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مقالۀ پژوهشی

مشکیجه ،گلی فراموششده در خانه و باغ ایرانی
سارا شکوه
استاد مدعو دانشگاه خلیج فارس ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،بوشهر ،ایران.
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ـزد مــردم ایــن ســرزمین اســت .گیاهــان
چکیــده| بــاغ ایرانــی تجلـیگاه ویــژه و بیانگــر محبوبیــت گیاهــان نـ 
ـود بــوده کــه ایــن امــر موجــب
بهکاررفتــه در آنهــا همــواره بومــی و در هماهنگــی کامــل بــا بســتر و اقلیــم خـ 
ـاد حــس تعلــق بــه آنهــا بــوده اســت .بخش
پایــداری و تــداوم باغهــای ایرانــی در گســترۀ زمــان و جغرافیــا و ایجـ 
اعظمــی از ســودمندی و پایــداری بــاغ ایرانــی را میتــوان مدیــون ایــن گیاهــان بومــی دانســت کــه جنبــۀ
اند و در فرهنــگ مــردم ایــن ســرزمین از جایگاهــی ویــژه برخــوردار
دارویــی و شفابخشــی و معنایــی داشــته 
بودهانــد .امــا متأســفانه امــروزه عــدم شــناخت کافــی از گیاهــان بومــی و ســازگار بــا شــرایط ســرزمینمان

موجبشــده تــا ایــن گیاهــان رو بــه انقــراض گــذارده و پارکهــا و مناظــر شــهری بــا گیاهــان وارداتــی ،غیــر
اصیــل و ناهماهنــگ بــا زمینههــای اقلیمــی و فرهنگــی هــر منطقــه جایگزیــن شــده و بهتدریــج گیاهــان
بومــی در بســتر تحــوالت ســریع و دفعــی عصــر حاضــر بــه فراموشــی ســپردهشــوند .هــدف ایــن پژوهــش
ـورد اســتفاده در بــا غ و خانــۀ ایرانــی
شناســایی و معرفــی گل مشــکیجه یکــی از گلهــای اصیــل و بومــی مـ 
اســت کــه سالهاســت در غبــار فراموشــی قــرار گرفتــه اســت .ایــن گل نهتنهــا در پارکهــا و فضاهــای ســبز
ـود نــدارد .تنهــا اطالعــات اندکــی از ایــن گل در
ـده نمیشــود ،بلکــه بهطورکلــی هیــچ شــناختی از آن وجـ 
دیـ 
ـد و فقــط
ـده اســت امــا هیچیــک بــه شناســایی و معرفــی ایــن گل نپرداختهانـ 
برخــی ســفرنامهها باقــیمانـ 
نــام آن بهعنــوان یکــی از گلهــای بومــی ایــن ســرزمین آوردهشــدهاســت .پژوهــش پی ـشرو بــا بهرهگیــری
ـزد و کرمــان
از روشهــای کتابخان ـهای ،مطالعــات میدانــی ،انجــام مصاحبــه بــا اهالــی شــهر و روســتاهای یـ 
و مشــورت و گفتگــو بــا مســئول پژوهشهــای بــاغ گیاهشناســی انجــام شــده اســت .نتایــج حاصــل از ایــن
ـد و اســتفاده
مطالعــات ویژگیهــای ظاهــری ،معنایــی و کارکــردی گل مشــکیجه را بازشناســی و معرفــی میکنـ 
ـد تحقیقــات میدانــی اطالعاتــی از ایــن گل در
از طــرح آن در برخــی تزئینــات را نمایــش میدهــد .در طــی رونـ 
مناطــق مرکــزی ایــران یافــت شــد.

جپَر ،گل باغ ایرانی.
سفید پُرپَر ،گل پن 
واژگان کلیدی| گل مشکیجه ،گل بومی ایران ،گل 

مقدمه |چندیـن دهـه اسـت کـه تمایـل بـه انتخـاب گیاهـان
اصیـل و بومـی بـرای کاشـت در پارکهـا و باغهـا و سـایر
فضاهـای سـبز ازبیـن رفتـه و یـا اینکـه میتـوان گفـت حداقـل
* نویسندۀ مسئولshokouh.sara@ut.ac.ir ،09010670029 :
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شـده اسـت و ترجیـح عمـوم بـر کاشـت گیاهـان غیراصیـل و
غیربومـی وارداتـی اسـت .اگرچـه حفـظ و نگهـداری نمونههـای
وارداتـی شـرایط محیطـی ویـژه و صـرف هزینههـا و منابـع
بیشـتری را میطلبـد .ایـن رونـد موجـب شـد تـا گلهـا و

سارا شکوه و همکاران
گیاهـان اصیـل ،بومـی و سـازگار بـا محیـط از لیسـت گل و
گیاهـان کاربـردی در باغهـا و پارکهـا و خانههـا حـذف شـوند
و بعضـاً رو بـه انقـراض گذارنـد .گل مشـکیجه یکـی از ایـن
گیاهـان فرامـوش شـدة باغهـا و خانههـای ایرانـی اسـت و از
گلهـای قدیمـی ،اصیـل و بومـی ایرانزمیـن کـه سالهاسـت
بـه دسـت فراموشـی سپردهشـده و امـروزه کمتـر کسـی آن را
میشناسـد یـا حتـی بـه خاطـر مـیآورد .گلـی کـه روزی یکـی
از گلهـای شـاخص و محبـوب منظـر ایـن سـرزمین بـود و بـه
وفـور در حیـاط خانههـا و باغهـا کاشتهمیشـد ،امـروزه تقریبـاً
بـه کلـی از حافظـة جمعـی سـاکنان ایـن سـرزمین پـاک شـده
اسـت و تنهـا انـدک آثـاری از آن در سـفرنامهها و کتـب باقـی
مانـدهاسـت .بـا توجه به کنـار گذاشتهشـدن ایـن گل در باغات
و خانههـا و جایگزینشـدن آن بـا گلهـای وارداتـی متعـدد،
اکنـون هیـچ اطالعاتـی بـه جز نـام آن موجـود نیسـت و تحقیق
حاضـر بهدنبـال پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها شـکل گرفته اسـت:
وجـه تسـمیۀ گل مشـکیجه چیسـت و ایـن گل چه مشـخصاتظاهـری داشـته و جزو کـدام خانواده از گلهاسـت؟
گل مشـکیجه بـه جـز جنبـة زیباییشناسـی چـه کارکردهـایدیگری داشـته اسـت؟

پبشینۀ پژوهش

تاکنـون پژوهشـی مسـتقیماً و صرفـاً جهـت معرفـی و شـناخت
ایـن گل انجـام نشـده اسـت .در کتـاب «گیاهشناسـی» از
گلگالب ( )1326گل مشـکیجه در کنـار گیاهـان دیگـر ،از
نظـر سـاختار گیاهشناسـی معرفـی و تدقیق شـده اسـت .پیرنیا
( )1374نیـز در کتـاب «معمـاری اسلامی» بهعنـوان عنصـری
در باغهـای ایرانـی از ایـن گل یاد کرده اسـت .تاکنـون پژوهش
جـدی و دقیقـی در رابطـه بـا شناسـایی ایـن گل حاصل نشـده
1
اسـت .در ایـن تحقیـق که ایدۀ آن توسـط دکتر شـهره جوادی
مطـرح شـد بـا اسـتفاده از اسـناد تاریخـی در حـوزة ادبیـات،
هنرهـای دسـتی و همچنیـن مشـاهدة تنهـا نمونـة بازمانـده از
ایـن گل در روسـتایی در یـزد و مصاحبـه بـا سـاکنین قدیمـی
شـهر یـزد بـه بازشناسـی آن پرداختـه شـده اسـت.

روش پژوهش

ایـن تحقیـق مبتنـی بـر مطالعـات کتابخانـهای و میدانی اسـت.
در ابتـدا ،طـی مطالعـات کتابخانـهای ،مطالـب موجـود راجعبـه
گل مشـکیجه در سـفرنامهها ،رمانهـا ،کتـب گیاهشناسـی
و تاریخـی مـورد بررسـی قرارگرفـت و از مجمـوع اطالعـات
برداشتشـده برخـی از ویژگیهـای ایـن گل مشـخص شـد
کـه ایـن اطالعـات پایـه و اسـاس مطالعـات میدانـی را فراهـم
نمـود .در رونـد مطالعـات میدانـی ،مشـخص شـد امـامزادهای
بـا نـام ایـن گل ،یعنـی امـامزاده سـید گل مشـکیجه در شـهر

یـزد وجـود دارد .لـذا ادامـۀ مسـیر تحقیقـات میدانـی بـرای
نگارنـدگان ،بـه منظـور یافتـن آثـار ایـن گل ،در شـهر یـزد و
روسـتای بنادکالسـادات و روسـتای گلافشـان پیگیـری شـد
و اطالعـات تقریبـاً کاملـی را بـرای نگارنـدگان بـه همـراه
داشـت .ایـن اطالعـات بهدسـتآمده از گل مشـکیجه بـه ادامـۀ
تحقیقـات میدانـی و تکمیـل آن در شـهر کرمـان کمـک نمود و
سـپس نمونههـای شـکلی اقتباسشـده از ایـن گل در تزیینـات
قالـی و معمـاری در شـهر کرمان مشـاهده شـد .بنا بـر مطالعات
کتابخانـهای و میدانـی انجـام شـده ،در حـال حاضـر ردپای این
گل را در مناطـق مرکـزی ایـران میتـوان دنبـال کـرد.

تبیین نام گل مشکیجه


خـود
طبـق تعریفـی کـه دهخـدا ( )1377در فرهنـگ لغـت
آوردهاسـت مشـکچه [ ُم یـا م َچ یـا ِچ] (ا ِ) بـه معنـای گلـی
اسـت کـه نسـترن نیـز گوینـد .از دسـته گل سـرخهای اصلـی
کـه دارای سـاقههای طویـل و خـاردار اسـت .طبـق تعریفهای
دیگر ،مشـکیجه [م َج ِ /ج] (ا ِ) گلی اسـت سـفید خوشبوی و آن
را نسـرین گوینـد .همچنیـن نام گلی پرپر و سـفید و خوشـبوی
شـبیه بـه گل سـرخ و آن را شـیرین و مشـکین وفـادار نیـز
گوینـد .در کتـاب «تاریـخ عطـر در ایـران» گفته شـده بسـیاری
از گلهـای خوشـبوی ایرانزمیـن کـه بـه کار عطر و عطرسـازی
نمیآینـد بـه دلیـل بـوی خوش نـام عطرینهها را در نـام خویش
بـه وام گرفتهانـد .از میـان گلهـا و گیاهـان معطـری کـه تمـام
یـا بخشـی از نـام خـود را از مشـک بـه وام گرفتهانـد ،میتـوان
بـه گلهـا و گیاهـان زیـر اشـارهکرد :مریـم کـه آن را «مشـک
رومـی» خواندهانـد ،نسـترن کـه آن را «مشـکچه» (مصغـر
مشـک) نامیدهانـد و نسـرین کـه آن را بـه نـام «مشـکیچه»
نیـز خواندهانـد ( ...انصـاری .)1381 ،طـی مطالعـات میدانـی
نگارنـدگان نیـز دو علـت بـرای نامگـذاری ایـن گل شناسـایی
شـد :علـت اول ،مشـکیجه در فصـل گلدهـی بویـی بسـیار
مطبـوع دارد و طبـق صحبـت اهالـی یزد و روسـتای گلافشـان
بـه آن نـام مشـکیجه (مشـک+گیجه) دادهانـد به ایـن معنی که
ایـن گل بـوی خوشـی همچون ُمشـک داشـته کـه بوینـدگان را
سرمسـت و گیـج میکـرده اسـت .علـت دوم ،ایـن گل بـه جهت
بـوی بسـیار مطبوعـی کـه داشـته در ابتـدا بـا عنـوان ُمشـکچه
( ُمشـک +چـه) و بـه معنـی ُمشـک کوچـک خوانـده میشـده
اسـت کـه بعدهـا تبدیـل بـه ُمشـکیجه شـده اسـت.

بازشناسی ویژگیهای گل مشکیجه

••ویژگیهای گل مشکیجه در متون و منابع علمی

بـا توجـه بـه اینکه سالهاسـت اثـری از گل مشـکیجه در باغها،
فضاهـای سـبز شـهری و خانههـا دیـدهنمیشـود و حتـی کمتر
کسـی نـام ایـن گل را شـنیده اسـت ،لـذا تنهـا منبـع بـرای
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غ ایرانی
مشکیجه ،گلی فراموششد ه در خان ه و با 
دسترسـی جهـت شناسـایی ویژگیهـا و ردیابـی آن ،مراجعـه به
متـون علمـی ،سـفرنامهها و کتابهـای تاریخـی و گیاهشناسـی
اسـت .متـون زیـر هـر یـک ،ویژگیهایـی ایـن گل را توصیـف
میکننـد:
اسـتاد محمدکریـم پیرنیـا در قسـمتی از کتـاب «آشـنایی بـا
معمـار اسلامی» ضمـن اشـاره بـه نقـش گلهـا در بـاغ بـه گل
مشـکیجه اشـاره میکنـد...« :گلهـا نیـز نقش خاصـی در باغها
داشـتهاند ،امـا از همـة انـواع آن اسـتفاده نمیشـده اسـت .چند
نـوع گل بهخاطـر خاصیتهایشـان بیشـتر کاشـته میشـدند
مثـل :گل سـرخ یـا گل محمـدی بـرای گالبدهـی (خاصیـت
طبـی هـم دارد)؛ گل آتشـی ،گل زرد یـا دور و گل مشـکیژه یـا
مشـکیجه کـه گلـی اسـت کوچک و ریـز ،بـا عطـری فوقالعاده،
ایـن گلهـا را در کنار درختـان یا در پای درختها میکاشـتند؛
گل رشـتی صورتـی کمرنـگ ،گل سـفید ،گل روغنی یـا صابونی
(نخـودی رنـگ) اینهـا هـم در تمـام فصـول سـال گل مـیدا
دنـد ،از گلهـای فصلـی هـم در جلـوی کوشـکها و قسـمت
گلسـتان بـاغ اسـتفاده میشـد .دیگـر گلهـای مـورد اسـتفاده،
گل همیشـه بهـار ،زنبـق سـفید ،گل شـببو و غیـره بودهاند»...
(پیرنیـا .)291 ،1374 ،عبدالرحیـم ضرابـی در کتـاب «تاریـخ
کاشـان» چنیـن وصفـی از گل مشـکیجه دارد ...« :در وسـط
سـروها کرسـیهای نسـترن کـه یـک ذرع ارتفـاع آنهاسـت و
دیگـر گلهـای ریشـهای ماننـد یاسهـای الـوان و مشـکیجه و
بـداق و ارغـوان و گل ابریشـم و گل انـار بـه (کـذا) و شـببوی
بنفـش جنگلـی و گل پروانـه و نظایـر آنهـا کـه درختـی دارنـد
بـزرگ و هریـک در هر جا نشسـتهاند» (ضرابـی.)196 ،1379 ،
در «سـفرنامه» امینالدولـه میرزاعلیخـان در مقـام مقایسـة
گل رازقـی و مشـکیجه چنیـن آمدهاسـت...« :گلهـای رازقـی
هریـک بـه درشـتی گل سـفید موسـوم بـه مشـکیجه اسـت و
در هیـچ جـا بـه ایـن خوبـی و کمـال و عطـر و طـراوت ،رازقی
ندیـده بـودم .گلهـای یـاس اگرچـه کوچـک و ریـز و بهطـور
غنچـه بـه هـم رفتـه اسـت ،لکـن عطـر و مالیمـت مخصـوص
دارد ( »...امینالدولـه .)196 ،1354 ،حسـین گلگالب در
کتـاب «گیاهشناسـی» خـود ویژگیهـای مشـکیجه را چنیـن
برمیشـمرد« :ایـن گل از دسـتة گلسرخیهاسـت و بـرگ و
شـکوفۀ گالبیشـکل دارد کـه تخمدانهای آن به شـکل کوزهای
اسـت کـه کاسـبرگها در بـاالی آن قـرار گرفتـه و در داخل آن
تخمکهـای متعـدد تشـکیل دانههـای بسـیار میدهنـد .پـس
ْ
آمیـزش دیـوارة ایـن کـوزه ضخیـم شـده ،مواد غذایـی در آن
از
جمـع میشـود و رنگـش تغییـر میکنـد» (گلگالب،1326 ،
 .)227باسـتانی پاریـزی نیـز در «سـفرنامۀ گنجعلیخـان» بـه
وجـود مسـجدی بـه نـام گل مشـکی در کرمـان اشـاره میکنـد
و احتمـال میدهـد علـت ایـن نامگـذاری وجـود گل مشـکیجه
در ایـن مسـجد بـوده اسـت ...« :ایـن حـرف را بدیـن دلیـل
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میگویـم کـه قدیمیتریـن محلـة کرمـان بـه نـام محلـۀ شـهر
خوانـده میشـود کـه از کوچـه ـ برابـر قدمـگاه ،کوچـة هلال
احمـر فعلـی ـ وارد آن میشـوند و قدیمیتریـن آثـار تاریخـی
کرمـان مثـل حـوض شـیخ داود ،حوض ملـک (مربوط بـه ملک
دینـار) مسـجد گنـج ،بـازار شـتر ،در همیـن قسـمت شـهر قرار
دارد ،تکیـهای قدیمـی بـه نـام تکیـة محلـه شـهر هـم داشـت
کـه تـا همیـن اواخـر نیـز در آن روضهخوانـی میشـد ،و باالتـر
از همـه مسـجد معـروف بـه «مسـجد گل مشـکی» بـود کـه از
قدیمیتریـن مسـاجد بهشـمار میرفـت و احتمـاالً شـاید در
کاشـیهای آن نقـش گل مشـکی بـوده کـه بدیـن نـام شـهرت
یافتـه (یـا بوتـة گل مشـکيجه داشـته) ،و بـه هـر حـال حـدس
مـن آن اسـت کـه «مسـجد جامـع داخـل شـهر» کـه سـمط
العلـی نـام میبـرد ،در همیـن «محلـه شـهر» و شـاید همیـن
مسـجد گل مشـکی بـوده اسـت .در تاریـخ کرمان بارهـا صحبت
از محلـة گبـران ،و محلـة گبـری شـده اسـت ( »...باسـتانی
پاریـزی .)79 ،1393 ،از مجمـوع اطالعـات بهدسـت آمـده از
مطالعـات کتابخانـهای برداشـتمیشـود کـه ویژگیهـای کلـی
گل مشـکیجه از قـرار زیراسـت :مشـکیجه گلـی اسـت کوچک و
ریـز ،سـفید رنـگ ،پُرپَـر ،ریشـهای ،خوشبـو و معطـر و بوتهای
کـه محـل کاشـتش در پـای درختان و کنـار دیوارها بوده اسـت
(جـدول .)1

••ویژگیهای گل مشکیجه طی مصاحبه و مشاهدات
میدانی (در شهر یزد و بنادک السادات  2و گلافشان)
و بررسی آثار (کرمان)

-امامزاده سید گل مشکیجه (روایت نقل شده طیمصاحبه با اهالی یزد)
وجـود بـارگاه امـامزاده سـید گل مشـکیجه در شـهر یـزد،
پایهگـذار مسـیر تحقیقـات میدانـی نگارنـدگان در ایـن شـهر
شـد .یکـی از روحانیـون بومـی شـهر یـزد 3کـه از طریـق اهالی
قدیمـی بـه نگارنـدگان معرفـی شـد ،کتابـی در بـاب کرامـات
ایـن امـامزاده نگاشـته اسـت .بـه نقل از ایشـان ،اکنون یزد سـه
امامـزاده بـا نامهـای امـامزاده سـید گل زرد ،امامزاده سـید گل
سـرخ و امامزاده سـید گل مشـکیجه دارد که امامزاده سـید گل
مشـکیجه بهواسـطة برخـوداری از نـام ایـن گل نشـانههایی از
حضـور تاریخـی گل مشـکیجه را در شـهر یـزد ،در اختیـار قـرار
مـیداد .ایشـان روایتـی را از وجـه تسـمیه و علـت نامگـذاری
ایـن سـه امامـزاده نقل کردنـد کـه قسـمتی از آن در زیر آورده
شـده اسـت « :سـه بـرادر نانـوا در یـزد زندگـی میکردنـد کـه
کراماتـی از آنهـا دیـده شـده بـود و نـزد مـردم محتـرم بودنـد.
یکـی از ایـن سـه بـرادر روزی در حیـن کار در نانوایـی بهطـور
معجزهآسـا از تنـور گل مشـکیجه کـه ُگلی بسـیار زیبـا و خوش
بـو بـوده اسـت را بیرون مـیآورد و در بین مردم شـهره و نامدار
میشـود .بـه همیـن دلیـل پس از فـوت وی ،بـر آرامگاه ایشـان

سارا شکوه و همکاران
بارگاهـی سـاختند کـه بـه همیـن نـام مشـهور شـده اسـت کـه
مـردم یـزد همچنـان بـرای طلـب حاجـت و خواسـتههای خـود
بـه ایشـان متوسـل میشـوند» .از ایـن مطلـب میتـوان نتیجـه
گرفـت کـه گل مشـکیجه بـرای سـاکنین و اهالـی یـزد گلـی بـا
ارزش بـوده و مـورد اسـتفادۀ بسـیار در گذشـتهای نـه چنـدان
دور بـوده اسـت کـه نـام آن را بـه یکـی از امامزادههـای مـورد
احتـرام شـهر خـود نسـبت دادهانـد .کما اینکـه طـی مصاحبه با
اهالـی یـزد ،برخـی سـاکنین قدیمی اظهار داشـتند کـه این گل
یکـی از گلهـای بسـیار محبـوب نزد سـاکنان شـهر بوده اسـت
کـه در باغچههـای اطـراف حـوض ،حیاطهـای مرکـزی و حتـی
در فضـای داخلـی خانـه مـورد اسـتفاده قـرار میگرفتـه اسـت.
زیـرا بـه گفتـة اهالی ،ایـن گل نماد همدلـی و خوشـبختی بوده
و حضـور آن را در خانـه خوشیُمـن میپنداشـتند.
-گل مشکیجه نوع اول (مصاحبه با اهالی روستایگلافشان و بنادکالسادات)
در خلال تحقیقـات میدانـی نگارنـدگان در شـهر یزد مشـخص
شـد کـه جـز چندتـن از اهالـی بومـی و قدیمـی یزد کسـی این
گل را در خاطـر نـدارد و دو نفـر از آنـان راهنمـای نگارنـدگان
جهت کشـف این گل فراموششـده در دو روسـتای اطراف شـهر
یـزد (گلافشـان و بنادکالسـادات واقـع در منطقـة میانکـوه؛
شهرسـتان مهریـز) شـدند .بـه نقـل از ایشـان« :ایـن گل در
گذشـته بـه وفـور در شـهر وجـود داشـته و اکثـرا ً در حیـاط
خانههـا بهصـورت بوتـهای در کنـار دیوارهـا و درختها کاشـته
میشـده اسـت .فصـل گلدهی آن اواسـط اردیبهشـت تـا اواخر
مردادمـاه اسـت و پـس از آن گلهایـش خشـک میشـود (البته
انتهـای بـازة گلدهـی ایـن گل بسـته بـه شـرایط آب و هوایـی
منطقـه از خـرداد تـا مـرداد متفـاوت اسـت) .در فصـل گلدهی
شـاخ و برگهـای سـبز و انبوهش مملـو از گلهای سـفید و ریز

میشـود ،گویـی ایـن گلهـای کوچـک و مینیاتـوری همچـون
گلولههـای بـرف بـه زیبایـی بـر بسـتر سـبز خـود باریدهباشـند
و هـر بیننـدهای را بـه وجـد آورند .مشـکیجه در فصـل گلدهی
بویـی بسـیار مطبـوع دارد و از ایـن روسـت که اهالی بـه آن نام
مشـکیجه (مشـک+گیجه) داده ،بـه ایـن معنـی که بوی خوشـی
همچـون ُمشـک داشـته کـه بوینـدگان را سرمسـت و گیـج
میکـرده اسـت» .طبـق راهنماییهـای ایشـان در حـال حاضـر
در دو روسـتای گلافشـان و بنادکالسـادات اطـراف یـزد ،نمونة
ایـن گل موجـود اسـت .نگارنـدگان بـا همراهـی و راهنمایـی
ایشـان بـه ایـن دو روسـتا رفتنـد و مسـتندات و مشـخصات
مربـوط بـه ایـن گل را ثبـت کردنـد .بخشـی از صحبتهـای
روسـتاییان  4در مـورد ایـن گل« :ایـن گل در گذشـته مصـرف
خوراکـی و دارویـی داشـته و بهعنـوان التیامدهنـدة درد زانـو
و مفاصـل در میـان اهالـی اسـتفاده میشـده اسـت .اهالـی ایـن
گل را بهصـورت جوشـانده در چـای و دمنـوش ،همچنیـن
خشکشـدة آن را ماننـد گل محمـدی همـراه بـا ماسـت مـورد
اسـتفاده قـرار میدادنـد» (تصاویـر  1و .)2
-گل مشکیجه نوع دوم (مصاحبه با اهالی روستای یزد،روستای گلافشان و بنادک السادات) عالوه بر گل پُرپَر
مذکور که اکثریت اهالی یزد و روستاهای اطراف و همچنین
اسناد و مدارک کتابخانهای بر مشکیجه بودن آن اتفاق نظر
داشتند ،برخی نوعی گل پنجپر را نیز مشکیجه میدانستند و
رنگ آن را سفید یا صورتی توصیف میکردند .این گل که به
نقل از برخی اهالی مشکیجه خوانده میشود ،طبق متون علمی
همان گل نسترن وحشی است (تصویر .)3

علت انقراض گل مشکیجه

طـی صحبـت بـا اهالـی یـزد در رابطـه بـا علـت انقـراض گل

جدول  .1جمعبندی ویژگیهای گل مشکیجه از برداشتهای کتابخانهای .مأخذ :نگارندگان.
منابع

ویژگیها

«تاریخ عطر در ایران» (انصاری)1381 ،

معطر

«آشنایی با معماری اسالمی» (پیرنیا)1374 ،

کوچک و ریز ،دارای عطری فوقالعاده
محل کاشت :در کنار درختان یا در پای درختها

«تاریخ کاشان» (ضرابی)1379 ،

گل ریشهای

«سفرنامه» (امینالدوله)1354 ،

سفیدرنگ
نام دیگر :گل سفید

«گیاهشناسی برای سال اول پزشکی» (گلگالب)1326 ،
«گیا» (گلگالب)1386 ،

برگ و شکوفة گالبی شکل ،رنگیشدن تخمدانههای وسط،
نام علمیRose spinosissima :

«سفرنامة گنجعلیخان» (باستانی پاریزی)1393 ،

رشد بهصورت بوتهای
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غ ایرانی
مشکیجه ،گلی فراموششد ه در خان ه و با 

تصویر  .1گل مشکیجه نوع اول .مکان :روستای گلافشان ،اواسط اردیبهشت.
عکس :ضیا حسینزاده.1399 ،

مشـکیجه اظهـار داشـتند کمآبـی و خشکسـالی نیـز در ایـن
امـر بیتأثیـر نبـوده اسـت .البتـه بـا توجـه بـه مقاومـت بـاالی
ایـن گل فرضیـة کمآبـی دلیـل موجهـی بـرای کمشـدن گونـة
گل مشـکیجه نیسـت .دلیـل اصلـی میتوانـد تمایـل مـردم
شـهر بـه سـمت گونههـای وارداتـی باشـد ،تـا جاییکـه حتـی
بـه سـبب مقاومـت ریشـه و دوام و سـازگاری بـاال بـا شـرایط
آب و هوایـی ،از گلهـای بومـی بهعنـوان ریشـه و بـن گلهـای
وارداتـی اسـتفاده میشـود و اکنـون موضوعیت داشـتن گلهای
بومـی کنـار رفتـه و جـای خـود را بـه گلهـای وارداتـی صرفـاً
زینتـی داده اسـت .بـا توجـه بـه فرضیـة کمآبـی نقلشـده از
اهالـی ،احتمـال مـیرود شـاید پـس از یـک دوره خشکسـالی
و همزمانشـدن بـا نگـرش تزیینگرایـی ،گرایـش سـاکنین بـه
گزینـش گونههـای گیاهـی جدیـد وارداتـی کـه بیشـتر جنبـة
تزیینـی داشـتند افزایـش یافـت و این آغـازی بر تنـزل و خروج
جایـگاه ارزشـی گل مشـکیجه و تبعـاً فراموشـی آن در حیـاط
خانههـا ،باغهـا و  ...شـد.

جستوجوی آثار و ویژگیهای گل مشکیجه در
تزیینات معماری

تصویر  .2گل مشکیجه نوع اول .مکان :روستای بنادک السادات ،اواخر اردیبهشت.
عکس :فرزانهالسادات دهقان.1398 ،

در بخشـی از کاشـیکاری معرق بر سـردر مدرسـة ابراهیم خان
قاجـار ،واقـع در بازارسـرای ابراهیمخـان ،تابلویـی عمـودی بـا
زمینـة آبـی دیـده میشـود که نقـش آن درختچهای بـا گلهای
ریـز سـفید اسـت کـه بـر داربسـتی واقـع شـده اسـت .تابلـوی
دیگـری افقـی بـا همیـن نقـش در حمـام گنجعلیخـان وجـوددا
رد (تصویـر  .)4ایـن گلهـا کـه بـه شـکل افشـان بر شـاخههای

تصویر  .3گل مشکیجه نوع دوم .مکان :یزد ،اوایل اردیبهشت .عکس :فرزانهالسادات دهقان.1398 ،
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سارا شکوه و همکاران

تصویر  .4سر در مدرسة ابراهیمخان ،کرمان .عکس :شهره جوادی.1397 ،

درخـت پراکنـده هسـتند ،بـا توصیفـات اهالـی یـزد کـه پیشتر
ذکر شـد همخوانـی دارد.

جستوجوی آثار و ویژگیهای گل مشکیجه در
قالی کرمان

بـا تحقیـق و تفحـص نگارنـدگان در آثـار و مصنوعـات هنـری
جهـت یافتـن نشـانههایی از ویژگیهـا و رویـشگاه گل
مشـکیجه ،آثـاری از نقـش آن در فرشهـای دسـتبافت کرمان
بهدسـت آمـد کـه بـه شـرح ذیـل ایـن گلهـا جلوهگر شـدهاند:

••مشابهت نقوش فرشها با گل مشکیجه نوع پُرپَر
(نوع )1

در فرشهـای دسـتبافت کرمانـی ،طرحهـا و نقوشـی دیـده
ً
کاملا بـا ویژگیهـای گل مشـکیجه پرپـر نـوع 1
میشـود کـه
مطابقـت دارد (تصویـر .)5
-اشتراکاتفـرم گل :پـر گل بـودن بوتـه ،مقیـاس کوچـک گل در قیـاس با
گلهـای دیگر.
رنگبنـدی و شـمایل ظاهـری گل :گلهـای سـفید رنـگ در
کنـار گلهـا یـا گلبرگهـای خشکشـده تیرهرنـگ کنـار هـم
قـرار دارنـد ،رنگبنـدی و شـمایل ظاهـری برگهـای بوتـه.
مـکان گل :هماننـد واقعیـت گلهایـی در البـهالی گیاهـان یـا
پـای درختان.

••مشابهت نقوش فرشها با گل مشکیجه نوع کمپَر
(نوع )2

گلهـای پنجپـر مشـخص شـده در قالیهـا نیـز شـباهت بسـیار
بـه مشـکیجۀ نـوع  2دارد (تصویـر .)6
-اشتراکاتفـرم گل :تراکـم متوسـط گل و مقیـاس کوچـک آن در قیـاس
بـا گلهـای دیگر.

رنگبنـدی و شـمایل ظاهـری گل :رنـگ صورتـی گل ،رنگبندی
و شـمایل ظاهـری برگها.
مـکان گل :هماننـد واقعیـت گلهایـی در البـهالی گیاهـان یـا
پـای درختان.
از مجمـوع اطالعـات بهدسـتآمده از مطالعـات میدانـی
برداشتمیشـود کـه ویژگیهـای کلـی گل مشـکیجه از قـرار
زیـر اسـت (جـدول .)2

نتیجهگیری

رونـد و سـیر رشـد و تکامـل باغهـای ایرانـی دیرزمانـی اسـت
متوقـف شـده و کمتـر تمایـل و ارادهای در مدیـران شـهری،
طراحـان و مهندسـین در جهـت احیـا و بازتولید آن بـا توجه به
شـرایط و نیازهـای روز دیـده میشـود .اکنـون پـس از گذشـت
سـالها بـا تالشهـای فـراوان جامعـة دانشـگاهی کشـور بـرای
آگاهیبخشـی در ایـن زمینـه و همچنین اراده و خواسـت برخی
طراحـان و صاحبنظـران در جهـت ارتقـای فضاهـای شـهری با
توجـه بـه اصـول و مفاهیـم بـاغ ایرانـی ،شـاهد شـروع دوبـارۀ
طراحـی و احیـای بـاغ ایرانی هسـتیم .لـذا ،در این مسـیر تالش
بـرای کشـف و معرفـی تکتـک عناصـر منظریـن فراموششـده
و گاه رو بـه انقـراض ایـن باغهـا کـه گل مشـکیجه یکـی از
آنهاسـت ضـرورت مییابـد .از ایـن رو نگارنـدگان بـا اسـتفاده
از منابـع تاریخـی و تحقیقـات میدانـی موفـق بـه شناسـایی و
معرفـی ویژگیهـا و خصوصیـات ایـن گل بومـی ایرانـی شـدند
کـه بـه قـرار زیر اسـت:
آنچـه کـه برطبـق متـون و اسـناد کتابخانـهای شـرح داده شـده
اسـت و اغلـب اهالـی یـزد وکرمـان و روسـتای گلافشـان و
بنادکالسـادات بـر آن اتفاقنظـر دارند :گل مشـکیجه گلی اسـت
بوتـهای ،ریشـهای ،ریـز و مینیاتـوری ،پُرپَـر سـفید رنـگ و نـوع
دیگـر کمپَـر سـفید یـا صورتی ،معطـر و از نظـر کاربـردی دارای
خاصیـت خوراکـی و دارویی بـوده که در باغهـا و حیاط خانههای
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ایرانـی بهوفـور اسـتفاده میشـد .ایـن گل بـه لحـاظ معنایـی از
جایـگاه ویـژهای برخـوردار بـود و آن را نشـانة خوشیمنـی و
همدلـی میدانسـتند .محـل کاشـت ایـن گل نیـز غالبـاً در پـای
درختـان و کنـار دیوارهـا و فصـل گلدهی آن در بهار بوده اسـت
(جـدول  .)3یکـی از ویژگیهـای حائـز اهمیت این گل سـازگاری
و مقاومـت بـاالی آن بـا منطقـه اسـت .امـروزه بهواسـطة نگـرش
تزيینگرایـی اسـتفاده از گیاهـان بومـی کـه مقـاوم و متناسـب با
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شـرایط بسـتر هسـتند در مناظر شـهری و یا ملکهای خصوصی
فرامـوش شـده اسـت .تمایـل افـراد بـه انتخـاب گیاهـان وارداتی
کـه صرفـاً جنبـة زینتـی دارنـد و بـه دور از اصل سـودمندی ،دو
پیامـد بـه همـراه داشـته اسـت؛ موجـب شـد تـا گل و گیاهـان
بومـی و سـازگار ایـن سـرزمین از جملـه مشـکیجه ،از جایـگاه
ارزشـی خـود خـارج شـوند و رو به انقـراض گذارنـد ،در حالی که
گیاهـان غیربومـی نیازمند نگهداری و رسـیدگی بیشـتر و موجب

سارا شکوه و همکاران
تحمیـل هزینههـای چندبرابـر میشـوند و ایـن تأییـدی بـر ایـن
ادعاسـت که در باغ ایرانی انتخاب گل و گیاهان براسـاس سـلیقه
و صرفـاً زیبایـی نبـوده بلکـه کارایـی و سـودمندی و بـومآوردی
در درجـة نخسـت مـد نظـر قرارداشـت .بـا توجـه بـه شناسـایی
ویژگیهـای گل مشـکیجه از جملـه مقاومـت و نیـاز کـم بـه آب،
در دوران حاضـر کـه بـا بحـران کمآبـی مواجـه هسـتیم ایـن گل
انتخـاب خوبـی در جایگزینـی با گلهـای وارداتی اسـت و اکنون

کـه در ایـن پژوهـش مـکان رویـش آن معرفـی شـده ،میتـوان
بـه روش قلمهزنـی کاشـت و تکثیـر ایـن گل را در پـارک هـا و
فضاهـای سـبز و خانههـا از سـر گرفـت و گل مشـکیجه کـه تـا
مـرز انقـراض پیـش رفتهاسـت را دوبـاره احیـا کـرد؛ بههمیـن
منظـور نگارنـدگان قلمـهای از ایـن گیـاه را بـه باغ گیاهشناسـی
کـرج تحویـل دادنـد تـا در صفـهای از ایـن بـاغ کاشـته شـود و
بازدیدکننـدگان بتواننـد دوبـاره بـا گل مشـکیجه آشـنا شـوند.

تصویر  .6مشابهت گل مشکیجه نوع کمپَر(نوع  )2با نقوش موجود در قالی کرمان .عکس :شهره جوادی.1397 ،

جدول  .2جمعبندی ویژگیهای گل مشکیجه از برداشتهای میدانی .منبع :نگارندگان.
مطالعات میدانی

ویژگیها

امامزاده سید گل مشکیجه

یزد و استفادۀ فراوان از آن در گذشتة نهچندان دور.
قداست و ارزش معنوی و خوشیمن بودن این گل نزد مردم 

فرشهای دستبافت کرمان

سفید ،بوتهای ،بعضی پُرپَر و بعضی پنج پَر

مصاحبه با اهالی شهر یزد
و روستای گلافشان و بنادکالسادات

 گیاهی بوتهای ،محل کاشت :کنار دیوارها و درختها ،فصل گلدهی :اواسط اردیبهشت تا اواخر مرداد ،گلهایزیاد با بویی مطبوع ،اهالی به آن نام مشکیجه (مشک+گیجه) دادهاند .اکنون این گل رو به
اد 
سفید پُرپَر و ریز به تعد 
انقراض است.
 استفادة دارویی در گذشته بهعنوان التیامدهندة درد زانو و مفاصل. -استفاده بهصورت جوشانده در چای و دمنوش.

مصاحبه با اهالی شهر یزد

افراد یزد اظهار بر وجود نوع دوم از گل مشکیجه نیز داشتند :پنج پر سفید و صورتی کمرنگ
برخی 

مصاحبه با افسون رحمانپور
(مسئول بخش پژوهش باغ ملی
گیاهشناسی)
5

گلی پر خار با نام علمی

Rosa pimpinellifolia L.=Rosa spinosissima L
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جدول  .3جمعبندی اطالعات کتابخانهای و میدانی و نتیجهگیری کلی .مأخذ :نگارندگان.
نام گل
نام علمی

رنگ گل

مشکیجه
نوع پُرپَر (نوع)1

سفید

Rosa
pimpinellifolia

مشکیجه
نوع کمپَر (نوع :2
نسترن پنجپر یا
هفتپر)
Rosa canina

بو

روش تکثیر،
شرایط رشد و
مکان رویش،
زمان گلدهی

 قلمهای و بذرعطرمالیم
اما متفاوت  -در شرایط مختلف
آب و هوایی مقاومت
از عطر
بسیاری دارد.
گل رز
مکان رویش مناطقمرکزی ایران (اغلب
در پای درختان و
کنار دیوارها)
عمر گل کوتاه استو سریع پرپر میشود.
زمان گلدهی :اوایل
تا اواخر اردیبهشت.

 قلمهای و بذرعطر مالیم
سفید،
 در شرایط مختلفصورتی
آب و هوایی مقاومت
کمرنگ و
بسیاری دارد.
سفیدصورتی
 مکان رویشمناطق مرکزی ایران
 عمر گل کوتاهاست و سریع پرپر
میشود.
 زمان گلدهی:اوایل تا اواخر
اردیبهشت

پینوشتها

 .1در مصاحبهای غیر رسمی با دکتر شهره جوادی در بهمن ماه  1398ایشان
ذکر کردند که« :چگونگی شکلگیری این پژوهش بهطور اتفاقی در حیاط
منزل حدودا ً ده سال پیش بود (تهران-اواخر دهۀ  ،)80که از خویشاوندی
کرمانی نام گل مشکیجه را برای اولینبار شنیدم که ایشان اشاره به گل ریز
و معطری نمود که از درختچهای از گونة رز است ،که از آن زمان تاکنون در
کرمان پیگیر شدهام و چندسالی است به کمک دانشجویان رشتۀ منظر بهدنبال
این گل بودیم که سرانجام ردپای این گل را در مناطق مرکزی یافتیم».
 .2آقای غالمی یکی از روحانیون و اهالی شهر یزد است که کتابی در ذکر
کرامات سه امامزاده ،سید گل زرد ،سید گل سرخ و سید گل مشکیجه به رشتۀ
تحریر در آورده است.
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شکل ظاهری
(تعداد گلبرگها،
اندازه ،شکل
برگ و میزان خار)

کاربرد

 فرم :بوتهای،شکل کلی گل رز را
هم در حالت غنچه و
هم درحالت بازشده
دارد.
 تعداد گلبرگها زیاد،شکل برگ و
مورفولوژی ساقهها،
خار و برگها شبیه
گل رز اما در مقیاس
کوچک
 -پر خار و متراکم

بهدلیل عطر
خوب گل و
خواص آن،
کاربردهای
خوراکی و
درمانی بسیاری
دارد.

فرم :بوتهای،
حالت غنچه گل رز را
دارد.
شکل برگ و
مورفولوژی ساقهها،
خار و برگها شبیه
گل رز اما در مقیاس
کوچک.
تعداد گلبرگها اغلب
پنجپر هست اما هفتپر
موجود است .شکل

آن نیز
گلبرگها بهصورت قلبی
و پرچم
گل نمایان است.
پرخار

بهدلیل عطر
خوب گل و
خواص آن،
کاربردهای
خوراکی و
درمانی بسیاری
دارد.

شکل

 .3مصاحبه با خانم دهقان ( )1399/02/18یکی از اهالی قدیمی شهر 
یزد
و اصالتاً روستای بنادک السادات و مدرس (مال) مکتبخانه بوند که در این
تحقیق راهنمای نگارندگان در یافتن گل مشکیجه شدند.
 .4مصاحبه با آقای شاهدی ()1398/06/28؛ صاحب خانهای در روستای
گلافشان که در خانهاش گل مشکیجه کاشته شده بود.
 .5جهت تدقیق هر چه بیشتر مشخصات گل مشکیجه ،نمونة کشف شده
توسط نگارندگان به محل باغ ملی گیاهشناسی برده شد و طی مصاحبه با
افسون رحمانپور ()1399/06/02؛ مسئول بخش پژوهشهاي باغ ملي
گياهشناسي ايران ،آزمایشهای الزم روی گل انجام گرفت ،نام علمی گیاه
استخراج شد و صحت اطالعات بهدستآمده تأیید شد.
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