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3B1-مقدمه 
7B1-1-كليات پژوهش 

در بـاغ   شبخـ شـفا در اين مقاله سعي بر بازشناسي عناصر و المان هاي 
وصول به حس آرامش و شـفاي   به منظورايراني و بررسي حواس انسان 

 .ستهامعنوي در اينگونه فضا
تـوان دريافـت در   ش هاي انجام شـده در ايـن زمينـه مـي    از پژوه

تاثير گذاري بـر  و لزوم معالجه ي بيمار تنها برخورد دارويي كافي نبوده 
در منـاظر شـفا بخـش، سـالمت      .شـود حس مي فاكتور هاي روحي نيز

وجـب كـاهش تـنش    رواني كاربر با استفاده از عوامل سالمت ساز كه م
 .گيردشود، مورد بررسي و درمان قرار ميهاي رواني افراد مي

8B1-2-تاريخچه 
 بهبودي از ناشي را) استرس( رواني فشار از رهايي خود پژوهش در هان

 چهـار  ايـن  و كنـد مي بيان شناختي و ،رفتاري احساسي، فيزيولوژيكي
 هشـت نمونـه   در را منـاظر  بخشـي شـفا  در سالمت بر گذار تأثير متغير
 فيزيولوژيكي مثبت احساسي، اثرات و دهدمي قرار آزمايش مورد منظر،

 عناصـر  بـا  مقايسـه  در را طبيعي عناصر شناختي رفتاري، هاي پاسخ و
 .(Ke-Tsung Han 2003) دهديم  ارزيابي قرار مورد ساخت انسان

 با كه است مناظر بخشيشفا اصلي هاي شاخصه از احساسي شفاي
 شـدن  بـا برطـرف   .شـود مـي  حاصـل  محـيط  زاي تنش عوامل كاهش

 به وجود فرد در مثبت احساسات دروني، هاي استرس و فكري خستگي
 هيجانـات  ،محـيط  كننـدگي  تـرميم  از حاصـل  احساسي شفاي. آيدمي

 را شفاي فيزيولوژيكي و كندمي تبديل مثبت هيجانات به را افراد منفي
 مسـتقيم  هـاي  سـنجه  گيـري  انـدازه  كـه  آنجـايي  از .كنـد مـي  فراهم

 مناسـب  و هزينـه  پـر  طاقت فرسا، بر، زمان انساني تداخلي، فيزيولوژي
( سنجي-خود كه است عقيده اين بر تاير هستند، آزمايشگاه ها در انجام

 بهتـر  آزمايشگاه از حاصل مستقيم هاي از سنجه) فرد توصيفي گزارش
 ضـربان  و تعريق عضالني، گرفتگي تنفس، :از عبارت متغيرها اين .است
 ).Thayer, 1986(است قلب

 كه اند القول متفق نكته اين بر پژوهشگران اكثر رفتاري، شفاي در
 به بنا .است اجتناب و رويارويي انسان گرايشات رفتاري پاياني سوي دو

در  مانـدن  و كـاوش  جسـتجو،  شامل رويارويي هاي رفتار محرابيان، نظر
 ميل محيط، در ماندن به ميل ركن چهار آنها معيار كه است محيط يك

 محيط يك با پيوند ميل به و محيط در كار به ميل محيط، در كاوش به
 ).Mehrabian, 1974(شودمي شامل را

 منظر شفا بخشي هاي معيار به را اجتماعي شفاي 12 مويرس بيل
 از را فـرد  تـوان نمـي  شرايطي هيچ در كه است معتقد او ؛كندمي اضافه

 محيط خانواده، تأثير تحت فرد ،پس دانست جدا كس همه چيز و همه
 را فرد در بخشيشفا نوعي كه ستاو جمعي زندگي و دارد قرار جامعه و

 ). Bill Moyers(شودمي موجب

9B1-3-تالش انجام شده 
-ي شـفا ه انجام شـده در زمينـه   با مطالعه و بررسي پژوهش هاي مشاب

بخـش  هاي كليدي در طراحي يـك منظـر شـفا    بخشي، اصول و فاكتور
بـه عنـوان يـك    ارائه گرديده كه در اين راستا لزوم توجه به باغ ايرانـي  

 .شدبخش سبب مطالعه و بررسي ويژگي هاي آن منظر شفا
 

4B2-مطالب اصلي 
10B2-1-عريف مفاهيم اوليهت 
13B2-1-1-يل تاثير درماني طبيعت بر انساندال 

 سرنوشـت  و نمـود  خلـق  را طبيعـت  ،خدا اسالمي، هاي آموزه منظر از
 مظـاهر . كنـد  رشـد  طبيعـت  دامـن  در كه زد رقم گونه اى به را انسان

تـا   گرفتـه  قـرار  انسـان  خـدمت  در الهـى  مواهـب  عنـوان  به طبيعى نيز
 گلشـنى (باشـد   او تكامل و حيات ،بقا ساز زمينه و برآورد را او نيازهاى
1375.( 

 ارتبـاطي  طبيعـت  بـا  ذاتـاً  اند؛ برخاسته از طبيعت انسان ها چون
محيط يا طبيعي محيط به سمت پيشروي و جستجو و در دارند؛ دروني

ويلسـون و  ( مـي كننـد    تـالش  اسـت؛  طبيعي جهان تقليدگر يي كهها
 ).1995كلرت 

 را فرمود چهـار چيـز چهـره    كه شده نقل صادق امام از روايتى در
 سرسـبز  و خرّم تماشاى گياهان آنها از يكي كه كندمي روشن و نورانى
 سرسـبز،  بـه گياهـان   فرمود نگاه كه روايت شده نيز كاظم امام از. است
 رضـا  از امام روايتى در. افزايدمي آن روشنايي بر و دهدمي را جال چشم
 خرم، مناظر به نگاه و سواركارى عسل، خوش، بوى فرمود كه شده نقل

 گياهان سرسبز مناظر به نگاه معصوم، نقلِ طبق بر. شودمي نشاط باعث
-مـي  را هـا غـم  و بـرد مي بين از را و روانى روحى بيماري هاي از برخى
 است نشره چيزى: است آن واژه نشره مؤيد معناى تشريح چنانكه؛ زدايد

 بيمارى دچار كه آن از شود؛ پسمي  اعصاب راحتى و آرامش موجب كه
 ).1385رستمي ( است شده افسردگى و

افزايـد  آن مـي  روشـنايي  بـه  و داده جال را چشم جارى آب به نگاه
 ). 1385رستمي(

كنـد  كاهش استرس به بدن انسان كمـك مـي   ارتباط با طبيعت با
 ).1999اولريش ( كه در حالت تعادل قرار بگيرد
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 انسان حواس دهي نظم به گياهان بافت و رنگ فرم، شكل، ادراك
 انسان حسي هايارزش در ريشه آن از حاصل لذت همچنين، انجامدمي

 تمركـز  بـه  را فرد هم و ستدارا را محيط به دعوت قابليت هم كه دارد
 ).1389شاهچراغي ( كندمي هدايت

 محـيط  از را او و كـرده  جلـب  را مخاطب حواس آب، نمايش و آوا
 و فرمي حسي، شناسيزيبايي آب، صداي كند،مي جدا بيرون زايتنش

 ).1389شاهچراغي ( دارد همراه به را نماديني
 وجـود  حتـي  و )آب شكل( آب موج آب، صداي آب، رنگ حركت،

 و اميد بخـش  گوناگون هايشكل با بزرگ و كوچك حوض هاي در آب
 ).1369دانشدوست ( است زندگي ساز

 حـس  ايجـاد  بـراي  فرصـتي  توانـد مي كه ستطبيعي محيط اين
 بهبـود  يـا  و سـالمت  دستيابي به جهت ها،تنش از رهايي و قوا تجديد

 شرح به ها كاپالن توجه تجديد نظريه راستا اين در. كند فراهم فيزيكي
 بـراي  طبيعـي  محـيط  تغييـر  بـه  و پردازدبشر مي روي محيطي اثرات

  تاكيـد  فكـر  تـرميم  بـراي  عاملي عنوان به فرد روانيفيزيكي و  احياي
 بهبـود  در توانـد مـي  محـيط  در گيـري قرار ديدگاه، طبق اين. كندمي

 Ulrich, 1991).(گذار باشد تأثير مخاطب فكري خستگي
 كـاهش  :از اسـت  درماني عبـارت  مراكز در طبيعت حضور مزاياي 

درد  تحمل يآستانه افزايش گان،كنندمالقات و بيماران، پرسنل استرس
 زنـدگي  افسردگي كاربران، كاهش مسكن، داروهاي از استفاده كاهش و
 ،بهبودزمان  مدت كاهش ها،هزينه بيماران، كاهش براي باالتر كيفيت با

 ).2000اولريش  (پرسنل شغلي رضايت افزايش و مندي بيماررضايت
 كننـد؛ مـي  تقويت را رواني نيروهاي كه چيزهايي از جستن كمك

بـراي  آن  با و همنشيني طبيعت خوشآيند مناظربا  ديدار و شادي مانند
 ).1370سينا  ابن(است نافع بسيار بيمار

 عناصر معرض در و) ديداري وجه محرك(  طبيعي مناظر مشاهده
 توانـد مـي ) شنيداري بويايي، المسه، حس محرك(  گرفتن قرار طبيعي
 افزايش را بيولوژيكي رفاه و داده كاهش را روانشناختي زايتنش عوامل
 خصوصـاً  ،منـاظر  .شود دروني هاياضطراب سبب بهبود همچنين دهد،

 رفع در و انگيخته بر را فرد احساسات سرعت به مطلوب و ماليم مناظر
 و خسـتگي  عصـبانيت،  از دوري گزينـي  همچنين است، مؤثر فرد تنش

 (Parsons, 1991)دارد  همراه به را آسودگي
 اجتمـاعي  هـاي تـنش  و رواني فشار بر كاهش تواندمي سبز فضاي

 كيفيـت  بـر  كه است متعادل كننده متغير نوعي ويژگي اين. باشد مؤثر
 Van den Berg, et al, 2010)(افزايد مي روان بهداشت

14B2-1-2-باغ شفا بخش بخشي وشفا تعريف 
 بـه  و شـده  تـأمين  روان سـالمت  آن طي كه است خاصيتي بخشيشفا

 اصـطالحي  همچنـين  .انجامـد مي قوا تجديد افزايش و استرس كاهش
 حفظ به و داده ارتقا را آسايش كه مناظري براي مكرر طور به كه است

 بازديـد  روي كـه  آنچـه  آنـاليز  و رودمـي  كار به، كندمي كمك سالمت
 ).Williams,1999(است  آن اهداف از ،گذاردمي تاثير كننده

 امنيت فرهنگي و تعاليم فردي، احساسات بازتاب بخششفا هايباغ
 ديگـر  و مصـر، ژاپـن   ايـران،  در ريشـه  بـاغ هـا   ايـن . اجتماعي هستند

دارد و با نام هاي پرديس، باغ هاي ذن، باغ هاي تفكر،  شرقي كشورهاي
مـالزم حسـيني   ( باغ هاي صومعه رهباني و البيرنت وجود داشته اسـت 

در گذشته منظور از منظر شفا بخش، خلوت معنـوي در كنـار   ). 1385
هـايي  ح بيشتر به فضـا وده است در حاليكه امروز اين اصطالمناظر بكر ب

 ).laws 2009(شوداطالق مي هو درمانگا در بيمارستان
ق حـواس مختلـف بـا    بخش به وسيله ارتباطي كه از طريـ باغ شفا

ر رواني زندگي روزمره بخشي شده و فشا، باعث شفاكندانسان برقرار مي
-راز موفقيـت بـاغ شـفا   ). 1391زاده  نيلي و سلطان( دهدكاهش ميرا 

كشش ذاتي انسان به سوي طبيعت، احساس حيات و آرامـش  بخش در
 ).1383نيكبخت ( است

هـايي هسـتند كـه فقـط كـاركرد زيبـايي       بخـش بـاغ  هاي شفاباغ
، كننـد ر ارتباطي كه بـا كـاربر برقـرار مـي    شناختي ندارند؛ بلكه به خاط

و رواني او شـده و در   وحيهاي جسمي و خصوصا رباعث شفاي بيماري
نيكبخـت  ( كننـد ز ايجـاد بيمـاري در او جلـوگيري مـي    تر امرتبه عالي

1383.( 
 زيبـاي  منـاظر  و معنـوي  خلوت شامل گذشته در بخششفا منظر

 فقـط  و شده گذاشته كنار اصطالح اين اخيراً كه حالي در بوده، طبيعي
 ).Laws2009(شود مي استفاده درمانگاه و بيمارستان در و درمان براي

 طبيعت، سوي به انسان ذاتي كشش در بخششفا باغ موفقيت راز
 ).1383نيكبخت(است  آرامش و حيات احساس

 هافضا حاشيه و نور آب، صدا، هوا، و آب قبيل از زيادي متغيرهاي
اسـت   مـؤثر  روان، سـالمت  افـزايش  منظـور  بـه  گيـري تصـميم  در

Naderi,2005).( 
-مي پاسخ خوبي به سبز زيست محيط قبال در خود به خود مردم

 & Kaplan)گويند نرم مي جذب را محيط شدن جذب نوع اين. دهند
Kaplan,1989) . 

 سيسـتم  ،كنـد مـي  جذب خود به را افراد توجه طبيعت كه زماني
 جـاي  منفي افكار و كرده استراحت كند،مي كنترل را توجه كه اجرايي،

 توانـد مـي  وضـعيت  ايـن  شـدن  طوالني. دهدمي مثبت افكار به را خود
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 را بزرگتـر  مقياس در فرد جايگاه و اهداف اولويتها، جمله از مهم مسايل
 در را جديـد  جهـت  و حس فرد كه كندمي كمك امر اين. كند تحريك
 .(Van den Berg, et al, 2010)كند  پيدا زندگي

 بكشـد  چالش به را فرد آرامش ترسناك، و ناخوشايند موقعيت اگر
 همـراه  منفـي  احساسات با معموالً كه دهدمي رخ رواني فشار نتيجه در

 تجديـد  سـبب  و كـرده  رها روحي استرس و تنش از را فرد منظر. است
 .(Hansmann, 2007)شود مي فرد قواي

15B2-1-3-بخشروند شكل گيري مناظر شفا 
در  بخشـي شـفا  ملزومـات  از تـازه،  هـواي  و خورشـيد  طبيعت سبز ، نور

 روم، و درماني يونان معابد از شدند؛مي محسوب درماني هايمحيط
 هايبيمارستان تا گرفته قرون وسطي هايصومعه در واقع هايدرمانگاه

 و 19 قرن هايآسايشگاه و دارالمجانين ، 18 و 17قرن  در شهري بزرگ
 ). 1992؛ مالكين 1995هورزبورگ ( 20

 عناصـر  از حاصـل  آواي شنيدن سبزه، آب، مشاهده كه عقيده اين
و  گياهـان  رايحـه  استشـمام  ،) پرنـدگان  آواي و آب حركـت ( طبيعـي 
بـر   دهد وقرار ميي و المسه، پنج حس را تحت تاثير هاي چشايمحرك

 فرهنگهـاي  و يونـان  چين،( ، در آسياي اوليهاستكاهش استرس موثر 
 ).Velarde, 2007(است گرفته قرار مطالعه و بررسي مورد نيز) رومي

 عناصـر  ساير و آب گياه، تأثير به اعتقاد و طبيعت بخشيشفا ايده
يوناني  آسيايي، فرهنگ به توانرا مي رواني هايفشار كاهش در طبيعي

 و هـا آسايشـگاه  مثـل  درماني مراكز در بار اولين كه داد نسبت رومي و
 بـه  يابيشفا و سالمتي است معتقد وندربرگ نمود يافت، هابيمارستان

 هـاي رفتار كاهش و جسمي و روحي رواني، مثبت هاي واكنش مفهوم
 تسكين احساس تا كندمي فراهم را بخشآرام محيطي و است ناهنجار

 .(Van den Berg, 2010)كند القا محيط آن كاربران به را خاطر
 كشـورهاي غربـي،   اكثـر  در 1990 تـا  1950 سالهاي بين حدوداً
 هـاي سـاختمان  مشابه و الملليسبك بين به ،طبقه ها، چندبيمارستان

 تـراس  سـاخت  طبيعي و تهويه جايگزين هاي تهويهدستگاه .بود اداري
 كـه  بـود  ايشـيوه  بـه  درماني هايساختمان طراحي. شد گرفته ناديده
 در امـا  شد؛مي و كاركنان كنندگانمالقات بيماران، تنش افزايش سبب
 منفـي  واكـنش  متوجـه  سالمت اندركاران نظامدست 1990 دهه اوايل

بـر  راسـتاي  در). 1992اولريش ( شدند اداريطراحي  نسبت به بيماران
رابطه بررسي گرفت كه انجام مهمي تحقيقات مشكل، اين نمودن طرف

 مراكـز  در طبيعـت  يبه كارگيري دوبـاره  و انسان سالمت و طبيعت ي
 مبـين  محققـان  علمي هاييافته .بود موضوعات آن مهمترين از درماني

هارتيـگ  (دارد  سـالمتي  در مثبتـي  تأثيرات بود كه طبيعت مطلب اين
 ).1984،1986،1992،1993؛اولريش1991؛ هارتينگ و همكاران1993

 عمل آمد؛ به بيمارستان چندين بيماران از كه اينظرسنجي طبق
 هـم  از بيمـاري متفـاوت   نوع و بستري محل سن، نظر از كه بيماراني( 

 شـرايط  اهميـت  بـه  آنهـا نسـبت   يهمه تقريباً كه شد مشخص )بودند
 بـاغ، (  سـبز  فضاي به دسترسي مطلوب بودن و درماني محيط فيزيكي

 مثبتي نظر) طبيعت مناظر و ساختمان داخل بالكن، گياهان انداز، چشم
 ).1997مكري ( داشتند

16B2-1-4-شفا بخشي باغ ايراني 
 فضـا،  رنـگ،  روشـن،  گياه، سايهاي هماهنگ از آب، مجموعهباغ ايراني 

  ).1386نعيما ( است آرام و متين ايهندسه پايه بر نقوش، و معماري
 كاشـت  طـرح  و انتخـاب  و دارد گياهان با عميقي پيوند ايراني باغ

 كاشـت و  هـاي بسـتر  زيبـايي،  بلكـه  شـود؛ نمي انجام هدف گياهان بي
 ).1384نژاد  خليل( است مدنظر همواره گياهان دارويي مصارف

پذير در طراحي باغ استفاده از درختان خزان يهمچنين در نتيجه
 مهدي زاده( ايراني، گذر زمان و تغييرات فصول كامال مشهود است 

 ).1390 گفتارنيكو و سراج
 فصـول  در متنوعي هايتركيب زياد، رنگي تنوع با گياهان و هاگل
نسـبت   ايرانـي  باغ تمايز وجه نوعي به كه آوردمي به وجود سال مختلف
از بافـت   هاي گونـاگون همچنين اين موضوع، تركيب. ستهاباغ به ديگر

 گذاردمي تأثير بصري آورد كه هم بر كيفيت ريز يا درشت به وجود مي
 ).1389شاهچراغي ( شود مي منجر را المسه حس در تنوع هم و

حـواس   تحريـك  طريـق  از آن، ظاهري ياليه در طبيعت تعامل با
 با تواندمي گانهپنج حواس تمامغ ايراني جاي باجاي در .گيردمي صورت

 ).1390نيكوگفتار  و سراج زادهمهدي( باشد در ارتباط باغ عناصر و اجزا
 حس هاميوه و هاگل رايحه و شنوايي حس پرندگان، و آب صداي

 همـراه  بـه  زمـين نـرم،   بـر  حركـت  كنـد؛ مي جلب را چشايي و بويايي
المسـه   حس كوشك، سمتبه  حركت در آب، و گياهان لطافت احساس

 غنايِ ايراني باغ در آنكه دليل به بنابراين. سازدمي خود متوجه را انسان
در  حواس پنجگانـه انسـان   تمامي واحد زمانِ يك در وجود دارد؛ حسي

 ).1388شاهچراغي ( گيردمي تأثير قرار تحت محيط يك
 ادراك پنجگانه در حواس تمامي ايراني باغ در انسان حضور هنگام 
 از برخاسـته  يا و تنها اتفاقي نه موضوع اين. شودمي كارگرفته به محيط
 مصـنوع  و طبيعي عناصر ايراني، باغ بلكه در نيست؛ طبيعت هايويژگي

شـده   مستقر و طراحي انسان پنجگانه حواس با اي متناسبويژه طرز به
كـار   بـه  انسـان  پنجگانـه  نخورده نيز حواس دست و بِكر طبيعت در. اند
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 پنجگانه حواس انسان خواست براساس باغ ايراني در اما شود؛مي گرفته
بـه   بـا  و هدفمنـد  صـورت  بـه  حواس پنجگانه. گيردمي قرار تأثير تحت

 اي تشـديد يافتـه   و متمـايز  طـرز  بـه  هاي مشـخص، تكنيك كارگيري
 ).1388شاهچراغي ( شودمي بكارگرفته) بِكر به طبيعت نسبت(

توان محيط اطـراف را بـه   ست كه ميفردي صدا الگوي منحصر به
در باغ ايراني انواع درختان و گياهـان   .كرد و درك ي آن ارزيابيواسطه

اي بـاغ از آواز  موجب جلب پرندگان در فصول مختلف سال شده و فضـ 
حركت آب و پيدا و پنهان كردن آن در سـطح  . شودپرندگان آكنده مي

 ).1391نيلي و سلطانزاده ( فريندآغ نيز صداهاي گوناگوني در باغ ميبا
ثر در باغ ايراني، منظره پردازي و تاثير آن بر روان انسان بسيار متا

ختـان در بـاغ از جملـه    هاي متنوع درتركيب گونه. از نظام كاشت است
و درختـان بـي بـار،    ناپذير يا درختان مثمـر  پذير و خزاندرختان خزان

نگـي زيـاد، تركيـب رنگـي     ها و گياهان بـا تنـوع ر  همچنين كاشت گل
 آورد و به نوعي وجه تمايز تي در فصول مختلف سال به وجود ميمتفاو

 بـراي  فضـايي  محـيط بـاغ،  . اجتماعي است-فرهنگي منظر از ايراني باغ
اسـت،   شـده  معرفـي  نمـاد فرهنگـي   و گفتگو و گپ اجتماعي، تعامالت

 ايراني، مسير باغ هندسي ساختار به توجه با كه گفت توان همچنين مي
 تعامالت براي به مكاني تواندمي و است بازتر و عمومي فضايي باغ اصلي

 ).1388شاهچراغي ( شود بدل اجتماعي
تـوام   مفهوم. اي براي لذت انسان استطبيعت در باغ ايراني زمينه

ر ارتبـاط بـا انسـان و پـرورش او     ست كـه د با احترام آن به دليل نقشي
و تأمالت شـهودي  توان پرورش قواي روحاني ست كه باغ محيطي. دارد

زمينـه اي آرام بخـش بـراي    . هاي قلبي را در خود نهفته داردو معرفت
 ).1384منصوري ( ستساخت شخصيت و وجود اوروان انسان و 

ماننـد  شـي بـا عناصـر كالبـدي و معنـايي آن      بخدر باغ ايراني شفا
حركتـي و   هـاي م كاشت گياهان، تنـوع فضـايي، محـور   حضور آب، نظا

موجب ايجـاد حـس   مراتب به نوعي حواس انسان را برانگيخته و سلسله
 )1390لبيب زاده، حمزه نژاد و خان محمدي ( شودميآرامش و 

 با به آساني انسان ذهني ادراكات ايراني باغ فضاي در قرارگيري با
 كـه از چنان امر، اين مرز شد؛ كه خواهد بيشتر مكان فهم و عجين فضا

 از سرشـار  بـاغ  محـيط  آيد؛ هموارهمي بدست باغ از سياحان توصيفات
 ).1386نعيما ( بوده است پرندگان آب و انداز طنين صداي و آرامش

. شـود سان به وسيله عناصر باغ تحريك مـي در باغ ايراني حواس ان
اند كه نوعي حـس پيوسـتگي   ها چنان در سطح باغ پراكندهاين محرك

نظـام معمـاري، چگـونگي تلفيـق عناصـر      . فضايي همه جا حضـور دارد 
گانه را آشكار هاي حواس چندمآميختگي نظا صنوع و طبيعي در باغ وم

د محصـوريت،  كند و به كالبد باغ ايراني ويژگـي هـاي خاصـي ماننـ    مي

كرانگـي، بـي مـرزي در عـين مـرز بنـدي،       خلوت، وسعت مجـازي، بـي  
( بخشـد مـي  ها و كيفيات ويژه ي بصـري فضا پيوستگي در عين جدايي

 ).1389شاهچراغي 
 فضـايي  مسير اصلي. دارد وجود فراواني فضايي تنوع ايراني باغ در

 كـاربر  اختيار در ترفضايي خصوصي فرعي مسيرهاي و اجتماعي و بازتر
 يـا  تـر طـوالني  درختـان،  سايه زير يا كنار آب در مسيري .دهدمي قرار

 و مسـتقيم  محورهـاي  ايرانـي،  بـاغ  هندسـي  سـاختار  و نظـام  تر كوتاه
در  شـده  انجـام  تحقيقـات  براسـاس  كـه  كنـد مـي  تعريـف  هدفمنـد را 

 و تأمـل  دار بـودن، هدف احساس مسيرها، گونه اين روانشناسي محيط،
 به ايراني باغ در اصلي ي دهندهجهت نظامِ .دهدمي انسان به را اكتشاف

 كسـب  مطلـوب،  خلـوت  براي مساعد حواس، محيط تمركز نظامِ همراه
 ).1388شاهچراغي ( آوردمي پديد انسان تأمل براي و آرامش
هدف كلي باغ ايراني وصول همنشيني بـا طبيعـت اسـت كـه بـه       

هان در باغ ايراني به عنوان گيا. صورت كششي در نهاد انسان وجود دارد
بخش شـناخته  دهنده و زينتترين عامل شكلرين عنصر و اساسيتمهم
 ).1369دانشدوست ( دشونمي

 هـا بيمـاري  درمـان  بـراي  آن از استفاده و دارويي گياهان شناخت
 علمي، تحوالت تدريجي سير و تاريخ طول در و دارد شرقي پيشينه اي

 ).1389ولي زاده ( داشته اند نقش مؤثر مواد شناخت و درمان در
 در معطر نسترن و ابريشم گل جمله از گياه و گل مختلف هايگونه

 و كاشـت  بـراي  جايگاهي خود عطر و درماني خواص به بسته ايراني باغ
 ).1373پير نيا ( داشته اند پرورش

 تاثير آب، حضور و آنها كاشت و نحوه ايراني باغ در موجود گياهان
 احسـاس  و دارد؛ بـاغ  از بيـرون  دنيـاي  سروصداي در كاهش سزايي به

 و سـراج  زاده مهـدي ( اسـت  در فضـا  آرامـش  برقـراري  عامـل  و امنيت
 ).1390 نيكوگفتار
 هندسـي شـكل   قوانين تابع و باقاعده هايفرم اساس بر ايراني باغ

 نـاظر،  ذهـن  در به آسـاني  تواندمي آنها بينيپيش قابليت .است گرفته
 فضـا  بصـري  ادراك در از پيچيـدگي  بطوريكـه  شود؛ بازسازي و تكميل
 ).1390مهدي زاده و نيكوگفتار (  است شده پرهيز

و  گيـرد مـي  شكل روشن و ساده است ممكن كه آنجاباغ ايراني تا 
ميرفندرسـكي  ( گـذارد نمـي  بـاقي  فضـا  و انسـان  رابطه ابهامي مادي در

1383.( 
 هـم  بـا  مشخصـي  معمـاري  نظام در ابنيه آب، در باغ ايراني گياه،

-مـي  سـاخته  انسان براي آسوده و ايمن مطلوب، محيطي و شده تلفيق
 ).1389 شاهچراغي،(  شود
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-مـي  مختلـف  تجربيات فرصت مخاطب به هافضا گوناگونيتنوع و 
 را انتخـاب  حـق  بخـش، شـفا  منـاظر  انفرادي يا و جمعي فضاهاي .دهد

 .(Volker, 2011)بخشد مي شدت

11B2-2-طرح مسأله 
رهايي انسان در ميان انبوهي از دغدغـه هـا در دنيـاي صـنعتي امـروز،      

فيزيكي بـه انسـان او را   دنيايي كه سعي دارد تنها با پاسخ هاي مادي و 
رسد انسان به مـأمن  ه نظر ميو توجه به روح غافل كند اما ب از معنويت

 و مأوايي روحاني نياز دارد كه نياز هاي روحي او را نيز مد نظر قرار داده
ارمغان شـفا بخشـي و ايجـاد منـاظر شـفا      .و به تسالي خاطر او بپردازد

ار بعـد جسـماني سـت كـه     بخش نيز توجه به ابعاد روحي انسان در كن
طراحي آن نيازمند شناخت انسـان و فـاكتور هـاي محيطـي مـوثر بـر       

 .اوست
 

12B2-3- شفا بخش و مؤلفه هايمنظر اصول طراحي  
 )راه حل( بخشيشفا 
 گوشه كه كساني به نسبت دارند؛ بااليي اجتماعي روابط كه افرادي
 اجتمـاعي  روابـط  زيرا، برخوردارند بيشتري آرامش سالمتي و از گيرند؛

 هـاي در محوطـه  رو از ايـن  .كندمي تسهيل را بيماري از قوي، بهبودي
 هـاي  جمع طوالني، هاي مالقاتساعت براي ييهافضا به نسبت درماني

( شود ظار جذاب، تمايل زيادي مشاهده ميهاي انتمكان و گفتگو و گپ
 ).1999اولريش 

 كه احساس نكنند بيماران طوريكه، باشد امن بايد باغ، محوطه ي
 .شـده انـد   خيـره  آنها ديگران به و دارند قرار ماهي تنگ در اصطالح به

 بـراي  پرسـنل  يـا  بيمـاران  كـه وقتـي   باشـد  حـدي  در بايد باغ آرامش
 در يا ببندند را هاچشم كامل آرامش در روند بتوانندمي باغ به استراحت

 نبايـد  ،بنشـينند  سـايه   در بتوانند يا بزنند؛ چرتي و دراز كشيده آفتاب
 تهديـد  را كاربران ...و شدن مسموم افتادن، شدن، گم نظير مخاطراتي

 . )1995بارنس  و ماركوس( نمايد
 افـزايش  يـا  دريـافتي  اطالعات كمبود با فرد آنها، در كه هاييفضا

 فرآينـد  در اخـتالل  ينتيجـه  در شود؛مي روبه رو اطالعات حد از بيش
بـاغ،   طراحـي  در بايـد  منظـور  همين هب؛ گرددمي دچار استرس ادراك،

 . )3002ماركوس ( بخش خلق نمودفضايي خوانا و آرامش
 دارنـد  تمايـل  شـوند؛ مـي  استرس دچار ها انسان هنگاميكه اغلب

 فرافكني شانبر و افراد دور يا اشياء به را نگراني و تشويش آن از بخشي
 بخشـي  آن شـود؛ مي مواجه محرك خارجي تعدادي با فرد وقتي .كنند

 قرار توجهش مركز در دارد بيشتري هماهنگي عاطفي اش وضعيت با كه

 عـادي  يك انسان نظر به است ممكن مفهومي هنر حاليكه در ،دگيرمي
، اسـت  اسـترس  كـه دچـار   كسـي  بـراي  باشـد؛  برانگيـز  چالش و جالب

 كه درماني محيط در اساس اين بر. برسد به نظر تهديد آميز يا ترسناك
 و پيـام مثبـت   بـاغ  عناصر است الزم است؛ استرس عالئم هدف كاهش

 ).1999اولريش ( باشند   داشته بيماران براي واضحي
 حـداقل  بـه  را خشـن  و سخت مصنوع عناصر سبز، گياهان كاشت

 فـرد  در و شـود مي محيط در حسي غناي آمدن پديد موجب رسانده و
 مصـنوع،  محـيط  بر غلبه با همچنين. كندمي فراهم را خوشايند ادراكي
 .(Van den Berg, et al, 2010)شود مي منجر را فرد روان سالمت

 و گـل  از پربايد  باشد؛ داشته درماني فايده سبز فضاي اينكه براي
 .)2003ماركوس ( كنند تغيير فصل تغيير با كهگياهاني  باشد؛ گياه

 اگر قرار باشد فضاي سبز واقعاً خاصيت درماني داشته باشـد، الزم 
 داخل سروصداي كامل با تقابل در امر اين. باشد برقرار نيز سكوت است

 بايـد  ،كنندمي استفاده باغ محيط كه از فراديا .گيردقرار مي ساختمان
 صـداي  يـا  بـاد  صـداي  پرندگان، آواز بتوانند كنند و احساس را آرامش

 ).1995ماركوس و بارنس ( را بشنوند آب ي فواره
 بخـش  شفا باغ طراحي .دارد زيادي جسمي فوايد تمرين و ورزش

 ).2003ماركوس ( كند فراهم را بلند و روي كوتاه پياده مسيرهاي بايد
مـي  تـرجيح  را محيطي تشويش، و نگراني احساس هنگام افراد به

 ميلي است ممكن بيمار افسرده يك .باشد بخشآرامش و آشنا كه دهند
 اسـت  ممكـن  نگـران  بيمـار  يـك  يا نداشته باشد؛ تختش كردنترك به

 محـيط  در كـه  كسـاني  همچنـين  .دهـد  تـرجيح  خانه را آشناي محيط
فضاي  به شوند مي استرس دچار تشويش يا بيماري كار زياد، از درماني
( تسـكين دهنـده اسـت    آشـنايش،  محيط خاطر به كه دارند نياز سبزي

 ).1995ماركوس و بارنس 
داشته  نيز ابرها شكل تغيير و آسمان به انداز چشم بايد فضاي سبز

 بـه  و كننـد  هايي كه تصوير آسمان و درختان را مـنعكس باشد؛ استخر
 ).2003ماركوس ( جريان دارد زندگي كه شوند يادآور بيماران

 اسباب ادراكي مثابه به ذهن در ويژه تأثيري رنگين، گلهاي كاشت
 و سـرزندگي  و تحـرك  و شـادابي  براي گرم رنگهاي كه طوري به دارد،

 التفات بنابراين. شودمي استفاده باغ نماياندن بزرگتر براي سرد رنگهاي
 پويايي و حركت بهكاربران را  تواندمي آن رواني اثربخشي و رنگ نوع به
 ).1388 ديگران، و نژاد محمودي(وا دارد  مانايي و سكون يا

 بـر  ديگـر كنترلـي   كنندمي احساس بيمارستان به ورود با بيماران
 بيمـار  در امـور  دادن كنترل دست از نتيجه در كه استرسي. ندارند امور

 منفي تأثير بيمار فيزيكي و تعادل بدن ايمني سيستم در شودمي ايجاد
 را اسـترس  بيمار، در كنترل، احساس ايجاد باغ با اينكه منظور هب .دارد
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مايـل   خـود  كـه  نحـوي  به بيمار و باشد دسترس قابل دهد؛ بايد كاهش
 امكـان  بـاغ بايـد   طراحـي  هااين ي همه از باالتر .ببرد بهره آن از است

 ديگـران  بـا  يا بودن براي تنها مكاني بين انتخاب ،بدهد افراد به انتخاب
 نيمكت هاي بسته، يا وسيع انداز سايه، چشم يا آفتاب در نشستن بودن،
 اسـتقالل را  احساس كه متنوع روي پياده و مسيرهاي متحرك يا ثابت

 ).1999اولريش ( كندمي  تقويت
. 1 از عبارتنـد  كـه  بخـش شـفا  هايباغ طراحي در را كلي اصل سه

 فردي و نيازهاي ارضاي. 2 طبيعي منظر مشاهده يا و با طبيعت تماس
 ).1386امين زاده ( محيطي آسايش شرايط. 3 و جمعي
در  بخـش شـفا  بـاغ  يـك  هـاي ويژگـي  عنـوان به  را ذيل ويژگيِ 9

 :بيان شده است هابيمارستان
 آن با تعامل و طبيعت به دسترسي امكان نمودن مهيا. 1
 امور بر تجربه كنترل و گزيدن خلوت كردن، انتخاب فرصت ايجاد. 2
 اجتماعي تعامل و شدن جمع هم دور براي محيطي ايجاد. 3
 )روي پياده( فيزيكي تحرك براي فضايي ايجاد .4
 آشنايي. 5
 ماشيني و مكانيكي صداي و سر از بودن دور و سكوت. 6
 امنيت و آرامش . 7
 خوانايي. 8
 ).2005ماركوس ( واضح و مثبت ويژگيهاي خلق. 9

 و شاخ شامل است؛ احساس تحريك اثر مبناي بر كه گياه انتخاب
بوتـه   ،شـود مـي  ديده رنگي صورت به زمينه پس در كه درختچه و برگ
 صاف، چمن هاي كند،مي تحريك را بويايي حس كه معطر و رنگي هاي
 همـراه  بالغ هايدرخت و محرك مثبت تأثير جهت وسيع سطوح و نرم،

 بـه  خود( كنندمي مشخص را محدوده ها كه درختاني يا و فراخ سايه با
 از گريـز  و خودآگـاهي  آرامـش،  زمينـه  و )انگيـزد مي بر را حواس نوعي

 .(Sad, 2003)كندمي فراهم را اضطراب
 ويژه هوايي و آب نواحي در دارويي، گياهان با مناظر اينكه عليرغم

 بـر  خـوراكي  دارويـي  گياهان از حاصل درماني خواص اما كندمي رشد
 Sõukand)افزايـد  مي بخششفا مناظر در آن پرورش و كشت ضرورت

& Kalle, 2010). 
 خود جذب را پرندگان ويژه به جانوران مستقيم طور به باغ گياهان

 محيطـي  بـه  را آنجـا  ،بـاغ  در نوازگوش آهنگ خلق با آنها آواز .كندمي
 بـه  آن ضربة صداي ،وزدمي باغ در باد كه زماني .كندمي تبديل دلپذير

 گياهان مشاهده .كندمي ايجاد گوش نوازي طنين درختان، برگ و شاخ
 گونـه  به ،كند ايجاد آرام بخش ريتمي مخاطب براي تواندمي پرندگان و

 .(Ibid, 2000)شود  رها فشار و تنش از كه اي

 حضور براي فرصتي پرندگان، توجه جلب و گياهان و گل پرورش با
 اين از حاصل اصوات با ،شودمي فراهم گياهان و پرندگان كنار در انسان
 پرنـدگان،  نـواز گـوش  آواي و درختـان  برگ خش خش جمله از تجمع

 .(Sad, 2003) آيدمي وجود به براي انسان بخشآرام محيطي
چـالش   و فـرد  عالقـه  مورد تواندمي پيچيده، و رمزآلود هايمحيط

 ,Naderi) باشـد  تأثيرگـذار  او سـالمت  روي بـر  بنابراين و بوده برانگيز
Raman, 2005)  .و ژاپنـي  مثـل  باغها از گونه اي پيچيدگي علي رغم 

 فـردي  براي محيط طراحي در انتزاع كه دهدمي نشان مطالعات چيني،
 وضـوح  بـه  كه هاييمشخصه بايد و نيست تحمل قابل دارد استرس كه

 خوانـايي  بـر  تا شود داده دخالت آن طراحي در ،هستند شناسايي قابل
 اغلـب  موجـودش  امكانات و باغ در انتزاعي هنر واقع در .بيفزايد محيط

 .(Tyson, 1998)است نامناسب
 احساس ايجاد سبب آن شرشر و غرش صداي و آب صداي شنيدن

 فشـارهاي  از رهـايي  و قـوا  تجديد همچنين و افراد در امنيت و آرامش
 بـه  آب بـه  نسـبت  فرد احساسي واكنش .شودمي فرد در انرژي و رواني
 ايـن  .كنـد مـي  القاء را خنكي و تازگي حسآن  سردي و خالصي دليل

 ايـن  در و شـده  جـواني  حرارت و انرژي باالرفتن موجب ادراكي عوامل
 در نظر گرفتـه  ارزشمند و مثبت منظرة به عنوان آبي فضاي اگر صورت
 ,Volker)شود مي داده اولويت اجتماعي مشاركت براي محل آن شود،

2011). 
 

 )بخششفا( شاخصه طراحي مناظر درماني
 مناظر شاخصه

 درماني
 مصاديق منابع

ايجاد فضاي ايست،  Grahnet al,1997 فضايي تنوع
حركت، نظرگاه، گفتگو و 

... 
 سبز مواد پخش

 گياهان و

 دارويي

Hartig et al 
,2003 

كاشت گياه به اشكال 
پرچين، ( مختلف

 ...)گلدان،
Kaplan,1993 بافت هاي مختلف گياهي 

lohr and 
pearson- mims 

,2006 

 درختان مختلف فرمهاي

 )مخروطي -گرد(
 و ها گل پخش

 رنگين گياهان
Otto son and 

grahn 
2005 

كاشت درختان خزان 
 پذير

tennessen & 
imprich 

1995 

تركيب گل ها با رنگهاي 
 سرد و گرم

 به تشويق

 تمرين
staats, et 
al,1997 

ايجاد فضاهاي حركتي و 
 تعاملي

 صداي كاهش

 نامطلوب

Diette et al. 
2003 

جذب پرنده با كاشت 
 گياه
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 به محيطي

 آوا نظام كمك
 جريان آب

 حداقل به

 ابهام رساندن

 )خوانايي(

Nakamura and 
fujii 
1992 

 طراحي هندسي

پرهيز از اختالف ارتفاع 
 زياد

 در آب ظهور

 گونه هاي

 مختلف

Laum and et al, 
2003 

 آبنما و حوض و فواره

Ulrich, et al 
1991 

 ساحل و مرداب طبيعي

 
 

5B3-نتيجه 

با الگو  بخشت عوامل موثر در طراحي مناظر شفاپس از بررسي و شناخ
-شاخصـه كـه   گيري از باغ ايراني و دستآورد هاي آن، جدولي تهيه شد

 .كندق هر يك را به طور خالصه بيان ميبخشي و مصاديهاي شفا
بخـش  تواند در طراحي مناظر شفاهاي بيان شده در جدول، ميشاخصه

هش در شـناخت منظـر   عمومي مورد استفاده قرار گيرد اما، نياز به پژو
نوع بيماري نيـز مناسـب بـه نظـر      اختصاصي براي درمان هربخش شفا
 .رسدمي

6Bمراجع 
 انتشارات :تهران .شرفكندى عبدالرحمن ترجمهي .قانون .1370 .سينا ابن ]۱[

 .سروش
 .مطهر نشر :تهران .طبيعت علوم و قرآن .1375 .مهدي گلشنى، ]۲[
 پيام انتشارات :تهران .ايران هاي باغ .1386 .غالمرضا نعيما، ]۳[
 دانشگاهي جهاد : تهران .پرديس هاي پارادايم .1389.آزاده شاهچراغي، ]۴[

 .تهران
،طراحي و كديريت منظر در طبيعت پيرامون، دانشگاه 1393شرقي، علي، ]۵[

 تربيت دبير شهيد رجايي
 .طبيعت با درماني منظر و بخشي شفا :شهري مناظر 1386.بهناز امين زاده، ]۶[

 .ايران .كيش ي جزيره .شهري منظر و سبز فضاي ملي همايش سومين در
 بررسي .1387.شهيدي محمدشريف و تقوايي، اكبر علي محمدرضا، بمانيان، ]۷[

 و علوم .ايراني هاي باغ كالبدي عناصر در محيطي -فرهنگي بنيادهاي
 زيست محيط تكنولوژي

 ماهنامه .ايراني حكمت از منظري ايراني باغ .1384.محمدرضا خليل نژاد، ]۸[

 سبز پيام
 نظريه براساس ايراني باغ ادراك فرآيند تحليل .1380 .آزاده شاهچراغي، ]۹[

 )7-385 (شهر هويت شناختي بوم -روانشناسي

 تطبيقي بررسي .1390 .عاطفه نيكو گفتار و فاطمه، سراج، زاده مهدي ]۱۰[

 و ايران سنتي باغ هاي در  تفكر و آرامش آسايش، به دستيابي راهكارهاي
  نظر باغ .ژاپن

در  ايراني باغ چيست؟ ايراني باغ .1383 .محمدامين ميرفندرسكي، ]۱۱[
 باغ همايش نخستين مقاالت خالصه در .كجاست؟

 كشور گردشگري و فرهنگي ميراث سازمان :تهران .ايراني ]۱۲[
 باغ .شفابخش غهاي با :نوين سازي منظر در پزشكي .1383 .علي نيكبخت، ]۱۳[

 نظر
 آبادي، مجله .ابوضياء فرهاد تدوين .ايراني باغ .1373.كريم محمد پيرنيا، ]۱۴[
 معماري دانشكده در سخنراني( ايراني باغ .1369.يعقوب دانشدوست، ]۱۵[

 )19و18( اثر فصلنامه .)ايران ملي دانشگاه
]۱۶[ Han, K. (2003). A Reliable and Valid Self-Rating Measure of 

the Restorative Quality of Natural Environments. 
]۱۷[ Journal of Landscape and Urban Planning 
]۱۸[ Kaplan, R. (1989). Psychological Testing: Principles, 

Applications, and Issues. Brooks/Cole Publishing, Pacific 
Grove 

]۱۹[ Kaplan, R. (1992).The Psychological Benefits of nearby 
Nature. Journal of Well-Being and Social Development. 

]۲۰[ Mehrabian, A. (1974). An Approach to Environmental 
Psychology. MIT Press, Cambridge 

]۲۱[ Thayer, R. (1986). Activation–Deactivation Adjective Check 
List: Current Overview and Structural Analysis. Psychol. 

]۲۲[ Van den Berg, A. (2010).Green Space as a Buffer between 
Stressful Life Events and Health. Journal of Social 

]۲۳[ Science & Medicine. 
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