،انسان و عالم است و نه صفاتِ کالبدیِ باغ که عرضی است .به تعبیری حکمت باغ کیفیتی
مراحل
آینهای ندارد بلکه حاصل یک فهم مدام نوشونده از روابط و سازوکار عالم است .بنابراین باغ ممکن است در هر یک از
ِ
شکلی بهشتی یا تفسیری کالبدی از یک معنایِ بهشتی تلقی شده
حرکت ،در موردها و زمانهایی صرفاً مادی ،یا بازسازیِ
ِ
ِ
ِ
«هویت گسترده
فهم رابطه خود با عالم است .در این
باشد؛ ولی در مجموع جوهری است که در حرکت به
حرکت دارایِ
ِ
دنبال ِ
تحول مفهو ِم قداست را در نگاه موالنا میتوان روایتگری از عدم ،و نمایش «خبر»
در
زمان» باغ ،یکی از عالیترین قلههایِ
ِ
ِ
رسیدن به «جان» از عدم دانست که از اشتداد تجربههای فطری ،عقلی و دلی حادث شده است و نه مستقل از تجربههای قبل.
حاصل ظرفیت و استعالی پیوستة خرد و
تعادل طبیعت ،دین و فرهنگ،
باید در نظر داشت نقطة اتکایِ تفاوتگذا ِر این قلة
ِ
ِ
اشراق مغان و خسروانیان پارسی در جریان مواجه با اندیشه یونانی و اسالمی است و نه اضمحالل آن .مثمربودن
حکمت دیرینة
ِ
ِ
تکوین قلههای متعددی از «زراعت
حرکت عالم همچون تغییر فصول ،وجه تفاوتگذا ِر زیباییشناسی است که از
و جلوههای
ِ
قدسی در سحرگاه تمدن ایرانی» تا «نگاه آیهنگر به کارگا ِه جان در قرن هفتم» حاصل میشود.
در این نگاه ،باغ متأثر از زندگی اخالقی است که در آن اگر یک لحظه ارتباطِ وجود و عدم قطع شود «جان» از بین میرود.
خان َک َرم مهمان دانسته» و «طبیعت را باغ» میکند .موضوع اخالق شاید در تمام اندیشهها و به تبع
اخالقی که «انسان را در ِ
در سنتهای باغسازی و طراحی باشد ولی نقطه اتکاء آن ،اخالق ،باعث تمایز است .بر خالف سایر سنتها که خداوند انکار شده
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یا یکبار همچون یک ماشین عالم را خلق کرده و اکنون بدون مداخله ،جهان خودکار و مستقل است ،باغ ایرانی آیهنگر است.
در شعر موالنا ،هنرمند-عالم ایرانی بر این التفات دائمی و این که خداوند هر لحظه در کاری است اذعان دارد و با بهرهگیری از
ِ
آن به صورتِ
طبیعت ماده را مجاز و راه تکامل و دستیابی به ماورایی که در امتداد زندگی واقعی
اخالق در عمل ،استفاده از
ِ
ِ
عالم
با
خدا
رابطة
بودن
قطع
دلیل
به
ها
ن
تمد
بیشتر
در
دارد.
قدسی
د
نمو
مسیر،
پیمایش
این
علت
همین
به
پیموده.
است را
ِ
ِ
ماده و اینکه دنیایِ ماده پس از آفرینش نیازی به خدا ندارد تعابیر قدسی از آن نمیشود .نتیجه اینکه در آن نگاه ،الگوی باغ یا
به صورت شکلی یا معنایی از ابتدا داده شده یا اص ً
ال هیچ ارتباطی با امر قدسی در آن مطرح نباشد.
عامل نو ِع جدیدی از شناخت باشد که
از این رو ،در دوران کنونی امر قدسی نباید صلب فرض شود؛ بلکه برخالف انکار آن ،باید
ِ
به واسطه آن در طراحی از تعابیر «عالمت مانند» فراتر رفته و «نشانه»« ،نماد» و «آیه» به کار گرفته شود (مادی تا مفهومی).
به نظر میرسد دستیابی به این توانایی از طریق توجه به طبیعت هم با عقل ،که علم و معرفتشناسی است ،هم با دل ،که
ِ
طبیعت
شهود و هستیشناسی است ،توأماً در پیوستگی تاریخی با فرهنگ و اقلیم ایران ممکن باشد .از این رو با توجه مداوم به
درون و بیرون میتوان امید داشت محصول طراحی ،زمینه را برای درگیرکردن همه حواس و فهم عالم که همان هویت گسترده
باغ ایرانی است فراهم کند .به تعبیر موالنا ،با فزونی یافتن جان در هنرمند-عالم است که به تبع امکان جان بخشی در اثر به
سنت باغ ایرانی فراهم خواهد شد.
پینوشتها
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 « .1سؤاالت فلسفی [دالیل] به هیچ روی جایگزین و یا ناقض پرسشهای علمی [علتها] نیستند .اینها دو گونه پرسشاند و ناظر بر دو منظور خاص .پاسخ علم به
پرسشهای علمی هرچه باشد[ ،به طور مستقیم] پاسخی برای سؤاالت فلسفی نیست» (سروش.3 / Cultural/discursive logical argumentation .2 /.)40: 1393 ،
درونمایه آن ایدة گسترده و بنیادی متن است که در تمام زوایای آن منتشر است .موضوع ،فشرده و صریح ،اما درونمایه ،گسترده و غیرصریح و ضمنی است .موضوع ِ
شاهنامه ،تاریخ ایران باستان است اما درونمایه آن احساس غرور و افتخار و مجد و عظمت است (شمیسا« .4 / .)1389 ،روح هر کسی در طول عمرش ،و به مدد
مکتسبات و افعال او تدریجاً ساخته میشود ،نه اینکه شخص دارای روحی باشد که به طور ثابت همراه او باقی ماند و فقط حاالت و صفاتش دگرگون شود» (سروش،
 .5 / .)80 :1390عالم ماده و ماورا یکی است .برای خداوند و همه عالم ،با یکدیگر نقطه آغاز زمان متصور است .6 / .عالم ماده و ماورا از یکدیگر جدا هستند .از یک
نقطة آغاز زمانی ،دو عالم از یکدیگر جداشدهاند .7 / .تنها عالم ماده به رسمیت شناخته میشود .نقطه آغاز برای عالم متصور است؛ انکار خدا .8 / .عالم ماورا در امتداد
عالم ماده است .زمان محصول ماده است که خود در کل در بی زمانی است .9 /.ذهن( )mindدر عرف کنونی فلسفه ذهن ،پس از نقطه عطفی که گیلبرت رایل پدید
آورد ،امر جوهری یکپارچهای تلقی نمیشود ،بلکه صرفاً مجموعهای از حاالت ذهنی است (شبیه به مفهوم بقچهای ذهن که دیوید هیوم مطرح کرد؛ هرچند هیوم به
هر حال دوگانه انگار است)؛ اما نفس( )soulحاکی از جوهریت و یکپارچگی است .به همین خاطر ،در مورد دکارت و بیشتر فیلسوفان قدیمی (فیلسوفان اسالمی و
قرونوسطا) ،که قائل به جوهریت هستند ،تعبیر «نفس» به کار میرود ،اما در مورد فیلسوفان معاصر از تعبیر« ذهن» استفاده میشود .11 / Bundle .10 / .بسیاری از
نظران این حوزه در چارچوبهای نظری مختلف ،بر این که باغ ایرانی دارای کیفیت مادی /ماورایی است توافق دارند .از جمله شیبانی1393 ،؛ منصوری 1384؛
صاحب
ِ
براتی1383 ،؛ منصوری1388 ،؛ زمانی و همکاران1388 ،؛ مدقالچی و همکاران1393 ،؛ مهدینژاد و همکاران .12 / .1394 ،کیفیت فهم این بازتابها ،امروز آینهای
شناخته نمیشود .13 / .به تعبیر داریوش شایگان ،خاطره ازلی .14 / .برخی در فهم این معنا ،به اشتباه امر قدسی را در چارچوب اسطورهای یا دارای جوهر ثابت تفسیر
میکنند .بحث در این مورد نیازمند نوشتار مستقلی است .15 / .ن .ک .به کتابی با همین عنوان از عبدالحسین زرینکوب .16 / .ن.ک .به دیدگاهای علوم اجتماعی
تحلیل این شاهد ،جهت بحث در مورد ذاتی بودن
انسانی «ساخت فضایی شهر در ایران قبل و بعد از اسالم» از احمد پور احمد .17 / .استدالل و
نظیر مقالة جغرافیای
ِ
ِ
یا نبودن و یا دست یافتنی بودن یا نبودن کهنالگوها و ارزشهای ذاتی نیازمند نوشتار دیگری است .18 / .ن.ک .به مدخل «ماکس شلر» دانشنامة فلسفه استنفورد.
 .19حاصل ارتباط با خود ،دیگران و طبیعت از طریق فهمهای مشترک در جریان بازی جمعی زندگی و فهمیدن است.
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