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 چکیده
تحقیقات نشان می دهد که مناظر شهری آشفته و متراکم و فاقد عناصر طبیعی به دالیل متعددی از جمله افزایش استرس، کاهش       

ند فشار خون و توجه و تمرکز در ادراک، موجب اختالل در میزان کارایی، پرخاشگری و در بلند مدت منجر به بیماری های مزمنی مان

بخش عمده ای از مشکالت بهداشت و سالمت روان شهروندان به سبک زندگی شهری  بیماری های قلبی می گردند. با توجه به این معضل،

مربوط میشود به همین منظور ارتباط میان چشم انداز و سالمت انسان در سطح جهانی بسیار مهم تلقی شده و اهمیت روزافزون تری پیدا 

تا با بررسی اثر منظر دراین پژوهش به بازشناسی رویکرد شفابخشی ،طراحی باغ ایرانی با شاخصه های مناظر شفابخش پرداخته ایم میکند.

به ارائه راهکارهایی برای طراحی پارک های شفابخش دست یابیم و به نوعی حیات اجتماعی ساکنان شهر را تحت تاثیر  بر سالمتی انسان

 قرار دهیم.
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 مقدمه
در جوامع معاصر غربی بسیاری از نظر فیزیکی به بیماری دچار شدند از جمله این امراض میتوان به عروق کرونر و سرطان       

برنامه ریزان شهری به این نتیجه   [36]ناشاره کرد .باتوجه به بیتحرک شدن جامعه و شیوه زندگی مردم و استرس مزم

رسیدند که برای بهبود سالمت ورفاه شهروندان با ایجاد فضاهای عمومی باعث تهسیل استرس وبازیابی انگیزه مردم شوند و آنها 

به انسانهایی که از لحاظ جسمی فعال هستند تبدیل شوند فضاهای سبز مانند ذخایر طبیعت و جنگل و پارک های شهری 

 [37].رداخته اندپ

در عاملی سبز شدن را میتوان یک عنصر ضروری برای شهرستانها عنوان کرد که مزایای زیادی برای انسان فراهم میکند سبزی 

 [38]. حفظ تعادل میان اکوسیستم و آب و هوا است

ه به ویژه هنگامی که از اساسا انسان  به مطالب طبیعی پاسخ مثبت میدهد با درگیر شدن ذهن و ارتقا احساسات مثبت رفا

 [54].بهتر میتواند به از بین بردن استرس کاهش فشارخون و دردهای عضالنی کمک کند[53]  لحاظ ذهنی خسته باشد

دسترسی آسان و نزدیک به فضای شهر میتواند موجب کاهش نارضایتی از سرو صدا و بهبود افراد شده حضور پارک ها و فضای 

 [55].رضایتی صوتی ترافیکی شودسبز میتواند موجب کاهش نا

با این حال با وجود مطالعات فراوان فواید سالمتی فضای سبز به میزان کافی در برنامه ریزی شهری و تصمیم گیری های آن 

 [57]. تاکید شده و رابطه ی احتمالی بین ارتباط با طبیعت و سالمت بهتر تا مدت طوالنی مورد بحث قرار گرفته است
خیر نشان داده که اگرچه که فضاهای طبیعی و تعامل با محیط های طبیعی به عنوان تنظیمات سالمت به بررسی های ا 

 [56].رسمیت شناخته شده است،اما با این وجود فقدان داده های کمی از مطالعات کنترل شده وجود دارد

بز به عنوان اصل مهم برای کاهش اثرات تعداد بسیاری از مطالعات برجسته محیط زیست و مزایای احتمالی مربوط به فضای س

این مطالعات شامل کلیه فضای سبز شهری به . زیست محیطی ناشی از شهرنشینی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان است

عنوان یک تعریف وسیعی از پارک ها ،درختان خیابان،زمین های کشاورزی و فضاهای سبز مسکونی و حتی باغ بر روی پشت 

 [59].ل میشودبام را هم شام

امری  این نظر که فضاهای سبز شهری بر رفتار شهروندان تاثیر میگذارند و میتوانند برای تنظیم رفتار، به کار برده شوند؛

پذیرفتنی است و چنین امکانی وجود دارد که از طریق برنامه ریزی و طراحی فضاهای سبز شهری و ترکیب این گونه طرح ها با 

مراتب ارتقای اخالقی و اجتماعی افراد جامه را فراهم ساخت به طوری که تنها تماس با طبیعت قادر به  نوع نظام یافته آنها،

 . [65]جبران صدمات وارده به هویت و فراهم آوردن رشد موزون شخصیت باشد

ان در آنها از دیگر سو یکی از معیار های ارزیابی کیفیت محیط هر شهر،وجود فضای سبز عمومی است فضاهایی که شهروند

بتوانند با ایمنی و آسایش خاطر با هم به تعامل و گفتگو بپردازند.اهمیت این مسئله تا حدی است که امروزه توجه به فضاهای 

سبز شهری و اعمال سیاست هایی که مردم شهرها را از مشکالتی مانند یاس و ناامیدی برهانند و باعث ارتباط با فضاهای سبز 

 [66].رین وظایف نهاد های شهری محسوب میشودو محیط گردد،از مهمت

بسیاری از افراد طبیعت را به عنوان محیطی که در آن میتوانند  [1].درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند 66بیش از 

به طبیعت  استراحت کنند و از استرس های روزانه رهایی یابند تجربه میکنند.در جامعه ای که ما زندگی میکنیم نیاز روزافزونی

 به عنوان یک منبع آرامش و آسایش وجود دارد.فضاهای شهری اخیرا شاهد کاهش کمیت و کیفیت فضاهای سبز بوده است.

ما به  .[1]با توجه به اینکه زندگی شهری با اتکا به نوآوری بشری در روند تکوینی خود همواره از طبیعت فاصله گرفته است 

احی پارک های شفا بخش براساس الگوهای طراحی باغ ایرانی هستیم تا درواقع مکانی فراهم دنبال ارائه شاخصه هایی برای طر

شودکه مردم را در مجاورت گیاه،آب و سایر عناصر از ازدحام انسان ها وعناصر دست ساختش جدا کند و با کنترل حواس 

 پنجگانه فرصتی برای بازیابی روان و آرامش ازدست رفته خود پیدا کند.
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 نه تحقیقپیشی
جامعه سرشار از چالش هایی است که عوامل استرس زا و بیماری های ناشی از آن را همراه دارد مطالعات انجام شده تا       

حدودی راه حل هایی برای کاهش استرس و افزایش بهبودی از طریق مناظر طبیعی ارائه میکند .در این میان کششی میان 

 [26].آرامش و خالی از هر تنشی پدید می آورد انسان و طبیعت، فضایی پاک و غرق

تاثیر منظر و فضای سبز برسالمت روحی و روانی در دهه های اخیر بست یافته و نظریه های متفاوتی در مورد آن مطرح شده 

حالی است از جمله نظریه بهبود استرس اولریک که معتقد است مناظر طبیعی بالقوه تمایل به کاستن میزان استرس دارند در

 [48]. که مناظر ساخته شده موجود )بالفعل( نتنها از بهبود استرس ممانعت نمیکند بلکه خود میتواند سبب استرس شود

 [27].اصوال فضای سبز مناسب درشهرها افزون برسالمت جسمانی موجب آرامش روان بازده کاری بیشتر و زندگی برتر میگردد

م دادند به این نتیجه رسیدند که زندگی در طبیعت سطح استرس ،خشم و فرد بزرگسال انجا 111پژوهشی که برروی  

تاثیرات دید به درختان و منابع طبیعی [51].پرخاشگری و فسارخون را کاهش میدهد و عاطفه ی مثبت را افزایش میدهد

از نتایجی  همانند تقلیل استرس سرحال شدن ،کاهش فشارخون ،افزایش تاثیرات مثبت و کاهش غصبانیت و پرخاشگری

 [51].به آن دست یافته است Hartingمیباشد که 

 به طور کلی میتوان تاثیرات روانشناختی فضای سبز را برشهروندان به صورت زیر بیان کرد :

 .ایجاد آرامش روحی و روانی1

 .تاثیرات مثبت درسالمتی جسمی و بدنی افراد1

 ری(.ارتقا کارایی وراندمان عملکردی افراد )افزایش بهرو3

.حل چالش ها و تنگناهای افراد از طریق تبادل افکار ، مشوت های دوستانه در کانون های رسمی و غیررسمی مستقر در 4

 پارکها و فضاهای سبز 

 .تاثیر بر روی رفتارانسان ها و پویایی ذهنی و رفتاری آنها5

های سبز مثل نرمش ورزش و ... در این فضاها .ماندن افراد در وضعیت فیزیکی و روحی مناسب از طریق حضور مستمر در فضا6
.[7] 

 

 روش تحقیق
در این تحقیق به توصیف و تفسیر محتوای کیفی مناظر شفابخش پرداخته و اصول و مولفه های آن را مورد بررسی قرار       

ی شفا بخش دست یابیم این میدهیم تا بر مبنای تطبیق پارامترها با نظام باغ ایرانی به ارائه الگوهایی برای طراحی پارکها

 پژوهش از منابع کتابخانه ای و اسنادی برای جمع آوری اطالعات استفاده شده است.

 

 از شفا تا شفابخشی

شفا اصالح گسترده ای است که ضرورتا به معالجه بیمار اشاره ندارد بلکه به عنوان روندی کلی برای بهبود اطالق میشود       

، شفا، رهایی از عالئم فیزیکی 1995در سال « بارنس»و « کوپر».بنا به نظریه [26]ر نظر میگیردکه روح و جسم را با هم د

 .بیماری و ضربه روحی است و عاملی برای کاهش فشار عصبی و افزایش میزان راحتی افراد قلمداد میشود

ید قوا می انجامد همچنین شفابخشی خاصیتی است که طی آن سالمت روان تامین شده و به کاهش استرس و افزایش تجد

اصطالحی است که به طور مکرر برای مناظری بکاررفته که آسایش را ارتقا داده و به حفظ سالمت کمک میکند و آنالیز آنچه 

 [46].که روی بازدید کننده اثر میگذارد از اهداف آن است
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 مولفه های شفابخشی چیست؟!
ستند که آنها را از باغهای معمولی متمایز میکند.انسان بطور ذاتی سایر باغهای شفابخش دارای یک سری خصایصی ه      

موجودات زنده را دوست دارد و بسوی آنها جذب میشود.انسانها بطور ناخودآگاه به رنگ سبز، به گیاهان و آبی آب جذب میشود 

رای آنها و خودش ارزش بیشتری قائل ولی به رنگ خاکستری بتن گرایشی ندارد.هرچه انسان موجودات زنده را بیشتر بشناسد،ب

باغهای شفابخش به دلیل ارتباطی که از طریق حواس مختلف با انسان برقرار میکنند باعث تیجاد خاصیت .[50]میشود

.  محورهای شفابخشی حس یا حسهایی را در مخاطب بیدار کرده و در نهایت در کنار هم حواس پنج [23]شفابخشی میشوند

 [26].می رساندگانه را به تعادل 

گوناگونی فضاها به مخاطب فرصت تجربیات مختلف میدهد.فضاهای جمعی و یا انفرادی مناظر شفابخش حق تنوع  فضاها: -1

 [45].انتخاب را شدت می بخشد

اولین حسی که تحریک میشود بینایی است،چون کافی است که انسان چشم خود را باز کند تا گونه های سبز گیاهی:  -2

رنگ و حرکت را ببیند.تحقیقات ده ها ساله نشان میدهد که رنگ در افکار،عملکرد،سالمتی و حتی ارتباطات انسانها با  تغییرات

رنگها میتوانند اثر شفابخش داشته باشند،اما هیچ رنگ بهترینی برای شفابخشی وجود ندارد.)علی  .[49]یکدیگر تاثیر میگذارد

و گیاهان معطر  [43] های رنگی و معطر حس بویایی را نیز تحریک میکنند (.عالوه بر حس بینایی،بوته1333نیکبخت 

 [49]. میتوانند نقش زندگی بخش را ایفا نمایند

مشاهده گیاهان و جانوران مانند پرندگان میتواند برای مخاطب ریتمی  کاهش آلودگی صوتی به کمک نطام آوا:-3

با صداهایی چون خش خش برگ درختان و آوای گوش نواز  [26]. شود آرامبخش ایفا کند و به گونه ای از تنش و فشار رها

 [43]. پرندگان محیطی آرام بخش به وجود می آید و انسان را از تنش های روزمره رها میکند

محیط باغ باید خوانا و قابل درک باشد و مشخص بودن حدود باغ موجب نظم میگردد.مطالعات  به حداقل رساندن ابهام: -4

دهد که انتزاع در طراحی محیط برای فردی که استرس دارد قابل تحمل نیست و باید مشخصه هایی که به وضوح قابل نشان می

شناسایی هستند در طراحی آن دخالت داده شود تا بر خوانایی محیط بیفزاید در واقع انتزاع در باغ و امکانات موجودش اغلب 

 [44].نامناسب است

صدای آب جاری و یا صدای قطره قطره آب باعث ایجاد ریتمی آرامش  یجاد صدا در باغ:آب یک عنصر شفابخش برای ا-5

بر همین اساس مردم صدای آب   [49].بخش میشود.این صداها میتواند بعد جدید به باغ ببخشد و یک حالت مثبت ایجاد کند

شرشر آب سبب ایجاد آرامش و امنیت را تحسین کرده و آن را به عنوان اصوات طبیعی و خاص ترجیح میدهند.صدای غرش و 

در افراد و همچنین تجدید قوا و رهایی از مشکالت روانی و افزایش انرژی در فرد میشود.واکنش احساسی فرد نسبت به آب به 

دلیل خالص بودن و سردی آن است که حس تازگی و خنکب را القا میکند.این عوامل ادراکی موجب باال رفتن انرژی و حرارت 

شده و در این صورت اگر فضای آبی به عنوان منظر مثبت و ارزشمند در نظرگرفته شود،آن محل برای مشارکت  جوانی

 [45]. اجتماعی اولیت داده میشود

 
 چرا باغ شفابخش ؟

معماری به معنای تجسم بخشیدن روح مکان و وظیفه معمار خلق مکان های معنا دار است که به واسطه آن انسان را در       

 [15].ضور داشتن یاری میرساندح
باغ از روزگاران دیرین در فرهنگ و تمدن ایرانی اهمیت و جایگاه مهمی داشته و یکی از مفاهیم بنیادین مباحث 

اجتماعی،فرهنگی و طبیعی این سرزمین به شمار می رفته است که امروزه نیز به صورت های مختلف در ادبیات ، معماری و 

. مفهوم معمارانه باغ بازتاب حس مکان یا مکانیت است چون باغ فضایی متعین بشمار [11]ر داردشهرسازی ایرانیان حضو

میرود که تصویر کلی کیهان را در خود به قاب میگیرد این مفهوم که پرونده انتظام و هماهنگی است میتواند از راه عدد 
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ه ذات و مساحت باطنی مستقر در فضای سبز معطوف ،هندسه ،رنگ و ماده به حیطه حواس درآید در عین حال نظر عقل را ب

درواقع باغ نقطه ای ثابت در دنیای در حال تغییر است، بهشتی از تغییرات ظریف و پیوسته که به واسطه ی طراحی [10].دارد

 [12].انسان از توازن دقیقی برخوردار است

ود داشته اند.در اروپا صومعه نشین ها برای اولین بار باغهای شفابخش در مصرباستان برای فرار از شرایط نامساعد محیطی وج

 میالدی شکل گرفت 09باغهای شفابخش را برای تولید گیاهان دارویی ایجاد نمودنند ولی ایده اصلی باغهای شفابخش در دهه 

 پیدا کردند در این دوره افکار عمومی بیش از پیش به سمت طبیعت جلب شده و موجودات زنده اهمیت روزافزون تری [52].

منظر شفابخشی در گذشته شامل خلوت معنوی و مناظر زیبای طبیعی بوده است درحالی که اخیرا این اصطالح [23].

 .[42]کنارگذاشته شده است و فقط برای درمان و در بیمارستان و درمانگاه استفاده میشود
تباط برقرار میکند باعث شفابخشی شده و فشار روانی باغ شفابخش به وسیله ارتباطی که از طریق حواس مختلف که با انسان ار

زندگی روزمره را کاهش میدهد درحقیقت میتوان گفت راز موفقیت باغ شفابخش درکشش ذاتی انسان به سوی طبیعت 

 .[23]احساس حیات و آرامش است

 

 باغ ایرانی

یخ حیات اجتماعی و اقتصادی زندگی خانواده باغ این پدیده شادی آفرین و آسایش بخش سودآور،از نخستین روزهای تار      

به نقل از گزنفون هنر باغسازی به زمان هخامنشیان برمیگردد و در آثار تخت جمشید و  .[19]ایرانی سهم بسزایی داشته است

. [22]شوش دیده میشود.او مینویسد که در شهرهای ایران باغ های پر درخت وجود دارند،باغهایی که به آن پردیس میگویند

. باغ ایرانی در [20]هدف کلی باغ ایرانی وصول هم نشینی با طبیعت است که به صورت کششی در نهاد انسان وجود دارد 

تاریخ هنر باغسازی جهان با سبک و هویت ویژه خود شناخته میشود،اصول شکل دهنده ی باغ ایرانی با عمر حداقل دوهزار و 

رمی آید.محور اصلی در باغ ایرانی جان و جوهر باغ است که ابدیت،شکوه،بیکرانگی و پانصد سال از آثار باستان شناختی بومی ب

بی نهایت را می نمایاند،احساس حضور در فضای بی انتها سکینه و آرامشی در ناظر فراهم می آورد که اعجاب در مقابل عظمت 

 .[8]طبیعت و امکان تامل وی در هستی را زمینه سازی میکند

 

 ی باغ ایرانی بررسی شاخصه ها

از آنجایی که باغ ایرانی باعث حس رهایی و آرامش در افراد شده و به نوعی شفای جسم و روح را به همراه دارد ، با مرور       

بر نظریات محققان و باغ شناسان به بررسی شاخصه های باغ ایرانی می پردازیم تا در نهایت به استخراج مولفه هایی برای 

 فابخش شهری دست یابیم.طراحی پارکهای ش

در طراحی معماری ایرانی همه فضاها از استقالل و تشخیص برخوردار بوده و هیج فضایی بدون هدف رها تنوع فضاها:-1

.بر اساس نظریات هایدگر باغ ایرانی تسلیم ساختن طبیعت نیست بلکه آزاد کردن آن است تا خود آنچه هست [24]نشده است.

نی به مثابه قرائت مکان و بیان معانی فهمیده شده توسط انسان است.راه ورود به باغ،با تجربه کردن باشد و همچنین باغ ایرا

همراه و همزاد است.اجزا و عناصری که در طول راه دیده میشود،با رنگ و درخت و آسمان و  "پرسپکتیویته"مقوله دورنمایی یا 

زمانی میدهد و در طول همین راه -باد به آن طعم مکانیخاک ترسیم و تعریف میشود و صدای آدمیان،پرندگان،آب و 

تصویرهایی به شناسنده ارائه میشوند. دگرگونی مدام اندازه این تصویرها و موضع و موقعیت آن ها در ترکیب شدن تدریجی آنها 

اغ ایرانی کنش میان . ب[13]باعناصر تصویری نو اجازه نمیدهند که بهره وری از باغ،به برداشتی خشک و یکنواخت منتهی شود

 . [10]شکل و سطح است و فضایی پاک،غرق آرامش و خالی از هرگونه تنش ]محیطی[ تفکر برانگیز پدید می آورد

گیاهان در باغ ایرانی به عنوان مهمترین عنصر و اساسی ترین عامل شکل دهنده و زینت بخش گونه های سبز گیاهی:-2

بی مرگی،جاودانگی،نیروی حیات جوانی،نیرومندی و نیروی زادو ولد  چرا که سبزه ها نماد[20].شناخته میشوند

.جایگاه گیاه در باغ در فصول مختلف متفاوت است به طوری که در بهار؛ شکوفه،گل،عطر و بو و طراوت و شادابی و [5]هستند
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از میوه های الوان،رنگهای پویا و در تابستان؛سایه،گل،میوه،آب روان،هوای مصفا و فضای استراحت و در پاییز؛ هنگامه و غوغایی 

رقص برگها و در زمستان؛ هندسه عیان و سرافرازی،درختان همیشه سبز در آغوش شاخه های خزان زده ی عریان  را به تصویر 

. در باغ ایرانی،کاشت تمامی درختان برای منظور و هدف شخصی انجام میگرفت و هرگز بصورت اتفاقی و بی منطق [4]میکشد

 نشان باغ در آنها کارکردهای و آنها عرفانی و یننماد مفهوم همراه به را ایرانی باغ در شده کاشته درختان زیر جدول[41] .نبود

 .میدهد
 

مفهوم نمادین درختان و بررسی کارکردی آنها در باغ ایرانی_1جدول  

 [2]مأخذ: 

 درختان کارکردی بررسی عرفانی و نمادین مفهوم درختان کاشته شده در باغ ایرانی

 شیوع از کننده جلوگیری افکن، سایه درخت تعلیم و شکوه نماد چنار

 و بیماری تب

 برابر در باغ محافظت و سبز همیشه درخت ایمان و عمر طول باروری، بودن، راستی،عمود کاج

 بادهای زمستانی

 سال طول تمام در سرسبزی و اندازی سایه شادابی و لطافت نماد جنازه، و مرگ مشخصه سرو

و  قمری یانگ،سال و یین ها، جفت همه نماد تبریزی

 شمسی

 آن چوب از استفاده و سریع رشد

 اندازی سایه مقدس کیهانی تواضع،درخت و تولید سازگاری، زبان گنجشک

 خوراکی استفاده کامیابی و صلح زندگی، باروری، انجیر

 آن رگب و میوه از خوراکی استفاده مرگی بی و زندگی نماد درخت مو

 خوراکی استفاده معرفت و توافق،الوهیت و عشق،صلح سیب

داوری  و خوب سالمتی،عدالت،دولت و امید گالبی

 عادالنه

 خوراکی استفاده

 خوراکی استفاده جهان در انسان برهنه تولد نماد گیالس

 خوراکی استفاده پریان میوه شرو دافع هلو

 ی،پاک عمر، طول وفاداری، و آزادگی نماد آلو

 عزلت،خردسالی

 خوراکی استفاده

 تغذیه جهت آن برگ میوه، از خوراکی استفاده انسان زندگی مرحله سه از نمادی توت

 کرم ابریشم و استفاده از چوب

 خوراکی استفاده یونانی رومی عروس پریان،گل گیاه زالزالک

 ساقه برگ، از استفاده خوراکی، استفاده حیات شادی،شهوت،تبرک،درخت نماد نخل

 در سعادتمندی خودزایی، بکارت، نماد بادام

 زناشویی،دلربایی و لطافت

 خوراکی استفاده

 آن چوب و برگ از استفاده خوراکی، استفاده پایداری مظهر عمر، طول باروری، مکتوم، خرد گردو

 

گونه های زیادی از گل های مغرب تنوع گل ها در باغ ایرانی به جامانده از دوران صفویه که طی آن گل و گیاهان رنگین: -3

علمی و -.ترکیب و ترتیب کاشتن گلها در باغ ایرانی،بصورت تجربی[24]زمین به ایران آورده می شد،بیشتر به چشم می خورد

تابع روابط و ضوابط و ناظر بر کارایی،پویایی و مقابله با ناسازگاری های محیطی بود و نیز زیبایی و چشم نوازی آنها در فصول 

. بنابراین از انواع گلهای [3]در باغ ایرانی همیشه سعی میشد در گلستان همواره گل باشد [60]..مختلف در نظرگرفته می شد

مناسب با فصول مختلف کاشته میشد تا هم از زیبایی و هم از عطر آن استفاده شود.ادراک،شکل،فرم،رنگ و بافت گل و گیاهان 
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مچنین لذت حاصل از آن ریشه ذر ارزش های حسی انسان دارد که خود هم قابلیت به نظم دهی حواس انسان می انجامد.ه

 .[21]دعوت به محیط را داراست و هم فرد را به تمرکز هدایت میکند 

جدول زیر به معرفی مختصری از گونه های مختلف و مفهوم نمادین گلها و استفاده ی کارکردی آنها در باغ ایرانی پرداخته  

  است.

 

 ایرانی باغ در آنها کارکردی بررسی و درختان نمادین مفهوم_2جدول

   :[2]مأخذ
 ها گل از کارکردی استفاده عرفانی و نمادین مفهوم گلهای کاشته شده در باغ ایرانی

هم  و زمان نماد هم باغ، در تفوق و سلطه دارای سرخ گل

 ابدیت،هم کمال آسمانی و هم رنج زمینی

 وشخ رایحه و گیری گالب

 دارویی استفاده نهفته،حجب زیبایی و فضیلت نماد بنفشه

 ایزد باروری مظهر رستاخیزو صلح، پاکی، نماد سوسن

 بانوی زمین

 هایش گلبرگ از دارویی و خوراکی استفاده

 عسل زنبور استفاده مورد فکری آرامش دوراندیشی، نماد سنبل

و ضد  کش بر،کرم تب و قوی،م دارویی خواص گستاخی و جوانی پاکی، معرف پامچال

 تشنج

 باغ مسیرهای جداکننده عنوان به استفاده عشق در ثبات وفاداری، ایمان، مرگی، بی نماد خروس تاج

 خوش رایحه و عسل زنبور استفاده مورد معصومیت و پاکی چمنی مینای

 خوراکی استفاده خورشید گیاه انکارنفس، فروتنی، عالقگی، بی زعفران

 شاه زندگی، و نور گل تصنعی، زنبق یا رنیلوف زنبق

 بانوی آسمان

 باغچه حریم حفظ جهت آجری خرند کنار در

 ها کاشته میشد و استفاده از بوی مطبوع

 زنبور استفاده مورد و مطبوع عطر از استفاده بینی باطن غرور، خودشیفتگی، خودبینی، نماد نرگس

 عسل

 زنبور استفاده مورد و مطبوع عطر از استفاده یتجذاب فریبندگی، مالحت، زنانگی، نماد زنبق

 عسل

 

اصوات طبیعی و خاص موجود در باغها به بیشتر شدن روح زندگی در کاهش صدای نامطلوب محیط به کمک نظام آوا: -4

ر شدن باغ کمک میکند و مانع ایجاد یکنواختی و سکون  میشود. صداها فضاهای باغ را از هم تفکیک کرده و هم موجب نزدیکت

و یکپارچگی فضاها میشود.به عنوان مثال حرکت آب و پیدا و پنهان کردن آن در سطح باغ عالوه بر نمایش آن،اصوات گوناگونی 

نیز در باغ می آفریند.انواع درختان و گیاهان موجب جلب پرندگان در فصول مختلف سال،فضای باغ را از آوای خوش آنها آکنده 

 [31].باالتر از این نیست که در باغ گردش کنند و صدای ترانه بلبالن را بشنوند می کند.برای ایرانیان لذتی

در باغ ایرانی نهایت مادی به نهایت معنوی ارتقاء میابد و باغ تا "اغلب پژوهشگران تاکیید میکنندبه حداقل رساندن ابهام: -5

باغهای ایرانی  [35].انسان و فضا باقی نمی گذاردآنجا که ممکن است،ساده و روشن شکل می گیردو ابهامی مادی در رابطه ی 

دارای ترکیبی ساده و موزون،رابطه ای صحیح و استوار، نظام هندسی مشخص،خطوط عمد بر هم،تخت کرتهای چهار گوشهو 

و  (. باغ ایرانی دارای نظم یافتگی سنجیده1336شبکه جهت دار آب است که در فضای باز و پوشیده گسترده شده است )نعیما,

.رعایت [13]هندسه و هندسه باغ خوانده میشود توام یافته ای است که میتواند تعبیرهایی ملموس نیز بدست دهد چیزی که 

 اصول طراحی و هندسه منظم موجب خوانایی باغ شده و انگاشت ذهنی استفادکنندگان را ممکن میسازد.

،زیبایی فضا بدون آب میسر نمیشود.برخی محققان بر این در هنر باغسازی ایرانی آب اصلی ترین عنصر در باغ ایرانی:-6

. آب به عنوان اصلی ترین [29]عقیده اند که حضور آب نتیجه تجسم بخشیدن به وصف قرآن از بهشت توسط مسلمانان است 
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صورتهای  در باغها از آب برای استفاده از خنکی،انعکاس،صوت آب به[40].و حیاتی ترین عنصر شکل گیری باغ مطرح می باشد

استخر،حوض،حوضچه،جویبار،آبشار)پلکانی،سطح شیبدار،فواره(استخر کم عمق در محل برخورد گذرگاه های اصلی )برای دیدار 

از این روست که (Thacker,1979).  از نزدیک( استخر عمیق به عنوان آبند یا منبع آب)برای دیدار از دور( به کار می رفت 

.آوا و نمایش آب،حواس مخاطب را جلب کرده و او را از محیط تنش [8]از باغ گیاه، باغ آب نامید یشتر باغ ایرانی را می توان ب

زای بیرون جدا میکند،صدای آب،زیبایی شناسی حسی،فرمی و هم نمادینی را به همراه دارد و بر روان انسان تاثیر مستقیم می 

 .[26]ا در مناظر شفابخش به وضوح میتوان مشاهده کرد. به این ترتیب سایه ی نظام ساختاری باغ ایرانی ر[21]گذارد

 
  پارک

 .است کار به را آن جز و شکار و گردش که درخت پر وسیع باغ : دهخدا نامه لغت      

 .غیره و شکار و گردش برای درخت پر و وسیع باغ : معین فرهنگ

 همچنین .دارد وجود جنگلی ناحیه یک در عیطبی طور به که است بازی ی منطقه پارک : بارنه وین جان کشاورزی فرهنگ

 .شوند می گذاشته کنار عمومی استفاده برای که هستند مناطقی پارکها

 به که بزرگی زمین قطعه .گویند می درخت با عموماً و محصور بزرگ، زمینی قطعه به پارک  11962 :آکسفورد فرهنگ

 اختصاص تفرجگاهی استفاده برای که ای یافته آرایش مینز قطعه .شود می نگهداری عمومی استفاده برای طبیعی صورت

 .شود می داده

 زمین نظیر امکاناتی با معموالً که شهرها نزدیک یا داخل در است زمینی قطعه پارک 1957 :  دانشگاهی استاندارد فرهنگ

 و .است چمنزار و تاندرخ بر مشتمل و شود می تعیین عموم استفاده برای ورزشی های زمین و ها گردشگاه بازی، های

  .شود می یافت پارک برای فوق تعاریف نظیر تعاریفی همچنین

 

 باغ طراحی در تحول یا پارک

 ظل السلطان،پارک پارک چون عناوینی و گردد می ایرانی فرهنگ وارد بار اولین برای پارک کلمه شاه ناصرالدین دوره در      

 میرزا مسعود و الدوله امین خان علی میرزا"خورد . می چشم به زمان آن با مرتبط اسناد و متون در اتابک پارک الدوله، امین

 الملک نظام خان کاظم میرزا نوری، میرزاآقاخان صدرات دوره در .نهادند بنیاد ای جداگانه عمارات و ها پارک السلطان، ظل

 "[33].کرد احداث دارالخالفه شرقی شمال در را نظامیه لشگر،پارک وزیر

 نوعی اصوالً پارک"که گردد می افزوده پارک و باغ تفاوت در توضیح این گذار، روند زمانی و مکانی بستر از بهتر شناخت برای

 را مردم فرهنگی حتی و تفریحی فراغتی، نیازهای که فضایی عنوان به دیگر های فرهنگ و ما فرهنگ در که است سبز فضای

 گردید تبدیل نیاز مورد عمومی فضاهای از یکی به و شد شهرها وارد 19 قرن از فضا این .است شده شناخته کند، می تامین

.[32] 

 

 الگوهایی برای طراحی پارکهای شفابخش
بعد از بررسی عوامل شفابخشی در محیط و تطبیق این عناصر با باغ های ایرانی به شاخصه هایی دست یافتیم که میتوان با 

ی شهری،شهروندان را روزانه درگیر فضاهایی امن و به دور از تنش کرد تا با گسترش وارد کردن این الگوها در طراحی پارکها

پارکهای شفابخش در شهر به ارتقاء کیفیت و سالمت زندگی پر تالطم شهرنشینی امروز کمکی کرده باشیم.چراکه همانطور که 

بیعت و سالمت روح و جسم شهروندان را به گفته شد روند رو به رشد شهرنشینی و مدرنیته شدن پیوند ذاتی میان انسان و ط

 مخاطره انداخته است.

 مواردی به عنوان ضرورت برای سالمت روان در باال مطرح شد:
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تنوع فضاها:ایجاد فضاهای هدفمند و ترکیب عناصری که شهروندان در مسیر پارک با آن در ارتباطند که به هرچه عالقمند -1

کرد.تنوع بصری؛عالوه بر اهمیت دادن به درختکاری به دلیل روح تنوع طلب کردن به حضور در طبیعت کمک خواهد 

انسان،استفاده از ترکیبات انواع گیاهان و درختان ضرورت دارد.ایجاد تنوع کاربری؛فضاهای جمعی و انفرادی. وارد کردن 

 گان و ...طبیعت برای زنده کردن پارک؛صداهایی چون خش خش برگان،صدای آب،باد و صدای پرندصداهای 

و گیاهانی که نماینده فصولند.ترکیب  ز گیاهی:استفاده از طبیعت هزار رنگ،گیاهان و درختان همیشه سبزگونه های سب-2

 درختان میوه،سایه انداز و گلهای رنگین و معطر همانطور که ذکر شد نیروی حیات را القاء میکنند.

شدن فضا،حس دعوت کنندگی و جلب رضایت شهروندان کاهش آلودگی صوتی شهری:اصوات طبیعی موجب یکپارچه -3

میشود.چرا که انسانها برای فرار از صدای نامطلوب زندگی شهرنشینی نیاز به مکانی امن و دور از استرس دارند تا از تنش های 

 روزمره رها شوند.

ا موجب نظم میگردد و تالش برای به حاقل رساندن ابهام:همانطور که در این مقاله ذکر شد خوانایی و قابل درک بودن فض-4

پرهیز از فضای انتزاعی و دور از ذهن در محیط های شهری،چرا که این گونه فضاها برای فردی که استرس دارد قابل تحمل 

 نیست.رعایت اصول طراحی و هندسه منظم از عوامل خوانا بودن باغ ایرانی و رها شدن ذهن است وقتی به آن قدم میگزاریم.

 [61] .  اقع جالب ترین منظره ها و شیرین ترین اتفاق در بخش های مختلف باغ را آب پدید می آوردآب:در و-5

بیهودگی تصویر آب،صدای آب،طراوت آب عناصری ال انکار برای روح و روان سالم است.آب طراوت و زندگی را به همراه دارد و 

چه ها و گذاشتن سنگ در مسیر جریان آب در طراحی پارکها را به نشاط تبدیل میکند.با وارد کردن چشمه ها،استخرها،حوض

 ا در مسیری پرشتاب و پر پیچ و خم،شکوه و شادمانی ایجاد کند. کافی است تا یک منظره صلح آمیز شود و ی

 
نگارندگان-3جدول  
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 نتیجه گیری:
زیبایی شناختی فضای سبز در طراحی منظر پرداخته شد ، ولیکن به بعد در سال های اخیر به اهمیت مسائل کارکردی و       

شفابخشی و مفهوم و محتوای آن توجه چندانی نشده است.باغ ایرانی مجموعه ای است که همه ی عناصر شفابخشی را به 

مفاهیمی این مجموعه بهترین شکل در هم ترکیب کرده و نظام باغ ایرانی را شکل داده است.از این رو برای شناسایی چنین 

 برگزیده شده و عناصر آب و درخت و گل از جنبه شفابخشی در باغ های ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.

مباحث مطرح شده نتها حاکی از حضورحکیمانه و کمالگرای عناصر آب و گیاه در کالبد باغ میباشد ، بلکه نشانگر دقت 

عنصر به گونه ای که پاسخگوی نیاز های جسمی و روحی ،روانی آدمیان باشد،  باغسازان ایرانی به چگونگی ساماندهی این دو

 بوده است.

در ایت تحقیق با بیان مولفه های شفابخشی و تطبیق آن با شاخصه های باغ ایرانی به عنوان منظر تاثیرگذار بر سالمت 

 ر محیط شهری تاکید کردیم.بهداشت روان فرد ، با ارائه مولفه هایی برای طراحی پارک و بازآفرینی آن د

 امید است با ارائه این الگوها و برنامه ها موجبات افزایش این مناظر را در سطح منصوعات بشری فراهم آوریم.
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