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   ي باغ ايرانيدهندهشكل رويكرد معناشناختي عناصر و فضاهاي 
  

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

  
   چكيده

» ت باغ ايرانيكلي«در  افزايي عناصر باغ و بازشناسي برخي رموز پوشيده هاي هم اين مقاله بر آن است كه به بررسي جلوه
. از آنجايي كه براي تحليل باغ ايراني به منظور دستيابي به نقش عناصر، نيازمند شناختي فراگير از نحوه بپردازد

هاي  هاي فرهنگي محيطي است تا در محيط باغ ايراني جوشيده از ارزش باشد.گيري باغ ميها بر شكلتاثيرگذاري آن
پاسخگوي نيازهاي مادي و معنوي انساني در برقراري ارتباط با طبيعت باشد. حال ها و اشكال گوناگون،  مختلف، مقياس

هاي  ها و محيط است در اقليم  سازي ايراني چيست و چگونه توانسته مسئله اينست كه رمز و راز ماندگاري الگوي باغ
  متنوع، سازگار و كاربردي شود؟

هاي ايراني، به باورها و اعتقادات ديني، زبان اشاره و رمز،  باغو سازندگان  معماراندهد كه  مطالعات موجود نشان مي 
ها هاي مشترك آن نظر داشتن ويژگي به ويژه دانش ضمني محيطي موجود تكيه كرده و عناصر طبيعي مورد نياز را با در

بسياري از  اند. نتيجه نهايي اين همگرايي، كليت پر راز و رمزي است كه ضمن لحاظ به طور هماهنگ به كار بسته
گرايي در ايران و بسياري از مناطق جهان  هاي عميق طبيعت هاي زندگي و معيشت، به زيبايي موجب تجلي اليه واقعيت

و  بوده تداوم در حال ايران سازي باغ تاريخ در طول همواره شده ذكر هاي برآمده از مجموعه عواملاصول و شاخص است.
 توسط تواند مي آينده در و شده حفظ همواره اصلي آن هايشاخص و ولاص مادي، هايصورت در تفاوت وجود با

  .گيرد قرار توجه مورد معماران
  

  فضا.ايراني، معناشناختي، نمادگرايي،  باغ ايراني، عناصر باغ كليدي: هاي واژه
  

   مقدمه
ن در آن دمي بياسايند و آيد، گذشته از فضايي عملكردي كه مردماگونه كه از ايده و تعريف آن برميباغ ايراني آن

  .تفرج كنند، خود مفهومي نقش بسته بر سرزمين و برآمده از فرهنگ و شكل گرفته در آداب و رسوم مردمان است
اگر معماري ايراني عصاره و تبلور انديشه ايراني در مواجهه با فضاي زيست انساني است و اگر شهرهاي  

مان را با خود دارند، دور از ذهن نيست اگر تصور كنيم سرزمين تاريخي ما همواره رنگ خاك و طعم آب جاري در
اند؛ چه به آنگاه كه هاي انسان ايرانيشان، دورنمايي از آرمانگيريهايمان نيز گذشته از انديشه هاي شكلكه باغ

شان گردد بخششان نيز نماد فكر و انديشه و عناصر هستي گرداندند تا باغبا حفظ تقديس، آب را چنان در باغ مي
دانستند و تمناي جاودانگي را در باغ تجربه ميبرين ميو چه به زماني كه بيش از هميشه باغ را تمثيلي از بهشت

هاي گيرد، جلوههاي فرهنگي شكل مياين صنع برآمده از فرهنگ، چون هر پديده ديگري كه در چهارچوب. كردند
گذارد. اين تأثيرات در حوزه فرهنگي، بيش از هر ش بر جاي ميخود را در وجوه گوناگون فرهنگ و هنر سرزمين

روست كه باغ در شعر فارسي از دير خورد. از اينچيز در ادبيات و شعر پارسي، معماري و هنرهاي ايراني بچشم مي
باز، اهميت و جايگاه خاص خود را داشته است، چه در اشعار فردوسي، منوچهري و نظامي كه بيشتر اشعاري 

دهند و چه در تر را در ارتباط با شكل و نوع باغ بدست ميصيفي و تصويري هستند و بالطبع اطالعات روشنتو



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 2

خورد، كه اين موضوع خرتر همچون اشعار حافظ و سعدي كه كاربرد استعاري از باغ بيشتر به چشم ميأاشعار مت
 .نماياندالبته خود گستره توجه به باغ را نيز مي

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

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

  
  روش تحقيق

به  تحليلي و توصيفي رويكردي با تا است الزم ايراني هايباغ در محيطي و فرهنگي بنيادهاي بررسي منظور به
 تحليلي حاضر مطالعه در تحقيق روش. شود ايراني پرداخته هايباغ در جودمو ساختاري و كالبدي عناصر مطالعه

 و قبل ايران در تاريخي شواهد و هاي موجود نمونه اسنادي روش به پژوهش اين انجام منظور به .توصيفي است –
   .است گرفته قرار تحليل و مورد تجزيه اسالم از بعد

 در مداخالتي سازوكارهاي و نوع توصيفي اي در رويه ، سازي باغ هاينمونه به استناد با رويكرد اين در

 مواد و منابع مطالعه با است. سپس بازبيني قرارگرفته و شناخت مورد ايراني هايباغ كالبدي ساختار و عناصر

   ت.اس شده پرداخته مربوط طراحي معيارهاي و اصولي مباني ها باآن تطبيق به تحقيق
  

  ايراني عناصرباغ و ساختار در باستان يانايران 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 ايرانيان اعتقادات نيز با آن رموجود د 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 وردكيست؟درجه آ 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 ههندس

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

   شود. مي طراحي هادرجوي آب گردش سيمتق 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 توان مي 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 ابداعات

 .[5]گذاشت  ظهور عرصه
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  [6]باغ چهار الگوي و پاسارگاد-1شكل

  
  عناصر 1- 2
 آب 1-2-1

ايرانيان  اعتقادات در آب الهه آناهيتا . دارد كهن اي يشهايراني ر باغ در نيز چهارگانه عناصر از يك هر به توجه
دل  در بهشتي شود مي تقسيم قسمت چهار به مظهر خود در كه بخش حيات آب است و داشته حضور همواره
 .[7]آفريند  مي بيابان

 را هستي دايمي جوشش ذكري صورت به بلكه نداشته گونه 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 كرمتذ

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

 خشك 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 ندگيسرز آيتي از
  گياه 3-2-1

پنجم  مقدس عنصر عنوان به را درخت و است زندگي گوناگون درخت هاي شكل از سرتاسرمملو هخامنشي هنر
، »دارويد«و » دار«به  درخت ايراني محلي هايگويش در .است چهارگانه عناصر از او هستي كه آنجا از كرده ياد

 تقدس و است ستاينده به معناي درودگر و ستايش معناي به درود است. شده تعبير» درودگر«و به » درود«

 رخداد در بازآفريدگي است رازي و رمز خود درخت با آن معناي ارتباط و فرهنگ ايراني در درودگري معناي

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

 .باشدمي خود خاص نشانه و نماد داراي نوعي به گياهان

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

  
  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

 نهاني 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

آورد وظيفه گيرد 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 مقياستقسيم 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 چون فضاهاي اصلي مانند سردرخانه، كوشك، شاههايي همگروه

  .گردند تقسيم كردا و... را شامل ميهتر 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 نمايد قرار ميمهمي كه هندسه باغ مشخص مي
بندي كرد. توان فضاهاي باغ را تقسيمهاي كالبدي نيز مياز نظر ويژگي. خشندبفضايي و معماري باغ را شكل مي

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

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

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

نمايد مورد توان حصار باغ را به عنوان عنصري كه فضاي اصلي باغ را تعريف ميدر اين روش به عنوان مثال مي
   بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد.
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  اسالمي باورهاي ديدگاه از نيايرا باغ 3-
همانند  .است بوده سرزمين اين ساكنان عالقه مورد زارها همچنان درخت و ها باغ ايجاد نيز اسالمي دوره در

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

  . است داده شده نسبت قرآن در شده داده وعده بهشت هيممفا 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 لمهك .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

  
 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 مستقيم شكل

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

  
  چهلستون باغ در خطي انداز چشم ايجاد 4- شكل
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 محيطي عوامل مجموعه بررسي 4-

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

 : دهد

 اقليمي شناسي محيط 1-

  ]10[ 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 كننده فراهم پيوسته (واحه) هم به ايعهمجمو 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 نيايرا 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  داشته باشد. مانند باغي كه پيرامونممكن است اهداف متفاوتي براي ايجاد باغ وجود 

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

  كند،زندگي شهرنشيني انسان را از طبيعت جدا مي
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 بلكه حاصل كاركنار آمدن هر يك از ،تنهااست و نه معماري 

  
  گيرينتيجه

هاي منظرسازي بوده كه حاصل  ترين شيوه باغ ايراني به گواهي تاريخ از قديميدر اين مقاله مشخص گرديد كه 
شيوه به آراستن فضاهاي انساني  تعامل فرهنگي، تاريخي و اقليمي انسان و طبيعت است و توانسته به بهترين

 مختلف دوران در و خود توسعه مسير در عظيم هنر اين جغرافيايي خاستگاه بپردازد. سرزمين ايران به عنوان
ود خ حيات تاريخ طول در ايراني باغ. است كرده خلق كالبدي و كاركردي لحاظ از را باغ مختلف هاي گونه تاريخي

 به ايراني باغ مختلف هاي گونه بين از. است بوده ديگر هاي سرزمين از بسياري يساز باغ سرمشق و الگويي براي 
 از برخورداري با كه اند شده برده ها سرزمين آن به خاصي هاي گونه مقصد، كشور سرزميني هاي ويژگي اقتضاي
   د.دا جاي ايراني باغ  زيرگروه در را آنها توان مي مشترك اصول
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 معمارى ارايه تأثير تحت آن فرم انديشه اين تبلور براى اما باشد، نيز مى هشتب تجلى براى مكانى همچنين

 پنهان مفاهيم .شود مى بهشت آور ياد كه است محيط باغ از دريافتى درك بلكه گيرد، نمى قرار بهشت از شده

 ى نقشه زير در انپنه اى به نقشه تبديل كه كرد پيدا توان مى نيز ديگر بناهاى از بسيارى در باغ را معمارى در
 ى بيان هنرمندانه و عالم در موجود رموز كشف به توانمى را شده گفته تمامى مفاهيم ىريشه .است شده اصلى
 تطبيقى پژوهشى ديگر هنرهاى ساير و معمارى در يكسانى مفاهيم به توجه با .كرد بيان ايرانى معمار توسط آن

   .باشد موثر باغ ى مفاهيم نهفته بهتر درك در كه دكن آشكار را مبهمى نكات تواندمي هابين آن
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