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  :چکیده 

 میتوانهای اصلی مراتب مختلف زیبایی ،مراتب ووجوه مختلفی را  یکی ازبارزهبرای هماهنگی به عنوان 

شوند اشاره می  مطرحتوانند  دررابطه با طراحی محیط ومنظر می ها که که دراینجا به برخی ازآنبرشمرد 

های هماهنگی موردنظر ،هماهنگی محیط وفضای حاصل با نیازها وفطرت انسان  یکی از بارزترین جلوه.شوند 

های مادی حیات مطرح است ،که با احتراز ازتقلید  با آنچه که به عنوان مد وجنبهاین جلوه به عکس .است 

وجه دیگراین .نموده ،بوده است  انسان تعریف میگویی به نیازهایی که فرهنگ ایرانی برای درپی پاسخ

درواقع منظرمورد نظر غالبا فاقد . هماهنگی فضای حادث ،با اقلیم وشرایط محیطی استهماهنگی،

زیبایی  های بارزه.عناصر،اشکال وشرایط بیگانه ای است که بتوانند هماهنگی مورد نظر را خدشه دارنمایند 

تواند به عنوان الگویی برای تجلی زیبایی هنری ایجادشده  طبیعی یا یکی ازدونوع زیبایی مورد نظر حکما می

 ی است که وجوهها هماهنگ ترین این بارزه یکی از مهم .توسط انسان درمحیط ومنظر مالک عمل قرارگیرند 

هماهنگی احجام واشکال وفضاهای :ردادتوان مورد توجه قرا مختلف آن درطراحی را تحت موضوعات زیرمی

های محیط طراحی شده با مختصات هویتی  ساخنه انسان با عناصرطبیعی ومحیط واقلیم ،هماهنگی ویژگی

های عناصر واجزاتشکیل دهنده محیط  ونیازهای فیزیولوژیکی وروانی ومعنوی انسان ،هماهنگی ویژگی

یقت این نکته راباید مورد توجه قرارداد که جمع آوری درحق...(تغییرات درزمان ونور،رنگ ،بافت ،شکل ،)

 .معنای ظهور پدیده ای زیبا نخواهد بود  وکنارهم نهادن وترکیب زیباترین عناصر واجزاموجودالزاما به

 

 ،غایت ساختارواحد ،ترکیب فطرت ،کالبد ،هماهنگی ،:کلمات کلیدی

 

 



 

 

 مقدمه

 

 برای کسب هماهنگی فراگردی است که طی آن همه بخشهای تشکیل دهنده یک کل .طبق تعریف

 (ماتزال).شوندمی  ترکیب  هدف مشترک

  اجزا به گونه ای که همه ،یک کل هماهنگی عبارت است از فرایند همسو نمودن همه قسمتهای

ترکیب و همسو برای نایل آمدن به اهداف از قبل تعیین شده در حداکثر مطلوبیت ممکن وعناصر 

 (گروتم ) .گردد

 معنی هماهنگی درلغت نامه دهخدا 

 .موافقت . همراهی . هم قصدی ( حامص مرکب [ )ه ََ ه ََ . ] هم آهنگی 

 شده می موجب که است داشته وجود مراتبی سلسله باغ ساخت در نیاز مورد اجزای از ایرانیان استفاده در

 نظر در خود جای در جزء نیز عملکردی کیفیت و گرفته قرار استفاده مورد خود جای جزءدر هر و شیء هر

نهایی،  کمال یا هدف با مرتبط جهت و راستا در اجزا انتخاب پس از حقیقت در .است شده می گرفته

 خاصی نحوه گزینش از است عبارت سلسله مراتب .گردد مشخص اجزا از یک هر موقعیت و مکان بایستی

 به توجه با اجزا .دارند قرار اصلی جهت و مسیر در و کمال راستای در که هم عناصر با میان ارتباط از

 موقعیت کننده تعیین یک هر کمیت و کیفیت که به طوری گردندی م چینش هدف نوع و خویش ویژگی

 سلسله مبنای بر انتخاب عناصر بینیم یم  1نمودار در چنانچه .بود خواهد نهایی سامانه نسبت به آن

 .ند  ا ه نبود ارز یک در ها ویژگی انتخاب .کند می اثبات که بوده خاصی مراتب

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گرای   نا رواج ا وی ه 
  گرای  بر ایه  د 
 شنا ت دستاورد وونتیجه 

 ناگری ا گ ین 

 

   د  ا  نا ر و نا ر ا  د 

 نتیجه شود 
 شنا ت کمیت اج اوکیفیت مجمو ه 

 

 نیا به  مه اج ا مجمو ه ومتکی به آنها 
 شرکت  مه اج ادرجهت  د  سامانه 

 

انت اب واستفاده 

 برمبنای ج وکل

 (باغ)شنا ت غایت 

شنا ت جامع ا کیفیات 

 یات باغموک

 گ ین  ،شنا ت 

 اج ائوی گی کیفی 
 

 

 حذ   ن ر بیهوده
 

 

  ارتباط دوطرفه نتیجه

 وگ ین 
 

 انت اب  نا ر باغ برمبنای انت اب جامع اشیا -1نمودار

وترکیب منسجم شنا ت وی گی کمی وکیفی اج ا  -2نمودار

 سا تار



نگی  ای موجود درباغ وبررسی  نا ر واج ا آن ،آنرا درسه حو ه حال برای ار یابی  ما 

 : یرمورد بررسی قرا مید یم 

 .ما نگی محیط وفضای حا ل با نیا  ا وفطرت انسان  . 

  ما نگی شرایط حاکم با اقلیم وشرایط طبیعی . 

  ما نگی در کالبد وسا تارباغ . 

 آرامش و آسایش آن نهایت که می گرفته صورت خاصی جهت در باغ ساخت که گفت 'چنین توان یم

 ایرانی باغ در . است بوده غایت این با رابطه در آنان اولیه کیفیات مبنای بر نیز باغ انتخاب اجزای و بوده

 جلو و شود یم عرضه زیبا است الزم و مفید آنچه ندارد؛ .وجود یموردیب چیز هیچ ایرانی معماری همانند

 است پرعملکردی و چند منظوره زیبا، هنری اثر اوصاف این تمام با ایرانی باغ … دارد از کمال های

 گرفته که شکل الگوهایی و عناصر اجزا، واژگان، ترکیب از باغ واقع یک در .) 822 ، 1731 ابوالقاسمی،(

 کند می کمک ما به مکان و فضا ساخت و ترکیب،تلفیق برای نهایی امکا تولید برای آنها یادگیری صورت در

 ) Moore, Mitch� ell, 1821, 87 (. و گیاهان آب، زمین، نظیر عواملی یکب تر با باغ کلی طور هب 

 قرار بررسی مورد حاصلخیزی، و آب نفوذ قابلیت خاک، جنس لحاظ از بایستی زمین :یگیرد م شکل …

 باشد گرفته

 نظام ویژه به ساخت مهای نظا تأثیر بیشتر تحت اقلیمی، خاص شرایط دلیل به زمین ایران در غسازی با

 هداشت باغ ساخت ویژه در نقشی بعدی مراحل در شناختی یی زیبا و حسی عوامل که هرچند است؛ آبیاری

 و با معماری زمینه در آنان شدن عملکردگرا موجب خاص ایرانیان، روحیه و اقلیمی خاص ویژگی .اند

 میباشد مشهود ایرانی باغ شدن مند م نظاقالب  در عملکردگرایی این غسازی؛ با در .است گردیده غسازی

 ارسطو یدانیمم  همانطور که .است گرفته صورت مفاهیم این مبنای بر نیز زمینه در این خوانش گونه هر و

 بعدها که نموده معرفی را صوری و مادی فاعلی، علت غایی، چهار هنر، وجودی های علت تحلیل در

 لتحلی گونه نای گرچه .اند ه بهره برد علتها این از خویش شناسانه یهست لهاییتحل در فالسفه اسالمی

 شناخت کلی به منحصر اسالمی فلسفه در شده، گیری هبهر هم فلسفه معاصر تدوین در که ارسطویی، های

 .نگرفت قرار بررسی مورد خویش زمان در هنر مستقیم، غیر هصورت ب هرچند آن، آثار و گشت هستی

  



 

 گیاهان انواع .باشد برخوردار بودن دائمی استمرار و خاصیت از کفایت، بر افزون بایستی باغ نیاز مورد آب

 اند هشد کشیده به نظم باغ در اقلیمی شرایط و انسان خواست و سلیقه با رابطه در هستندکه طبیعت تجلی

 هریک .میباشد انسان تفکر نحوه و زندگی با مستقیم در رابطه و بوده باغ دهنده لشک عامل هم معماری و

 قرار استفاده مورد باغ جهت ساخت و راستا در که هستند کمّی و کیفی یهای ویژگ دارای جزاا از

 از یک فاعلی هر یا مادی علت یعنی است فرم یا ساخت ریشه های ویژگیها دارای این از یک هر .گیرند می

 شناخت مبنای بر انتخابی گونه هر شد، گفته که قبالً همانطور اگرچه .است گرفته قرار توجه مورد آنها

ودرکل منجربه ایجاد انسجام وهماهنگی درباغ ,است بوده اثر کل با آن سویه دو و ارتباط جزء هر جامع

 .کردیم صحبت آن مورد در که باغ تهای وجودیعل به توجه با اما گردیده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا،  ه یرسامان بین و ما نگی ارتباط --3نمودار

  فرآیند مفا یم و وجودی  لت

 



 هماهنگی محیط وفضای حاصل با نیازها وفطرت انسان 

این جلوه به  کس آنچه دربسیاری جوامع رواج دارد در ی  ما نگی با آنچه به  نوان مد وجنبه  ای 

تشبیه کرد به مي توان فضاي باغ را به  یبایي و جمال بهشت مادی حیات مطرح می باشد نمی باشد 

چراکه تناسب ا  ا لي ترین اج اي تعری  جمال و .  اطر ر ایت ا ل تناسب و قرینه و نظم

 (13١١بل اري، . ) یبایي در  نراسالمي ایراني است

درانطباق با تو ی  بهشت درقرآن کریم که آیاتی ا جمال وجالل  داوندی است ،معماران مسلمان با 

 ا به سا ت باغ  ایی دراین جهان فنا ذیر، ردا ته اند تا جلوه ای ا فنانا ذیری   نایت به این تو ی 

این مفهوم وتجلی آن درباغ و ردیس سا ی ایران .بهشتی باشد  وجاودانی جهان ابدی وباغ  ای

؛درآرای جهانگردان  ارجی ومور ان ایرانی ، ا ه دردوران  فوی ،با تاب  ایی وی ه داشته 

نتایج این است که می تواند نشان ا  مت واالی معماران ایرانی دربا سا ی تمثیلی ا بهشت باشد ،

تل  تاریخ ،این گرای  وجودداشته است تا باغ  ایی احداث شود که د د که درادوارم  تحقیق نشان می

تواند برچندین  د   شده ،برابری کند که این تعابیرمی با تعابیری که ا بهشت آ رت مطرح می

 .استوارباشد

الیه  اي متني یک باغ در تعامل با یکدیگرند، به این ترتیب سا تار یک باغ ایراني که به ا این رو 

این رو  . متن مي باشد،مجمو ه اي ا مناسبات دروني نشانه  اي متن است معناي یک

سا تارگرایي کوششي است براي را یابي به دنیاي نشانه  اي  ر  ن ر درون باغ، یعني کش  

نشانه  اي درون باغ نیت مندند، یعني به .رم گان  نشانه  اي جدید آن و درك روابط دروني آن  ا

 اص بیافرینند و باغ واقعیتي نیت گون است،چون شاید به  د  ایجاد ارتباط  کار مي روند تا معنایي

مي توان گفت باغ کلیتي است که ا   نا ر واقعي سا ته شده و مي دانیم . معنایي آفریده مي شوند

داراي م الح، ماده،شکل،رنگ وبافت است که مجمو ه این  نا ر در کنار  م متن باغ را تعری  

 .مي کنند

  



 هنگی شرایط حاکم با اقلیم وشرایط طبیعی هما

 

 شک وطاقت فرسای نواحی  شک ایران موجب ایجاد  باشرایط ایرانی  باغ وانطباق   ما نگی

است به طوری که دربر ورد برای ساکنان این مناطق گشته آرام  ب   و یبا واحه ای دل ذیر

اسخ  که  مانا که درجهت  دفی  بااج ای آن شا د برقراری  یوند سه  ن ر آب ،گیاه و مین

 :.میباشد  ستیم  آسایشی د ی به نیا  ای 

قرارگیری منظر روبروی کوشک و کشیدگی کلی باغ در جهت  ا    و یات  ندسی باغ

 تنظیم نور درتوان برای این امر بر شمرد میتوان به محور ا لی باغ است وا  دالیلی که می

ا  اندا  ا لی باغ و مچنین بهرگیری  اوقات رو  در چشم ربیشترین سایه دمحوطه باغ و ایجاد 

کردن کمترین مسیر و رسانی، با طیبآسانترین راه براف ای  آ ندسه و قا ده مربع به  نوان 

جلوگیری ا   در رفتن اب اشاره کرد که با توجه به وضعیت اب و وای منطقه کاشان راه حل 

- ای معماری  ایدار محسوب میترین جنبهاساسیکه ا  )جویی انر یمناسبی برای  رفه

 برداشت ایجاد سایه،  د  با ایراني باغ در گیا ان را باغ سرو، در تان وجود. است(شود

 لدار مح و و  دار ساي در تان متوجه ا لي گیا ان، حجم میشوند؛ كاشته یین ت  و مح ول

 سه در یتوان م گیا ان را .دارند وجود غها با در كمتري می ان به یینيت  و گیا ان گلها و است

 غهاي با در سایه ایجاد براي .است ییني ت  لهايگ  ها و بوت در تان، شامل كه كرد تقسیم گروه

 كمك براي و است استفاده شده آن مانند و نارون چنار، بید، مانند افكن سایه ا  در تان ایراني

 طر ، دو در تان سایه تا  اند نمود انت اب كي بار غها را با  اي گذرگاه سایه، ایجاد به بیشتر

 در تان ردی  بیشتر ا  باغ، ا لي محور اي در .)مادی  لت( ب وشاند را  ها سطح گذرگا  مه

 .است شده كاشته چنار و سرو میان در هك موارد  یادي در نی  و است شده استفاده چنار و سرو

 دارند، آنها یا ری   و  ا برگ رنگ نظر ا  سال ف ل چهار در چنار در تان شكلي كه ییرتغ

 و رنگ در  یادي تنوع  ستند، رنگ سب  و برگ داشته  مواره كه سرو، در تان مجاورت در

  مستان در ف ل و دارند  یبایي بسیار یی   ا و بهار .یآورد م وجود به ایراني حجم باغ و طرح

 .دارند يم نگه سرسب 

 

 

 

 

 

  

 



  آب 

کویری کاشان کمیاب است و ا  این رو معمار  بردست ایرانی آب را با بوم شهر  در  شکآب 

نچه  ست به نمای  گذاشته آجویی به کار برده ودر باغ با  نرمندی ما رانه بیشتر ا   رفه

 ای  ندسی و  طی آب را به درون سا تمان باغ آورده و در میان با استفاده ا  جوی. است

سمان و در تان را در نظر آتی مناسب و متناسب وبا با تاب  ا با وسع ا و گشای  فضایورت

 ا  ا، حوض ا، فوارهب ا  جویآمعمار توانمند ایرانی با گذراندن . استبینندگان به تماشا گذاشته

 . بی را در نظر بینندگان به فراموشی کشانده استآ ا حس کم و حوضچه

 هب  كه است بوده اي  هچشم یا و )قنات( كاری  كي وجود بر متكي  مواره ایراني باغ وجود

  س ا  و شده باغ وارد ابتدا آب معمول،  طور ب .است افتهمی باغ جریان در آن آب دائم طور

 نتیجه .یشودم  ارج باغ ا  م ار  دیگر براي باشد، باغ م ر  ما اد آنچه باغ كامل آبیاري

  اي ست اندا  به باغ مساحت  مواره و شده گرفته قرار آب با می ان رابطه در باغ مساحت آنكه

 به را ایراني میل آب، كمبود .) لت مادی( كند آبیاري را باغ بتواند نی  مآبي ك ف ل در آب كه

 گوناگون كوش  ابتكار اي با  مواره ایراني باغ طراحان نتیجه در میاف اید و آن بیشتر تماشاي

  رچه آن، به بیشتر دادن حركت و با گرد  و داشته نگه باغ در بیشتر  رچه را آب تا اند ه نمود

 جویبار ا، آبشار ا، است ر ا، ضها، حو آبنما ا، ا  اینكار براي .تماشا بگذارند به را آن بیشتر

 هنمود استفاده متفاوت، آب جه  و می ان  ااندا ه  حها، طر با گوناگون  اي هرفوا و نها آبگردا

 نمای  باغ و در آب ا  متنو ي  دا اي ایجاد و باغ نمودن  یباتر در شاني براي نتایج و اند

 ( لت فا لی)است شده حا ل آب متر  رحج

 يم  شكل را باغ آنها فضاي حجم و طرح اینكه ضمن ایراني غهاي با گوناگون  اي ه دای فوار

  م مه آبشار ا و  ها فوار یها، جو در آب  ر حركت در آنكه وی ه به .است شنیدني د ند،

 كاشان فین باغ این مورد، در  وب بسیار نمونه .یرسدم  انسان گو  به آب ا   داي  ا ي

 نو ي به  دا ا این ا  كي  ر و یرسد م گو   اص به  دایي باغ این گذر  ر در كه است

 آب بیشتر براي نمای  است روشي نی  یها جو در آب حركت .ندمیک سرگرم آرام و را انسان

 .شود انت اب آب براي تري يطوالن مسیر اي .میشود كوش  مورد این در ایراني؛ باغ در

 وجودربه آبشا است كه طبیعي یری د،م  تر نیی ا  سطح به باالتر سطح ا  یها جو آب كه  ماني

 براي .بود ن وا د توجه جالب آب آبشارگونه است، ری   كم بسیار آب می ان چون ولي .میآید

 به اما یاندا ندم  به جریان داريیب ش  سطح در را آن آب، فرودي ری   جاي به این مسأله حل

 سنگ در  ایي ترا   ا بشی این در است، شده سنگ سا ته با كه  ا جوي  ا  سطح جاي

 بسیار سطوح، این یافتن در جریان با كم بسیار آب .است معرو  كبوتري سینه به د ند كه می

 ا  استفاده گفت میتوان بنابراین .ندمیک ایجاد نی   یادي داي   الوه به و میآید نظر به  رحجم

 . است فا لی و مادی  ای  لت دارای ایرانی در باغ آب

 

 



 و آبیاري قابلیت  اك، جنس ا  است گذشته شده انت اب انيایر غهاي با براي كه  میني :زمین

 گرفته م نظر در  ا هت  یا و كو ستان دامنه مانند داري شیب در  مین موارد بیشتر در نفوذ،

 در ایراني غهاي با نتیجه در .آبیاري كرد را باغ بتوان سادگي به و شود سوار آن بر آب تا یشود

به  آن، آبیاري و ك  باالترین در یافتن جریان ا   س آب و شده است سا ته ك  یا و سطح چند

 براي ند،میك كسب  ا حسط ا تال  ا  آب كه نیرویي ا  .بدمیا راه تر نایی   اي هروی به تدریج

جریان  یها جو در سادگي و  وبي به آب، و میگیرند بهره  ا نی  هفوار و آبشار ا اندا تن راه به

 استفاده محیطی، مش  ات و .جغرافیایی جهات ر ایت و منطقی نظم اساس بر تها کر .مییابد

 برداشت، فراوانی حرارت، کمینه و بیشینه با رویارویی برابر باد، در  ایداری آفتاب، ا  بهینه

 شوند یم  ویا افرا   یبایی برقراری و مطبوع تنوع ایجاد م فا، و آرام تأمین محیط

 در شیب ا  استفاده مانند موارد در بر ی  مین قابلیت بنابراین .) 2١3 ، 133١ ابوالقاسمی،(

  . است بوده )مادی( آبیاری جهت گا ی و )فا لی( لذت برای تأمین فواره ایجاد جهت

  

 باغ اج ای ا   ریک در فرم و سا ت نق 



 :هماهنگی کالبدی

 :درایجاد  ما نگیابطه سا تارباغ وا ل تکرارمو ون ر     

ا ل تکرار مو ون که آن را ریتم، و ن یا ضربا نگ مي نامند، به معني تکرار مو ون ساده یا 

در تان و تکرار آن  ا دریک یا دو ردی  به وجود .  یچیده یک  ن ریا  دیده در یک اثر است

 ورت قرینه ، ردی  قرار گیري فواره  ا در مسیر ا لي و محور ا لي باغ، تکرار  ندسه 

 لکاني وایجاد چندین آبشره، به گونه اي کنار  م در باغ ایراني با ث ایجاد  ما نگي در ترکیب 

شاید با تکرار این  نا ر، .مي آورند با یکدیگر و ا  نظر ب ري منظري ظری  و  وشایند  دید

، حقیقت باغ را که  مان  مان طورکه در قرآن،س نان  داوند را که حقیقت است تکرار کرده اند

  .بهشت برین است یادآور مي شوند

 

درکل مجمو ه وسا تارباغ قابل مشا ده ه قابل تامل است  ما نگی است که آن چه که دراین  مین

ع ساماند ی ای  نا ر واج ا ا محل قراگیری ونوقرارگیری منطقی و به جاست این  ما نگی 

 .راشامل می شود 

 

 (باال، پایین، جلو، عقب، دور،نزدیک)روابط همنشیني مکاني -١

 ایی چون  لم مناظر ومرایا به  ورت تشدیدشونده  توان درباغ ایرانی درالیهاین روابط را می 

ین ،وجود  ندسه  لکانی باغ ،قرارگیری کوشک وتکیه بر مق درمحیط ،شیب طبیعی  م

درمرتفع ترین وسردر ایین ترین نقطه ،تفاوت  اویه دید انسان درجهت باالو اییت افق ووسعت 

  (2و1ت ویر)بی  ترباغ ،مشا ده کرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 فین، باغ ا لي محور مسیر در میاني كوشك 1ت ویر

  مان :ما ذ

 شا  اده باغ ا  نمایي  مان :ما ذ كوشك2ت ویر

 در و نقطه ترین مرتفع در كوشك قرارگیري ما ان،

  باغ، ا لي محور مسیر



 (چپ وراست )روابط همنشیني مکاني -

روابط  منشیني مکاني را در ا ل تقارن مي توان دیدکه کامل ترین شکل آن در بهترین مکان 

تقارن .تقارن  الوه بر جنبه  یبایي شناسانه ا  نظرایستایي نی  موردتوجه بوده است. جاي دارد

تقارن  3ت ویر .)در باغ ایراني را مي توان به  ورت نقطه اي محوري و دو محوري نام برد

اي  ربي است که یکي ا  معاني آن قرار دادن وا ه 

دو  دیده، شيء یا  ن ر در دو سوي یک نقطه یا 

( در طر  چپ و راست)محور به  ورت آیینه وار

اوج قرینه سا ي رامي توان بر . و تکرار شونده است

 (13١3سلطان  اده، .)محور اي ا لي باغ دید

 

 

 

 

 (غرب شمال، جنوب، شرق،)روابط همنشیني مکاني  -3

این روابط را مي توان در باغ ایراني در الیه  ایي چون تقسیم باغ به چهار قسمت توسط دو 

محورا لي که به  ورت  مود بر  م و لیب وار وجود دارند وسا تاراغلب باغ  اي ایراني 

در دین م دایي، دین کهن ایرانیان، جهان به چهار قسمت تقسیم شد ا .) را تشکیل مي د ند، دید 

آن را در .ج  این  ا بر مي گردد.. دد چهار، به چهار  ن ر مقدس، به چهار ف ل و.( ست 

نمادگري بودایي نی  با  مي یابیم که در آن چهار رود ا  مرک  جاري مي شوند و نشانه  ندگي 

بهشت آرماني قرآن، وارث این تقسم باغ به چهار قسمت با چشمه اي در . جاوید و باروري اند

مربع .وکامل ترین شکل و نماینده متجسم ترین و ثابت ترین جنبه  لقت است.استمرک  آن 

 . نمادي ا   مین، وسعت، ایستایي و  ایداري است 
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 ما ان شا  اده باغ ا لي محور بر سا ي قرینه اوج-3



 : نتیجه گیری

دراین تحقیق کوش  گردید تابا مشا ده روابط موجود درباغ ایرانی وتحلیل آن  ا وایجاد ارتباط 

باغ  سا تاروجود وحدت در.ی قرارگیرد سمورد بررموجود  ای  ما نگی ،آن  واج ا نا ر ینب

ایرانی در ین تکثر اج ا و نا رآن ووجود سا تاری نظام مند ومنسجم که در ین  اس گویی به 

ا ی انسان  ود را با طبیعت ومحیط اطرا   ما نگ سا ته  ود مد ی براین گوه است که نیا  

است که قطعات واج ا نکته سنج ودارای اندیشه ای  ر  ور ایرانی فردی کل نگباغ معمار

 . لق می کنداثر  نری مانا و ویا را وب می شناسد ومانند نقاشی  بردست 

 گ ین  و اج ا گ ین   مده دودان  با  مدتا ایرانی باغ و معماری سا ت در اینکه به توجه با

 می فن دو این ا  متأثر  مده طور به سا ت حکمت که گفت توان می  ستیم، روبرو اج ا مقدار

 باقی فضا و انسان دررابطه مادی ابهامی و گیرد می شکل ساده دارد امکان که آنجا تا باغ .باشد

 رسید  وا یم اج ا گ ین  کلی ا ل به سا ت درحکمت) .11،13١3 میرفندرسکی،( یگذارد نم

 و اج ا ذاتی کیفیت و  تانسیل،وی گی  ایه بر که گ ینشی شود؛ می تعیین نهایی  د  برمبنای که

 گ ین  با ارتباط در حکمت ایرانیان .میگیرد  ورت نیا اج ا مورد کمیت و می ان  مچنین

 جامع شنا ت با نهایی غایت به رسیدن برای آنان است که ترتیب بدین اج ا کمیت و کیفیت

 و غایت با آن ارتباطدوسویه  مچنین و اج ا وی ه کیفیات و  ملکردی بر  و یات  وی 

 می انت اب مذکور  نا ر ا  را نیا  مورد حد و گ ین  را نیا  مورد  نا ر حا ل، نتیجه

 . ما نگی ووحدت درسا تارکلی باغ است که مح ول آن اند کرده
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