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 ینید میبر مفاه دیبا تاک یرانیدر باغ ا داریپا ینمود معمار
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 bijaninazanin@yahoo.com، )ره( ینیامام خم یالملل نیسبز دانشگاه ب یفضا یمهندس یکارشناس یدانشجو -1

 )ره(  ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب اریاستاد -2                                          

 )ره(ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یدکتر یدانشجو -3                                          

 

 

 

  چكیده
عناصر   ینییو آ یفرهنگ میبا توجه به مفاه یرانیدر باغ ا داریپا یاهداف و اصول معمار یبرخ یتجل یمقاله به بررس نیا

و   یرانیباغ ا ین و در بخش بعدو اصول و اهداف آ داریپا یمعمار فیرهگذر ابتدا به تعر نی. از اپردازد یم یرانیباغ ا

آن بر  ریو تاث یباستان و  اعتقادات اسالم انیرانیا  ینییو آ یفرهنگ یها شهیر ینسپس  بازخوا ،آن پرداخته یها یژگیو

و  یداریکه باعث پا یرانیباغ ا یها یژگیشاخص ها و و تیو در نها ردیگ یقرار م یمورد بررس یرانیعناصر و ساختار باغ ا

 رانیا نییدر فرهنگ و آ شهیباغ ) که ر یریو بستر شکل گ یطیاز عناصر مح یریاست که بهره گ دهیگردنها آ یماندگار

، نقش یریبستر شکل گ  ،که بر اساس اسناد و مطالعات کتابخانه ای انجام شده قیتحق نی. در اشود یدارند ( مطرح م

کننده باغ  تیعوامل تقو نیو همچن طیمح کیاکو لوژ ،ی،کالبدیشناخت ییبای، زیبصر دی، دآب گاهی، جایاهیپوشش گ

 رانیا ینییآ لیبا توجه به مسا یرانیا یدر باغ ساز داریپا یآنکه اصول و اساس طراح جهی. نتقرار گرفته است یسمورد بر

 .شده است تیرعا

 فاهیم دینیم ،اصول ،نییآ ،داریپا ،یرانیباغ ا کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
و  عیمرز و بوم بوده اند و عناصر بد نیعرصه هنر ا شگامانیاز پ یو شهرساز یمعمار یدر عرصه ها یرانیمعماران ا      

 شهیاند یورا زین مانیخود را دارند باغ ها یداریما همواره اصالت و پا یخیتار یگذاشته اند اگر بناها و شهرها ادگاریبه  ییبایز

آثار  نیو ماندگارتر نیدارتریاز پا دیترد یرا دارند و ب یرانیا ینییآ یو ارزش ها ییگرا رماناز آ یشان نمود یریشکل گ یها

و جان گرفته از  یو سر برآورده از فرهنگ غن یرینقش بسته بر بستر شکل گ یمفهوم یرانی. باغ ا ندیآ یبه شمار م نیزم رانیا

مقدس و پاک  یبه درخت , گل و آب از باغ فضا انیرانیا عالقه قتیمرز و بوم است. در حق نیمردمان ا نییآداب و رسوم و آ

 . دیگو یو انسان سخن م عتیاست که از رابطه طب یساخته است و باغ مکان

شود.  یبررس یرانیدر باغ ا ینید میبر مفاه دیبا تاک داریپا یاصول معمار یتجل یچگونگ  دهیتالش گرد قیتحق نیدر ا      

پرداخته و در  یرانیبر عناصر و ساختار باغ ا رانیا نییفرهنگ و آ ریو تاث یرانیو باغ ا داریپا یمعمار یراستا ابتدا به بررس نیدر ا

مقاله مطالعات  نیا قیوش تحقر .میکن یم یشوند را بررس یدر باغ م یداریپا یسبب تجل یرانیکه در باغ ا ینید میمفاه تینها

 است . یکتابخانه ا
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 معماری پایدار -2

 چیست ؟ معماری پایدار -2-1

 و اکولوژیکی اصول و طبیعی منابع از موثر  برداری بهره اساس بر سالم و پاک محیطی ساخت و طراحی پایدار معماری      

 [ 1]  .باشد می بستر در اثر گیری شکل محیط
 زیست های نگرش با همسو که پردازد می معماری طراحی در هایی تکنیک شرح به که است اصطالحی پایدار معماری      

 بسیاری در که چرا ؛نیست ای تازه روند حقیقت در ،پایدار معماری .است گرفته شکل طبیعت به احترام ایده با و بوده محیطی

 [ 2]  . است وجودداشته بنیادین صورتی به ایران سنتی معماری جمله از سنتی های معماری و باستانی های تمدن از

 های دغدغه ترین مهم از یکی به جهان طبیعی منابع از پاسداری و حفظ ،صنعتی جهان منفی پیامدهای پی در امروزه      

 منفی اثرات رساندن حداقل به برای راهی جوی و جست با پایدار معماری علت همین به و ،است شده تبدیل حاضر عصر انسان

 در سازی بهینه و کارایی افزایش طریق از طبیعت با همسویی برای است تالشی حقیقت در زیست محیط بر ها ساختمان

 و کرده مهار را آن های انرژی ،طبیعت با دشمنی جای به سبز معماری در ترتیب بدین . فضا گسترش و انرژی ،مصالح مصرف

 [ 2]  .گیرد می قرار استفاده مورد ها ساختمان در شکل بهترین به

 

 معماری پایدار اصول -2-2

 انرژی از حفاظت      

 اقلیم با کار      

 جدید منابع از استفاده کاهش      

 کاربران به احترام      

 سایت به احترام      

 [ 2]   گرایی کل      

 

  معماری پایدار اساسی سه اصل -2-3

 هایسوخت مانند تجدیدناپذیر هایانرژی و منابع از مناسب برداریبهره به سو یک از اصل این:  منابع در جویی صرفه      

 ذخایری عنوان به طبیعی منابع بهتر هرچه کارگیری به و کنترل به دیگر سوی از و پردازدمی مصرف کاهش جهت در ، فسیلی

 [ 2]  .دارد جدی توجه ماندگار و پذیر تجدید

 از ماده که است شده استوار نظریه یا و فکر این بر پایدار معماری از اصل دومین: زندگی چرخه به بازگشت برای طراحی      

 [ 2]  .باشد رسیده آسیبی آن بودن مفید به اینکه بدون ، شودمی دیگری شکل به تبدیل استفاده قابل شکل یک

 که است الزم اکوسیستم ای زنجیره عناصر نگهداری و حفظ برای که دارد نیازهایی در ریشه اصل این: انسان برای طراحی      

-شهری طراحی ،طبیعی منابع از نگهداری استراتژی سه دارای اصل این .کنند تضمین را انسان بقای خود نوبه به نیز آنها

 [ 2]  .است انسان راحتی و سایت طراحی

       

 اهداف طراحی پایدار محیطی -2-4

کنترل مناسب دما و ،کیفیت مناسب هوا ،منظر دلپذیر ،به واسطه جذب نور روز :به حداکثر رساندن آسایش انسان -1      

 [ 3]  رطوبت و .... .

 [ 3]  ایجاد امنیت قابل تحقق و .... . ،: تحرک مناسب مصرف کنندگان در فضابرنامه ریزی کار آمد جهت -2      

 [ 3]  ا بتواند با توسعه و افزایش نیازمندی ها وفق دهد و .... .: طراحی ساده و مدوالر که خود رطراحی برای تغییر -3      
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گرمای  ،به حداقل رساندن هزینه های جاری برای انرژی : با استفاده از حداکثر انرژی های مجانی مانند نور روز -4      

 [ 3]  باد و ..... . ،خورشید

 [ 3]  . به حداقل رساندن فضا های قابل استفاده -5      

 باید. گیرد شکل جامعه آن فرهنگی های خواست اساس بر که آمد خواهد در پایدار صورت به معماری یک صورتی در      

 [ 4] . گیرد شکل معماری فضای و آمیزد درهم تازه و نوین های فناوری با فرهنگی نمادهای و مفاهیم

 

 باغ ایرانی -3

 .گردد می بر ایرانی فرهنگ قدمت به قدمتش و ماست هویت و فرهنگ از تبلوری ،هزارساله چندین پیشینه با ایرانی باغ      

 ما هزارساله چندین معنوی و مادی حیات هایعرصه همه در ایرانی باغ. باشد آسمانی مینوی از انسانی تصویر نخستین گویا

 نظیریکم گاهجلوه ،شهرسازی و معماری  تا نگارگری از ،قالیبافی تا ادبیات و شعر از ایرانی فرهنگ. است داشته پررنگی نقش

 ناگسستنی پیوندی ایرانی باغ با سرزمین این متعالی هنر. هاستزیبایی آفریننده با و شناسیزیبایی با سرزمین این هنر پیوند از

   [ 5 ]. دارد

 

 ایرانی باغ شناسی واژه و تعریف -3-1

 آن در محـصورکه ای محدوده صورت به معموال و است ایران سرزمین در کالبدی ،تاریخی ،فرهنگی ای پدیده ایرانی باغ      

 می وجود به انسان برای آسوده و ایمن ،مطلوب محیطی و شوند می تلفیق هم با مشخصی معماری نظام در ابنیه و آب ،گیـاه

 [ 6] .  شـود می ساخته ،آورد
 و وگیاه گل از گیری بهره با انسان ساخته محصور، غالباً ای محوطه": آمده باغ واژه توضیح در اسالمی المعارف دائرة در      

 [ 7]  "است مبتنی باورها و هندسی قواعد بر که ویژه بناهای و آب و درخـت

 محصور دژ معنای به واژه این یاحقی زعم به. کند می نظر جلب «دئزه پئری» واژه ایران های باغ ی تاریخچه بر مروری در      

  [ 8] . اند کرده می برابری بهشت با که کرده می اشاره هایی باغ به کهن ایران در است بسته فرو و

 

 ایران فرهنگ در باغ جلوه -3-2

  نیست ذهن از دور. است مردمان رسوم و آداب در گرفته شکل و فرهنگ از برآمده و سرزمین بر بسته نقش مفهومی باغ      

 با چنانچه. اند ایرانی انسان های آرمان از دورنمایی ،شان گیری شکل های اندیشه از گذشته نیز هایمان باغ که کنیم تصور اگر

 از بیش که زمانی به چه و گردد بخش هستی عناصر و اندیشه و فکر نماد باغ تا گرداندند می باغ در چنان را آب ،تقدیس حفظ

 از بیش فرهنگی حوزه در باغ. کردند می تجربه باغ در را جاودانگی تمنای و دانستند می برین بهشت از تمثیلی را باغ همیشه

 دیرباز از فارسی شعر در باغ که روست این از. خورد می چشم به ایرانی هنرهای و معماری ،پارسی شعر و ادبیات در چیز هر

 به دیگر تزئینات و کاشیکاری همچون معماری به وابسته هنرهای در را باغ نقش. است داشته را خود خاص جایگاه و اهمیت

 مهم بر باغ عمیق تاثیر و است بوده جاودانه و همیشگی حضور این نیز دستی هنرهای و صنایع در چنانچه. دید توان می عیان

 و ایرانیان فکری های منظومه و ها اندیشه از نباید ایرانی فرهنگ و هنر در باغ جلوه مبحث در. مینیاتور همچون هنرها ترین

 در کجا هر از بیش را حضور آن و جلوه آن تا است شایسته و شد غافل ایرانی خاص و عام و اقوام ،مردمان ،جامعه شناخت نیز

 [  9]  . کرد جستجو ایرانیان اجتماعی و فرهنگی ، فکری ساختارهای

 

 هندسه باغ ایرانی -3-3
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هندسی شده است و شکل مربع و مستطیل که فاصله بین اجزا باغ را ساده و در باغ ایرانی توجه خاصی به شکل های       

. در هندسه ی باغ سعی بر استفاده از خطوط مستقیم و سطوح مستوی از اهمیت خاصی برخوردار است ،روشن نشان می دهد

 [ 11] .بوده است هندسه و زیبایی باغ ایرانی متاثر از عوامل چندی ،همچنان که در شهر سازی و معماری ،است

باغ تحت  ،هندسه باغ ایرانی در مواردی که پستی و بلندی های زمین اجازه طراحی یک باغ به شیوه های رایج را نمی داد      

سه گروه باغ را  ،. به طور کلی شکل شناسی باغ ایرانی بر اساس تاثیر عوارض طبیعی بر  آن هاتاثیر آن عوارض قرار می گرفت

 [ 11]  :کند معرفی می

 : این باغ ها به طور عمده در زمین های مسطح و برخی در زمین های کم شیب دایر شده اند.باغ های مسطح و کم شیب      

: باغ هایی که تمام یا بخشی از آن ها روی زمین هایی با شیب متوسط یا دامنه هایی با شیب تند احداث باغ های شیب دار      

 [ 11] . شده است

: در این زمین ها کوشش شده است تا حالت طبیعی شبه جنگلی در آن حفظ باغ های احداثی در زمین های عارضه دار      

 [ 11]  شود.

 

 الگو های باغ های ایرانی  -3-4

 : کوشک  1الگوی       

  ساختمان کوشک دارای الگوی فضای میانی است. -

 [ 11]  قرار می گیرد.ورودی باغ بر روی محور اصلی مقابل کوشک  -

 [ 11] : کوشک باغ  2الگوی       

کوشک در یک سوم میانی قرار می گیرد , به این صورت که اگر طول مستطیل را به سه قسمت تقسیم کنیم , کوشک  -      

 در تقاطع یکی از یک سوم ها قرار می گیرد.

 [ 11] : باغ      3الگوی       

چهار باغ نشانگر تقسیم یک باغ به چهار بخش و منعکس کننده چهار بخش جهان در زمان قدیم است :  باغ چهار الگوی      

.طرح چهار باغ به دو صورت مورد توجه قرار می گرفته است . صورت نخست عبارت است از محوطه ای چهار گوشه بود که 

به صورت متقاطع در محل دو محور مزبور قرار  توسط دو محور عمود بر یکدیگر به چهار قسمت تقسیم می شد. دو معبر اصلی

نوع دوم طرح چهار باغ شامل فضایی با سازماندهی خطی بود که  می گرفت و در مرکز عرصه باغ کوشک ساخته می شد .

 [ 12] معموال معابر , فضای سبز و نهر ها در امتداد چهار ردیف محور موازی به صورت خطی سازماندهی می شدند . 

      

 ایرانی باغ های نظام  -3-5

 معنـایی های نظام و( ابنیه استقرار ، کاشت ، آب)  ،کالبدی کارکردی های نظام:  شامل باغ معماری نظام ایرانی باغ در      

 باغ مختص و بوده کالبدی های نظام آمیختگی و تلفیق ازکیفیت منتج ، آواها نظام و سایه نظام منظر، نظام همچنین .است

 [ 6] است .  ایرانـی

 اسـتقرار نظـام ، آب نظـام ، کاشت نظام ، هندسی ساختار نظام یعنی ، باغ کالبدی های نظام تمامی که معماری نظام      

 نیز را حواس تمرکز نظام آن محیط در ، بخشد می انتظام و میکند ساماندهی را آواها نظام و منظر نظام سایه، نظام ، ابنیـه

 ای شده وتعریف مشخص ، مستقیم تأثیر انسان پنجگانه برحواس ، شده یاد کالبدی های نظام تمامی واقعدر  .آورد می پدید

 [ 6]   .دارد

 

 ایرانی باغ عناصر -3-6



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 5 

 با و ایرانی معماری فکری منظومه در وقتی هستند( فضا)  و( گیاه) ،( آب) ،( زمین) عنصر چهار شامل که عناصر این      

 است ممکن نیز دیگری عناصر مسیر این در.  بخشندمی شکل را( باغ) گیرندمی قرار هم کنار در باغ ایده و مفهوم چهارچوب

 حضور از هاییجلوه و جزیی هایی بخش یا و آیندمی شمار به فرعی عناصری یا که گیرند قرار استفاده مورد باغ گیری شکل در

 [ 13] . اند باغ اصلی عناصر

 خاک جنس همچون دیگری های ویژگی و عوامل ، کلی موقعیت و شکل جز به است باغ اصلی عناصر از یکی که زمین مورد در

 یا و مالیم شیب با سطح یک در است ممکن ایرانی باغ.  دارد اهمیت نیز حاصلخیزی و آبیاری قابلیت ، سطح اختالف و شیب ،

 چند در و گرفته قرار زمین شکل تاثیر تحت باغ شکل معموالً ، زیاد شیب با زمینی در قرارگیری صورت در و شود ساخته زیاد

 [ 13] .  بود خواهد میسر آبشار و آبشره ایجاد امکان حالت این در.  شودمی ساخته سطح

 تحرک و آرامش و سکون ، روشنایی رواج و رونق ، پاکیزگی ، درخشندگی ، تازگی ، حیات مانند خود مختلف هایقابلیت با آب

 جنبه سه از کم دست و است ایرانی باغ اصلی عناصر از نیز آب.  است گذارده انسان روان و روح در متفاوت هایاحساس ،

 چگونگی و باغ در آب حضور نحوه همچون مباحثی در هاجنبه این.  دارد حضور باغ در زیباشناختی و کارکردی مفهومی،

 منبع هاچشمه یا و ها قنات موارد بیشتر در.  هستند پیگیری قابل راحتی به باغ آبیاری و آب تامین منابع ، آن حرکت و گردش

 نیز معمول طور به که گذشته در آن تقسیم و مدیریت نحوه و آب میزان موارد از بسیاری در و اندبوده باغ آب تامین اصلی

 شکل با مستقیم ارتباط در خود که هاباغ آبیاری طریقه.  است بوده باغ مساحت کننده تعیین ، پذیرفتهمی صورت دقیق بسیار

 ایران سرزمین نقاط بیشتر در آب کمبود به توجه با البته و است بررسی و توجه قابل آن شکل و ایرانی باغ در بوده زمین نوع و

 باعث باغ در آب بکارگیری در ایرانیان وافر عالقه و بوده برخوردار آن از درگذشته همواره آب که احترامی و قداست همچنین و

 [ 13] . بیفزایند آن لطافت و زیبایی بر و آورده حرکت به باغ در گوناگون هایشیوه به را آب ها آن تا شده

 باغ در گیاه. گیاه به عنوان مهم ترین عنصر و اساسی ترین عامل شکل دهنده و زینت بخش در باغ ایرانی شناخته می شود

سایه دار و  درختان متوجه گیاهان اصلی  حجم کاشته می شود . باغ تزئین و محصول برداشت ، سایه هدف ایجاد با ایرانی

محصول دار است و گل ها و گیاهان تزیینی به میزان کمتری در باغ ها وجود دارند . گیاهان را می توان به سه گروه کلی 

 [ 11] تقسیم کرد که شامل درختان , گل های تزیینی و بوته هاست .

 شودمی آن به مربوط هرآنچه ، باغ از تعریفی ارایه با که است معمارانه فضای یا فضا ایرانی باغ چهارگانه عناصر از حلقه آخرین

 محوطه ، بناها ارتباط این در.  بخشدمی شکل را باغ بیرون و داخل های بخش و هاعرصه و آوردمی در خود معمارانه نظم به را

 بناها ایرانی باغ در.  گیرندمی قرار نظر مد نیز بناها با زمین و گیاه و آب ارتباط و تزیینی عناصر ، باغ داخلی فضای ، هاسازی

 و حضور نیز آب که هستیم آن شاهد حتی و نیستند یکدیگر از جدای و گردیده تلفیق باهم باغ باز فضای و( بسته فضاهای)

 [ 13] . نمایدمی اعالم بناها میانه در را خود جریان

 

 ایرانی هایباغ شاخص هایویژگی -3-7

 . عملکردی و منظوره چند -1

 با مساعد ، دهی سود و کارآیی به موطف ، تفریط و افراط و بیهودگی از منزه,  فضایی مراتب سلسله تناسب و نظم دارای -2

 . است پایداری به مجهز و جویی صرفه و قناعت

 .جزیی و کلی ترکیب در مستطیل یا مربع هندسه از استفاده -3

 .باغ در بعد جلوه برای اصلی محور امتداد در طوالنی و مستقیم دید -4

 ...(. و فواره ، استخر و حوض ، آب جوی) متنوع اشکال به آب نمایش -5

 .مناسب آبیاری جهت دار شیب های زمین در غالب صورت به باغ احداث -6

 .دیوار داشتن یا باغ پیرامون بودن محصور -7

 . ها آریایی تفکرات به توجه با بخش چهار به باغ سطح تقسیم -8
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 . باغ طراحی در راست خطوط از استفاده -9

 . فضا قسمت ترین بلند یا مرکز در ساختمان یک وجود -11

 .اندرونی ساختمان وجود -11

 . باغ ورودی در سر عمارت وجود -12

 . باغ و ساختمان بین فاصل حد وجود عدم و طبیعت با نزدیک رابطه -13

 .اصلی معابر در دار سایه و انبوه های درخت از استفاده -14

 . کناری های کرت در میوه درختان انواع کاشت -15

 . دارویی و زینتی های گل انواع کاشت -16

 [ 14] .  دیگر های گونه به نسبت سرخ گل از بیشتر استفاده -17

 

 در باغ ایرانی مفاهیم دینی  -4
 ایرانی , جلوه ای از بهشت آرمانی باغ -4-1

تمام ادیان آسمانی انسان را موجودی می دانند مه از بهشت رانده شده است و زمانی نیز در صورت رعایت برخی اصول به       

بهشت موعود برخوهد گشت . انسان به سبب دوری از بهشت و آرزوی زندگی در آن , در دوران مختلف سعی داشته است که 

و به سبب این تالش ها بود که باغ , یکی از شاهکارهای انسان , به ندگی و حیاط این دنیا را به شکل بهشت در آورد محیط ز

   [ 11]  وجود آمد.

در باورهای دینی و مذهبی زرتشتیان ) فردوس ( که در معنای باغ به کار می رفت در معنای بهشت نیز کاربرد داشت و       

آن را مینو نام می نهادند . در باور ایرانیان باستان باغ )) بازتابی از بهشت (( بود که روان جاوید و نیروهای نیکی در آن جای 

نی که خرد نیک را با پندار , گفتار و کردار نیک آمیخته می کردند , وعده بهشت داشتند . در متون می گرفتند و از این رو کسا

که دیر زمانی نخستین پدر و مادر در , بهشت آرمانی جای نیکوکاران معرفی شده است  1 دینی ایرانیان , از آن میان در اوستا

  , ارواح نیکوکار را به بهشتی وعده می دهد که در آن به جاودانگی رسند.آن جا بوده اند.دین اسالم نیز مانند تمام ادیان دیگر 

 [11 ]   

 طبیعت در آیین های ایرانی -4-2

ایزد بانوی  2 زمین را به عنوان کشتزار مادر هستی می داند . در ایران سپندارمزدآیین قدیم ایرانیان ) آیین زرتشتی ( ,       

زمین است , ایزد بانوی برکت بخش و سود آور , پرورش دهنده آفریدگان دختر اهرامزدا , یاری دهنده رمه ها , سبز کننده 

   [ 11]  چراگاه ها , درمان بخش و دختر ایزد آسمان .

ویق می کند. در تعلیمات زرتشت واضح است که چنین نگرشی به زمین چگونه انسان را به آبادانی و بهره گیری از آن تش      

 همه به کشاورزی تشویق شده اند . دین زرتشت کشاورزی را به عنوان امری که زمین را خوشحال می کند توصیه کرده است.

از بین جلوه های گوناگون طبیعت آب و گیاه بیشترین نمود و تاثیر را در زندگی و باورهای مردم داشته اند . بر اساس باور       

ای ارائه شده در اوستا , در جامعه ای که هدف , ترویج کشاورزی و دامپروری است , ناگزیر به طبیعت و عناصر گوناگون آن ه

د زندگی , مرگ , رستاخیز , راز آفرینش , پاکی و رستگاری , باروری و رشد , تجدید ماتوجه خواهد شد . آب در آیین زرتشت ن

   [ 11]  ناهید در آیین زرتشتی , ایزد آب و باروری است .حیات و دگردیسی است . آناهیتا یا 

 تقسیم ممالک میان جهان در را آب از معینی مقدار نیکان فروهر و فر و باد ایزد همراهی به آب فرشته ، اوستا بر بنا      

 [ 15] .  کردند

                                                 
  کتاب دینی زرتشتیان1

  سپند برابر اسفند به معنی اندیشه و فداکاری مقدس است .2
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   [ 11]  معماری این دوران نیز در کنار آب و در دامن طبیعت جای می گرفت.      

ایرانیان قدیم معتقد به فرشته مقدسی بودند که صدمه زدن به گل و گیاه موجب ناراحتی و خشم او می شد. آن ها به       

نوعی درخت به نام های هوم , هوم سفید یا گوکرن نیز معتقد بودند که به عنوان درخت زندگی و شفا بخش هر مرض به شمار 

دی داشت و برخی از درختان مانند سرو و نخل احترام بسیار داشتند که در روایت می رفت. درخت در نزد ایرانیان ارزش زیا

های دینی زرتشتی , روایت های شفاهی و حماسی بازتاب داشته است و امروز می توان درختان کهنسال سرو سبز و خرم را در 

   [ 11]  کنار نیایشگاه ها مشاعده کرد.

باعث می شد تا باغ را به سان جلوه ای از بهشت آرمانی به گونه ای زیبا بسازند و در پاسداشت طبیعت در نزد ایرانیان       

ساخت آن بیشترین تاثیر را از طبیعت ایران و آموزه هایی که درباره آن ارئه می شد , می پذیرفتند . این امر تا بدان اندازه تاثیر 

   [ 11]  فرهنگ و طبیعت ایران را از هم تفکیک کرد.گذار است که امروزه نمی توان در یک باغ ایرانی , باورهای 

در آیین اسالم طبیعت از یک سو بستر زندگی و رشد انسان خوانده می شود و از سوی دیگر مجموعه ای مملو از نشانه ها       

نوعی طبیعت  و آیات الهی است که با دقت و تدبیر در آن ها می توان حقایق هستی را بهتر دریافت . فرهنگ اسالمی به

   [ 11]  گراست لیکن طبیعت را به مثابه راه و نشانه می شناسد که می توان از طریق آن به حقایق باالتر دست یافت .

توجه به عناصر طبیعت در میان آیات قرآن آن قدر جلوه گر است که بسیاری از سوره های قرآن کریم با اسامی عناصر       

   [ 11]  ذاری شده اند . مانند بقره , نمل , طور , قمر , فجر و بسیاری سوره های دیگر.طبیعی یا حالتی از آن نام گ

تقدیس درختان در فرهنگ ایرانی به حدی بوده است که توسل , بستن باریکه های پارچه به شاخه ها ) دخیل بستن ( و       

   [ 11]  بسیاری کارهای دیگر مرسوم بوده است.

م عامل پاکی و پاکیزگی و آمادگی برای نیایش حق به شمار می رود و آلودگی و هدر دادن آن گناه بزرگ و آب نیز در اسال      

   [ 11]  نابخشودنی محسوب می شود.

 

 تقدس عدد چهار -4-3

 ایرانی ستیز ه بیهود و گرا عقل بینی ن جها در خصوص به گیرند قرار هم با ارتباط در بخواهند ای چهارگانه عناصر گاه هر      

 ارتباطات ایجاد برای شکل ترین فتهکمال یا و ترین عاقالنه ، ترین ساده ، ترین منظم مربع. میگیرد شکل منطقی مربعی

 [ 16]  :کرد رهگیری زیر فرهنگی مصادیق در توان می را مربع شکل آن نماد و چهار عدد.  است چهارگانه

 :چهار عدد به ایرانیان کهن اعتقاد  -1       

 .یمن خوش نمادی عنوان به چهارتایی بندی تقسیم      

 .باشد می جهان پیدایش منشاء اصلی عنصر چهار و شده تقسیم بخش چهار به جهان      

 .است بوده معمول مقدس، عنصر چهار مناسبت به که بخش چهار به فضا تقسیم      

 [ 16]  . کهن های فرهنگ در ابدی صور عنوان به مانداال شبیه آنها از ترکیبی و وار دایره و گونه مربع اشکال      

 [ 16]  بهشت نهر چهار به اشاره و کریم قرآن در چهار عدد کاربرد -2      

 ، چارسو ، چارطاق صورت به هم ایرانی معماری در توان می « چهارباغ» از غیر به را چهار عدد از مهمی نمودهای -3      

 [ 16]  .دید...  و ایوانی چهار کاروانسراهای ، ایوانی چهار مدارس ی، ایوان چهار مساجد

 داشته کاربرد هم مناسب آبیاری نظام ایجاد  و بیجهت یا در چهارتایی تقسیمات و مستطیلی مربع هندسه از استفاده -4      

 [ 16]   .است

 

 در باغ معماری پایدارنمود مفاهیم نهفته دین در باغ ایرانی و  -5
  ایرانی باغ پایداری اساس هندسی ساختار  -5-1
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 تا شناسی ییزیبازیبایی و  از ایرانی معماری از وسیعی  گستره هندسی نگرش ؛ است ایرانی معماری و هنر اساس هندسه      

 مسایل , فضایی گیری شکل و تعریف , از هندسه  ایرانی معماری ساختاری تاثیر. شود می شامل را ها شالوده و ساختارها

 می شکل بسته و باز فضاهای پیوند در که ایرانی باغ در ثیرگذاریات این [ 16] . دهد می قرار تاثیر تحت را استاتیکی و نیایشی

 آورده در نظم به شاهد ، فضاها هندسی گیری شکل در گذشته های باغ در.  خورد می چشم به ها عرصه تمامی در ، گیرد

 [ 4]  .هستیم  نیز طبیعی های عرصه و باز فضاهای شدن

 جوی ، درختکاری های ردیف ، فرعی و اصلی محورهای ، حصارها ، کلی تناسبات و ابعاد به باغ در هندسی های ساختار      

ه شالود حامل حال عین در ساختارها این ؛ پردازد می باغ در مسلط هندسه به کلی طور به و بآ عبور و حضور نحوه ، بآ های

 [ 4]   . است باغ یینها شکل به تا اولیه مفاهیم و ها ایده از ای مجموعه گیری شکل بنیادهای و ها

 جهان این بیانی و استعاری قالبی در را درون دنیای و طبیعت میان رابطه ، منظم اشکال از استفاده با باغ در هندسه      

 بلند دیوارهای با را باغ ، دارد جهنمیان ورود از مانع و محصور فضایی عنوان به بهشت از که تصویری با انسان. سازد می مطرح

 می استفاده هندسه از امر این برآوردن در و باشد آن ساکنان نشینی گوشه و آرامش برای امن خلوتگاهی تا نماید می محصور

 [ 4] . نمایدمی  ایفا را ای عمده نقش ، آن خارج از باغ داخل فضای درجداسازی هم و باغ طراحی در هم هندسه.  کند

 کرده خصلتی واجد را ایرانی باغ ، ای نقطه یک پرسپکتیو کارگیریه ب واسطه به انداز چشم گستردگی ، گشادگی و وسعت      

 عوامل کاربرد و آن خاص هندسه از منتج ایرانی باغ مجازی وسعت.  کرد مشاهده بهشت تصاویر در توان می را آن تصاویر که

 درختان کاشت و کوشک روبروی و باغ طولی محور در کشیده و مستقیم شکل به اصلی انداز چشم وجود.  است ... و طبیعی

 [ 4]  .دارد باغ شدن گر جلوه تر طوالنی و پرسپکتیو ایجاد در اساسی نقش اصلی محور طرف دو در بلند

 به توجه [ 4]  . شود می تقسیم جزئی فضای به برهم عمود خطوط با و هندسی ساختار از تبعیت به درون کلی فضای      

 ردیف که یا گونه به درختان کاشت دقیق محل تعیین و باغ اجزا دادن نشان ساده برای مستطیل و مربع چون هندسی اشکال

 از استفاده برای متنوعی دالیل [ 1]   . است برخوردار خاصی اهمیت از ایرانی باغ طراحی در شود دیده طرف هر از درختان

 گوشه چهار تجلی و خاکی دنیای از نمادی ، مکعب ساده صورت یادآور چهارگوش صورت. دارد وجود هندسی شکل دو این

 انسان کالبد سازنده عناصر جملگی که خاک و آب ، هوا ، آتش از است نمادی چهارگوش صورت این ضلع هر. است بهشت

 جالب و گوناگون اشکال برابر، زاویه چهار و ضلع چهار یکنواخت تکرار با و است پیچیده شکلی سادگی عین در مربع. هستند

 اصلی جهت چهار در آب شدن جاری. بخشد می وقار و اعتدال ، تناسب همواره ایرانی باغ به مربع شکل. کند می خلق توجهی

 باغ های قسمت تمامی در درختان منظم حضور و کوچک های مربع رئوس در کوتاه و میانی ، طوالنی عمر با درخت کاشتن و

 [ 4]  .خورد می چشم به

. است دایره به رسیدن و مربع از گذر هنرمند تالش تمام و است زمین در مربع جایگاه اسالمی، ایرانی معماری شالوده در      

) قرآن در بهشت تمثیلی ابعاد نتیجه توان می را باغ در اصلی های راه آب جهت چهار و چهارباغ هندسی ترکیب وسیع کاربرد

 [ 4]  . دانست طبیعت کل از تمثیلی عنوان به زمین به انسان کهن دیدگاه و ( بهشتی نهر چهار

 از نمادی مربع . است خلقت جنبه ترین ثابت و ترین متجسم نماینده و شکل ترین وکامل ایستاترین چهار حد در مربع      

 [ 17] و پایداری است .  ایستایی ، وسعت ، زمین

 ، است میشده تقسیم مربعی صورت به آب و زمین و بوده معمول مربعی کاشت ما کشاورزی در که است ذکر به الزم البته      

یک  مربعی شبکه این رأس هر در.  شود می تقسیم کوچک های مربع به است مستطیل یا مربع شکل به که باغ از بخش هر

 عمر با درختان آن رأس هر در و تقسیم تر ککوچ مربع به ها مربع این سپس و شود می کاشته دارد تر یطوالن عمر که درخت

 دقیق قدری  به هندسی نظم این. میشود کاشته آنها میان های مربع رأس در کوتاه عمر با درختان ترتیب همین به و متوسط

 که بود ای گونه به عملکردی نظر از نظم این همچنین.  است شده می دیده درختان ردیف ردندمیک نگاه طرف هر از که بوده

 نمی بین از باغ کلی شکل و شده می حفظ طوالنی های زمان تا رفته بین از درختان احتمالی جایگزینی و زمان گذشت اثر در
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 وباغ [ 16]  است نمیشده درخت از خالی باغ از اعظمی قسمت ناگهان و شده فراهم درختان همه منظم نورگیری امکان و رفت

  [ 1] . است  کرده حفظ را خود اصل و پایداری همواره

 اصلی انداز چشم در روز اوقات در سایه بیشترین ایجاد و باغ محوطه در نور تنظیم باغ هندسی خصوصیات از دیگر یکی      

 مسیر ترین کم کردن طی با ، رسانی بآ برافزایش راه ترین سانآ عنوان به مربع قاعده و هندسه از  گیریه بهر همچنین و باغ

 از که ) انرژی جویی صرفه برای مناسبی حل راه ایران وهوای بآ وضعیت به توجه با که کرد اشاره بآ رفتن هدر از جلوگیری و

 [ 1]   . است (شود می محسوب پایدار معماری های جنبه ترین اساسی

  

 ایرانی باغ پایداری در بآ جایگاه  -5-2

 مخفی ، آب جریان مسیر تغییر با را کار این و کردند می مطرح بهشت از نمودی عنوان به را باغ در آب حضور ایرانیان      

 نماد هم و زندگی نماد هم آب. دهند می نشان صورت بهترین به آن صدای شنیدن تنها و مسیر از هایی بخش در آب نمودن

 حالت در چه و حرکت حالت در چه آب عبارتی به کند می پاک روحی نظر از هم و جسمی لحاظ به هم را انسان و است مرگ

 [ 4]   . است بخش آرامش و آدمی روح دهنده نوازش ، سکون

 کار به جویی صرفه با را بآ ایرانی زبردست معمار رو این از وایران عزیز و کمیاب است ) حیدر نتاج  (  بوم خشک در بآ       

 را بآ خطی و هندسی های جوی از استفاده با.  است گذاشته نمایش به هست نچهآ از بیشتر ماهرانه هنرمندی با باغ در و برده

 درختان و سمانآ , بازتاب با و متناسب و مناسب وسعتی با ها فضا گشایش و ها یورت میان در و آورده باغ ساختمان درون به

 ها حوضچه و ها حوض ، ها فواره ، ها جوی از بآ گذراندن با ایرانی توانمند معمار.  است گذاشته تماشا به بینندگان نظر در را

 [ 1]  .است کشانده فراموشی به بینندگان نظر در را بیآ کم حس

 [ 4]  .است زندگی پایداری نشانه است جریان در همیشه که آبی      

 

 ایرانی باغ پایداری در فضا به رسیدگی تأثیر -5-3

 ، باغ حصار یا باغ دور دیوار . باشد می محصور دژ معنی به که است  اوستایی واژه ، پارادایز ، پردیس ، فردوس واژه ریشه      

 هم ، مرزی خط این نتیجه در کندکه می جدا آن بیرون محیط از را باغ داخلی محیط حصار،. کند می ایجاد را محیط نظم

 ایرانیان تصور در باغ دیوار یا حصار شاید.  گردد می مشخص خوبی به داخلی انداز چشم هم و شود می تعیین درونی شخصیت

 به توجه با ایرانی های باغ عناصر شناسی نشانه و شناسی نماد  .کند پیدا راه باغ آن به نتواند  اهریمن که بود این نشانه باستان

 خرم و سرسبز هایی باغ در ، شود می بخشیده ها آن به نیک اعمال پاداش خاطر به که بهشت از ایرانیان ذهنی تصور      

 دور را باغ ، ورودی سوی دو از حصار.  شود آن به جهنمیان ورود از مانع تا شده محصور دیواری توسط که گردید می تجسم

 تا گردد می محصور دیواری با همواره ایرانی باغ.  شود می محسوب ایرانی باغ در محرمیت عناصر ترین مهم ازجمله و زند می

 [ 4]  . باشد امنیت تأمین و احساس برای حفاظی هم و نشینی گوشه و آرامش برای خلوتگاهی هم

 قواعد اساس بر محیط گیری شکل و یابی جهت قاعده وجود فضا یا ادراکی میدان الزمه شناختی روان نظر از کلی طور به      

) دل نوشته  ؛ شود می امنیت و روانی طشرای و رامشآ عدم و وحشت ، ترس احساس ، سردرگمی با مساوی قاعده نبود ؛ است

می باغ ایرانی به هر اندازه که باشد , در اطراف خود دارای یک دیوار است که محوطه باغ را از محوطه خارج جدا می کند .  ( 

 فضا تعریف در فضا کننده محصور عنوان به دیوارهاتوان این موضوع را ناشی از دو عامل اعتقادی و کاربردی دانست . ) حیدر ( 

 یک ایجاد بر عالوه باغ اطراف دیوار. کند می ایفا را مهمی نقش است درونگرای به ایرانیان گرایش با منطبق که ادراکی میدان و

 های تفاوت از یکی ، ببیند را متفاوتی فضای شود می وارد داخل به باغ بیرون فضای از انسان وقتی شود می باعث حفاظ

 فضای درک و نو ای تجربه هرگز پیکر و در بی های پارک امروزه . هستند اطراف حصارهای همین ها پارک و ها باغ اساسی

 [ 1]  .ورندآنمی وجود به بیننده برای را جدید
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 وظیفه و است معمارانه عنصری فضا. نیستند  یکدیگر از جدای و گردیده تلفیق یکدیگر با بسته و باز فضای ایرانی باغ در      

 خود نظم به را باغ در موجود عناصر و داده شکل را ایرانی باغ داخل و بیرون های عرصه فضا. نماید ایجاد انسانی محیطی دارد

 مجموعه کل در همبستگی و وحدت ، مراتب سلسله واجد و بصری پیچیدگی هرگونه از دور به فضایی سازماندهی. آورد درمی

 [ 4]  . است

 
 (ایرانی باغ پایداری نماد سرو) گیاهی پوشش -5-4

 و زمین آسمان ترکیب ، عین عالم کل از نمادی درخت.  هستند زیبایی و طراوت ، آرامش سمبل درختان گیاهان ازجمله      

 ، سایه ایجاد با هدف گیاهان ، ایرانی باغ در.  است تنویر و روحانی رحمت از سمبلی و کیهان کل مظهر ، پویا زندگی ، آب و

 و ها گل و است دار محصول و دار سایه درختان گیاهان شامل اصلی حجم.  شوند می کاشته تزئینات و محصول برداشت

 می و درخت  گیاه ، گل منطق از استفاده با ایرانی های باغ سازندگان دارند وجود ها باغ کمتری در میزان به تزئینی گیاهان

  [ 4]  .کاشتند

 از حفاظت و(  ... و اندازی سایه ، دهی محصول ) سودمندی منظر، ییزیبا ، کاشت طرح ، قرارگیری محل ، گونه ، جنس      

 دل نوشته  .است شده تعیین باغ در گیاهی پوشش نوع ها نآ بر بنا که هستند مسائلی جمله از طبیعی عوامل مقابل در باغ

 ایرانی های باغ در ها آن کاشت و هستند مقدس ایران مردمان نزد در گردو و بلوط چنار، ، کاج ، سرو چون درختانی      

 شادی و لطافت از نمادی و ایرانی های باغ در درخت ترین محبوب سرو. است ایرانیان مذهبی هایاعتقاد و باورها به وابسته

 [ 4]  .است

 همچون گسترده های سایه با و ددارن سزای به تاثیر باغ در است جاودانگی و پایداری نماد که کشیده فلک به سر سروهای      

 به که اصلی مسیرهای حال عین در ، اند مدهآ ستوه به کویر فرسای طاقت گرمای از که مردمانی برای هستند گاهی پناه

  [ 1]  .ورندآمی ارمغان به را نواز چشم بسیار ای منظره کشیده فلک به سر سروهای از گیری بهره با شوند می ختم کوشک

 نگاه سرسبز را باغ زمستان فصل در اخصوص و سال فصول تمام در هستند رنگ سبز و دارند برگ همواره که درختان این      

 ویژه بصری جایگاه از ایرانیان دیدگاه از همواره کشیدگی و تناسب ، سرسبزی ، ییزیبا لحاظ از سرو همچنین ، دارند می

 [ 1]  .است بوده برخوردار

 

 نتیجه گیری  -6
 با هرگز که هایی پارک ، هستیم  سرزمینمان در اروپایی اصالت بی و روح بی های پارک و سبز فضاهای ساخت شاهد ما امروز

 ساده نظم و هندسه از اثری هرگز که هویتی بی های پارک ، ندارند سازگاری کشورمان اقلیم و هوا و آب حتی و نگرش ، روحیه

 فضای کشف به شوق ای بیننده هیچ دیگر,  شود نمی دیده ها آن درکه تجلی گر بهشت آرمانی است  هایمان باغ نواز چشم و

 پارک.  ندارد وجود ها پارک بیرون و درون فضای تعریف برای حصاری و پرچین چون ندارد را ها خیابان های پرچین پشت

 آب رقص نشین دل صدای باغ جای هیچ دیگر)  برند می غارت به را زمین ایران کمیاب ،گوهر چمن از گیری بهره با که هایی

 و نشستن لحظه چند اجازه پارکبان و(  سازد نمی خوشنود را آدمی ها جوی کف رنگ ای فیروزه های کبکی سینه روی بر

 در اند شده کاری چمن زیاد های مساحت با هدف بی و افراط با که ییفضاها دهند نمی را ها آن روی بر کردن استراحت

 . کرد زنده را ایرانی باغ های کوشک خاطره و یاد هم و افزود کشور فرهنگ رشد به هم بهتر ریزی برنامه با دوش می که صورتی

 فرهنگ و آیین ایران زمینو  پایدار معماری مبانی و اصول رعایت نمای تمام آئینه و پایداری از کاملی نماد ایرانی باغ آری 

 .دهیم ارائه جاویدان تمدن این کردن احیاء برای را کاری خود تدبیر و اندیشه با باید که هستیم ما این حال و است
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