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   باغ ايرانيمحيطي  وبررسي بنيادهاي فرهنگي 
  

   *1فرانك هوشمندشعبان آبادي
    faranak.hooshmand@gmail.com، ايميل .دانشگاه علوم تحقيقات يزد -1

  
   چكيده

 .پردازدمي محيطي و معنايي هاي ارزش با همسو فضايي عنوان به ايراني باغ بر گذار تاثير عوامل بررسي به مقاله اين
 بخش در و ايراني باغ ساختار و عناصر بر آن تاثير و باستان ايرانيان فرهنگي هايريشه بازخواني به ابتدا رهگذار ينا از

شاخص از اي مجموعه به يابي دست با سپس گيرد،مي قرار بررسي مورد ايراني باغ در اسالمي اعتقادات تشابهات دوم
 به ايراني فن و دانش و مطرح ايراني اعتقاد و فرهنگ برابر در متعهد فضايي عنوان به ايراني زيست محيط فرهنگي، هاي

 در گراكمال و حكيمانه اثري عنوان به ايراني باغ نهايت در و گيرد مي قرار شده ذكر عوامل كنار در مكمل عاملي عنوان
 سازي باغ تاريخ لطو در همواره شده ذكر عوامل مجموعه از برآمده هاي وشاخص اصول .شودمي مطرح خويش اصول
 در و شده حفظ همواره آن اصلي هايشاخص و اصول مادي، هايصورت در تفاوت وجود با و بوده تداوم درحال ايران
  .گيرد قرار توجه مورد منظر معماران توسط تواندمي آينده
 رويكرد محيط، شناسي وانر علم هاييافته از استفاده با ايراني باغ محيط ادراك فرآيند تحليل براي تحقيق اين در 
 با ايراني باغ محيط ادراك فرآيند و شده بررسي يكديگر بر باغ و ندهاشناس متقابل تأثير آن در كه است نظر مد سومي
 نيز و رفتاري علوم هاينظريه از راستا اين در ت.اس گرفته انجام ها مقوله قياسي كارگيري به و استقرايي تكوين روش
 در .است شده استفاده آن معنايي هاينظام شناخت و باغ محيط ادراك چگونگي فهم در وژيكاكول شناخت و ادراك
 "معنايي پيوست -محيطي گسست" ادراكي فرآيند مطلوب، خلوت ايجاد در حواس تمركز نظام اهميت بر تأكيد با نتيجه

  .شودمي تبيين ايراني باغ در را
  فضا.، نمادگرايي، فرهنگني، ايرا باغ ايراني، عناصر باغ كليدي: هاي واژه

  
   مقدمه
 . است بوده توجه مورد اسالمي دوره بخصوص اهدوران تمام در و داشته طوالني اي سابقه ما كشور در باغ ساخت

 ليهاا تفريح و گردش براي عمومي يهاباغ يهادوران بعضي در و اند داشته مختلفي يهايعملكرد كل در هاباغ

 سرزمين اين ساكنان عالقه مورد مچنانه هازار درخت و اهباغ ايجاد نيز اسالمي هدور در. شوند مي ساخته

 و درون در باغسازي پديده سده چندين ،هارهش بيرون شكوه با و بزرگ ايهباغ بر عالوه و بوده نسالهك
-بي قطع و بردن بين از و پسنديده درخت كاشتن اسالم دين در. است بوده سرزمين اين خاص ، هرهاش پيرامون

 اختالف دليل به طرفي از . است دست در فراواني روايت و احاديث مورد اين در و شده شمرده يدههنكو آن مورد

 موضوع دو اين .كندمي پيدا ايويژه ميتها باغ گرمسيري مناطق در بخصوص ، ايران مختلف مناطق واييه و آب

 قرار اليها احترام مورد حياتي و يهگيا عامل انعنو به درخت سرزمين اين در كه شدند باعث ديگر مسايل و

 .گيرد

كه باغ خود يك فضاي به غايت در معماري ايراني يافتن نشاني از باغ چندان دشوار نيست كه گذشته از آن
هاي عظيم شهري، به ها تا شالودههاي گوناگونش را، از حياط خانهكه حضور صورتمعمارانه است و نيز جداي از آن

ش را در هنرهاي وابسته به معماري همچون كاشيكاري و تزئينات ديگر به عيان اتوان درك كرد، نقشميسهولت 
  .[1] ديد، چنانچه در صنايع و هنرهاي دستي نيز اين حضور هميشگي و جاودانه بوده است توان  مي



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 2

 محيط، شناختي مبو شناسي روان هاي نظريه از فوق پرسش پاسخ يافتن براي تا شده تالش تحقيق اين در

 ايراني محصور باغِ بازآفريني به عالقمند طراحان و شهرسازان معماران، به بتواند تا استفاده گردد روشمند بطور

 حواس تمركز نظام راستا اين در . نمايد معرفي را راهكارهايي شهرهاي معاصر، كالن و شهرها كالبدي محيط در

  .است گرديده بررسي ايراني باغ معنايي هايو نظام كالبدي هاي امنظ دهنده پيوند نظامهاي از يكي عنوان به
  

  روش تحقيق
 تكوين شيوه دو كيفي محتواي تحليل براي.  است شده كارگرفته به  كيفي محتواي تحليل شيوه ، تحقيق اين در

 منتشر حقيقاتت و ها پژوهش برمبناي كه شده استفاده  "ها مقوله قياسي كارگيري به" و  "هامقوله استقرايي

  .است استوار اين زمينه در شده
 

 ايراني باغ تعريف

 محصوركه اي محدوده صورت به ومعموال است ايران درسرزمين تاريخي،كالبدي ، فرهنگي اي پديده ايراني باغ

 براي وآسوده ايمن مطلوب، محيطي و شوند مي لفيق ت باهم مشخصي معماري درنظام وابنيه آب گياه، درآن

 غالباً محوطهاي": آمده باغ واژه درتوضيح اسالمي المعارف دائرة در . شود مي ساخته آورد، مي وجود هب انسان

 باورها و هندسي قواعد بر كه ويژه بناهاي آب و و درخت و وگياه گل از گيري بهره با انسان ساخته محصور،

  ."است مبتني
  
  ايراني باغعناصر و ساختار در باستان ايرانيان هاي ديدگاه تاثير-1

 اوستا، از برگرفته ما اطالعات و غالب نيست در دسترس دقيقي اطالعات اسالم از قبل هاي باغ به راجع هرچند

  .[2]باشد  مي باغ شناسي باستان نيز و كهن ادبيات مقدس، كتاب
 بوده هماهنگ نايرانيا اعتقادات نيز با آن موجود در ساختار عناصرو نيز و ايراني باغ طرح بردن كار به ليكن 

 كه چنان نموده ستايش را آن و داده خاصي سازي اهميت باغ و كشاورزي به باستان ايرانيان كيش و آيين .است

 را زمين كه كسي چهارمين پاك، اي يگانه مادي، جهان آفريننده اي گويد: مي مزدا اهورا به ونديداد، زرتشت در

 درختان بيشترين و بكارد را هابيشترين سبزي كه كس آن دهدمي پاسخ مزدا اهوار درجه آوردكيست؟ منتهي به

  .[3]برد  زيركشت و بخشكاند را باتالق و زمين خيس كه كسي و بنشاند
  ساختار 1-1

در  باشدمي مستطيل يا كامل مربع غالباً شكل اين .است طراحي شده چهارگوش شكل براساس ايراني باغ طرح
 كه را مربع ديرباز از ايرانيان و دارد مكنون ذات خود را است عالم بطن دايره و است دايره تربيع بر مربع هندسه

 ديگر سوي از اند. هداد قرار مقدس هايمكان هاي پالن در خود طراحي اساس نيست دايره تربيع چيزي جز همانا

   شود. يم طراحي هادرجوي آب گردش تقسيم با ماندااليي اشكال و تربيع ايراني براساس باغ ساختار
 و ساده را باغ اجزا بين فاصله كه مربع شكل و شده هندسي مي هاي شكل به خاصي توجه آن در عالوه به

  . [4]است  بوده برخودار خاصي اهميت از دادمي روشن نشان
 ماندگارترين از يكي عنوان به كه اشاره نمود باغ چهار الگوي به توانمي ترمهم همه از اصول ميان اين در

 به پا پاسارگاد در ميالد از قبل دوم نيمه در بار نخستين براي باغ يادماني طراحي در عرصه هخامنشيان اعاتابد

  .[5]گذاشت  ظهور عرصه
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  عناصر 1- 2
  آب 1-2-1

 در آن آب دائم هطور ب كه است بوده هاي چشم يا و ) قنات( كاريز كي وجود بر متكي همواره ايراني باغ وجود

 باغ مصرف مازاد آنچه باغ كامل آبياري از پس و شده باغ وارد ابتدا آب معمول، طور به .است هفتيامي جريان باغ

 و شده گرفته قرار آب ميزان با رابطه در باغ مساحت آنكه نتيجه .شودمي خارج باغ از ديگر مصارف براي باشد،
 ميل آب، كمبود . كند آبياري را باغ بتواند نيز مĤبي ك فصل در آب كه است هاي انداز به باغ مساحت همواره

 كوشش گوناگون ابتكارهاي با همواره ايراني باغ طراحان نتيجه در و افزايدمي آن بيشتر تماشاي به را ايراني

 به را آن بيشتر هرچه آن، به بيشتر دادن حركت و گردش با و داشته نگه باغ در بيشتر هرچه را آب تا اندنموده

 با گوناگون هايفواره و نها آبگردا آبشارها، جويبارها، استخرها، ضها، حو بنماها،آ از كار ناي براي .بگذارند تماشا

 ايجاد و باغ نمودن زيباتر براي درخشاني نتايج و انده نمود استفاده متفاوت، آب جهش ميزان و هااندازه ها،طرح

  . است شده حاصل آب متر پرحج نمايش و باغ در آب از متنوعي صداهاي
 اعتقادات در آب الهه آناهيتا . دارد كهن اي ايراني ريشه باغ در نيز چهارگانه عناصر از يك هر به توجه

 بهشتي شود مي تقسيم قسمت چهار به مظهر خود در كه بخش حيات آب است و داشته حضور ايرانيان همواره

 .[7]آفريند  مي دل بيابان در

 را هستي دايمي جوشش ذكري صورت به بلكه نداشته ونهگ نما خصلتي ايراني تنها باغ در  آب جوشش

 هم freshواژه  با كه است آمده فراشگر صورت به گاهاني در ادبيات ، عالم شدن نو خصلت ين ا شود مي متذكر

  .دارد را كردن پاك و كردن نو معناي و است ريشه
 خاك 2-2-1

 موارد بيشتر در نفوذ، و آبياري قابليت خاك، نسج از گذشته است، شده انتخاب ايراني غهاي با براي كه زميني

شود تا آب بر آن سوار شود و به سادگي مي گرفته نظر در هاتپه يا و كوهستان دامنه مانند داريشيب زمين در
 جريان از پس آب و است شده ساخته كف يا و سطح چند در ايراني غهاي با نتيجه دربتوان باغ را آبياري كرد. 

 اختالف از آب كه نيرويي از .ابدميي راه نتر يي پا ههاي روي به تدريج به آن، آبياري و كف ترينباال در يافتن

 در سادگي و خوبي به آب، و يگيرند م بهره نيز ها ه فوار و آبشارها انداختن راه به براي ند،ميك كسب هاسطح

  .يابدمي جريان ها ي جو
 و گرم هاي سرزمين در باغ و [8] دارد خود ذات ازلي در اي خاطره و ازلي جماد و است قديم جسم خاك
  [9]باشد.مي ارض بركره برين بهشت از تمثيلي و خاك سرزندگي آيتي از خشك

  گياهدرختان و  3-2-1
 متوجه گياهان، اصلي حجم شوند؛مي كاشته تزيين و محصول برداشت سايه، ايجاد هدف با ايراني باغ در گياهان

 گياهان .دارند وجود هاباغ در كمتري ميزان به تزييني وگياهان هالگ و است دارمحصول و دار سايه درختان

- غ با در سايه ايجاد براي. است تزييني هايگل و هابوته درختان، شامل كه كرد تقسيم گروه سه در توانمي را
 به بيشتر كمك براي و است شده استفاده آن مانند و نارون چنار، بيد، مانند افكن سايه درختان از ايراني هاي

 را هاگذرگاه سطح همه طرف، دو درختان سايه تا اندنموده انتخاب كيبار را هاباغ هايگذرگاه سايه، ايجاد

  .بپوشاند
 مقدس عنصر عنوان به را درخت و است زندگي گوناگون درخت هاي شكل از سرتاسرمملو هخامنشي هنر

و » دار«به  درخت ايراني محلي هايگويش در ت.اس چهارگانه عناصر از او هستي كه آنجا از كرده پنجم ياد
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 و است ستاينده به معناي درودگر و ستايش معناي به درود است. شده تعبير» درودگر«و به » درود«، »دارويد«
 در بازآفريدگي است رازي و رمز خود درخت با آن معناي ارتباط و فرهنگ ايراني در درودگري معناي تقدس

    [9].كيهاني خدادر
 از يك ايراني هر باغ در ديگر سوي از شود. مي ديده گوناگون اشكال نيلوفرآبي به نيزگل جمشيد در تخت

  .باشدمي خود خاص نشانه و نماد داراي نوعي به گياهان

  
  [10] پاسارگاد باغ بازآفريني -1شكل

  آتش 4-2-1
محلي  ايراني كهن هاي باغ در شك بي است، آمده پديد دو سنگ برخورد ميانه از كهن هاي نقش در مهر ايزد
 كه شود مي استنباط چنين آباد فيروز شهر هاي هوايي عكس از [8]. است داشته وجود نيز آتش افروختن براي

 از اي شبكه با كه داشته شكل قرار مستطيل باغ محور دو تقاطع مركز در شهر، اين در آتشگاه كنوني مناره

 با آن وهمجواري كنوني نياسر"ويس" باغ به توان مي ديگر هاي نمونه از. است شده مي آبياري ها جويبار

  .نمود اشاره باغ دراين مهر آيين به مربوط غاري مدخل و كهن آتشكده

  
  [6]فيروزآباد  آتشكده كاخ در عنصرمقدس عنوان به آتش و آب عناصر حضور -2شكل
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  باد 1-2-5

 پديد مربع 2 چرخش از ضلعي هشت طرح .شويم مي بهشت آشنا هشت نام به هايي بنا با ايراني هاي باغ در

 ارتباط آن در بشر تواند با مي خداوند است كه بوده پاكان خورشيد و جايگاه رمز عدد هشت تعابيري به آمده و

 هانين دم و شود، مواجه مي دو سياليت با يعني چهارم عنصر با آدمي ها،بهشت اين هشت محل در. كند برقرار

  .كندحس مي خود سكناي با تقابل در را عالم
  فضا 1- 6-2
عنصري معمارانه است كه چون قالب و ظرفي، ديگر  "فضا"بخشند، اي كه باغ را شكل ميميان عناصر چهارگانه در

ه آورد وظيفگيرد و درعين حال كه فضاي اصلي و فضاهاي گوناگون باغ را بوجود ميعناصر و اجزاء را در ميان مي
بندي فضاها در باغ براساس معيارهاي گوناگوني همچون مقياس تقسيم دارد تا محيطي انساني را ايجاد نمايد.

توان فضاهاي باغ را به بندي براساس مقياس ميپذير است. در تقسيمها امكانهاي كالبدي آننيز ويژگي فضاها و
نشين و يا باالخانه و فضاهاي فرعي كه مجموعه هچون فضاهاي اصلي مانند سردرخانه، كوشك، شاهايي همگروه

  .گردند تقسيم كردها و... را شامل ميتر باغ همچون حمام، فضاهاي جنبي، خلوتاهميتفضاهاي كم
چه كامالً مشخص است اين نكته است كه فضاهاي اصلي در هماهنگي با ساختار هندسي همواره در نقاط آن 

گيرند. تمامي اين فضاهاي اصلي و فرعي به صورت توامان ساختار يد قرار مينمامهمي كه هندسه باغ مشخص مي
بندي كرد. توان فضاهاي باغ را تقسيمهاي كالبدي نيز مياز نظر ويژگي. بخشندفضايي و معماري باغ را شكل مي

ضايي و كالبدي باغ را توان ساختار فباز و بسته بوده و براساس آن ميبندي مبتني بر فضاهاي باز، نيمهاين تقسيم
گردد، باز شناخت و در عين حال به اين دليل كه بسياري از تغييرات كه در طول زمان در فضاي باغ حادث مي

كالبدي آن را مورد  هاي باغ است، روند توسعه و سير تكامل فضاييحاصل تغييرات در فضاهاي جانبي و جداره
پذير است كه امكان "فضا"گري نيز براي بحث و بررسي در رابطه با در عين حال روش دي. تر قرار دادبررسي دقيق

كه بر اساس شناخت اجزاء و عناصري كه  نه بر اساس يك سامانه از پيش مدون همچون مقياس و كيفيت كالبدي،
  كنند قرار داد. آورند و يا تعريف ميفضاها را بوجود مي

نمايد مورد به عنوان عنصري كه فضاي اصلي باغ را تعريف ميتوان حصار باغ را در اين روش به عنوان مثال مي
   بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد.

 معماري 1-2-7

 :از است عبارت ايراني باغ در معماري كاربردي خصوصيات

 جنبه و اندشده ايجاد ها آرامگاه محوطه و فضا براي كه آنهايي جز به( ايراني هايباغ محصور و خصوصي جنبه 1-

 .)دارند عمومي

 .باغ صاحب سليقه و خواست با رابطه در سليقه و طرح نظر از 2-

  .دوره جاري فرهنگ قالب در اشخاص سليقه خصوصي؛ مشي بر غالب معماري فرهنگ 3-
 .عناصر ميان ارتباط و فضايي ارتباط برقراري باغ؛ و بنا تلفيق 4-

 .دكننمي مجزا را باغ فضاي ايراني باغ در بنا 5-

 .آيدمينوجود به فاصلي حد و يابد مي راه بنا داخل به باغ فضاي 6-

 .دنكمي پيدا امتداد باغ در و بداي مي جريان باغ طرف به بنا داخل از آب 7-

 .گرايي فرم بنا؛ و باغ آميختگي و تداخل آب؛ در بنا تصوير 8-
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 .گرايي فرم استخرها؛ و هاض حو شكل تنوع 9-

 هر سپس و، دنكمي تقسيم بخش چهار به را باغ بيشتر كه اصلي محورهاي و خطوط اديتعد ايراني؛ باغ نقشه 10-

  .شودمي تقسيم كوچكتري هايقسمت به بخش
  هندسه 2-1- 8

 همچون تزييني هاينقش و دستي صنايع و هنر از را آن رد و است ايراني معماري و هنر اساس هندسه،

 و هنر انديشه، به ايرانيان وار مفهوم ديد زاده نگرش اين .كرد بالدن توانمي معماري عظيم فضاهاي تايكاري كاش
 نظاره به قايالند، آن براي كه چهارسويي و جهان از ايراني مردم فهم در را آن توانمي و است انساني محيط

 را هاه شالود و ساختارها تا شناسي زيباي و زيبايي از ايراني معماري از اي گستره هندسي نگرش اين .نشست

 و نيارشي مسايل فضايي، گيريلشك و تعريف هندسه، از ايراني معماري ساختاري تأثير .گرددمي شامل

- مي شكل باز و بسته فضاهاي پيوند در كه ايراني باغ در تأثيرگذاري اين د.دهيم قرار تأثير تحت را يكياستات

 هستيم آن شاهد فضاها، هندسي گيريلكش زا گذشته باغ، در ما و خوردمي چشم به هاعرصه تمامي در گيرد،

 علت يك عنوان به هندسه .گيرندمي قوام هندسه با و درآمده نظم به نيز طبيعي هايعرصه و باز فضاهاي كه

 درختكاري، رديف فرعي، و اصلي محورهاي حصارها، كلي، تناسبات و ابعاد به باغ، در هاعلت ساير كنار در مادي

 حال عين در ساختارها اين .پردازدمي مسلط هندسه به كلي طور به و آب عبور و رحضو نحوه آب، هايجوي

 و است باغ نهايي شكل به رسيدن تا اوليه مفاهيم و هاايده از مجموعه بخشيشكل هايبنيان و هاشالوده حامل
 نيز ايراني باغ وممفه به بخشي شكل در هستند اهميت واجد ايراني معماري در هندسي اصول كه اندازه همان به

 .دارند نقش

 شده محاسبه و دقيق بسيار هندسي ساختار اساس بر ايراني باغ كالبدي طرح ايراني؛ باغ هندسي ساختار

 باغ، كالبد هندسي ساختار .باشدمي مستطيل يا و كامل مربع شكل به عمدتاً باغ بيروني محيط .است يافته شكل

 قرار آن هندسي )شكل مربع يا مستطيل( پالن بر دقيقا است، بيرون و درون فضاي كننده جدا كه خارجي ديواره

-مي تعريف مستطيل يا مربع هندسي شكل مبناي بر باغ بيرون و درون ميان قطعي مرز ايراني، باغ در .گيردمي

 .باشدمي نيز دروني فضاهاي تقسيم مبناي و پايه باغ بيروني حدود تعيين بر عالوه هندسي تناسب اين اما شود،

 خاصي اهميت از دادهمي نشان روشن و ساده را باغ اجزاي بين فاصله كه مربع شكل ايراني، باغ در واقع در

 به هم، بر عمود خطوط توسط خود، هندسي ساختار از تبعيت به باغ درون كلي فضاي .است بوده برخوردار

 ندنكمي تقسيم قسمت چهار به را باغ يفضا كل هم بر محورعمود دو عمدتاً .شودمي تقسيم تريجزيي فضاهاي

 در اصلي بناي گاه مثالً .ساختندمي مختلف نقاط در شده تقسيم فضاي با متناسب نيز را باغ درون كوشك و

 يك باغ اصلي بناي كهاين يا بودند اطراف در سردر و فرعي بناهاي و شدمي ديده طرف چهار از و بود باغ وسط

 طولي محور امتداد در سوم يك نسبت به كوشك نيز هاباغ از برخي در .اطراف در فرعي بناهاي و بود طرف

 آبنما عنوان به شكل مستطيل فضاي يك يا و كرت ميان يك حتماً بنا مقابل در هاباغ اين تمام در اما .قرارداشت

 كه هاييباغچه هاآن جانب در و گرفتمي قرار آب هايجوي و يك بار مسيرهاي كرت ميان طرفين در .قرارداشت

 )كرت خاكي برجسته مرز( خُرند با كه هاكرت اين .شدندمي تقسيم هاكرت به هم بر عمود خطوط توسط خود

 معمول مربعي كاشت ما كشاورزي در كه است ذكر به الزم البته .بودند مربع شكل به عمدتاً شدند،مي مرزبندي

 است مستطيل يا مربع شكل به كه باغ از بخش هر ست،ا شدهمي تقسيم مربعي صورت به آب و زمين و بوده

- مي كاشته دارد ترطوالني عمر كه درخت يك مربعي شبكه اين رأس هر در .شوديم  تقسيم كوچك هايمربع به

 ترتيب همين به و متوسط عمر با درختان آن رأس هر در و تقسيم كوچكتر مربع به هامربع اين سپس و شود
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 كه بوده دقيق قدري به هندسي نظم اين.  [11] شوديم كاشته آنها ميان هايمربع رأس در كوتاه عمر با درختان

 بود ايهنگو به عملكردي نظر از نظم اين همچنين .است شدهمي ديده درختان رديف دندركمي نگاه طرف هر از
 كلي شكل و شدهمي حفظ طوالني نهاي زما تا رفته بين از درختان احتمالي جايگزيني و زمان گذشت اثر در كه

 از خالي باغ از اعظمي قسمت ناگهان و شده فراهم درختان همه منظم نورگيري امكان و رفتنمي بين از باغ

 كاشت نظام ها،بندي كرت آبنماها، مكان آب، جريان مسيرهاي باغ، بيروني مرز بنابراين .است شدهنمي درخت

 شدهمي مشخص دقيق هندسي ساختار براساس باغ، هايتمانساخ و كوشك قرارگيري محل گياهان، و درختان

- يمتقس مبناي بر ايراني باغ كالبد شده باعث دقيق بسيار هندسي نظام اين گفت توانمي كه طوري به .است

 پس .باشد شده تعريف و مشخص كامالً آن تقسيمات تمامي قطعي مرز و حد و گيرد شكل تناسب با هاييبندي

 ايه شد تعريف و مشخص بسيار هندسي ساختار داراي ايراني باغ كه گرفت نتيجه گونه اين وانتمي كلي طور به

 ساختار اين به منجر پيشين فاعلي و مادي هايتعل ساير كنار در مادي علت يك عنوان به نظم اين كه است

  .است شده سازيباغ صورت يا هندسي
  

  اسالمي باورهاي ديدگاه از ايراني باغ 3-
همانند  .است بوده سرزمين اين ساكنان عالقه مورد زارها همچنان درخت و ها باغ ايجاد نيز اسالمي رهدو در

 از برخي جا اين در [9]. داندمي از بهشت شده رانده موجودي را انسان نيز اسالم دين الهي، اديان ساير

  . است داده شده بتنس قرآن در شده داده وعده بهشت مفاهيم با ايراني در باغ موجود خصوصيات
 بهشتي هاي غرفه 1-3

 اندداده انجام صالح عمل و آورده ايمان كه كساني عنوان پاداش به بهشتي غرف راز عنكبوت سوره 29 آيه در

 جمع غرف كلمه .بود خواهند جاودانه آن در افراد نيكوكار و است جاري نهرهايي غرف اين در است شده نام برده

 از آب ايراني جوي هاي باغ اكثر در .دارد قرار بلندي در كه است بسيار زيبايي خانه معناي به كه است غرفه

   [9].شود مي جاري باغ كل در عمارت جلوي حوض به از ريختن پس و گيرد مي سرچشمه كوشك زيرين طبقه
  . دانست قرآن در بهشتي هاي باغ از تشبيهات گرفته الهام را كامال ايراني باغ طراحي توانمي بنابراين 

 بهشتي نهرهاي  2-3

 :شودمي رودخانه بيان 4 از متشكل بهشت محمد سوره 15 آيه در

 )اسن غير ماء انهار من. (شود نمي قطع وقت هيچ كه زالل آب از اي رودخانه 1-

 طعمه) تغيير لم لبن من انهار( .كندنمي تغيير وقت هيچ آن مزه كه شير از اي رودخانه 2-

 اين  از تشبيهاتي تواندمي ايراني باغ در موجود نهرهاي كه )الشاربين خمره من (انهار شراب از اي رودخانه 3-

  باشد. رودها

  
   كاشان فين باغ در آب تقسيم نظام 3- شكل
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 جنت وسعت 3-3

 به اصلي انداز چشم وجود .است ها آن وسعت ايراني بناهاي خصوصيات از االرض يكي و السماوات عرضها جنه

 آن نقش طرف دو در بلند درختان شكافتن و كوشك روبروي در طولي باغ محور در كشيده ممستقي شكل

  كند. مي گرجلوه تر طوالني را باغ كه دارد انداز چشم ايجاد در اساسي

  
  چهلستون باغ در خطي انداز چشم ايجاد 4- شكل

 محيطي عوامل مجموعه بررسي 4-

 ياري مي ايراني باغ داري نگه و احداث و طرح فكر به در رسيدن را نايرانيا ويژه معرفتي ديدگاه دو كلي طور به

 : دهد

 اقليمي شناسي محيط 1-

  ]12[ تعهدي شناسي محيط 2-
به  ايراني باغ و است بوده محيط هر طبيعي شرايط و تابع عوامل معماري همانند سازي باغ هنر اول ديدگاه در
 فضاي گسترش و رشد براي هوايي و آب شرايط مساعد ندهكن فراهم پيوسته (واحه) هم به ايمجموعه شكل

 مسايل از فراتر ...كند مي جوي عمل اوضاع كنترل و اقليمي شرايط تنظيم و اكسيژن و توليد رطوبت سبز،

 مبناي ايراني اعتقاد و آن فرهنگ در كه گردد، مي مطرح تعهدي شناسي محيط ديدگاه بعدي، در اقليم به مربوط

 گيرند.مي قرار متعهدانه شناسي محيط اين براي اي منزله مقدمه به و شناسي محيط اين

 كنار در همواره عامل دو اين و ديدهنمي فرهنگ خود از جدا را محيط با خود برخورد هرگز ايراني در نتيجه، 

 خويش جايگاه در چيز هر قرار دادن كه حكمت مفهوم به توجه با كنند. مي پيدا معنا باغ ايراني در يكديگر

 در چيز هر باغ ايراني در .است بوده و علمي حكيمانه حركتي بلكه تفنني نه اقدامي ايراني سازي باغ است،

 هندسه و آب، گياهان، مصالح، و مواد از استفاده است. گرفته خويش قرار هايشايستگي و هابايستگي جايگاه

 اقليم، و زيست محيط از ايراني عميق و شناخت است پذيرفته صورت آگاهانه بسيار ايراني باغ ايجاد در طرح

 متعالي اقليمي طراحي نوعي از باغ ايراني كه اي گونه به داده مي نشان وي به را مصالح از صحيح استفاده جهت

  . است بوده برخوردار

  هدف باغ سازي - 5
قصري را شكل داده است و  ممكن است اهداف متفاوتي براي ايجاد باغ وجود داشته باشد. مانند باغي كه پيرامون

ولي . براي استفاده همگاني طراحي و ساخته شده باشد يا باغي كه برگرد آرامگاهي ايجاد شده باشد و يا باغي كه
ها وجود دارد. نهاد انسان نشيني با طبيعت است، كه به صورت كشتي درهمواره يكي از اهداف كلي باغ وصول هم

  كند،ت جدا ميزندگي شهرنشيني انسان را از طبيع
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خواسته  در اين حركت طبيعت در رابطه با يجامعه، منته دعوتي است از طبيعت به درون شهر و سازيباغ 
آيد كه نه طبيعت كامل مي شود و به صورتي درهاي مختلف به نظم كشيده ميها به گونهها و فرهنگ آنانسان

  .عناصر تشكيل دهنده باغ است به عناصر ديگر از بلكه حاصل كاركنار آمدن هر يك ،است و نه معماري تنها
  

  گيرينتيجه
هاي منظرسازي بوده كه حاصل تعامل  ترين شيوه باغ ايراني به گواهي تاريخ از قديميد كه شدر اين مقاله مشخص 

. فرهنگي، تاريخي و اقليمي انسان و طبيعت است و توانسته به بهترين شيوه به آراستن فضاهاي انساني بپردازد
 تاريخي مختلف دوران در و خود توسعه مسير در عظيم هنر اين جغرافيايي خاستگاه سرزمين ايران به عنوان

ود سرمشق خ حيات تاريخ طول در ايراني باغ. است كرده خلق كالبدي و كاركردي لحاظ از را باغ مختلف هاي گونه
 اقتضاي به ايراني باغ مختلف هاي گونه بين از .است بوده ديگر هاي سرزمين از بسياري سازي باغ و الگويي براي 

 اصول از برخورداري با كه اند شده برده ها سرزمين آن به خاصي هاي گونه مقصد، كشور سرزميني هاي ويژگي
   د.دا جاي ايراني باغ  زيرگروه در را آنها توان مي مشترك
 .دانست خداوندي طبيعت و انسان هحكيمان رابطه عنوان به بايد را ايراني باغ گفت توان مي نهايت در

  .است پذيرامكان ايراني زيست محيط و ايراني اصيل فرهنگ شناسايي طريق از رابطه اين رمزهاي و راز شناخت
 قرار خويش هاي شايستگي و ها بايستگي مجراي در عنصر هر ايراني، باغ ساختار در عوامل اين دقيق ارتباط با

 .شود مي جاودانه و هماهنگ كيهان قوانين با خويش كمال جهت در حكيمانه اي هگون به ايراني باغ و گيردمي
 مي او حوايج برآوردن صدد در متافيريكي و فيزيكي ابعاد درتمام انسان نياز نظرگرفتن در با ايراني باغ بنابراين

يم استفاده بنيادهايي عهمجمو از راستا اين در و آورد وجود به را"زيبا و سودمند فرخنده، پيوند اين" تا باشد
 ليكن باشد، شده تغييراتي دچار ايراني باغ تاريخ طول در خود صورت در است ممكن چند هر بنيادها اين .نمايد

 معماران استفاده مورد هاييشاخص مجموعه  عنوان به تواندمي و است داشته تداوم همواره محتوا لحاظ از

  .گيرد قرار منظر
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