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سرسبزى" رمز"هميشه و زبانىرمزآلودكليتباغ باغايرانى:
كمرنگ گاه و متغير شـرايط، بعضى در اگرچه طبيعت، به انسـان خاطر تعلق : چكيده
در اسـت. راز و رمز پر نيز آن بيان جلوههاى و معنويـت، با توأم همـواره اما مىشـود،
تعامل نحوه شـناخت و كليتاند يك مثابه به طبيعت و انسـان فرهنگها، از بسـيارى
زمينهساز همواره ارتباط، نوع اين نتيجه است. اساس همين بر نيز طبيعى محيط با انسان
(پرديس)، ايرانى باغ الگوى شكلگيرى موجب نيز و هنرها از بسـيارى خلق و صناعت

است. شده ايران فرهنگى منظر در اسالمى ارزشهاى از متأثر باغهاى بهويژه
برخى بازشناسى و باغ عناصر همافزايى جلوههاى بررسى به كه اسـت آن بر مقاله اين
ـ فرهنگى ارزشهاى از جوشيده ايرانى باغ بپردازد. ايرانى» باغ «كليت در پوشيده رموز
نيازهاى پاسخگوى گوناگون، اشكال و مقياسها مختلف، محيطهاى در تا است محيطى
رمز كه اينست مسئله حال باشد. طبيعت با ارتباط برقرارى در انسـانى معنوى و مادى
و اقليمها در است توانسـته چگونه و چيسـت ايرانى باغ سـازى الگوى ماندگارى راز و

شود؟ كاربردى و سازگار متنوع، محيطهاى
و باورها به ايرانى، باغ هـاى سـازندگان و صناعتگران كه مىدهد نشـان موجود مطالعات
و كرده تكيه موجـود محيطى ضمنى دانش ويـژه به رمز، و اشـاره زبان دينى، اعتقـادات
به هماهنگ طور به آنها مشـترك ويژگىهاى داشـتن درنظر با را نياز مورد طبيعى عناصر
بسيارى لحاظ ضمن كه است رمزى و راز پر كليت همگرايى، اين نهايى نتيجه بستهاند. كار
در طبيعتگرايى عميق اليههاى تجلى موجب زيبايى به معيشت، و زندگى واقعيتهاى از

است. جهان مناطق از بسيارى و ايران
باورهاى در سرسبزى» «هميشه رمز و سبز هميشـه درختان نقش مهم، آموزههاى از يكى
توسـعه و بيان براى رمزى زبان نوعى كليت، اين تجلى اسـت. ايرانى» باغ «كليت و مردم

است. منظر معمارى حوزة در طبيعتگرا الگويى

منظر. معماري الگو، كهن سرسبزى، هميشه رمزى، زبان ايرانى، باغ : كليدى واژگان
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مقدمه
ماندگارشان رمزهاى و باورها ارزشها، واسطه به ــانى انس تمدنهاى و فرهنگها مطالعه
باغ "باور مورد در خصوص به موضوع اين است. هميشگى نياز يك فضيلت اين تقدير نيز و
حدى به (پرديس) ايرانى باغ الگوى اهميت زمينه اين در است. صادق نيز، آن آثار ايرانى"و

شده  شناخته باغسازى الگوهاى مهمترين از يكى عنوان به معتبر مراجع اغلب در كه است
از بسيارى اسالمى، ارزشهاى از متأثر به ويژه ايرانىكه باغ ــى بررس در توجه، اين با ــت. اس

: دارد زيادى اهميت نكته دو است شده متعين آن محيطى باورهاى و رمزها
است ساخته فراهم پژوهش و تعمق براى گستردهاى زمينه ــو يكس از ايرانى باغ قدمت
بودن گسترده دليل به آن شناخت و چگونگى ــتى، چيس باب در نگارش ديگر، ــوى س از و
قول به است. مشكل بسيار اند، شده ايرانى باغ مصاديق و الگو پذيراى كه جغرافيايى حوزههاى
طول در طرح ريزى يكنواختى همان ايرانى باغ مورد در ذكر قابل واقعيت يك «موينيهان»

.(Moynihan, 1982:vii) است جهان در پهناور سرزمينى چنان سرتاسر در و قرنها
از ــخصى مش مصاديق جزئى ويژگىهاى ــى بررس بر عالوه كهن، ميراثى چنين وجود با
مىتوان باغها، ــى هندس نظام و چهارگانهها ــى، شكلشناس با مرتبط كلى جنبههاى باغها،
و معنى و ماده ــينرژى) (س همافزايى جلوههاى به ژرفنگرى مانند ــر ديگ وجوه برخى ــه ب
تكنيكى، جنبههاى ايرانى، هنرهاى ديگر با باغسازى رابطه ايرانى، باغ كليت آنها، رمز زبان
مىتوان بهعالوه كرد. توجه ــازى، باغس الگوى اين ــعه توس چگونگى به ويژه و فيزيكى دوام
برخى باغ، جمله از ايران فرهنگى منظر آثار مجموعه ميان مشترك اليههاى بررسى ضمن
باغ در بومشناسى ارزشهاى نيز و رمزگشايى و رمزپردازى مكانسازى، با مرتبط اليههاى

كرد. استخراج را ايرانى

فرضيه
از متأثر كه زبان اين باشد. رمزى زبان يك مثابه به مىتواند كليت يك بهعنوان ايرانى باغ
طريق اين از را باغسازى ويژگىهاى تاكنون است، ايران محيطى و فرهنگى ارزشهاى و باورها
در كليدى مفاهيم و رمزها از يكى است. ساخته منتقل رمزگونه، مفاهيم و عناصر بهكمك و

است. سرسبزى" "هميشه مفهوم و سبز" هميشه "درختان ايرانى، باغسازى منظومة

ماندگارى رمز و عناصر همگرايى ايرانى؛ باغ كليت
اليههايى و ريشهها محيطى، باورهاى و طبيعت به احترام ايران، مردم فرهنگ و تمدن در
اين مردم مىدهدكه نشان باغ چون صناعتهايى و معيشت جلوههاى اعتقادات، دارد. عميق
مستمر تالش سرسبز و خرم طبيعى محيط ويژه به طبيعت، با زندگي براي چگونه سرزمين
تشكيلدهنده عناصر و شرايط ايران، مناطق دراكثر كه است حالى در موضوع اين داشتهاند.
است، محدود بسيار كه آب بهجز همچنين، نيست. مهيا يكجا و خود خودي به ــبزي سرس
خالقيتهاى نيازمند و دارند ــور حض همه ــيد خورش و خاك هوا، يعنى اصلى عناصر ديگر

باشند.  نيز سرسبزي آفرينندة توأمان معين، شرايط و آب دسترسى با تا انسانىاند
براي اعاليي الگوي ــت بهش ــالم، اس از پس ويژه به محيطى، و فرهنگى وضعيت اين در
وجوه نيز جهانى الگويى عنوان به و آمده حساب به ايراني باغهاى اغلب ايجاد و طرح ريزى
در اروپايى باغهاى غالب "گرايش مثال، براى دارد1. باغسازى الگوهاى ديگر با زيادى متمايز
ايرانى باغ اما است. مشهود لنوتر" آثار" در آن اوج كه است پيرامون محيط شرايط با هماهنگى

.(Khansari,et al. 2004:12) است" خود پيرامون منظر و محيط با تضاد در (معموًال)
از روحانى ــورى تص بر مبتنى ــالمى اس "باغهاى ،(Emma Clark) كالرك اما ــر نظ به
خداست" به «رؤيتكننده» كردن نزديكتر آن هدف مقدسى، هنر هر مانند و است، جهان
گذشته قرون طي نيز كهن الگوى اين بازتابهاى .(160 :1378 فيروزان، از نقل به (كالرك
اسپانيا تا چين و هند از ايران، فرهنگ از متأثر شده شناخته حوزههاى در مشخص طور به و

است. مشهود روشنى به گذشته همچون هويتى با
خاصى جنبههاى و بدايع داراى فرهنگى اثر و صناعت كليت، يك عنوان به ايرانى باغ اما
انديشه و خيال جنس از هم جنبهها اين است. شده توجه كمتر آنها از برخى به كه است
كاربردى، ويژگىهاى از ــيارى بس و محيطى فرهنگى، واقعيتهاى به وابسته هم و ــت اس
اين در گذارد2. تأثير منظر معمارى كنونى فعاليتهاى بر بيشترى تعميق با مىتوانند كه
همگرايى شرايط بر مؤثر جنبههاى بررسى تاكنون كه داد نشان پژوهشها برخى نيز رابطه
مقابل در ــت3. اس بوده ابنيه معمارى و چهارباغ ويژگى با مرتبط ــتر بيش ايرانى، باغ عناصر
جمله از فعاليتها ــاير س يا باغ، در زندگى نحوه با عناصر همه و باغ كليت تطابق به كمتر
و كاشىكارى مينياتور، جمله از هنرها برخى تأثير مخصوصًا و ــايت س ــى مهندس باغبانى،

است. شده توجه خطاطى
عناصر همگرايى اهميت نظر از ويژه به ــى، ايران صناعتهاى ديگر با باغ رابطه ــورد م در

در مثال بهعنوان است. ــيار بس كليت اصل زمينههاى و ــابه تش موارد نيز آثار رمزى بيان در
و واقعى عناصر قرارگيرى "شيوه آنهاست، ــازى فضاس و باغها از ــيارى بس آينه كه مينياتور
و رويايى متعارف، غير ــهاى گون به و نمىگنجد واقعى مكانى و زمان در كه ــت اس ــى طبيع

.(1390 (جوادى، گرفتهاند" قرار هم كنار در نمادين
آنچه و كتيبهها... ساختمانى، عناصر گياه، آب، انسان، درآميختن و همچنين،"پيوستگى
بلكه نمىكند، تبعيت واقعى پرسپكتيو از ــود...، مىش جلوهگر مينياتور ــمان آس و زمين در
دنيايى تصوير ــدد درص ــتگان گذش ــيوه ش ادامه در و خويش ذهنى چارچوب در ــد هنرمن
باغ، همانند و عالى ــازى فضاس يك در مينياتور عالوه به (همان). ــت" اس معانى از رمزآميز
متخصصان"مثل بعضى نظر به و مىسازد ــريك ش خود با مفهوم بيان و درك در را بيننده
زمينى غير مناظر و رنگها، مردم، عجيب ماجراهاى و وقايع روشن آينه يك در كه است اين

.(73: 1369 (پوپ، ببينيم" شده وضع قبًال كه را افسانهاى وادى يك
عناصر اصليترين از ــود خ كه آب جلوههاى و حضور ــوه نح ايرانى، باغ كليت ــل اص در
لبههاي و باغ؛ در درآمده نظم به و ــيده قدكش سروهاي آراستة ظاهر بدون ــت، اس طبيعي
رنگين و معطر گلهاى يا و آن؛ فوارههاي و ــا آبنماه آب، جويهاي روان ــه هندس و معين
الزم ــرايط ش و معنا آب؛ ــق عاش چنارهاي در گرفته جاي پرندگان صداي با توأم ميانكرت،
از البته نيز همه اين ــد. ش نخواهد فراهم ــترك"4 مش "حس رويداد و باغ كلي درك ــراي ب
ــش جوش يا اصلي حوض آب آرام تصوير كه ــك كوش بناي به ويژه و ورودى عمارت طريق
با درآميختن فرصت و كند زندگى آن در كه كسى براى مىكند؛ خود مال را آن فوارههاى
رمزآميز دنيايى همانند كه كيفيتى (تصاوير1و2). دارد واالترى كيفيت باشد ــته داش را باغ
تجارب، اين اصلى آموزة مىسازد. ــر ميس را ادراك مراتب ــتر بيش تجربه مينياتور، معانى از
همة كه است شرايطى برقرارى بلكه نيست، عناصر آن بهكارگيرى يا و گرايى معنا در فقط

شوند. يكى آنها
كيفيت و معنايى و محيطى شرايط كليت، يك و زميني بهشت همچون ايرانى باغ بنابراين،
اين مىسازد. فراهم را جسم و روح و لذت و طبيعت و انسان ــدن ش يكى درك زمينه فضا،
و ماندگارى مقبوليت، مىتواند انسانها مشترك فطرى زمينههاى وجود دليل به ويژگىها،

سازد.  معلوم را اسالمي و ايراني هويت با باغسازى از الگويى ترويج

رمزى زبان يك عنوان به ايرانى باغ
نماد ــت، اس مرتبط ايراني باغ و پرديس با نوعي به كه الگو چون مفاهيمي و واژهها ــي بررس در
ساختار و فضايى پرداخت در رمز بازگشايى و چيست رمز از منظور اما دارد. ويژه جايگاهى رمز و

است؟ چگونه ايرانى باغهاى
عدن بهشت از انسان كه آمد پديد وقتى رمزها و نمادها به "نياز كه است معتقد كوماراسوامى
براى او كوشش در انسان به يارى از است عبارت آن نمادهاى و مقدس هنر وظيفه لذا و شد، رانده
طبيعى نمادهاى زبان و است نمادين ــنتى س هنر زبان دليل همين به ــت... بهش به مجدد وصول
بعضى .(224 :1378 فيروزان، از نقل به ــوامى (كوماراس ــت" اس جهانى زبانى آن رمزهاى و بودن
در اينكه عين در و ميكند بيان وجودي قانون يك طبق را حقيقت كه"رمز، معتقدند نيز فالسفه
«نصر» .(235 : 1375 (اعوانى، دارد" بينهايت به راه حال عين در است، ــده ش ظاهر صورت يك

به  را ــان انس مىتوان آن طريق از كه مىداند نظامدانى در حقيقت عالى نظام ــف كش را نماد نيز
گرداند. باز عالى قلمرو

و فطرى نيازهاى با زندگي ــرايط ش تطابق براي تالش و ــنت س زندگي، هنر در ــاس، اس براين
همچنين، است. آمده شمار به رفتاري شيوهاي رمزگرايي و رمزها و نشانهها مظهر جهان معنوي،
الگوهاى جمله از باغ، همچون آن با مرتبط پديدههاي و بكر طبيعت رمزي، و معنايي تفكر نظام در
فعاليت "هرگونه است، معتقد كالرك البته هستند. ادراك قابل و شاخص رمزهاي دربردانده و مهم
رمزى زبان همين و است (سمبوليك) رمزى چيزى هر نظر اين از و دارد، نيز واالترى معنى انسانى

.(160 : 1378 فيروزان، از نقل به (كالرك است" رفته دست از امروز جهان در كه است
مينياتور، ــعر، ش جمله از ايران هنر و صناعت گوناگون زمينههاى در و فوق مفاهيم به توجه با
الهام سرچشمههاي يكسو از رمز درآنها، كه دارد وجود زيادى نمونههاى باغسازى به ويژه و معمارى
فرآيند در اما است. آمده حساب به معنوي ارتباط و بيان زبان مناسبترين ديگر سوي از و اصالت
مربوط رمزهاي خواه دارند، تعلق محسوس قلمرو به كه است ايرانى"رمزهايي باغ در ــايى رمزگش
اين در گوهرها اين نكاح از ــه حاصل نظامهاى و صناعات از كه رموزى ديگر يا و ــا چهارگانهه ــه ب
رمزها معناى دريافت راهگشاى غيره و ــي هندس نقوش و نظامها چارچوب در و آمده بوجود عالم
ناسوتى بهطور فقط نه را اشياء كه ميدهد اجازه رمزپرداز روح و ذهن به رمز ويژگي اين لذا باشند.
يك به (منصورى،1386). باشد" پديده اين ملكوت ديدن به قادر باطن در تعمق با بلكه (سطحي)،
.(164 :1378 (ستارى، باشد" هممعني او براي انديشيدن و ديدن و رفته عمق به عبارت"بتواند

هنرمند ادامه در كرد، توجه كليت به است الزم ايرانى باغ در ــايى رمزگش براى بنابراين،
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سرسبزى هميشـه : تصوير2
عناصر، همنشينى و درختان
: عكس دامغان. على، چشمه

.1389 صالحى، حميدرضا

Pic2. The evergreenery of
the trees and its compan-
ion with other elements of
the garden, Cheshm-e Ali,
Damghan, Iran. Photo by:
Hamidreza Salehi, 2010.
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سرسـبزى هميشـه : تصويـر3
ايجاد بر آنها تأثير و نخـل درختان
شيراز. قوام، نارنجستان خرداقليم،
.1388 نوشآفرين، ساناز : عكس

Pic3. Evergreenery of
the Pulms and their af-
fections on microclimate,
Naranjestan-e Ghavam,
Shiraz, Iran. Photo by:
Sanaz Nooshafarin, 2009.
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انساني، ادراك حوزه به الهي و خيالي زمينههايى كردن وارد منظور به كه ــود ميش مجبور
كه آنچه به است؛ زبان يك خود كه رمز؛ و نماد عنوان به فهم قابل و ــوس محس ــكلي ش در
كه"زبان است اينگونه سازد. منتقل و مجسم را آن و داده خارجي صورت است نامحسوس
ترجمه هنر زبان به رمزها اين ايرانى صناعتهاى در و مىگويد ــخن س معرفت اهل با رمز،
باغها سازندگان و معماران جمله از ايرانى هنرمندان و صناعتگران اساس، همين بر شدهاند.
كالبدى در بار هر را ــزى رم هنرهاى الگوى ــتند داش زيادى معرفت رمزى الگوهاى به ــه ك
مىپرداختند" ــزى رم مفاهيم بيان به رمز زبان ــا ب ــكوت س در ــان بدينس و مىدميدند نو

.(128 :1386 (منصورى،

سرسبزى هميشه رمز درخت؛
و درخت به مىتوان را نقش مهمترين آن، حضور نحوة و آب عنصر از پس ايرانى باغ در
با متناسب كه كاج و نارنج نخل، سرو، چون درختانى داد. سبز ــه هميش درختان مخصوصًا
كنار در را باغ اصلى محور به  ويژه و كلى فضاى منطقه، هر خاص بومى و اقليمى ــرايط ش
توسعة در اگرچه ويژگى، اين ساختهاند. خود از متأثر چنار جمله از خزانپذير، درختان ديگر

الگو  حفظ به همواره اما است، شده متحول محيطى شرايط با بيشتر تطابق دليل به و خود
است5، ايرانى باغ از متأثر كه هند باغسازى مثال"در براى ــت. اس كرده كمك آن كيفيت و
در دارويى گياهان احتماًال و رياحين گلها، تزئينى، درختچههاى از بلند درختان ــاى بهج

.(1389 (انصارى، است" شده استفاده باغ فضايى تكميل
از جداى ايرانى، باغهاى در سبز هميشه درختان مخصوصًا درختان انواع كاشت اهميت
درختان سايه و آب همنشينى از ــى ناش ــايش آس محيطى، پايدارى جمله از مادى نيازهاى
سرسبزى" مرهون"رمز اسالمى دوره ــازى باغس در به ويژه مناسب، بصرى ــرايط ش ايجاد و
قرآن در آنگونه كه درختانى و موعود ــت بهش ــت. اس ــتى بهش درختان توصيف و ــت بهش
سايه و اند خرمى" و ــبزى س منتهاى الهى"در نعمت يك عنوان به ــدهاند، ش توصيف كريم

6: است خوشى و نشاط ممد سدر، همچون آن سايهدار پربرگ درختان تمامناشدنى
«محور رمز چندين از يكي "درخت كه است معتقد «گنون» رمز، و درخت با ارتباط در

است"(منصورى،1386). محور اين نمودار عمودى محور است. عالم»
باور به ويژه ايرانى، باغ كليت در همگرايى و درختان بعضى نقش زمينه در ترتيب، بدين
گرفت. كمك نيز ايرانى هنرهاى و صناعتها انواع تطابق از مىتوان ــا آنه به مربوط ــق عمي
گرفته خود به را باد در شده تابيده و خميده حالتي ــرو س درختان مينياتور، در مثال براى
در همچنين، است. درآمده بتهجقه ــكل ش به فرش يا پارچهها در نمادين، ــكل ش همين و
عنوان به بلكه نماد، يك فقط نه نخل و ــرو س چون درختانى آن، مصاديق و ايرانى باغهاى
سرو درخت (تصوير3)؛ دارند سرسبزى هميشه مفهوم و رمز به اشاره سبز، هميشه درختان
فارغ ديگر درختان شاخ به پيوستن و كجي قيد از يا و رسته راست آن شاخههاى چون كه
بيابانها، در نشانهاى همچون بلند، قدى با نخل دارد. استقامت و آزادگي به اشارهاى است،
ديگر حيات براى خرداقليمى خشك، و گرم اقليم سخت شرايط در بلند سايبانى عنوان به و
مورد زراعى محصوالت از ديگر ــيارى بس و پرتقال و نارنج درختان جمله از زنده موجودات

است. انسان نياز
رابطه در مثال براى و ايراني، باغ درختان به مترتب رمزهاى و نمادين ارزشهاى تبيين در
مقدس،"يك هنرهاي بهويژه و هنرها در اصوًال كه دارد اهميت نكته اين سرو، درخت رمز با
سمبل، يك ميكند. جلوهگر را ملكوت عالم حقايق كه است شفافي آيينة مثل سمبل يا رمز
به بنابراين .(234 :1375 (اعوانى، است" سمبوليزم بر وجود اساس و است وجودي امر يك
و وضعي بهگونهاي امروزه كه است چيزي آن برخالف شده مطرح جنبههاى كه مىرسد نظر
شكل سطح در متأخر، باغسازىهاى و محوطهها از بسيارى در جزئى صورت به و قراردادي،

است. رفته بهكار الزم همگرايى كيفيت از فارغ و پذيرفتهشده مجرد عناصر و

نتيجهگيرى
باشد، آن عناصر كامل تركيب و كليت متوجه آنكه جاي به ايراني باغ از تصورات اغلب
همچون كيفيت از نشاني كمتر دليل همين به و است آن اجزاي يكايك به معطوف بيشتر
بيان زبان و ذاتى ويژگىهاى فهم براي لذا مىشود. فهميده ايرانى باغ روح و زندگي گذشتة
جمله از گوناگون جنبههاى بايد بلكه ــت. نيس كافي بهتنهايى آن كالبد به توجه ايراني، باغ

كرد. درك همزمان نيز را همافزايى و آن در جاري زندگي
زمانهاى در ــته توانس ايرانى" باغ "كليت جلوههاى كه كرد معلوم موجود ــاى پژوهشه
رمزى" "زبان نوعى و طبيعت و انسان ميان رمزى پيغامهاى از بسيارى رمزگشاى طوالنى،
به را انسانها زندگى كيفى شرايط الگو، زبان يك همانند باغ" "زبان صورت اين در ــد. باش
ادراك متفاوت فرهنگهاى و سرزمينها در و ساخته منتقل رمزى مفاهيم و عناصر واسطه

و شود بنيادي حقايق ابالغ وسيله كه توانستهاست تمثيل و رمز نيز زمينه اين در مىشود.
حقايق حذف و معانى كاستي بدون نيز باغها آيد. حساب به اسالمي باغهاى در تفكر اساس

دادهاند. انتقال رمز زبان به را معني" "هزار كالم يك در خود، نهفتة
متعادلي ترازوي نهايى، محصول ايرانى، باغهاى سازندگان مجموعة باورهاى در بنابراين،
تا مىدهد، پاسخ حياتى و كمى واقعيتهاى به و است باغ عمارت كه ظاهر صورت از است
ما با را خود عناصر معدود خالصانه حضور و ترواشكند آن از چشمهاي مانند طبيعت جلوة
همچون آن رموز و مفاهيم ايرانى، باغ الگوى قابليتهاى نشانگر موضوع اين سازد. شريك
باغها، انواع سبز هميشه درختان رمز به متكى خود، كه مفهومى است. سرسبزى" "هميشه

است ايرانى خانههاى حياط حتى و كاخباغها باغمزارها،

پىنوشت
در هم و شد شناخته بهشت نام به و پارادايس صورت به غرب در هم پرديس كلمة است معتقد نصر حسين سيد .1
زيباي باغهاى خاطرة جز چيزي بهشت كه نبود معني بدان اين شد. تبديل فردوسي واژة به عربي زبان و كريم قرآن
كه ــت معناس بدين عكس بر بلكه معتقدند)، ماديگرايان (چنانكه ــت اس قديم مردمان خيال و اذهان در جهانى اين

مىشد. شناخته برين فردوس ظل و سايه صورت به همواره ايران در جهاني اين پرديس
بعضى دربردانده دوم مورد ــد. باش تضاد و ــبزى سرس مفاهيم ايرانى، باغ ــايى رمزگش مىتواند اول مورد نمونههاى .2

است. باغ در باغبانى و خرداقليم ويژگىهاى چون جنبهها
در نگارنده راهنمايى به منظر معمارى و معمارى ــد ارش ــى كارشناس پاياننامههاى از تعدادى به ر.ك. زمينه دراين .3

.(1388 ميرسپاسى، و 1388 (اويسى، به: ر.ك. مثال براى شدهاند. معرفى منابع در كه ايرانى باغ با رابطه
مينامد. مشترك حس را آن ارسطو كه پنجگانه حواس وراي .4

است. ايران نظير كه كشمير باغهاى جز به .5
.35 الى 27 آيههاى واقعه، سورة نيز و 68 ،64 ،62 آيههاى الرحمن، سورة كريم، قرآن به ر.ك. رابطه دراين .6
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