
3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 1 

 شهری منظر در ایرانی باغ تداوم هویت

 
محسن فیضی
1

دنز مهدی خاک،*
2

، مریم سادات نقیبی
3

، مهدی فتاحی
4

 

  mfaizi@iusi.ac.ir ،ايران وصنعت علم دانشگاه استاد گروه معماری،-1

 khakzand@iust.ac.irmدانشگاه علم و صنعت ايران،  ،استاديار گروه معماری -2

 maryamn15@yahoo.comدانشگاه علم و صنعت ايران،  ،کارشناسی ارشد معماری دانشجوی -3

 mahdiarchidoc@gmail.comدانشگاه علم و صنعت ايران،  ،کارشناسی ارشد معماریدانشجوی  -4

 

 

 

  چكیده
 وجود باشكوه و بزرگ هاي باغ بيشماري تعداد ايران، سرزمين سر  سرتا در آن از پس و هخامنشيان ی هدور در

 منظر ،داراي یطبيع منظر از جدا باغات اين. است نموده اشاره ها آن به بار چندين گزنفسون كه چنان داشته،

 منظر از و ريشه محيط زيباسازي موجب طبيعی، منظر از ايرانی هاي باغ. باشند می ايرانی معماري و فرهنگی

 جان بی و طبيعی جاندار عناصر ترکيب با و باشد می ايرانی فرهنگ و هويت احيا موجب فرهنگی، و تاريخی

 گذشت با .است سرزندگیی آن  نتيجه که کند می ايجاد شهري محيط براي زيبايی بسيار جلوه ساخت، انسان عناصر

 اهميت به هنوز ايران در .است شده گسسته شهري نظرم و تاريخی هاي باغ بين رابطه ها، باغ فرسايش و زمان

 از بسياري در باغ مرمت که است حالی در اين .است نشده پرداخته ها آن مرمت و تاريخی هاي باغ ساختاري

 هاي باغ .است المللی بين هاي گردهمايی از بسياري علمی پشتوانه و رسيده عملی مراحل به جهان کشورهاي

 ترين اصلی .شود می ماندگار و پايدار تاريخی،-فرهنگی هاي ارزش و عناصر به اتکا با ،شهري فضاي در تاريخی

 حاضر . نوشتهباشند می تاريخی طبيعی برگزيده عناصر اي مجموعه آن، منظر و شهر فضاي به دهی شکل عامل

، با تحليلی و توصيفی روشو  مستندات و مدارك و اسناد بررسی و تاريخی مطالعات است بر پايه ی درصدد

عناصر هويت بخش آن ها در جهت  از شناختی شهري، فضاهاي بخشی انتظام در تاريخی هاي باغ اهميت بررسی

 .وردآ دسته بشهر  هويت حفظ

 

 عوامل طبيعی ،هويت، شهري منظر، باغ ايرانیعناصر  كلیدي: هاي واژه

 

  مقدمه -1
ريشه  و محوطه هاي قديمي تاريخي، پيشينه يادآوري با تصويري شهري منظر هويت استعاره اي مفهوم از انسان ها

 تاريخ تمدن پاي هم و طوالني قدمتي آن، كل و عام مفهوم در " هويت"  دارند. اگرچه ذهن در جامعه فرهنگي هاي

 [.1سابقه نيست ] با چندان شهري منظر در بحث اين پيشينه اما دارد، انسان

دانند. چارلز جنکز با استناد به  مظهر الگوی آرمانی زندگی در آن تمدن مینظريه پردازان منظر باغ را در هر تمدن 

ی الگوهای آرمانی تمدن ها کافی است هنر باغ  سخن جان ديکسون هانت و فرانسيس بيکن معتقد است برای مطالعه

 گفتمان براي اي نمونه [. باغ2دهند ] ها را مورد مطالعه قرار دهيم. باغ ها اوج فرايند تمدن ها را نشان می سازی آن

در آن  بلکه ، است گرفته شکل نمي دقيق مفاهيم داشتن بدون و نبوده طبيعت از باغ تکراري است. طبيعت با انسان ارتباط

گرفته است.  شکل طبيعتي مثابه کالبدي به فضاي قالب در ، معنوي و مادي نيازهاي آوردن بر به منظور طبيعي عناصر

 بر عناصر طبيعي . است طبيعت گستره در طبيعي عناصر با مساعد محيطي ايجاد در انساني شتال نتيجه ، ايراني باغ

 آيد. مي وجود به خود پنهان و ذاتي شمار بي هاي شاخص و ها داده اساس

 محيط در طبيعت مجدد های ايرانی تفسيرات متفاوتی وجود دارد. حضور در مورد نحوه ی طراحی و شکل گيری باغ

 براي بومي و اي مقياس منطقه در پيشنهاداتي دارد. بسيار اهميت طبيعت انسان به نگرش انسان و نحوه کالبدي زندگي

 اذهان در طبيعت جايگاه شناخت از طريق که است نياز مورد و طبيعت انسان ارتباط های مقابله با بحران تدقيق راهکار

 نيازمند مختلف، هاي تمدن در معيارها و اصول سازي زنده است. باز پذير امکان فرهنگ خاص يک با مردم عموم

 در موضوع است. اين تمدن يا مكتب آن نظري مباني و تحقيق معاصر جامعه فكري بين چارچوب اشتراكاتي برقراري

 و معماري پيشينة با ارتباط و مطلوب آثار خلق لحاظ به خود، پرتوان و غني پيشينه به توجه با ايران كه معاصر معماري

 .است اهميت حائز گرديده، و نقصان بحران دچار يرانيا هويت

 هويت بافت بردن بين از خطر ، جديد كالبد و شود مي دگرگون شهر كالبد ، شهرها روزافزون گسترش و رشد در روند

 قدرت مظهر و عظمت دليل به معماري و فرهنگی و طبيعی منظر بر عالوه ايران تاريخی هاي  باغ . دارد خود در را

  .اند شهره جهان در ويمعن
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  پیشینه پژوهش -2
 هویت شناسي واژه

 دهخدا لغت نامه در" : نويسد مي شهر، كتاب هويت در [. بهزادفر3است ] شده تعريف جزئيه حقيقت به هويت فلسفه، در

 با ماهيت بر گاه و وجود خارجي بر گاه هويت .است شده آورده "هو" لفظ هويت، كلمه اصل و ريشه بيان در نيز

 [.4] جزئيه حقيقت از عبارتست كه شود مي اطالق تشخص

 طبيعت برای خود فرهنگی و فکری باورهای و جهان بينی از گرفته نشأت های ارزش براساس ملتی هر جامعه و

 .است داشته وجود ايرانی قوم ازلی های خاطره روح و در هميشه ايرانی نمايد. باغ می تعريف خاص و جايگاهی ارزش

 بهشت فيزيکی، ثابت عناصر کارگيری [ .به5] است نهفته باغی ايرانی، هر ذهن گوشۀ در پوپ، آپهام آرتور قول به

 برين فردوس ظل   و سايه مظهر همواره ايران، در جهان اين که پرديس طوری به کشد؛ می تصوير به معمار را آرمانی

 [ . 6] شد می شناخته

به  نقش شهر، ادراك عوامل ترين مهم از يكي عنوان به "هويت" شده باعث ت،ساخ انسان هاي محيط و شهر به جديد نگاه

 آشنا، هاي فرم از استفاده قالب در گذشته به تاريخي اتصال . گيرد عهده بر شهر از شهروندان شناخت در سزايي را

 هاي فرم از صرف تفادهاس تنها كه داشت بايد توجه  .شود مي كاربردي مسئله طرح بدو در كه حلي است راه ترين ساده

 تداوم از راهكارهاي يكي مورفولوژيك اقدام زيرا باشد، شهر در هويتي مختلف هاي جنبه كننده بازگو تواند نمي تاريخي

 [.1است ] شهر در هويت

 نگاه [ .از7شوند ] مي رها يا شوند مي زاده زمان طول در كه است تحرك براي حاوي انگيزه هايي انسان زندگي محيط

 ترين مهم وي نظر از است، شهري فضاهاي براي جدي تهديدي يكديگر، به مدرن شهرهاي بور" شباهت زياد والتر "

 [.8] است ها آن بودن فرد به كهن، منحصر شهرهاي اشتراك وجه

 ونگوناگ هاي مولفه با كه تاريخي دهد؛ مي ارائه زمان گذر در تاريخ با خود ارتباط از انسان كه است تفسيري هويت،

 در انساني هاي فعاليت تجربه ی سبب به دارند مي بيان ،"منظر" نظري هاي بنيان . است ارتباط در امروز زندگي انسان

 ها فعاليت اين رو اين از .( است جغرافيا با )تاريخ محيط با انسان محصول تعامل كه آيد مي پديد معنايي محيط، كالبد

 طول در جمعي زندگي نظريه، بنابراين . باشد جمعي فردي يا است ممكن كه آورند مي وجود به ذهن در را خاطراتي

 نيز محيط معناي باشد، تجربه براي مناسب بيشتري بستر داراي مكان يك هرچه لذا . نيست منقطع و دارد امتداد تاريخ

 [.9گيرد] مي شكل تر سريع

 منظر شهری

 در شهري [ . منظر16[ ]15[ ]14] [13[ ]12[ ]11[ ]10]  است شده ارائه متفاوتي و مختلف تعاريف منظر براي

 را آن از وسيعي بخش و يا شهر كل خاص، مكاني در حضور هواسط به ناظر كه شود مي مطرح هنگامي كالن مقياس

شهر  تاريخي و فرهنگي طبيعي، هاي ويژگي با رابطه در مشخص طور به مقياس اين در شهري كند. منظر مي مشاهده

  .گيرد مي قرار

دانست  ها انسان شهري، فضاي و از كالبد اعم مصنوعی و طبيعي عناصر از اي مجموعه توان می را شهري منظر

 جنبه بلکه ندانسته، مهم شهري فضاي مطلوبيت يا و شناسي زيبايي بعد از را تنها شهري منظر کنوني هاي [. نظريه17]

 نمايانگر سطح ديگران را  عبارت به و نموده تلقي اهميت حائز نيز آن را بر مترتب اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي هاي

 قابل حواس توسط كه فضاست از موجود كليه اطالعات شهري . منظرآورند مي شمار به جامعه يک فرهنگ و تمدن

 عنوان به [. آن چه18] فضا معناي و عملكرد فرم، قبيل از اطالعاتي .گردد پردازش مي ادراك فرآيند در و بوده دريافت

 نتوانسته مؤلفه و بوده غالب كالبدي وجه يا تاريخي حفظ نمادهاي به معطوف بيشتر بوده توجه مورد شهر معنايي بعد

 به منظر شهري اليه در نيز شهر شكل اساس [. براين13] دهد تشخيص دقت به شهر را معناي آورنده وجود به هاي

 شود. مي تبديل محسوس کيفيتي

 مفهوم اين .شود مي آشكار محيط و انسان ميان تعامل و در انساني تجربه طريق از تنها كه است پديداري شهري، منظر

 شهر از اين تفسير . دهد مي قرار توجه و مورد لحاظ را "معنا" بعد و رود مي فراتر كالبد بعدي سه و ضاييف مفهوم از

 مدنظر شهري هويت ي ارتقا و جمله حفظ از محله يك نوسازي و توسعه ضروري ابعاد كه سازد مي فراهم را امكان اين

 [.19گيرد ] قرار

 ایران در باغ

 ترکيب حاصل که استفاده انسان براي است جايگاهي دارد: باغ باغ با رابطه در گيریفرا تعاريف دوست دانش يعقوب

 اقليمي شرايط و مردم فرهنگ ، با سليقه رابطه در و بوده آب جلوه و تزئيني کاري گل ، کاري درخت ، معماري عناصر

 طبيعتي است : باغ نموده ارائه را باغ از تعاريف متعددي نيز ابوالقاسمي لطيف است. مرحوم گرفته شکل سرزمين هر

 محيط شرايط تابع و پيراسته و آراسته ، است رنگيني و فضاي خرم ، انسان دست به پرداخته و ذهن از برخاسته است
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 عناصر از ترکيب ايراني دارد. باغ اساسي نقش انسان تصميم و ، فرهنگ مهارت ، سليقه ، ذوق بيان با شکل در که

 و سليقه با مطابق شکل گيري اين و آمده وجود به آب گوناگون هاي جلوه و تزئيني هاي لگ ، کاري درخت ، معماري

 [.20است ] ايراني فرهنگ

به  نشين شهر انسان پاسخ يعني . بود طبيعت و انسان همزيستي از طوالني تجربه يک حاصل ، قديم معماري

 بستر اصلي عنوان به را و طبيعت شدند مي يانب معمارانه هاي شکل و ها فرم راه از ، خود پيرامون هاي دشواري

 از نمودي همواره و طبيعت هاي فرم با برخورد از ديگري جنبه , طبيعت سازي شناخت. معماري مي خود گيري شکل

 .بوده است اي آرايه کارها

باشد  ت زار میگردد شامل برکه ی آب و درخ قبل از مياد باز می 23نقوش کاشی های به دست آمده از شوش که به قرن 

چهار هزار و نشانی از شکل گيری هويت در باغ ايرانی دارد.   دهد که نقش آب و گياهان را در آن زمان نشان می[ 21]

شود که  روی برخی نقش آبگير هايی ديده می رسال پيش از ميالد ، بر روی اشيای سفالی نقوش مختلفی به جا مانده ، ب

بخش تقسيم شده و گاه آبگيری در ميان مشاهده  4در برخی ديگر دنيا به  است. اطراف آن ها را درخت احاطه کرده

بر روی کاسه ای سفالی  [.22]محور متقاطع ديده می شود که غالباً يکی بلندتر از ديگری است 2در اين طرح  شود. می

اولين  [. 23]دهد شان میقبل از ميالد می باشد، تصوير چهار باغ را با جوی های متقاطع ن لسا 2000که مربوط به 

 [.24]گردد نمونه های به جا مانده از باغ ايرانی به دوران هخامنشيان باز می

  ایراني باغ عناصر بر اي مقدمه

 ميان اين در و گيرد مي شکل فکري منظومه و دستگاه يک در آن دهنده شکل اصلي عناصر ترکيب پي در ، ايراني باغ

 عناصري ، اصلي عناصر. نمايند مي کمک تعريف و ترکيب اين نتيجه تر بيش چه هر قوام به فرعي عناصر برخي

 گياه ، آب ، زمين عنصر چهار شامل که عناصر ين. ااست ممکن غير باغ گيري شکل آنها حضور بي که شوند مي دانسته

 شمار به فرعي اصرعن يا که گيرند قرار استفاده مورد باغ گيري شکل در است ممکن نيز ديگري عناصر. هستند فضا و

 تزئينات به توان مي فرعي اجزاء اين ازجمله .اند باغ اصلي عناصر حضور از هايي جلوه و جزئي هايي بخش يا و آيند مي

 به توان مي اجزاء اين ديگر هاي نمونه از. گردند مي محسوب فضا براي هايي آرايه خود كه كرد اشاره باغ معماري

  . نيست الزامي ها باغ تمامي در وجودشان كه كرد اشاره آبشار و بشرهآ همچون آب حضور خاص هاي جلوه

 
 ی هویت در باغ ایرانی کننده فیتعر عناصر: 1 جدول

 عناصر تعريف کننده   باغ ايرانی

مربع نمادی از تجلی و تنزل آسمان بر زمين در عين کمال،معرف زمين،عالم ماده و محدوديت های 

 است آن

  يکی از تجليات قداست دابره مانداالست-دايره نمادی ار آسمان و بی کرانگی آن

هندسه و   اشکال هندسی کامل

 تناسبات 

-چهار در باغ ايرانی با چهار دروازه ی باغ در امتداد محور اصلی چهار باغ و نماد چهارتايی است

  سبيت و عدلاندازه،ن عقل، زمين، يکپارچگی، تماميت، کليت، چهار يعنی

  اعداد

عناصر   کف  نمادی از زمين

 معماری
 ديوار خوانی دارد ساحتی که در آن جهت طولی با محور هستی هم-نمادی از سومين بعد فضا

 در نمادی از عروج -عالم،شناخته و ناشناخته،نور و تاديکی 2مرحله، 2گذرگاه ميان 

 ايوان کند مقام نفس که ميان باغ يا حياط سير می-ينیطريقت يا فضای انتقالی بين عوالم زمانی و زم

هم سويی مرکزگرا -حرکتی مردم گريز و برون گرا به سمت طبيعت-هندسه ی مقدس-نمادی از مندل

 فواره(-آب-از طريق ايوان های چهارگانه کوشک به سوی مرکز معنوی اش)حوض

 کوشک

ست توسط ايوان ها ، گشادگی ها ،روزنه ها و در معماری کوشک ، ماده بنا تا آنجا که ممکن ا - 1

 نورگيرها برداشته می شود و آنچه از ماده باقی می ماند حداقلی است که برای برپا ماندن الزم است . 

تهيت در باغ ايرانی ، سبب نوعی تمرکزگرايی اجتماعی شده است . در باغ ايرانی تنها عنصر  - 2

 گردد . دين در خود میحوض برروی کف است که سبب انعکاس نما

 شفافيت 

)سامان بندی 

 ديد(

 شفافيت

اصول نماد 

 پردازی

در کوشک باغ ايرانی ، سه فضای اصلی ، يعنی فضای باغ ، ايوانها و فضای مرکزی با چنان  - 1 تحرک و 
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کند و منتهای سياليت و  يابند که گويی فضای باغ از درون بنا عبور می گشودگی به هم اتصال می

 آيد )نمونه : کوشک باغ هشت بهشت (  ی فضايی اين بنا پديد می سبکی در سلسله

مکان يابی کوشک بر اساس شيب طبيعی زمين ، سبب ايجاد نوعی خطای حواس در انسان می  - 2

گردد . وجود چشم  گردد که عالوه بر وسعت مجازی موجب پديد آمدن بی مرزی و تداوم فضايی می

در محور طولی باغ و کاشت درختان بلند در اطراف آن ، باغ را  انداز اصلی به شکل مستقيم و کشيده

 دهد .  طوالنی تر جلوه می

های فضايی نظير تلفيق بنا و باغ ازطريق امتداد مسير آب در بنا ، انتقال صدا  بندی مراتبی از هم - 3

از فضای خارج به داخل ، به کارگيری محرک های حسی اين فضاها را به هم وصل کرده و احساس 

 شود .      دهد و نوعی فضای بدون مرز و پرتحرک خلق می بينابين بيرون و درون به انسان می

 سياليت 

)سامان بندی 

 حرکت(

 (1394نگارندگان،  منبع:)

 

 خويش انساني هويت احراز در تالش و انسان حضور بر اي نشانه عنوان به طبيعت ازعناصر بهره گيری 

آن متصور  در پيش از اسالم عنصر طبيعی آب به عنوان سرچشمه ی حيات تا جايی اهميت دارد که الهه ای برای

ويژگی  در توصيف بهشت به آب همراه گياه اشاره شده است. پاکی و مبارکی است.، دی از بهشت آب نما [.25]است

های اقليمی ايران و کم آب بودن بيشتر مناطق آن، سبب شده تا از ديرباز در اين سرزمين عنصر طبيعی درخت و اساساَ 

ايرانی اشاره داشته اند از جمله بيان اين  جهانگردان خارجی به جايگاه گل در فرهنگ[. 26] گياهان مورد توجه باشند

مردم در پرورش گل اين همه کوشش نکرده و باغ ها و حياط های آن از گل و بوته  که در هيچ يک از کشورهای جهان،

پيش از اسالم درخت عنصری مقدس بوده و اعتقاد به درخت زندگی در آثار گوناگون به جای [. 22]پوشيده شده است 

 [.27]در اساطير باستان اين درخت مظهر نابودی بدی ها و شفای دردها بوده است مانده است . 

 
 یپرداز نماد طبیعی در عناصر: نقش 2 جدول

  عناصر تعريف کننده   باغ ايرانی

کاج نماد راستی ، عمود بودن ،  - 2چنار نماد شکوه و تعليم ،  - 1درختان بی بر:  -

تبريزی  - 4سرو نماد مرگ و جنازه ، لطافت و شادابی  - 3طول عمر و ايمان باروری ، 

زبان گنجشک نماد سازگاری  - 5نماد همه ی جفت ها ، يين و يانگ ، سال قمری و شمسی 

 ، توليد و تواضع ، درخت کيهانی مقدس . 

 3مرگی  درخت مو نماد زندگی و بی - 2انجير نماد باروری و زندگی  - 1درختان ميوه : -

هلو نماد دافع شر - 5گالبی نماد اميد و سالمتی ، عدالت  - 4سيب نماد الوهيت و معرفت  -

 8توت نمادی از سه مرحله زندگی انسان  - 7آلو نماد آزادگی و وفاداری  - 6و ميوه پريان 

 گردو نماد خرد مکتوم ، باروری و مظهر پايداری  - 9نخل نماد شادی و حيات  -

   درختان

 

 

عوامل 

 طبيعی 

 

 

 

 اصول

 نماد پردازی

 - 2گل سرخ نماد سلطه و تفوق در باغ ، نماد زمان و ابديت ،کمال آسمانی و رنج زمينی 

گل سوسن نماد پاکی ، صلح رستاخيز و  - 3گل بنفشه نماد فضيلت و زيبايی نهفته ، حجب 

گل  - 5فکری  گل سنبل نماد دورانديشی ، آرامش - 4مظهر باروری ايزد بانوی زمين 

گل تاج خروس نماد بی مرگی ، ايمان ، وفاداری  - 6پامچال نماد پاکی ، جوانی و گستاخی 

 8گل زعفران نماد بی عالقگی ، فروتنی ، انکار نفس ، گياه خورشيد  - 7و ثبات در عشق 

گل نرگس  - 9گل زنبق : نيلوفر يا زنبق تصنعی گل نور و زندگی ، شاه بانوی آسمان  -

گل ياسمن نماد زنانگی ، مالحت ،  - 10خودبينی ، خودشيفتگی ، غرور و باطن بينی  نماد

 فريبندگی و جذابيت . 

  گل ها 

 

 

 

 

   

 هندسه–نهرهای روان در سراسر باغ نمادی از تسبيح خداوند توسط رودخانه های بهشتی 

 و هشتیب نهرهای به اشاره مختلف های بخش در حوض انواع وجود و ايرانی باغ ی

 از نمادی شترگلو و قنات،جوشگاه مظهر عناصر وجود-وصل ی دهنده نشان کوثر حوض

و کانال های  ها باغ،نهرها،جوی در گوناگون اشکال با آب حضور-حيات جوشش

 آب،آبگردان و سينه کبکی ها نمادی از آب به عنوان وحدانيت

  آب

 (1394نگارندگان،  منبع:)
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 شهري منظر ندهیساما در ایرانی باغ ها و عناصر چگونگی حضور المان

 مجموعه به ساختاري و بصري بخشيدن يکپارچگی هنر شهري، منظر [.17] كالن گوردن تعريف به توجه با

 به توان می آن رو از ،سازد می را شهري محيط که است فضاهايی و آنها در موجود عناصر و ها خيابان ها، ساختمان

 عناصر ميان در .دارند متفاوت شهري منظر خلق در ايیبسز نقش که کرد اشاره شهرها در موجود طبيعی فضاهاي

 [. 28] کنند می پيدا چندان دو اهميتی يشان ويژه بافت و ساختارواسطه ی  به باغات شهري، منظر در تاثيرگذار طبيعی

 بحران هويت مربوط به يکسانی در شهرهای امروزی از مباحث پايه ای است. تکرار واحدهايی مشابه، امکان کم کردن

اين تکرار عموماً تقليدی کم مايه تر از الگوهای [. 29]کند يا افزودن عنصری جديد به مجموعه موجود را سلب می

، چگونگی معماری باغ ايرانیهر ظا[. 31]داند جک نسر نظم را يکی از مشخصات دوست داشتنی می[. 30]غربی است

 [.25]کند شت،آب،استقرار ابنيه را مشخص میکاناصر طبيعی، مصنوعی در نظام های انتظام يافتن تمامی ع

[. سازگاری باغ های 32]اند در نظام ساختار هندسی، عناصر شکل دهنده به باغ ايرانی خود را با اقليم نيز سازگار کرده

ايرانی، به باورها و اعتقادات، زبان اشاره و رمز، به ويژه دانش ضمنی محيطی موجود تکيه کرده و عناصر طبيعی 

 [.33اند] های مشترک آنها به طور هماهنگ به کار بسته را با درنظر داشتن ويژگی مورد نياز

محورها به عنوان عامل جهت دهنده، سازمان دهنده و تقسيم کننده در شهرسازی از آن جهت که عناصر مختلف را به هم 

ساماندهی بصری،  ها درنقش محور[. 34]آيند کنند از المان های اصلی در فرم دهی به شهر به شمار می وصل می

محور نانسی،  ، ميدان سن پيتر، محور ورسای به(ميالدی ۱۶قرن )کالبدی فضا و هويت بخشی به آن را در شهر رم 

بنابراين محورهای ديد  [.36[ ]35[ ]10]توان به وضوح مشاهده کرد محور شانزليزه، محور ديد پيروزی بخارست می

استفاده از نقش محور در باغهای ايرانی و کاربست آن در  سزايی دارند. با هقش براز هويت محيط نحدر ايجاد انسجام و ا

محور نمودن مسيرها به کمک بوته ها  شهر ايجاد نمود. راز هويت را درحتوان زمينه بهبود کيفيت و ا منظر شهری می

، مبلمان، ارتفاع و ديگر عوامل کاری حريم خيابان ها بايد از طريق درخت[. 37]نمايد و درختان سبز آنها را دلنشين می

انتخاب خطوط و پيوند و هماهنگی [. 38]تحت نظارت قرار گيرد تا در آنها حس وحدت و يکپارچگی به وجود آيد

شود و آن را قابل فهم  کند. وحدت در يک ترکيب موجب وابستگی می عناصر انتظام فضايی را به بيننده منتقل می

 [.39]سازد می

کنند و مفاهيمی چون تاکيد، تکرار، تضاد را در محيط های  ميان انسان و محيط انسانی را ايفا میدرختان نقش حائل 

درخت مانند بنا دارای ساختارهايی است که [ و 40]کيفيت محيط با فضای سبز ارتباط مستقيم دارد کنند. ايفا می شهری

شهری  فضاهای ايجاد تنوع در ، شکل و رنگ درختان موجبتغيير حالت [.17]شود منجر به ايجاد سبک معماری می

نقش انسانی است. به اين مقوله در نظام کاشت درختان باغ ايرانی و با توجه به خزان پذير بودن درختان توجه شده است. 

ر گذشته [. د41]در انتخاب گونه های خاص گياهی، تزيين و شکل دادن به درختان و درختچه ها بسيار تعيين کننده است

گرفته  ی تاثير گل يا گياه در سالمت روان، ايجاد شادی در انسان و اصول نماد پردازی صورت می اين انتخاب بر پايه

 [.42]دارد کاشت پوشش گياهی نقش مهمی در انسجام و زيباسازی فضااست. 

بخشی فضاهای شهری  آب يکی از اساسی ترين عناصر طبيعی منظر است که تاثير به سزايی در شکل گيری و اثر

استفاده به جا از اين عنصر [. با توجه به نقش آن به عنوان يکی از عناصر اصلی در هويت باغ ايرانی، 43]است داشته

 [.44]باعث افزايش روحيه فضاهای جمعی خواهد شد

ترين  کوچک ست.های متوالی ا ترين نظريه ها در ارتباط سلسله ای از فضاها و حرکت در مناظر، نظريه ديد ز مهما

به  مکان يابی کوشک[. 45]شود جديد و مهيج می ی صحنه يکانحراف از مسيرها و جلو رفتن فضاها موجب ايجاد 

 کند.می نوعی فضای بدون مرز و پرتحرک خلقدر باغ ايرانی  حرکتو  سامان بندی ديدمنظور 

 نتیجه گیري ث وبح -3

 را هويت بافت بردن بين از خطر جديد كالبد و شود مي دگرگون شهر كالبد ،شهرها فزونروزا گسترش و رشد در روند

 با حداقل است اي پديده شهري هويت كه است مشترك موضع شهري، اين هويت متفاوت تعاريف ميان دردارد.  خود در

  . دارد قرار ديدگان برابر در كه كالبد و سيما و شود ديده نمي كه شاكله اصلي؛ بعد دو

 و ساختار كالبد آن در كه باشد داشته چارچوبي و نظري مبناي بايد های منظر شهری طرح هويت، معناي به توجه با

 زندگي تجربه طريق از شهر گيرد. هويت قرار توجه دهم زمان مور شهر هويت اجتماعي – فرهنگي هاي جنبه با همراه

 نقش شهري مناسب منظر ايجاد و بصري هويت در تغيير در جهت تاريخی باغات .يابد مي معنا شهر با انسان تعامل و

ت و به کارگيری شناخ. کنند می ايفا را ساخت انسان محيط و انسان ميان حائل نقش تاريخی باغات .ندا اشتهد سزايی هب

 منظر و ها باغموجب ارتباط انسان و شهر، پيوستگی ميان  هويت انسانی  جهت احراز باع ايرانی بخشصر هويت عنا

از طريق ساماندهی بصری وبهبود  باغ ايرانیبه عنوان المان های اصلی  ها رمحو. است سرزندگی و در نتيجه شهري

از  .کند ی شهری را دلنشين میافض اين محورها به کمک درختان. تقويت باشند میدر شهر هويت  تقويت قادر به، کيفيت

ی و در نتيجه احراز هويت شهردر ايجاد ارتباط ميان انسان و محيط  درختان نقش بررسی شده ميان عناصر هويت بخش
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 مطلوب سيمای نا .ايی داردزسبه به فضاهای شهری نقش  ايجاد تعلق و و رنگ درختان در زيباسازی شکل .تر استبارز

 باغاتشود.  ی موجب حس تعلق و هويت در جامعه میتداوم تاريخ که، در حالی تعلق به محيط را به دنبال دارد عدم

 هاي باغ نقش امروزه هستند. بنابراين  شهر سيماي در خاصی ي جلوه ايجاد به قادر بصري هويت در تغيير ايجاد براي

  .باشد شهري هاي ريزي برنامه راهنماي تواند می شهري، ساختار در تاريخی

 

 

 مراجع
 زمستان، تهران و ششم، پاييز ، سال12 شهري، فصلنامه باغ نظر، شماره منظر در هويت ( تداوم1388[ آتشين بار، محمد )1]

 (17) 5 فرهنگ و معماري مجله زعيمدار، سولماز : ت ،طبيعت با طبيعت گفتگوي (1383چارلز ) [ جنکز،2]

 تهران .تهران دانشگاه .دهخدا نامه لغت موسسه، فارسي فرهنگ (1381محمد ) [ معين،3]

شهر،  تهران، مؤسسه نشر شهر فرهنگي مطالعات تهران(، مركز شهر هويت به شهر)نگاهي ( هويت1387) مصطفي [ بهزادفر،4]

 دوم چاپ

 معاصر هنرهای موزه :تهران .جديد منظر هنر حکمت ايرانی باغ گمشده، الگوی ( کهن1383) فريار [ جواهريان،5]

 معاصر هنرهای موزه :تهران .جديد منطر کهن حکمت ايرانی باغ  ايرانی باغ پيرامون ( نکاتی1383حسين ) سيد [ نصر،6]

 نقره، تهران نشر ايران، در شهروندي انديشه رسي و ( فارابي1367منصور ) محمد [ فالمكي،7]

 تهران دانشگاه شهرسازي گروه .ارشد كارشناسي رساله .شهري طراحي و ( هويت1376) مهرناز [ مولوي،8]

 تهران دانشگاه انتشارات بحريني، سيدحسين : ت .ها طرح و ها رويه شناسي گونه شهري، ( طراحي1386جان ) [ لنگ،10]

 شماره آبادي، فصلنامه فيروزه، پيوند ياري، تقي وحيد : شهري، ت طراحي هنر و شهري منظر عناصر (1385ل )نايج [ تيلور،11]

53  

   53شماره آبادي، معماري و سازي شهر فصلنامه شهري، منظر (1385)  سيداميرسعيد محمودي،[ 12]

 نظر، پژوهشكده شماره دوم، اول، سال نظر، باغ منظر، فصلنامه معماري برشناخت ( درآمدي1383امير ) سيد [ منصوري،13]

 تهران

 53 شماره آبادي، فصلنامه .شهري منظر شهر، سيماي (1385امير ) [ فرجامي،14]

 53 شماره آبادي، فصلنامه .شهري منظر مفهوم (1385كورش ) [ گلكار،15]

 9 شماره نظر، باغ مهمنصوري، فصلنا السادات مريم : ت .تاريخ مكان، ( منظر،1387اُگوستن ) برك، [16]

 تهران دانشگاه انتشارت منوچهرطبيبيان، :ترجمه منظرشهري،( 1377) کالن،گوردن[ 17]

 ( مبانی نظری و فرآيند طراحی شهری،چاپ اول، تهران،انتشارات شهيدی1385) ،جهانشاه پاکزاد[ 18]

 نوسازي روند در هويت تداوم بر رويكردي ،منظر ( تئوري1389بار، محمد ) تيموري، محمود؛ آتشين [ نگارستان، فرزين؛19]

  تابستان هفتم، سال چهارده، شهري، فصلنامه باغ نظر، شماره

، 16سال شانزدهم )جديد(، شماره ، فصلنامه آبادي، مباني حفاظت و احياي باغ هاي تاريخي (1385) شاهين، طلوع آشتياني[ 20]

 تابستان

 اول، سال اول، شماره فرهنگ، و معماری فصلنامه ، ايران معماری بنيادی مفاهيم زا برداشت و الهام( 1387) داراب ديبا،[ 21]

  تابستان

 باغ های ايران و کوشک های آن، ترجمه مهين دخت صبا، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران (1348) ويلبر، دونالد[ 22]

  ،تهران 29 شماره زيبا، هنرهاي نشريه، هشتب از تمثيلی ايرانی باغ (1386)هادي، نژاد، محمودي ؛مجتبی انصاري،[ 23]

 رساله (کرمان ماهان ايرانی های باغ نمونه) کويری ی منطقه در ايرانی های باغ تحليل و العهطم (1382) عباس مسعودی،[ 24]

 معماری و هنر دانشکده ، تحقيقات علوم واحد ، اسالمی آزاد دانشگاه معماری دکتری

 ايرانی باغ بازآفرينی و بازشناسی بر درآمدی:پرديس های ( پارادايم1389 آزاده ) شاهچراغی،[ 25]

 سازمان ايرانی، باغ همايش نخستين مقاالت خالصه ايرانی، فرهنگ در بهشت و باغ گياه، و گل (1383) محمدحسن ابريشمی،[ 26]

  کشور گردشگری و فرهنگی ميراث
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 منظر، معماری گروه ،طوفان سحر های يادداشت از " ايرانی یساز باغ " کالس درسی جزوه (1383) مهدی ، شيبانی[ 27]

 بهشتی شهيد دانشگاه معماری، دانشکده

[28 ] Carman m.heath،T،oc.،&Tiesdell،s (2003) public places –urban spaces 

 ران،، ته9-10شماره  ی شهر نگار، ( چشم اندازهای شهر ايرانی، دو ماه نامه1378امير ) سيد [ منصوري،29]

ی راه و ساختمان، سال پنجم،  ی امروزی، ماهنامه ( هويت شهری، هويت مسکونی، مفاهيم گمشده1386[ معلمی، محسن )30]

 ، تهران48ی  شماره 

[31]  Nasar, Jack. (1997) The Evaluative Image of the City, Ohio State University, Sage Publication 

( نقش سايه در باغ ايرانی،بررسی وضعيت آسايش اقليمی 1394، منصوره؛ متقی پيشه، سمانه )[ تقوايی، سيد حسن؛ طاهباز32]

 ، بهار و تابستان۷در باغ جهان نما و باغ دلگشا، مطالعات معماری ايرانی، شماره 

 ۱۶، شماره ۳( کليت باغ و رمز هميشه سر سبزی، مجله باغ نظر، پاييز، دوره ۱۳۹۰[ تقوايی، سيد حسن )33]

 دورجديد( 18) 53شماره  آبادي، نشريه شهري، شاخص محورهاي طراحي ( مباني1385) ديگران و محمدرضا [ پورجعفر،34]

 معماري و شهرسازي تحقيقات و مطالعات مركز انتشارات طاهري، فرزانه :ترجمه شهرها، طراحي (1376) ادموند [ بيكن،35]

 اول چاپ ايران،

 دوم صنعت، چاپ و علم دانشگاه رضازاده، انتشارات راضيه ترجمه  شهر، كلش تاريخ (1374) جيمز [ موريس،36]

   تهران دانشگاهی، جهاد انتشارات ايرانی، باغ (1363) پرويز نيلوفري،[ 37]

 پنجم چاپ تهران، دانشگاه انتشارات مزيني، منوچهر شهر، ترجمه ( سيماي1381كوين ) [ لينچ،38]

 شهر نشر موسسه تهران، شهر سبز فضای و ها پارک سازمان ،منظر و محيط طراحی با ( آشنايی1388) جان ماتالک،[ 39]

 ها شهرداری سازمان شهری، سبز فضاهای نهم، جلد ها، شهرداری سبز کتاب (1379سعيدنيا، احمد ) [40]

 دانشگاهی جهاد انتشارات تهران، شهری، فضای طراحی و تحليل (1389تقی زاده، محمد ) [41]

 دانشگاه تهران، قرائی، فريبا ترجمه شهری، طراحی گوناگون ابعاد شهری فضاهای عمومی های ( مکان1388نا، متيو )[ کارمو42]

 هنر

ترانه ای از آب، طرحی از انسان، سومين همايش  (1386) پاکزاد، پريسا؛ بهارلو، معصومه؛ دبيری، مريم؛ رضوی، نيلوفر[ 43]

 ملی فضای سبز و منظر شهری

 معيارهای ارزيابی کيفيت فضای سبز شهری، سازمان زيباسازی شهر تهران (1393) حشمت هللامتدين، [ 44]

 تهران ،تهران دانشگاه انتشارات طبيبيان، منوچهرترجمه:  ،شهری منظر ( گزيده1382) گوردن کالن،[ 45]


