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 چکیده

 محیطهدای سداماندیی در طبیعدی مقدد  عناصر خاص کاربرد از است تلفیقی باغ سازی، تاریخ سابقه ی درخشان خوددر با منظرایرانی

 در کده چهارگانده عناصدرمقد  میدان در .آمده اندد گرد یم کنار در منظم به طور این عناصر، به ایرانیان نگاه نوع به توجه با که انسانی

 قرار مطالعه مورد کمتر متأسفانه که باشد می ایمیت حائز بسیار ایرانی باغسازی و معماری در )آتش( نور نقش دارد، وجود ایرانی فرینگ

 در نورپردازی و نور تاریخی نقش بررسی به موردی روش مطالعه نیز و اسناد به رجوع و تاریخی روش از استفاده با نوشتار این .است گرفته

 کرانه در باغ برجسته نمونه یای از یکی عنوان به بهشهر در صفوی دوره باغهای مهم از شاه باغ بر تأکید با و پرداخته ایرانی باغ و اریمعم

قدرار گرفتده  بررسدی نهرمدورد و استخر حاشیه در و باغ در را شبانه نورپردازی شیوه الخصوص علی باغ در نور حضور خزر، دریای جنوبی

  .است

 و ایرانی فضایای در نور زیباشناسانه و کارکردی ایمیت به توجه با است، ایرانی شیوه به فضا نورپردازی رایکاریایی برای یافتن قالهم یدف

 نور وآیینی مذیبی نقش یادآور مزبور باغ در نورپردازی و نور که نتایج این به دسترسی و نور، با چهلستون باغ آذین و آرایش درشیوه نظم

 سدبز فضدایای طراحدی محیط در زیباکننده عنصر یک عنوان به نور از بهریمندی چگونگی در را اصولی میتوان است؛ ایرانی ریمعما در

 .کرد اخذ شهری

 

 .بهشهر چهلستون باغ ایرانی، منظر نور،: کلیدی واژگان

 

mailto:Mehdinezhad.architect@gmail.com
mailto:Fallah_mohsen87@yahoo.com


International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 

2 

 

 مقدمه

ایرانیان یمواره به عنوان یکی از تلفیق معماری و طبیعت با رویکردیای مختلف سبقه ای طوالنی در تمدن بشری دارد.

پایه یای تاریخی تمدن، نگایی ویژه به باغ و باغ سازی به عنوان یکی از مظایر طبیعت داشته اند.این نگاه ویژه تا آنجا پیش 

 از طبیعی عناصر قداست .است پایدارمانده قرون طی و درآمده مذیبی آیین یک صورت به می رود که ارج نهادن به طبیعت

 محصولی پیدایش سبب گشته اند زمین تلقی روی بر خداوند آیه یای عنوان به اسالم دین در بعدیا که نور و گیاه آب، هجمل

 .است یدیه کرده جهان به را منظرسازی شیوه یای قدیمیترین از یکی که شد ایرانی باغ نام به

 مقد  فضایای تمامی که نحوی به میباشد، وندخدا صفات از اسالم آیین در و مهر مظهر اسالم از پیش آیینهای در نور

مادی  ابزار و مصالح یمانند آن از که بوده حدی تا نور از ایرانی معماران شناخت .میکنند پیدا یویت نور با ایران در باغ ازجمله

بهره  بغایت طبیعی رعنص این از یم ایرانی باغ .یستیم ایرانی معماری در مختلف عناصر با آن تلفیق شاید لذا میبردند، بهره

 از وزیباتر میشود ایجاد باغ درختان و گیایی عناصر از نور عبور با که روشنهایی سایه باغ، ابنیه در نور زیبای بازیهای است، برده

 .میافزاید فضا مطلوبیت و زیبایی بر ایرانی باغ در نور و آب جمع آنها یمه

 ساله چندین سابقه علیرغم و کرده توجه فضا در آن حضور نحوه و یه،سا و نور به مقد  پدیده یک به عنوان ایرانی باغ

 در نور جایگاه بر عالوه مقاله این .برآمدند ایرانی باغ در نور تحلیل و شناخت درصدد متخصصان از کمی شمار باغسازی،

 .میپردازد بهشهر چهلستون در آن تحلیل و ایرانی باغ در نور مصادیق به معماری

 

 ایرانی هایآیین در نور

 انکار قابل غیر ایرانی معماری در آنها تأثیر ایرانیان؛ نزد در( نور) آتش و خاك باد، آب، چهارگانه عناصر تقد  به توجه با

 داد، قرار تأثیر تحت بسیار را متأخر ادیان که مهر، آئین علیالخصوص باستان ایران ادیان طبیعتگرای رویکرد".است

 انسدان نگدرش طبعداً .بود قائل طبیعت از دیگری عناصر و چشمه غار، کوه، آب، ماه، خورشید، نور، برای را خاصی معانی

 مقدد  نمادیدای بهکدارگیری درصددد فضدا خلدق ینگدام بده دارد، احاطده آن بدر اسدطوریای جهدانبینی کده عصدری

 (22، 1331منصوری،)برمیآید

 در راسدتی از جلویدای آتدش .بود عناصر تمامی ندهکن پاك و ناپاکی یر از عاری(نور)آتش عنصر ماییت زرتشت آیین در

 جایگدایش آورد روی پاکیداش و درسدتی بده که کسی یر و کرده پاك یو  و یوی از را او پرتوافکنی بر عالوه که است آدمی

 انویایزدب و خورشید فروغ و نور آفتاب ایزد ستایش به مهریشت و یشت آبان اوستا در .بود خواید بهشت یعنی روشنایی سرای

 مانندد دارندد پررندگ حضدوری اسالم از پیش معماری در آب و نور رو این ؛از(1332جوادی،)است یافته اختصاص باران و آبها

 جنبههای به بوده،توجه نمادین کامالً بیشاپور معبد نمای آب".بیشاپور آناییتای معبد در نور انعکا  و آسمان نور خالص حضور

 (.22، 1333سرفراز،)"شود می دیده باغها و مساجد چون اسالمی معماری در عدیاب( نور با آن ترکیب)آب معنایی

 واژه دیخددا،)تعدالی خددای یای نام از نامی نور دیخدا نامه لغت در است، خداوند جلویهای و صفات از یکی نور نیز اسالم در

 .فرقان در است ولرس نام و قرآن از است آیتی نام یمچنین است؛ قرآن یای سوره از یکی نام و( نور

یا منور النور یا خالق النور  نُورلاا نور ی آمده؛ است یمراه نور با که خداوند صفات از صفت ده کبیر جوشن دعای14 فراز در

ی یا مدبرالنور یا مقدرالنور یا نورکل نور یا نورا قبل کل نور یا نورا بعد کل نور یا نورا فوق کل نور یا نورا لیس کمثله نور که حداک

 از تقد  نور در دین اسالم است.

 از یستی کل که دانست چراغدانی در چراغ مانند را نورش گشت، معرفی نور عنوان به خداوند که آن بر عالوه نور سوره در

 درِّی کَوکَدب أَنَّهداکَ الزُّجاجدۀُ زجاجۀٍ فی الْمصباح مصباح فیها کَمشْکاةٍ نُورِه مثَلُ والْأَرضِ السماوات نُور اللَّه. یابد می روشنی آن

 و یشداء منْ لنُورِه اللَّه یهدی نُورٍ على نُور نار تَمسسه لَم لَو و یضیء زیتُها یکاد الغَرْبِیۀٍ و الشَرْقیۀٍ زیتُونَۀٍ مبارکَۀٍ شَجرَةٍ منْ یوقَد

 بده درخدت و ندور تلفیق آیه این در دیگر درنگ قابل نکته( 32آیه نور، سوره.) علیم شَیء بِکُلِّ اللَّه و للنَّا ِ الْأَمثالَ اللَّه یضْرِب

 .است مقد  طبیعی عنصر یک عنوان
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 ایران معماری در نور

 آیدین صدورت بده زمدان مدرور بده که بوده یمراه نور جمله از مقد  عناصر کارگیری به با ایران در شهرسازی و معماری

 بدرزن و کدوی بستن آئین معنای به چراغانی است؛ جلویها این از یکی ایرانی فضایای و شهریا در چراغانی آیین .است درآمده

 لغتنامده)اسدت آمدده یدم چراغبدارونی و چراغبدارانی چراغدونی، شادی، و جشن معنای به که است عروسیها و جشنها در شهر

 .(اسالم جهان دانشنامه -چراغانی واژه دیخدا،

 ایران معماری در. نور سوی به ظلمات از سیر از یباز بسیار تعبیری دید، می رخ فضا دو اتصال محل در معماری در نور

 در کشش راستای در نور از شود، می کنترل و یدایت پیوسته و شود نمی وارد فضا در ناآگایانه صورت به نور وقت ییچ

 بازار راسته در یدایت نقش ریتم و زیبایی ایجاد بر عالوه بازار مانند فضایایی در کننده یدایت انوار شود؛ می استفاده معماری

: مانند است ایرانی معماری در آن ایمیت مؤید خود معماری در نوری عناصر به مربوط یای واژه تعداد .دارد عهده بر نیز را

 و ... . تهرانی پاچنگ، پالکانه، گلجام، روشندان، ارسی، یورنو، خانه، جام مشبک، پنجره و در شباك، روزن،

. مصدنوع عناصدر و طبیعدی عناصر ترکیب از یافته سازمان(الف-1331 نتاج، حیدر. ك.ر)آیینی و مقد  است فضایی باغ،

 سدطح بدر آن بازتاب. کند می ایفا دلپذیر نقشی باغ عملکرد و زیبایی تکمیل در عناصر سایر یمراه به که است عناصری از نور

 درختان وبرگ شاخ البالی از نور عبور. دکن می چندان دو را محیط زیبایی و نماید می خلق را بدیعی مناظر آن شکست و آب

 .آورد می وجد به را ناظرین و کرده پدیدار باغ فضای در متنوع و زیبا یایی نقش

 بدر" ندور؛ و آب ترکیدب جملده از شود می دیده وفور به ایرانی معماری در آن اسا  بر فضا تعریف و مقد  عناصر تلفیق

 صدورت بده کده آبدی حدوض اول .اسدت داشدته مقدسی جایگاه ایرانی معماری رد حوض نوع دو باستانی یای آیین باور اسا 

 بده رو و بندا اصلی ایوان روبروی ویژه به یا ایوان جلوی در که حوضی دوم و شد می ساخته یا مهرابه گنبدخانه زیر در سنگاب

نورگیریای سدقف و انعکدا   (. یر دوی این حوض یا با نور تعریف می شود.1131311)خوشنویس،  "جنوب استقرار می یافت

 ایوان جلوی یای حوض آب سطح بر خورشید نور انعکا  از". کند می ایجاد ماوراء با را ماده اتصال گنبدخانه حوض در آن نور

 بدر منطبدق تداریکی و ندور مبدارزه از زیبدایی حکایدت که آمد درمی نمایش به آن بر مشرف ایوان تاق در سایه و نور از رقصی

 (.1131311)خوشنویس،  "است داشته ایرانی مهری کهن باوریای

 در شدد، مدی اسدتفاده نما آب یا کرت میان طرف دو در افکن سایه درختان از( نور تعدیل) سایه ایجاد برای ایرانی باغ در

 تاس روزیده یم که زیتون درخت مانند سازد می منور را زمین که خدا نور است، الهی رحمت نمایش درخت اسالمی فرینگ

 درختی او ذات تجلی و دارد می عرضه انسان بر را خود درختی در خدا گاه اسالمی متون در(. 1333نژاد، محمودی) چراغ یم

 و سدبز -یمیشده کاشدت نظدم با ایرانی باغ اصلی محور در درخت. افشاند می نور اطراف به باشد، گرفته آتش که چونان است

 در خورشید نور حضور امکان مختلف، فصول در متنوع منظر از مندی بهره بر عالوه تا( 1343پیرنیا،) شود می کاشته دار خزان

 .باشد داشته وجود محور در زمستان فصل

 مدی برخورد دیگر یای گون به شب طول در اما شده، تأمین نوری یای کننده یدایت و یا کننده کنترل با روز طول در باغ نور

 خاص، یای مراسم ینگام .گرفت می صورت فانو  یا شمع کمک به نورپردازی تی،نف یای چراغ ساخت از پیش تا .است شده

 چدراغ داخل در شمع از استفاده با نور نیز گاه و کردند، می روشن جالب صورتی به را باغ فضای شمع، زیادی تعداد افروختن با

 ای صدفحه روی بده شدمعدان در بلندد یای شمع از گذشته باغ، در ویژه مراسم ینگام به و گردید می تأمین بلورین الله یای

 داده قرار یایی شمعدان نیز یا آبرایه و استخر کنار در. ساختند می شناور استخر در را آن و داده قرار مومی یای شمع چوبین

 عندوان به فلزی یای ستون قاجار دوره اواخر در .آورد می پدید را انگیزی دل منظره آب در آنها نور انعکا  نتیجه که شد می

 (.ب -1331 نتاج، حیدر)شد می گذاشته کار باغ سطح در زنبوری و نفتی یای چراغ پایه

 دلیدل بده آییندی و مدذیبی اول نقدش اسدت؛ داشدته نقش دو ایرانی فضاسازی و معماری در تاریخ طول در نور این بنابر

 .مذیبی و ملی یای شادی و یا جشن بخشیدن آذین دوم نقش و نور قداست
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 بهشهر چهلستون باغ در نورپردازی و نور

 در" .است داشته قرار آن وسط در)چهلستون(دیوانخانه عمارت و بوده بهشهر یای باغ مجموعه اصلی یسته چهلستون باغ

 دسدتی قدایق بدا مهتداب یای شب استخر میان در که بود شده احداث مترمربع 211 مساحت به بزرگی استخر عمارت، جنب

 بنددی قلعده کده اسدت طوالنی خیابانی باغ اصلی بنای جلوی"(. 12231314)قلعه بندی،  "بوده اند یسرگرم و تفریح مشغول

 روان جدوی ایدن در آب دائمداً شدده سداخته خانده دیوان جلوی که حوضی از و است جاری جویی آن وسط بوده فرش سنگ

 (.23231322)ستوده،"است

 یدا باغچده در میدوه و ندارنج درختان بلند، سرویای طرف دو رد" :است کرده توصیف چنین را باغ 1233 سال در فریزر

 در و آنهدا پدای در زینتدی یای درختچه و باغ دیواره تا خیابان اطراف در بلند درختان دارد، روان آب یای جوی و شده کاشته

حوضدی  از یدزن (. ملگوندف23231322)سدتون،"چهلسدتون عمدارت و آب مسدیر خودنمایی با زیبا پرسپکتیو یک ایجاد نهایت

 21 عرضداً کده است حوضی چهلستون عمارت برابر در" :نیست آن از اثری حاضر حال در که کند می صحبت شکل مستطیل

 و دروازه تدا سدنگی اسدت جدوئی آن طدرف دو در .چراغدان حوض به مسمی و نیم و ذرع یک آن عمق و قدم 21 طوالً و قدم

 (.3331332ونف،)ملگ"دارد شمع نهادن برای سوراخهایی آن اطراف

 
 (1431ویلبر،) اصلی عمارت جلوی در چراغان حوض: 1 تصویر          

 

 .اسدت بدوده نشسدتن محل و اند کرده می پهن قالیچه آنها روی که شده تشکیل پارچه یک یای سنگ از حوض اطراف

 شدود مدی دیده یایی سوراخ سنگها لبه روی بر .است باقی نیز امروز تا رفته کار به یا جوی اطراف در که یکپارچه یای سنگ

 شدده مدی ندورپردازی زیبایی نحو به آب مسیر آب بر آنها انعکا  و یا شمع این کردن روشن با بود، شمع قرارگیری محل که

 .است

 اطدالق آن بدر ندور اسدتخر ندام مناسدبت ایدن بده و کردندد مدی روشدن بدزرگ اسدتخر اطدراف در نیدز یدایی شدمع"

 حکایدت امدا اسدت، جداری ایراندی یدای بداغ بقیه در که است آیینی مانند باغ این در روز نور (.21331321عسگری،)"کردند

 چراغدان حوض دیگر تعبیری به یا نور استخر باغ، استخر دارد؛ تعمق و تفکر جای بسیار باغ این در شب چراغانی و نورپردازی

 و شدمع نهدادن بدرای شدده تعریف و مشخص جای و ممنظ تراش .ندارد کاربرد یا باغ دیگر در که شود،اصطالحی می نامیده

 .است ایرانی مقد  فضایای نظم و یندسه یادآور اصلی، محور راستای در نوری منبع این اتفاقی حضور از پرییز
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 نهار لباه سان  روی بار جاشامعی و اصالی . نهار4تصاویر            چراغاان، حاوض شاام  باغ آبی عناصر :2تصویر  

 (.1431ارنده،)نگ

 الف(.-1413 نتاج، نهر)حیدر و حوضچه ها    

 

 شب ینگام در که بود نحوی به چراغان حوض اطراف و طولی نهر طرفین در چهلستون باغ مجموعه در یا جاشمعی این

 در عمقشدان و 1 حدود در یا جاشمعی این قطر .افزود می مجموعه این یای زیبائی بر آب در انعکا  با و کرده روشن را آنها

 به( متر سانتی22 )آن عمق وسانتیمتر( 12 )آبراه عرض .است متر سانتی 32 حدود در یم از آنها فاصله و متر سانتی 3 حدود

 .برد می بهره آن تأللو و آب در یا شمع نور انعکا  یای زیبایی از سنگی مسیر از عبور حین در ناظر که بوده ای گونه

 از نشدان ندورپردازی نظدم داشت؛ ایرانی فضای در که است ای دوگانه نقش یمان امتداد در چهلستون باغ در نور حضور

 .دارد چراغانی مراسم از نشان آن از تفرجی استفاده و باغ در نور آیینی نقش

 

 
 (1431: جزئیات جا شمعی ها بر روی لبه نهرها) نگارنده، 3تصویر
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 گیری نتیجه

پیشینه ی فرینگی و تقد  نور در آیین خویش از نور بده عندوان عنصدری کداربردی در معمار باغ آرای ایرانی با توجه به 

نظام کالبدی باغ بهره جسته است. اینگونه از تکنیک طراحی در باغ چهلستون بهشهر در کنار نظم یندسی باغ خودرا به صورت 

ی ست که در کهن الگو بده صدورت مقدد  و عناصری مانند جوی آب نورانی و استخر نور نمایان می کند و حاکی از وجود آیین

 در استمرار تاریخی خود نقش تفرجی داشته است.

 :باشد شهری فضایای و عمومی باغهای ساماندیی در طراحان رینمون میتواند مطالعه این از شده اخذ نکات

 باغ؛ یندسه تقویت جهت در نورپردازی از استفاده

 گیایان؛ و هابنی با ترکیب در طبیعی نور از مندی بهره

 فضا؛ در منظم روشن سایه ایجاد و نورپردازی در ریتم از استفاده

 روز؛ و شب در باغ یکسان یندسه بر تأکید

 تأللو؛ و انعکا  مانند آب با ترکیب در نور ویژگیهای از استفاده

 .آنها بروز رساندن حداقل به و نوری منابع کردن مخفی
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 منابع فهرست
 سال چهدارم، ایران، معماری و شهرسازی تحقیقات و مطالعات مرکز آبادی، نشریه .ایرانی باغهای (1343) کریم محمد یا،پیرن

 .1-1112شماره

 .12-22نظر، پژویشکده ،3 شماره نظر، باغ پژویشی علمی فصلنامه طبیعت، با ارتباط در مقد  اماکن ( 1332)شهره جوادی،

 خزر،نمونههای دریای جنوبی کرانه صفوی عصر نمونههای بر تأکید با ایرانی؛ باغ شکلیابی جارالف( ین-1331وحید) نتاج، حیدر

 .تهران دانشگاه زیبا، ینریای پردیس دکتری، نامه پایان بهشهر، باغهای :موردی

 .فرینگی پژویشهای دفتر :تهران ایرانی، ب( باغ-1331وحید) نتاج، حیدر

 .14 فراز کبیر، جوشن دعای

 http://www.encyclopaediaislamica.com.اسالم؛ جهان دانشنامه ترونیکیالک سایت

 .عالی آموزش و فرینگ وزارت :تهران چهارم، مجلد استرآباد، تا آستارا از (1322)منوچهر ستوده،

 کده نظدر،پژویشد ،1 شدماره منظدر، ترویجی علمی ماینامه بیشاپور، آناییتای معبد از ناگفته یایی ( 1333)اکبر علی سرفراز،

22-22. 

 .چاپ ایران سهامی شرکت :تهران اول، چاپ البالد، اشرف بهشهر؛( 1321)علی بابا عسکری،

 .نور سوره کریم؛ قرآن

 .اثر چاپخانه :ساری اول، چاپ بهشهر، جغرافیای و تاریخ( 1314)حسین بندی، قلعه

 http://www.loghatnaameh.org.دیخدا  نامه لغت

 یله انتشارات :تهران قرآنی، بهشت منظر از ایرانی باغ ( ،1333)یادی نژاد، محمودی

 مسدعود گلدزاری، ترجمده و تصحیح خزر، دریای جنوبی سواحل به ملگونف سفرنامه ( 1321)یانویچ والری گریگوری ملگونف،

 .دادجو انتشارات

 .23-23نظر، پژویشکده ،3 نظر غبا پژویشی علمی فصلنامه ایرانی باغ شناسی زیبایی بر درآمدی (1331)امیر سید منصوری،

 .2-3نظر، پژویشکده ،1 شماره منظر، ترویجی علمی ماینامه آب، معماری (1333)امیر سید منصوری،

پژویشدکده  ، 12 شدماره منظدر، ترویجدی علمدی ماینامده ایرانی، باغ نمادین منظره ( 1311)احمد خوشنویس، کوچک میرزا

 .4-11نظر،

 .کتاب نشر و ترجمه بنگاه :تهران صبا، دخت مهین ترجمه آن، کوشکهای و یرانیا باغهای (331)دونالد ویلبر،


