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  چكيده 
 ايجاد به منجر كنوني، عصر در اطالعاتي ازدحام و جمعيتي تراكم همراه به طبيعت با انسان ارتباط در بحران بروز

 دو در محيط روانشناسي علم هاي پژوهش در اخير هاي يافته ديگر سوي از. است شده زندگي در پرتنش هاي محيط

 به نياز جمله از انسان نيازهاي به پاسخگويي دهد، مي نشان محيط، ختشنا و ادراك وعلوم محيطي رفتار علوم شاخه

 فردي صورت به روان بهداشت ميزان افزايش و زدايي برتنش وخودشكوفايي، خودارزيابي تأمل، آرامش، خلوت،كسب

 و جسمي رواني، بيماريهاي از بسياري ميزان زندگي كالبدي محيط در طبيعت مناسب حضور و است مؤثر وجمعي
در  .اند داده قرار مطالعه مورد را "ايراني باغ" محققين از بسياري راستا همين در .ميدهد راكاهش جوامع در اجتماعي

اين تحقيق به باغ  و بررسي تاريخي باغ و همچنين اجزاء باغ ايراني و هندسه آن مي پردازيم و سپس با توجه به مدل 
با فرايند ادراك محيط باغ ايراني و نظام تمركز حواس محرك ها خواهيم هاي بوم شناختي ادراك به مقايسه تطبيقي آن 

در آخر الگوههاي رفتاري و هويت شهري ونيز هويت در روان و معماري و شهرسازي و فرهنگ مورد بررسي قرار . پرداخت
  . خواهد گرفت

   
  

  باغ،ياغ ايراني ، باغ سازي ، معماري معاصر :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه  - 1

 مختلف اقشار جهت استفاده تنوع با كه دانست آن هاي باغ توان مي را ايران سازي شهر معماري و عناصر مهمترين زا يكي
 يادگارهاي ايراني بارزترين از يكي بعنوان و شده ساخته بوم و مرز اين چيره دست معماران بدست طوالني ساليان طول در و

 نظر نقطه از كه دارند وجود هايي باغ ايران كوير ميان در .است بوده سانشنا باستان و معماران نظر و توجه مورد هميشه
 سرزمين ويژه به و ها سرزمين در ديگر ايراني باغسازي هنر ترويج باعث و شده تلقي ارزش با هايي معماري نمونه و هنر
  .اند شده اسالمي هاي

  باغ  - 2
از اهل فن ، باغ را محوطه و محدوده اي محصور مي دانند كه در آن درختان و ساير گياهان پرورش داده مي شود كه بسياري 

باغ محوطه اي كه نوعا محصور است و در آن گل و رياحين و (( دهخدا در تعريف . وي فروان دارد البته بهره هاي مادي و معن

                                                 
هكارهاي بومي سازي معماري معاصر با رابا موضوع . مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد نويسنده اول به راهنمايي نويسنده دوم مي باشد  ١

  در دانشگاه آزاد اسالمي چالوس) طراحي باغ تاريخ نگار رامسر( تاكيد بر شاخص هاي هويتي 



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

 

محلي معموال محصور كه در آن گل ((و فرهنگ معين باغ را 
بسيار  بوستان جايي است كه گل هاي خوشبو در آن

امروزه به درست يا غلط توسط مراجع رسمي به مفهوم پارك هاي شهري به كار 

 چندين هاي بازمانده .داشت وجود ايران

 زمان آن در هايي باغ كه چنين است آن
 و تر كهن درختان اين هر قدر و كنند، 
 جشن از صورت يكي به كاري درخت كه

 شمال، باغ باغ :تيموري هاي باغكردند 

 بهشت نمونه آن مردم نظر در كشور اين
 و خشكي ها قائل هستند، باغ براي كه 

  ] ٣[   1389متدين 
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و فرهنگ معين باغ را )) ها غرس و زراعت مي كنند جار مثمر و سبزي و آالت و جز آن
بوستان جايي است كه گل هاي خوشبو در آن(( همچنين در فرهنگ معين . خواند مي )) و درختان را كاشته باشند

امروزه به درست يا غلط توسط مراجع رسمي به مفهوم پارك هاي شهري به كار  زيادي با مفهوم باغ دارد و

  ايراني باغ تاريخي
 اسالم

ايران آن در از پيش بسيار رسيد، اوج به ساسانيان نزد در 

آن از حاكي )ميالد از پيش 5 قرن و 7 قرن ميان فاصله در(
 ايجاد فراوان درختان با هايي باغ كردند كوشش  مي ايرانيان قديم

كه حدي به بالند مي خود به بيشتر ها صاحبان باغ بودند، 
كردند  مي تشويق نهال و پرورش درخت كاشتن به را مردم وسيله

    ] ٢[ . بهشت باغ آباد،

 اسالم

اين هاي تاكنون، باغ اسالمي هاي سده سراسر در ايرانيان بر 
 زيادي ارزش و ها آن بين در عقيده اين آمدن بوجود شك علت

   ] ٢[ است

متدين : بع ، منعلل پيدايش باغ هاي تاريخي ايران - 1جدول 

جار مثمر و سبزي و آالت و جز آناش
و درختان را كاشته باشندها 

زيادي با مفهوم باغ دارد وكه قرابت )) باشند 
    ]١[ .مي رود

تاريخي بررسي 1- 2
اسالم از قبل 1- 2-1

كه سازي خكا سنت

هخامنشي  باغ --- گلگشت
ايرانيان قديم .است داشته وجود

 تر افكن سايه و تنومندتر
وسيله بدين و درآمد ملي هاي

آباد، دولت باغ نو، باغ دلگشا،
 
اسالم از بعد 2- 2-1

 اعراب غلبه هنگام از
شك علت بي .اند بوده موعود

است ايران فالت درختي بي
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  اجزاي باغ ايراني ، منبع نگارندگان

 بسيار و كم خيلي معموالً آب چون .آب بود
 را آب ايراني باغ باغ ، در جاي جاي از 

 و جهت چهار در آن و حركت زيرشكل 
  ]٤[است  شده گرفته

  

 اما .باشند زيبا و سبز هميشه نشوند و 
و  كاشيكارى در ساختند و مي درختان

 طرف در را اندرون بناهاي و قرار داشت
 و ساير كرت ميان هم اندرون طرف باغ

 يا باغ بيروني حقيقت در كه بودند بناهاي سردرهم
 بود، در معمولي يك سردر جاي به هم
 قابل مستقيماً بيرون از باغ داخل شد

 آنها عملكرد براي مناسب نقاط در كه 
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  ايراني

اجزاي باغ ايراني ، منبع نگارندگان:  2جدول 

آب بود نمايش به زياد تمايل ايراني، باغ مهم مشخصه هاي 
 آب شدن جاري .مي كرد آن با هاي غريبي بازي باغساز معمار

شكل  اند كرده مي جاري بيرون به خاص هاي مكان از و زمين برده
گرفته كار به ايراني باغ در كه بهشتي است نهر چهار از تمثيلي

 

 بلند زياد كه كاشتند مي گياهاني معموالً ايراني باغ كرت 
درختان از اي سرپوشيده داالن يا آبنما، كرت ميان طرف دو خيابان
 .است شده مى استفاده الگو اين

قرار داشت طولي محور امتداد در سوم يك نسبت به شككو نيز 
باغ .بود اندرون مخالف جهت در منظر اصلي و دادند مي قرار
  .بود مسدود آن پشت اما داشت،

بناهاي سردرهم اصلي، كوشك اي اصلي عمارت بر عالوه ايراني،
هم گاهي .بودند زيبا بسيار معموالً و شدند محسوب مي باغ 
شد مي كه موجب مشبك ديواري يعني بود، ) پرس( يك مقابلش
  

 مورد نياز بناهاي ساير و حمام انبار، آب زمستاني، تابستاني،
  شد

  

ايراني باغ اجزاء 2- 2
  

    
از يكي :  آب

معمار .بود عزيز
زمين برده درون به

تمثيلي چهارجوي،

  
 ميان رد  گياهان

خيابان دو در
اين از قاليبافى

  
 هايي باغ در  كوشك

قرار باغ خلوت
داشت، را اجزاء

 بناي
  سردر

ايراني، هاي باغ در
 پذيرايي محل

مقابلش در اما
  .دنباش رؤيت

 عمارت
 هاي

  ديگر

تابستاني، هاي عمارت
شد مي ساخته
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 ايراني باغ هندسه 3- 2
 بنا، مقابل در ها، باغ اين در.بود دهكشي مستطيل به شكل اصلي انداز چشم بودن باز ايراني باغسازي در مهم اصل يك

  ] ٥[ . نشاندند مي بلند فضا درختان اين در. شد مي واقع اصلي انداز چشم در درست كه بود اي و كشيده باز فضاي
 خود كه ع هاييمرب به باغ تقسيم و هم، كنار كشيدگي در سه :بود مهم اصل دو ايراني باغ هندسة در خالصه طور به

 كشاورزي در .گردد مي قبل باز سال هزاران به قبل، خيلي به اصول اين سابقة. بودند شكل و مربع منظم تقسيماتي داراي
  ]٦[است  شده مي تقسيم مربعي صورت به و آب زمين و بوده معمول مربعي كاشت هم ما

 متمايز شخصيت خصيصه اين و است استوار آن اجزاء كلي و تركيب در مربع خاص كاربرد و توجه براساس ايراني باغ طرح
 گوش، هشت شكلهاي مربع، و كشيده مستطيل از غير . است بوده توجه مورد ديرباز از و دهد مي را تشكيل ايراني باغ

 جلو استخر مثالً بود، هم گوش حوض، استخر يا استخر صورت به معموالً. بود باغ در هم گوش چهار و ينيو نگ كشكولي
 مي جمع آنها را در آب و بود هم مستطيل كشيدة طوالني و استخر سه آن مقابل در يزد كه آباد دولت باغ آئين بهشت
  ]٢[ .بردند مي مختلف آباديهاي به و كردند

  
  

  ايراني باغ تحليلي رويكردهاي 4- 2
 مكتوب درآثار كه است آن مي كند، متمايز پيشين دوران از را معاصر درتحقيقات ايراني باغ بازانديشي و بازخواني آنچه

 عرصه كنوني دردنياي اما هستيم، روبرو آن جوانب و پديده اين از توصيفاتي با بيشتر سياحان هاي سفرنامه گذشته مانند
 همين به. نگرد مي معماري اثر به خاص نگرشي يا و رويكرد با محقق تحقيق، موضوع تدقيق براي درعلوم گوناگون تحقيق

 نگرش ازجمله است مشهود و متنوعي مشخص نگرشهاي نيز، محققين توسط ايراني باغ و بازانديشي بازخواني در سبب
  . را و كاركردگرا معناگ اقليمي، فضاگرا، شكلي،
  ]٥[كرد معرفي مشخص رويكردهاي از دودسته در توان مي را ايراني باغ درباره معاصر هاي پژوهش طوركلي به
  

  ايراني باغ بازانديشي و بازخواني رويكردهاي -1نمودار

  
 
 
 
 
  
  

  
  

  

 )باغ( شناسايي مورد موضوع و شناسنده استقالل :اول رويكرد 1- 2-4

 پديده آن كارايي و بودن مفيد و يابد مي معنا ،انسان با اش رابطه و نسبت از جهت فقط چيزي هر رويكرد اين در
 فرض پيش اين با دررويكردهايي ايراني باغ بازخواني چه درجمع بندي آن. است ارزشيابي و ارزيابي معيار انسان، براي

 رد تحقيقات درخالل را باغ در انسان جايگاه بايد نظر مي رسد به بنابراين . است چندنگري نوعي ايجاد شود مي حاصل
   .جست جدا  نمي داند، ازهم را باغ و شناسنده كه رويكردهايي

 رو���ده�ي

�غ� ا����
 ��ز و ��ز�ا�  ا��ا�� 

 دوم رو���د
 ��غ و ش������ ه���
 ا��

 اول رو���د
�ل�� ��غ از ش������ ا�

م رو���د� 
����� و��غ ش������ ت#"!�م
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مورد  وموضوع شناسنده استقالل فرض پيش با ايراني باغ بازخواني : اول رويكرد  - 3جدول

  )1387شاهچراغي،(شناسايي

  اقليمي آسايشگاه عنوان به باغ  اقليمي رويكرد -1

2  -
 رويكرد

  شكلي

  محوري سه طرح-چهارباغ طرح  ايراني باغ شكل

 حالت دو تركيب /خاي فضاي - شيء  /حجم  -شيء تلفيق  ايراني باغ شكل ساختار
  مذكور

  معماري آب،گياه،  باغ شكل اجراءبصري

  پذيري انعطاف – مكان هوشمندي  شكلي اجزاء قواعدپيونددهنده

3  - 
 رويكرد

 -تاريخي
  تسلسلي

 كالبدي تحول ريخيتا دوره - شهر براساس باغ بندي دسته  تكامل -تاريخي
  نگاري سال مستند 2500 طي نامحسوس

  گونه نه الگواست ايراني كهن باغ  شناسي گونه

 مجازي وسعت /بينابين فضاي/فضايي تداوم/پيوسته فضاي  فضاگرا رويكرد -  4
  ) فضا بيكرانگي(

 دنما /وگفتگو تجمع محل/وسودمندي زيبايي پيوندفرخنده باغ  اجتماعي -فرهنگي رويكرد -5
  سياسي قدرت و فرهنگي

 مثابه به باغ -قرآني بهشت باغ-محصورازگزنداهريمن-دائزا پئري  معنايي رويكرد - 6
  خلقت باطني وجه

  هتروتوپيا / دگرجا  فلسفي رويكرد -7

  ايران خشك و گرم دراقليم انشايي جهان آفرينش  شناسي ونشانه شناسي زبان رويكرد -8

  

  )باغ ( موردشناسايي وموضوع ندهشناس همانيِ اين :دوم رويكرد 2- 2-4

 با مالصدرا، و سهروردي هايدگر، چه درفلسفه درآن، كه شود مي ديده ،همنگري نوعي دوم رويكرد با تحقيقات در
 تعبيري به هستيم مواجه آورند، مي پديد را كل يك و يافته پيوند يكديگرتعامل با در آن اجزاء همه كه يكپارچه عالمي
  ]٥[ .مي بيند اي درچهره را وجود وحدت و هستي عالم يكپارچگي هريك
 

مورد شناسايي  موضوع شناسنده هماني اين فرض پيش با ايراني باغ بازخواني :دوم رويكرد  - 4 جدول

  )1387شاهچراغي،(

   
   

   
   

 
   

   
  

ي
س

نا
ش

دار
دي

پ
 

  

  پديدارشناسي 1-
  فلسفي براساس

 هايدگر نظريات

  

  خودكننده ازآنِ رويداد همچون باغ

  محصوريت و گردآوري ازطريق -هستي آشكارگي مثابه به ايراني باغ

  انسان توسط شده فهميده معاني بيان -مكان قرائت مثابه به ايراني باغ

 تاخود،آنچه هست، است آن آزادكردن بلكه نيست تطبيع ساختن تسليم ايراني باغ
  .باشد

  انسان نزد باغ بودن آرامش،حضوروزنده راز باغ /طبيعت /انسان هماني اين

 پديدارشناسي 2-

  عرفاني برمبناي
  .لطيف اجسام عالم -خيال عالم -هشتم اقليم

  انبره و حواس -انتزاع و عقل مابين جهان مثابه به باغ
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  .ميكند ميسر را شهودحق كه جهاني مثابه به ايراني باغ ميَنويي حكمت

 پديدارشناسي -3

 علمي بر مبناي
 كيهاني شعور نظريه

  .است هوشمند انرژي ميدان ايراني، باغ

  .است جهت هم باغ و انسان الكترومغناطيس ميدانهاي

  

 )باغ( شناسايي مورد وموضوع شناسنده تاثيرمتقابل بررسي :سوم رويكرد3- 2-4

 به طوري . مدنظراست هم با ارتباط در هم و جداگانه هم باغ و انسان ازموضوعات هركدام هاي ويژگي رويكرد اين در
  ]٥[ .گردد مي استفاده تأُثر و تاثير اين چگونگي مطالعه در محيط، شناسي روان علم هاي نظريه و از يافته ها كه

  

  آن كالبدي وعناصر نظامها وسيله به ايراني باغ در حواس تمركز نظام تشكيل چگونگي  - 3

 پنجگانه حواس ادراكي نظام همراه به اصلي دهنده جهت امنظ همزمانِ تأثير از منتج كه تمركزحواس نظامِ ايراني باغ در
  . مي كند تأكيد انسان توسط باغ فضاي در محصوريت ادراك و بر احساس است،

  
  )1387شاهچراغي ،( ايراني باغ هايِ معماريِ نظام از يكي عنوان به تمركزِحواس نظامِ 1شكل 

  

 آن كالبدي وعناصر نظامها وسيله به ايراني باغ در حواس تمركز نظام تشكيل چگونگي بررسي  - 5جدول
  )1387شاهچراغي،(

  ابنيه استقرار نظام  كاشت نظام  آب نظام  كالبدي نظام
   

   
   

   
   

ام
نظ

 
ي

راك
اد

 
س
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ح

 
نه

گا
ج

پن
 

  

   
   

   
   

   
 

س 
ح

ي
ناي

بي
  

 آب شدن پنهان پيداو -

 /خطي صورت به آب نمايش -

 / آبريز/ آبشار/ حجمي/سطحي
 جوي /فواره /حوض /آبگردان/ آبگذر

كبكي  سينه مثل ويژه عناصر تاثير -
 حجمِ يش افزا در باسنگ وكفسازي

 بصري نظر آب از

 روشنايي ايجاد و نور انعكاس -

ايجاد  و باغ اجزاي تصوير انعكاس -
 ازنظربصري جازيم وسعت

  

 در محورها راهرو جاي به ديدرو ايجاد -

 ديد زاويه جاي ديدبه مخروط ايجاد -

 تمركز درديد جلب و محصوريت ايجاد -

 واسطه به مجازي تراكم ايجاد -

 نقطهاي پنج كاشت شيوه

با  ديد عمودي محورهاي بر تأكيد -
 بدنه سبز ايجاد و مرتفع درختان كاشت

 محيط در رنگي تنوع ايجاد -

 وگياهان گلها باتركيب

 هاي ريز بافت از گوناگون هاي تركيب -
  درختان و گياهان گلها، درشت يا

وسيله  به كالبدي محصوريت ايجاد -
 پيراموني ديوار

و  استقرار محل عنوان به كوشك -
  باغ نظاره

 بصري تقارن و نظم ايجاد -

در  خدماتي و سكونتي ابنيه استقرار -
نظام  نكردن مخدوش و باغ پيرامون

 بصري

تند  سبز رنگ و كوشك تضادرنگي -
حركت  كرده هدفمند بر تاثير( درختان

 )اصلي محورهاي در

 عمومي ديد امتداد و پيوستگي -

 داخلِ به خارج و خارج به ازداخل

  كوشك
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ي

واي
شن
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ح

  

 آب واصوات آواها انواع ايجاد -

 صوتي انعكاس -

 تمركز جلب و محصوريت ايجاد -
  ر شنواييد

 پرندگان جلب -

  درختان ميان در باد حركت صداي -
  

 درفضاي داخل شنوايي محركهاي تاثير-
 كوشك

  

   
   

 و
ي

ياي
بو

 
س

ح
 

ي
شاي

چ
 

بوي  پراكندگي و رطوبت ايجاد -
 خاك

  

 و و گياهان گلها با فضا ساختن معطر -
 تمركز جلب ايجاد محصوريت و و ميوهها

 بويايي در

 عطرم و خوشبو ميوههاي -

 با سال فصول در ها ميوه انواع -

  درماني و خوراكي مصارف

 چشايي / بويايي محركهاي تاثير -

 كوشك داخل درفضاي

  

يا 
ه 

س
الم

س 
ح

ي
واي

سا
 

در  خنك نسيم وزش( ايجادخنكي -
 )سايه و آب و باد تركيب

 مسير سازي كف كردن نرم -
  حركتي

 اندازي سايه -

 بوجل محصوريت ايجاد و ا هو تلطيف -
 المسه در تمركز

  هوا غبار و گرد فرونشاندن و زدودن -

فضاي  در بساوايي محركهاي تاثير -
 كوشك داخل

 آجر صيقلي، كاشي نسج و بافت -
 .بومي مصالح مرطوب، ،زمين

  

   
  

ده 
هن

 د
ت

جه
م 

ظا
ن

ي
صل

ا
  

ي 
كت

حر
ور 

ح
م

يم
تق

س
م

  

 و محورهاي آب نظام تلفيق -
 حركتي

  حركتي محورهاي در آب حضور -

 حركتي محورهاي در ديدرو جاداي -

 حركتي محور بر اندازي سايه -

 دار سايه درختان با باريك معابر -

  

فوريت،  بودن، هدفدار احساس -
 اكتشاف

ميان  مستقيم بصري محور ايجاد -
  كوشك عمارت و سردر عمارت

  

   ايراني باغ محيط ادراك فرآيند تحليل - 4

 حركت" . كند مي معين را ) هم بر عمود( متقاطع وگاه مستقيم حركتي محورهاي ساختارهندسي، نظام ايراني باغ در
 ورودي . اردد اهميت ايراني در باغ زمين شيب .دهد مي انسان به  "تأمل فوريت، هدفدار بودن، احساس مستقيم درمحيط

 حركت جهت خالف نيز آب حركت جهت .مي گيرد قرار )تر مرتفع( باال قسمت در وكوشك )پست تر(پايين  قسمت در
 ، اكتشاف احساس ) صعودي حالت( محيط، در باال سمت به حركت . است كوشك سمت به ورودي سردر سمت از انسان
 كند حركت حسي هاي نشانه يعني هدفها، سمت به دارد ميل ذاتي طور به انسان .همراه دارد به را ، رفتن باالتر براي انگيزه

 حركت از است، نشده مجبور كه زماني تا دارد تمايل و كند مي انتخاب را مسير معموالً آسانترين هدف، سمت به حركت در
 .نشود منحرف مشخص جهتي در

 چند تأثير . است ايراني باغ اندازي طرح ويژگي هاي و ايراني باغ كالبدي هاي ازنظام منتج كه ايراني باغ تمركزِ نظام
  :است  زير شرح به تاثيرات اين خالصه طور به .است موثر بسيار محيط از انسان ادراك فرآيند بر و دارد انسان جانبه بر
  باغ معناييِ و كالبدي نظامهاي ميان پيوند .1
 آرامش كسب به باغ كنندگيِ دعوت تاثيربركيفيت .2

 2باغ معاني دريافت و تأمل به محيط كنندگيِ دعوت بركيفيت تاثير .3
                                                 

 اساس بر و كند مي دعوت نيز انديشه و غور تأمل، به را انسان است آن در تمركزحواس نظام از منتج ايراني،كه باغ محيط در كنندگي دعوت كيفيت.  2

 را باغ معنايي نظامهاي است، كرده يافت در خود فرهنگ از كه پيشين اطالعات و آگاهي تجربيات، مبني بر ، ايراني انسان ، ادراك شناختي بوم نظريه
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 3فردي خودارزيابيِ به دعوت و باغ در مطلوب خلوت تأمين كيفيت بر تاثير .4

 4جمعي و فردي خودشكوفايي اسبابِ ايجاد بر تاثير .5

 فرد روان بهداشت بر تاثير .6

 از باغ محيط انفصال و گسست موجب سو يك از ايراني باغ در تمركزِ حواس نظام : گفت توان مي خالصه طور به
مي  پديد انسان براي را معنا حيطه به اتصال و معنايي نظام هاي دريافت اسباب ديگر سوي از و اطراف مي شود محيط

 باغ در" معنايي پيوست – محيطي گسست " نوعي ايراني درباغ تمركز نظام :كه نمود بيان نچني مي توان رو اين از .آورد
 دريافت به دعوت" ديگر بيان به .ميكند برقرار پيوند باغ، معنايي نظامهاي و كالبدي هاي نظام ميان و وجود مي آورد به

 فرآيند درحين باغ در حواس تمركز نظام نهمچني .اتفاق مي افتد " باغ در احساسي پوياييهاي از طريق محيط معاني
 بر و كند مي دعوت آرامش به را انسان مطلوب، خلوت و محصوريت ايجاد با باغ، در " معنايي پيوست - محيطي گسست"

 محيطي كيفيت ارتقائ هدف با سازي باغ كه گفت ميتوان ترتيب اين به گذارد مي تأثيرمستقيم انسان روان ارتقاء بهداشت
  ]5[ .كند تغيير )امروز دردنياي(  روان بهداشت ارتقائ باهدف سازي باغ به مي تواند ،)درگذشته(سرزمين
  

  نتيجه گيري  - 5
را به انسان مي براساس مدل بوم شناختي ادراك، حركت مستقيم در باغ ايراني، احساس هدف دار بودن، فوريت و تأمل 

بنابراين در پروژه . نظام معماري باغ ايراني ، انتظام دادن و پيكره مند كردن به هر پنج حواس انسان در باغ را بر عهده دارد.دهد
  . تالش مي شودتا با حركت هاي مستقيم از سردر به سوي هدف مورد نظر مراجعه كنندگان به باغ را سوق دهند

  
  )نگارنده ( اهداف احتمالي در گذشته و حال و مورد پژوهش  )8- 2(جدول 

   پيشنهاد  باغاجزاي 

  نهايت حفظ درختان و طبيعت  سرآغاز باغ

اجزاء 
  باغ 

  حركت همگون با طبيعت و سياليت در پروژه  آب

  كوتاه قد و هميشه سرسبز  گياه

  شفافيت و جذابيت بصري  بناي سردر

 محورهاي بصريدر محل تقاطع  -  كوشك

 فضاي باز در چشم انداز بنا  -

 نظم و بي نظمي در كنار هم -

  استخر نه در جلوي بنا ولي در زاويه بصري بنا -

                                                                                                                                                         
 زيبايي( نمادين و شكلي ، حسي ارزشهاي انسان ترتيب اين به و) كند مي ارزيابي باغ محيط با مناسب را پرديس، ، بهشت تعابير. (كند مي دريافت

 .كند مي دريافت را باغ) شناسي
 ارضاء موجب گياهان، نگهداري و باغ ساخت در وي مشاركت يا و باغ در انسان حضور تكرار با و بعدي مراحل در تمركزحواس، نظام همچنين.  3

 .كند مي دعوت نگري خود سنجي، خود به را انسان ارزيابي، خود نظريه اساس بر و شود مي انسان براي مطلوب خلوت و آرامش به نياز
 بعدي گامهاي در شود شخص ارزيابي خود سبب تواند مي كه انديشه، و غور تأمل، به باغ محيط كنندگي دعوت كيفيت و مطلوب خلوت تأمين.  4

 .آورد مي پديد را وجمعي فردي شكوفايي خود اسباب



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 9

  دعوت كنندگي، خودشكوفايي ، هويت سازي  حس

  قراري ارتباط ميان بازديدكننده و محيطبر  هدف

  
  )نگارنده ( چگونگي تداعي رفتارها با توجه به ويژگي هاي محيط در باغ   )9- 2(جدول 

  چگونگي در باغ  ويژگي هاي محيط

  آالچيق و نيمكت هاي متعدد  فضاي جمعي
 فضاي تبادل اطالعات و ارزندگي

  شخصي
  قراردادن ديوارهاي نمايش اطالعات و ايده ها 

  به تصوير كشيدن عناصر برداشت شده از دوره هاي متفاوت تاريخي  نمايش سرمشق ها و سر گذشت ها

  هاي شهريبه كارگيري عناصر شهري و نمايش جاذبه   پيوستگي شهر و محيط

  ايجاد فضاي گرم و صميمي مطابق با ذات بوم منطقه  خود يافتگي و خود پنداري در محيط

  حركت مستقيم در باغ  خوانايي محيط
  هاقرارگيري نمادها و الگوهاي بومي ،محلي و كاربري دادن آن  هويت سازي بومي

  ايجاد بستر مناسب و به دور از اغتشاش شهر -  سالمت رواني
  درگيري ذهني فرد با عناصر موجود در باغ -
  خطوط نرم و سايه روشن با تركيب طبيعت -

  

  
 مراجع

، :) نبا محوريت تجارب تهرا(گذر از مفهوم باغ به پارك : شكل گيري بوستان هاي شهري در دوره معاصر : 1386سلطاني ، مهرداد ،   ]1[
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