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یسالمت روان یبه عنوان عامل موثر در شفابخش یرانیعناصر باغ ا یبررس  

 باغ فین کاشان( :ی)نمونه مورد

 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 :چكیده 

از ستازاار   یااست  و ناتانه   یعیو طب یبستر فرهنگ انیرابطه تنگاتنگ م انگریساختار کامل، ب کیبه عنوان  یرانیا های باغ

 زیملتل متمتا   گتر ید های که آن را از باغ یرانیاغ اماخصه ب نیاس . مهمتر ع یانسان و طب یازهاینمودن و همسو کردن ن

حساب شده و منحصتر   ق،یدق اریبس یآن بر اساس ساختار هندس یکالبد رحهندسه حاکم بر آن اس ، چرا که ط سازد، یم

 یمحورهتا  ،یاصتل  ی. محورهتا شتود  یاستفاده م لیاس  که در آن به طور عمده از اشکال مربع و مستط افتهیبه فرد شکل 

 یالگتو  نیت . ادهند یباغ م  یدر کل سازی نظم و وحدت کیساخته شده ناان از  فضاهای و ها حوض انواع ها، کرت ،یفرع

.بر همتین بررستی توصتیفی از    اقوام و کاورها بتوده است    گرید دیمورد تقل ربازیکه از د یرانیو هوشمندانه معمار ا یهندس

نگاهی متقارن از نقش و حس تعلق ایرانیان به فضای بتاغ در مبتانی    پندارهای رواناناسانه بر ادراک محیطی فضای باغ ها و

نظری اولیه شکل خواهد ارف  و بر ادامه ی روند بر عناصر اصلی و فرعی شکل دهنده ی باغ ایرانی بته عنتوان ااتزار فترم     

فضتایی بترای تفتر  و     دهنده ی پژوهش اشاره خواهد شد. در بیان نتایج نیز به تحلیل نمونه ای پایدار و موفتق بته عنتوان   

 پیوندااه توصیفی از آن اشاره خواهد شد.در  (باغ فین کاشان)سرزندای 

 
 

 باغ فین، چهارباغ، ادراک محیطی، عناصرساختاری،شفا بخش های کلیدی:واژه
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 :.مقدمه 1
. انتد کترده یارتبتا  برقترار مت    عت  یبا طب یها با ساخ  آنها به نوعها هستند و انسانمل  یخیو تار یها از مظاهر فرهنگباغ

فضتاها بته منظتور     نیت همتواره متورد تواته انستانها بتوده است . ا       یعیو طب یمعمارانه مصنوع یفضا نیا یو اارا یطراح

 یاصتل  یاز الگوهتا  یرانیاو فراهم سازد. باغ ا یشده تا آرامش وآسایش را برا یاحانسان طر یماد ریغ یازهایبه ن ییپاسخگو

 اس . داشته  یمحکم وندیو فرهنگ مردم آنها پ ینیسرزم یها یژایاهان بوده و با ودر  یباغ ساز

حاصتل شتده    یرانت یفرهنتگ ا  یرایت  و همراه با تحوالت تمدن و شکل یالناز زمان طو یرانیبه نظم حاکم بر باغ ا یابیدست

 یرانت یا لیو فرهنگ اصت  ینیقادات دناأت ارفته از اعت یلیو تمث نینماد قیدق های دااهیبر د ینظم مبتن نیاس ؛ ارچه ا

برتتر و   یزندا طیشرا جادیا یو... اکثراً برا نمتمولی حاکمان، شاهان، توسط ها باغ اتریآن اس  که ب  یبوده اس ؛ اما واقع

 هتای  بها  آمده است  و بهات    فیکه در توص یاریبس اتیبه موازات آ میاز مردم شناخته شده اس . در قران کر زیمتما

دانسته و انسان را از دل بستن به آنهتا برحت ر داشتته است . )      داریبرشمرده، آنها را ناپا زیرا ن ع یطب های ییبایزو  یویدن

 زچیت  کته )  ها مانند ساختمان زنی ها اس  که در باغ یهودایاز ب زیپره یکی ؛یرانیا های عمده باغ یژایدو و (1131 ا،یرنیپ

اس  چرا  ارایی درون یگرید شود؛ ینم دهیکرده باشند د جادیکه در باغ ا مورد یب ای ( بوتهساختند یدر آن نم ای هودهیب

انبته   ایت  هتا  بتاغ  یبه باغ داده اس . به طور کل ارایی حال  درون کیاس  و  دهش دهیکه محوطه باغ با حصار و قلعه پوش

داشتته و   یانبته عمتوم   ایت  دیت از آن استتفاده نما  توانستته  یآن م ا ار انبنی و حاکم شخص فقط که اند داشته یخصوص

فرهنگ و هنتر ایرانیتان است ،     لم،های ایرانی که همواره یکی از مصادیق بارز ععموم آزاد بوده اس . باغ یاستفاده از آن برا

با منعطف شدن و سازااری با شرایط اقلیمی طرح ریزی و امروزه نیتز اکثریت  آنهتا از نمونته هتای      در نواحی مختلف ایران 

 ا نمونه ای داخلی در دل کویر به چام می خورد و پابراا می باشند.داخلی شهر ت
 

 ماخذ نگارنده(مسیر انجام پژوهش::  1 جدول شماره

 توضیحات مراحل پیمایش

 توصیفی از مفاهیم اولیه روناناسی محیط در درک محتوای سالم  روان گام نخست

 هنر و عرفان رح های مایه هایتوصیفی از باغ ایرانی در مولفه های مختلف و ط گام میانی

 توصیفی از عنصر اصلی و مهم ) آب ( در شکل ایری و شفابخش بودن آن در فضای باغ گام میانی

 توصیفی از عناصر شکل دهنده و متنوع باغ ایرانی گام میانی

 تحلیلی بر باغ فین کاشان به عنوان نمونه ای از باغ ایرانی گام نهایی

 

 :محیط انسان ساخت. 2
انسان با تواه به نیازها، ارزش ها و هدف های خود محیط را داراون می کند و به طور متقابل تح  تأثیر محیط داراتون  

شده قرار می ایرد به ویژه تکنولوژی پیارفته مواب می شود تأثیر انسان بر محیط شدت و سرع  یابد. برخی از این اونه 

می دانند و بر این نکتته تأکیتد دارنتد    « محیط-انسان» در نظام اکولوژیک داراونی سریع محیط را مخرب و مواب اخالل 

که هر نوع داراونی اساسی و عمیق در محیط طبیعی ، باید با تواه به تأثیر بلند مدت آن بر انسان و با پیش بینتی نتتایج   

ولوژیک، عتالوه بتر پیامتدهای    مثب  و منفی آن انجام ایرد. رشد روز افزون شهر ناینی و شتاب ناشی از پیارف  های تکن

مثب  موابات افزایش تنش را در اوامع فراهم و نیاز بته فضتاهایی آرامتش بختش را دو چنتدان کترده است . ) حبیبتی،         

13،1133.) 
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 احساس و ادراک محیط:.3

 تمتام  هتا  محیط .اس  محیطی اطالعات تمام منبع زیرا دارد قرار محیطی رفتار هراونه مرکز در که اس  فرآیندی ادراک

 مثتل  چیتزی  ادراک بنتابراین  .ستازند  متی  روبرو پردازشش توان از بیش اطالعاتی با را فرد و کنند می تحریک ها را حس

 نمتود  بیان پدیده این تفسیر در اس . فرد توسط ارفته صورت پردازش تصفیه نتیجه عوض در بلکه کردن نیس  احساس

 زیترا  اس  دشوار محیط از فرد اداسازی ادراکی پردازش در اوقات ااهی.اس  ادراکی نظام از بخای خود فرد واقع که در

 همچنتین  .است   محتیط  در آن انجتام  حتال  در فرد که دارند چیزی به بستگی ادراکات و تعاملند حال در دو همیاه این

 .شود می محسوب نیز دق  و سرع  مبادله میان ادراک

معنای  به کلی، طور به ادراک به تواه با .اس  امروز شناسی روان ی عمده و پایه مباحث از ادراک و احساس شناسی روان

 بحتث  موضتوع  انستان،  شناستایی  و شناخ  اساس عنوان به دیرباز از و اوس  درون و بیرونی اهان از انسان آااهی و علم

 امتروزه  ولتی  تندارف می نظر در هم از ادای را ادراک و احساس تحقیق سهول  منظور به ا شته، در .اس  فالسفه بوده

 بتا  انستان  و حیتوان  از اعتم  زنتده  مواتود  کلی رفتار یک عنوان به را ادراک و احساس و دانند می ناپ یر را ادایی دو این

 و تحقیتق  متورد  شناستی  روان رشتته  قلمترو  در ادراک و احستاس  مبحث که چند زنند. هر می دقیق محک های آزمایش

 انسان پای که موضوعی یا رشته هر در .انجد نمی تخصصی زمینه این چهارچوب در فقط علم  این اما ارفته، قرار بررسی

 آن پیرامتون  بحتث  که اس  هایی رشته امله از معماری .نماید می ناپ یر ااتناب علم بررسی این و واود اس ، میان به

 ادراک از صتحب   معماری هسوژ یک نقد یا طراحی هنگام که ایم شنیده بسیار .ندارد انسان مفهومی ارفتن نظر در بدون

 (.1131فضا توسط انسان می شود)اودت، از ارفته ناأت احساس یا فضا

 

 درک نیازهای روانی مسیری برای حضور در فضایی شفابخش:. 4

در رواناناسی محیط، به آداب و رسوم، ارزش ها و معیارهای ااتماعی و فرهنگی تواه می شود و یکی از مفاهیمی کته در  

واناناسی محیط، بسیار به چام میخورد، مفهوم خلوت و یا خلوت ازینی اس .احساس نیاز به خلوت معموال بررسی های ر

هنگامی محسوس می شود که انسان مجبور باشد برای مدت زمان طوالنی با افراد دیگر در فضاهای محدود به سر ببرد. نیاز 

در مقابل ازدحام به کار می رود.فرزندان خانواده هتایی کته    به خلوت با مفاهیمی همچون تراکم و ازدحام مرتبط اس  و ااه

در آپارتمان های کوچک زندای می کنند، آسیب پ یر خواهند شد زیرا در محیط های کوچک، شرایط اضطراب زا افتزایش  

ان متی  می یابد و اینجا نیاز به محیطی بزراتر از منزل برای پرورش استعداد های کودکان احساس می شود.پژوهش ها نات 

دهند که انسان عالوه بر اینکه برای ارضای بسیاری از نیازهای پایه و فیزیولوژیک خود نیاز به قرارااه هتای خلتوت دارد، بتا    

ازینش تنهایی و خلوت، تمدد اعصاب کرده و استراح  می نماید و اار این نیاز نیز مانند دیگتر نیازهتا ارضتا ناتود انستان      

افته برخی از پژوهاگران، نداشتن امکانات الزم بترای خلتوت کتردن و خودتنهتا شتدن،      احساس تنش و تعارض میکند.به 

عاملی اس  که بیش از دیگر عوامل انسان هایی را که به صورت اروهی در یک فضا قترار ارفتته انتد، آزار متی دهتد.ایجاد      

فترد ایجتاد متی کنتد، فترد      فضای سبز مواب داراونی بیش از پیش محیط شده، شرایط بهتری برای رشد توانتایی هتای   

سالم  الزم را برای خالقی  و فعالی  بدس  می آورد و سازندای فردی و ااتماعی بیاتتری از ختود ناتان متی دهتد. و      

بدین ترتیب بعد از هیجانات و کامکش های روحی که در یک فرد ایجاد استرس کرده با قرار ارفتن در محیطی آرام و بته  

رد احساس آرامش نموده و برای لحظاتی از این هیجانات دور می شود. ایتن محتیط آرام متی    دور از فاار عصبی و روحی، ف

 (.52،1133تواند فضاهایی باشد که در آن آب به صورتهای آرامش بخای به نمایش ا اشته شده اس  )کریمی،
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 سیطره ی شكل گیری باغ ایرانی:. 5
به آب برای پدید آمتدن زیستتگاه هتا در آن نقاتی حیتاتی      بخش عمده ای از سرزمین ایران نیمه خاک اس  و دسترسی 

هتزاران ستال قبتل اولتین     . نمتایی بهات  روی زمتین بتوده است       ایرانیان در این محیط، باغ هایی ساخته اند که باز دارد.

در وردنتد و  واتود آ های سکون  کم و بتیش ثابت  در ااهتایی بته    محلکااورزان که مجبور به پ یرفتن یکجاناینی شدند 

کننتده فرهنگتی   دومتین انقتالب متحتول    شتد. فتراهم  احداث باغ و بوستتان   اتمقدمآنها نتیجه کااورزی و استقرار دائمی 

 .سارهای بزرگ بودهای بزرگ در حوالی رودهای پر آب باستانی و چامهپیدایش شهرها و در پی آن شکوفایی تمدن

ااد(  بته عنتوان یتک اقامتگتاه ستلطنتی بهتره ارفتته شتد. در بتاغ          در دوره هخامنای احتماالً برای اولین بار، از باغ)پاسار

پاسارااد، اار طبق طرح استروناخ تصور کنیم کاخ در باال قرار داشته و یک محور اصلی و نیز محور دیگری عمود بتر آن بته   

سانی برای اولین بتار،  در زمان سا .صورت کانال آب واود داشته، کامالً به طرحی که امروزه چهار باغ می نامیم نزدیک اس 

در اوایتل   .کوشک در محل تقاطع چهار خیابان واقع شد، همان چیزی که در کاخ خسرو در تیسفون هم قابل مااهده اس 

دوره اسالمی، در معماری امویان و عباسیان به مقدار زیادی از معماری ایرانیان بهره ارفته شد. اما به دلیل واقع شدن محل 

ایلخانیان در داخل چمن، دور سراپرده شان، حصار  .حیا  شد-شهر، مکانها کوچکتر و باغ تبدیل به باغاستقرار حاکمان در 

می کایدند و کم کم همان سراپرده، اایش را به کوشکی داد که در وسط ستاخته متی شتد، بته ایتن ترتیتب بتاغ از دوره        

باغ های  .شهر در هرات استفاده شد-عبارت ترکیبی باغدر دوره تیموری برای اولین بار  .ایلخانی و تیموری توسعه پیدا کرد

در دوره صفوی شهر اصتفهان   .دوره تیموری با استفاده از پالنهای مربع شکل ارف ، بر خالف الگوی قبلی که مستطیل بود

ن شهر اصفهان شکل ارف . به این ترتیب باغهتا نقتش مهمتی در ستاخت    -از قسم  قدیمی توسعه پیدا کرد و به تدریج باغ

در دوران قااار نیز بته دلیتل    .شهر اصفهان دوره صفوی داشته اند. در واقع شهر اصفهان از طریق باغسازی توسعه پیدا کرد

 تتا  صفوی تعامل نزدیک با اروپا و ارتبا  با دولتهای خارای هنر باغ سازی ایران تح  تاثیر هنر اروپایی قرا رارف . دوران

 دوران در کته  هتایی  باغ نمونه از نیامد. واود به ایران غسازی با شیوة در ه ای عمد اتتغییر که اف  میتوان قااار دوران

 به زمان این از .کرد اشاره شیراز در تن هف و دلگاا نظر، باغ تف ،  نمیر یزد، آباد دول  باغ به توان می شد زندیه احداث

 .کند می پیدا روا  غربی یها پارک سبک با سازی باغ و شود می منقطع ایران سنتی سازی باغ بعد

 باغ ایرانی معموالً شکل هندسی منظمی داشته که با حصاری از محیط پیرامون ادا می شده اس . عناصر اصلی سازندة آن

و یک یا چند بنا بوده اس . بازنمایی تصویر بتاغ   باغچه های کرت بندی شده، اوی ها و حوض های آب، مسیرها و محورها

 ستایه  ایتاه،  و آب از زیبتا  و هماهنگ ای مجموعه ایرانی باغ  .، و نگاراری ایرانی نیز دیده می شوددر فرش، کاشی ایرانی

 می کند. ترسیم ای بها  را اونه اس  به آرام و متین ای هندسه پایه بر نقوش و معماری فضا،  روشن، رنگ، 

 

 :باغ در نزد ایرانیان. 6
اغچه در حیا  ها و دور و بر بناها عالقه خاصی داشته اند،شاید خاطره میهن اصلی ایرانیها از قدیم االیام به ساختن باغها و ب

و خاستگاه قوم آریا مناار این عالقه بوده اس .آن ها باغچه هایی در اطراف بنا می ساختند که ))په اره دئسا(( می نامیدنتد  

ا به کار می بردنتد.واژه پتردیس کته بته معنتای      که به معنای دژ یا دیس بود.ایرانیان تصوری از بها  را برای ساخ  باغ ه

بها  اس  ،در عربی فردوس و در زبان فارسی به معنای پارادیز تبدیل شده اس .در زبان قدیم از واژه ی پالیز هم بته ایتن   

 (1185 خوانساری،معنا بوده اس .) 
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 قالی ایرانی: بر زمینه یباغ ایرانی  نقش مایه ای از.7
قالی های ایرانی می باشد از زمان شاه عباس بود که باف  فرش با موضوع باغ بسیار متداول اات  و   باغ موضوع عمده اکثر

تعداد قابل مالحظه ای از این قالی ها بافته شده اند. مانند قالی که توسط غیاث الدین اامی که در دوره صفویه یافته شتده  

ود. این نوع قالی ها به چهتار بتاغ اطتالی متی شتوند چتون       اس  و در حال حاضر در موزه ی پولدی پتزولی نگهداری می ش

 همانی تقسیمات چهار باغ را دارند.  

در نوع دیگر؛ قالی ها شاهد نقش های مختلف ال و ایاه منظره های شکار و شاخ و برگ درختان هستیم . طرح این قبیتل  

گیرهای باغ واود دارد کته بته صتورت تترنج     قالی ها از آزادی بیاتری برخوردار اس . در طرح فرش باغی عناصری مثل آب

تجلی یافته و با اا  زمان ااها به حال  طرح سه ترنجی هم درآمده اند. در نهای  طرح های لچک و ترنج کته بته عنتوان    

طرح های متداول در قالی بافی مطرح هستند از تکامل همین طرح می باشند و شاید لچک هتا همتان آالچیتق هتا اطتراف      

 (.1132)آذرپاد ،آبگیر هستند.
 

  
  تصویر

 (1372:آذرپاد،)ماخذ: نمونه هایی از طرح و نقش باغ ایرانی در قالی ایرانی 1تصویر شماره

 

 عرفان ولذت گرایی در باغ ایرانی:.8
انی را با دید عرفانی نگریس  و انبه ی ل ت ارایتی را در آن نادیتده ارفت .در بتاغ ایرانتی      صرفا نمی توان اف  که باغ ایر

تمام حواس آدمی را تحریک می شود.برای بهره ایری از مناظرزیبا کوشک ساخته می شود و معموال در اایی بنا می شتود  

واز پرنداان و هم چنتین از حتس المسته ماننتد     که بهترین دید و منظر را داشته باشد.در باغ ایرانی از حس شنوایی مانند آ

نسیم مالیم و خنک و از حس بویایی مانند بوی عطر ال ها و از حس چاایی مانند میوه های تازه استفاده می شود.از بعتد  

 عرفانی انسان افسرده با قدم زدن در آن دچار حالتی خوش می اردد.از مفهوم بها  نیز در باغ به کار ارفته شده که ختود 

 (1132ن: ادایی از عالم خاک را در بردارد.) ابهریا
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 :زندگی و نگفره.9
 اندکی تا کند مفهومی، انسان را از شلوغی ادا کرده، او را به خود دعوت میتباغ ایرانی با به واود آوردن فضای عملکردی

 باغ این، از ادای. کند تجدید را دمعبو و طبیع  با خود دیرین رابطه و شده فارغ دنیوی زندای و هیاهوی پر زندای از

ان اس  و ریاه در اعتقادات و باست ایران فرهنگیتتاریخی پیاینه از ارفته الهام مستقل، مفهومی عنوان به خود ایرانی

یاه ارداندند تا باغاان نیز نماد فکر و اندآداب و رسوم ایرانیان دارد چه به آنگاه که با حفظ تقدیس، آب را چنان در باغ می

و عناصر هستی بخااان اردد و چه به زمانی که بیش از همیاه باغ را تمثیلی از بها  برین می دانستند و تمنای 

باغ ایرانی با پاتوانه معنایی و مفهومی خود، برآمده از فرهنگ مردم ایران زمین بوده و  .کردندااودانگی را در باغ تجربه می

 واوه در را خود متقابل تاثیرات دیگری، پدیده هر چون و دهد ور خود را ناان میدر تمامی اوانب زندای مردم ایران حض

. این تاثیرات در حوزه فرهنگی، ادبیات و شعر پارسی، معماری و هنرهای ا ارد می اای بر ایران هنر و فرهنگ اونااون

 و فرهنگ آمیختگی زمین ایران مردم هنر و فرهنگ در باغ مفهومی الوه های نمونه مهمترین از. خورد ایرانی به چام می

 (.1183)حیدرنتا ،.می باشد خاص طور به باغ و عام طور به طبیع  با ایران مردم هنر

 

 )عنصری آرامش بخش(:نقش آب در باغ های ایرانی . 11

ط اکولوژیکی و باغ های قدیمی ایران اکثرا در کنار چامه های طبیعی و یا کاریز بنا می شدند. شکل باغ از دیرباز با شرای

میزان آن تناسب کامل داشته اس . یکی از دالیل ادول بندی و نهرسازی منظم باغ، برای الوایری از اتالف آب بوده 

اس  و شاید بتوان اف  چگونگی آبیاری و لزوم الوایری از هدر رفتن آب، طرح باغ ها را تعیین می کرده و این طرح ها 

اصلی به صورت صلیب بوده اس  و برای آبیاری سایر قسم  ها اوی های آب در اغلب به شکل مستطیل و خیابانهای 

وسط یا طرفین این خیابانها ساخته می شدند.در زمین های نسبتا مسطح، باغ ها بیاتر در اطراف مظهر قنات یا چامه 

را نیز ماروب سازد،  احداث می شدند، تا اریان دائمی آب در مسیر خود برای رسیدن به زمین های زراعی ایاهان باغ

نمونه آن باغ فین کاشان اس .از انواع دیگر می توان باغ هزار اریب اصفهان را نام برد که در دامنه کوه قرار دارد. ساختمان 

آن در باالترین نقطه باغ و زمین آن به صورت پلکانی اس  و آباارهایی از هر طبقه به طبقه دیگر سرازیر اس .اونه دیگر 

ستند که توسط نهرهای مناعب از رودخانه آبیاری می شوند که می توان باغ های درون شهر اصفهان را در باغ هایی ه

دوره ی صفویه نام برد.اصلی ترین عامل که همواره به باغ های ایرانی حیات می بخایده آب ااری بوده اس  که در چهار 

وای باغ را مطبوع و دلپ یر می کرده اس . اوی های باغ باغ ها و اویبارهای کم شیب به حرک  در می آمده و منظره و ه

های تزیینی را که به حوض ها می پیوستند معموال با سنگ و آار می ساختند و در کف آب نماها و بیاتر مکان هایی که 

 آب ریزش داشته غالبا تخته سنگ سفید با طرح های مختلف کار می ا اشتند و مواب آن می شد که آب زیباتر الوه

نماید. برای مثال باید از سنگ های اوی آب قدمگاه نیاابور برای تراشهای نیلوفری یاد کرد.حوض ها از ضروری ترین 

عناصر اصلی باغ محسوب می شود و بیاتر در مقابل عمارت و به شکل های، مستطیل، مربع، چندضلعی و یا بیضی که به 

) باغ چهلستون اصفهان ( احداث می اردیده اس . ااهی در داخل خاطر تیرای و انعکاس آن مورد پسند ایرانیان بوده 

ساختمان های باغ های قدیمی نیز آنها ساخته می شدند که به آن حوضخانه می افتند و در باغ ها  بها  اصفهان 

زار اریب چندین نمونه از آن دیده می شود. فواره های آب را در حوض های داخل و خار  از خانه احداث می کردند. باغ ه

که در عهد صفویه احداث اردیده دارای پانصد فواره با پرش کوتاه بوده اس .تاسیسات آب رسانی دقیق باغ فین کاشان 

مانند ارتفاع یکنواخ  فواره ها در تمامی طول شیب باغ، همچنین ترکیب های مختلف آب مانند آب و آیینه، آب و فواره، 

همگی ناانه ای از پیچیدای سیستم آب رسانی و استفاده مناسب از آب در آب و چامه، آب و حرک  و آب و رطوب  
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طراحی محوطه می باشد.از پل ها نیز نه تنها به عنوان محل عبور استفاده می کردند، بلکه در طراحی محیطی، محلی برای 

 (.45،1181) ویلبر،لکه ناانگر اهمی  آب نزد ایرانیان اس باردش مردم محسوب می شده اس ) پل خوااو، سی وسه( 

واود چامه سارها و رودها و کوه های پربرف و دره ها و دریاچه ها آب شیرین در کاوری مانند ایران اهمی  بسزایی دارد 

و این اس  که چامه های پیرامون دش  تانه کویر چون چامه علی دامغان،چامه علی ری،اوشه خمین ،چاتمه هتای   

ر نظر مردم ایران محترم بوده اس  و انبه تقدس داشتته است  و ایرانیتان شتاید     محالت و سمنان و فین کاشان همیاه د

نخستین کسانی باشند که با رنج فراوان هراا می توانسته اند پیرامون چامه ای شیرین ارد آینتد و بتا کنتدن کهریزهتا و     

ش را مهار کننتد.واود کهریتز و   بستن  بندها و رودزن ها آب  را از کوه های دوردس  به دش  آورده ، یا سیالب های سرک

بند و بخااب و اوی های آب رسانی در سراسر خاک ایران چون ناف شهرها و آبادی های ایران باعث عمران و آبادانی شده 

 (232: 1183اس .) پیرنیا ، 

 

 عناصر پیوند خورده بر درون مایه باغ ایرانی:. 11
 ه تقسیم کرد:باغ های ایرانی را می توان)از لحاظ طرح(به دو دست

 39الف(باغ هایی که در محور موازی اصلی دارند و خیابان ها و کوچه باغ های فرعی اابه اایی ایتن دو محتور را بتا زاویته     

 دراه قطع می کنند،مانند:باغ دول  آباد،باغ دلگاا، و باغ عفیف آباد.

همدیگر را قطع می کننتد ماننتد بتاغ نظر،بتاغ      ب( باغ هایی که دو،سه،یا چهار محور مضاعف و موازی دارند که در مرکز باغ

 (11: 1183اهان نما، و باغی که در پیش ها  بها  بوده اس .) پیرنیا ،

 

 ساختمان های درون باغ:. 11-1
توان از آن به عنوان فصل ماترک ارتبا  انسان با فضای باغ سازی اهان که میترین عنصر مواود در هنر باغاز امله مهم

باشد. معماری این بناها صرف نظر از عملکرد، با هدف دید به چام اندازهای شک و ابنیه مواود در باغ مییاد کرد، کو

همه براساس ایده فوی  بازشوهاکل ارفته اس . از اانمایی و نحوه استقرار تا شکلگیری پالن و استفاده از شوسیع باغ 

های آن سبکی بنا، نمایند که از ویژایعماری را معرفی میطراحی ااته اند. ل ا ابنیه مواود در باغ، نوع خاصی از م

باشد. عناصر و... می عریض، تراس، ایوان، مکان یابی و استقرار بر روی بلندی در صورت امکان بازشوهایهای وسیع و پنجره

 .توزیعی معماری در کوشک سعی دارد طبیع  باغ را به داخل بیاورد

بیاتر اوقات دارای کوشکی بود که در محور اصلی و در مرکز یا  بود کهچند ساختمان  دارای باغ های ایرانی هر باغدر 

طرح آنها برونگرا و دارای ایوان ها و پنجره های متعدد رو به باغ اس . ااهی کوشک دارای حیاطی  باالی آن قرار می ارف 

 .مربو  به زندای خصوصی بود مانند باغ ارم کهخصوصی تر در پا  خود هستند، 

پیدا  میکند.  رابطه باغ های قسم  بقیه با و ا رد می آن از انسان دید کند، نمی مجزا را باغ فضای ایرانی باغ در بنا 

 و سیال ارتباطی باغ و بنا که ای اونه به آید؛ نمی واود به فاصلی حد و یابد می راه بنا داخل به باغ فضای همچنین

 به باغ فضاهای از هریک در که سیالی  این از واودآمده به مستقیم غیر و مستقیم ارتبا  میکنند برقراری پیدا بالواسطه

 میان از که آنجا چه اس ؛ شده ارفته نظر در سازی باغ در طبیع  با مستقیم برقراری برای شود، می درایر ای اونه

 برقراری حس باغ در حرک  و مستقیم حضور واسطه به چه و کند می پیدا ارتبا  باغ با بینایی حواس واسطه به کوشک

 (.1138)سلطان زاده،آید واود به آرامش آن دنبال به و طبیع  با ارتبا 
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 محصوریت:. 11-2
شاخصته در  این  نام دارد. ایران اس ، محصوری مهم باغ ایرانی که برارفته از روحیه درونگرای مردم  های شاخصهیکی از  

را ار تبلور یافته اس . دیوارهای ضخیم و بلند خاتی و چینه ای که دور تا دور بناهای ایرانیان به صورت عاملی مهم و تاثی

)مگر حصتار باغهتای حکتام قتدیم و      ندستهفاقد هیچگونه تزئینی این دیوارها   باغ مستطیل شکل ایرانی را احاطه کرده اند

توانگران هر منطقه(، ل ا باغ ایرانی هم خلوتگاهی برای آرامش و اوشه ناینی و هم حفاظتی برای احساس و تأمین امنیت   

از دیگر فواید محصوری  این بود که درختان باغ را به عنوان یک کاالی اقتصادی که برای فروش میتوه نیازمنتد   . بوده اس 

دند محافظ  می نمود. در دوران صفویان به دلیل امنی  سیاسی  و رونق اقتصادی باغ ها دارای دیوارهای مابک مراقب  بو

 بودند
 

 : گستردگی دید. 11-3
محور ستتون فقترات بتاغ و مکتان استتقرار       نیاس  . ا شده واود دارد که در طول بزراتر آن کایده یرانیدر باغ ا یمحور

 دیتاتد  یپرستپکتیو هتا   جتاد یا قیاز طر یمحور اصل یسامانده .آن اس  یهنده منظره اصلو شکل د یکارکرد مهم عناصر

ی را فراهم م دیاز درختان که عمق د یتا افق ،بدنه ا کایدهی ایرد : خیابان یعمق در فضا صورت م جادیو تکیه بر ا شونده

 یم یپرسپکتیو سامانده دیدر اه  تاد گرید عنصر هر درختان و یپا ی،باغچه ها افتهیآب که تا انتها امتداد  ی،او آورد

سازد که تتأثیر از   یکوشک در نقطه مرتفع فراهم م یایر قرار یرا برا یزمین ،موقعی  مناسب یهمچنین شیب طبیع .شود

  (3-4-1: 1183،  احمدی .)باشد یدر بها  شداد م فردوسی معنا

 

 گیاهان:. 11-4
ا به عهده دارد و بسیاری از اهداف معماران به وسیله پوشش ایاهی، در باغ در باغ های ایرانی پوشش ایاهی نقش مهمی ر

تامین شده که این مساله هم شامل اونه های ایاهی و هم شامل طرح کاش  و باغچه بندی می شود. در اکثر باغ های 

مربع کرت بندی شده تاریخی ایران، تقسیمات اصلی چهاراانه واود دارد و باغچه ها در دو طرف محور طولی به صورت 

اند، از درختان خزان ناپ یر، همیاه سبز، غیر مثمر، بلند و سایه افکن همچون سرو و کا  و همچنین چنار در دو طرف 

میان کرت و محور اصلی حرکتی باغ استفاده شده تا نقطه عطف درون باغ که همان کوشک وسط یا حوضچه یا ... اس  

و باغ در تمام فصول سبز دیده شود. در ضمن  هندسه باغ تقوی  به سم  آن بیاتر،مورد تاکید قرار ارفته و حس کاش 

قرینگی کاش  ایاهان در دو سم  میان کرت منظم بودن و نقطه عطف باغ را تادید می کند. در کرت های باغ و در 

انجاک در حاشیه مسیر  پا  درختان میان کرت درختان مثمر و ال ها کاشته شده و از درختان تبریزی، سپیدار و زبان

 . های کنار باغ و کنار دیواره های آن استفاده شده اس  و ال ها نیز در کناره مسیر اصلی و حوض باغ به کار می روند

 

 تپوگرافی :. 11-5
 ایت تپته   کیاز  یواود داش  که امکان بهره بردار ینحو به ساختن باغ یبرا یمناسب یاز موارد که موقعی  طبیع یدر بعض

 یمت  یستازمان دهت   یآمد ، باغ را به اونه ا یم دیپد باغی از عمارت ها و فضاها یساختن بخا یبرا ادیبا شیب ز یا منهدا

شتده در   یطراحت  ی.در بتاغ هتا   ردیپت   یم صورت مرتفع و سطوح شیب دار یاز عرصه ها یاکثر بهره بردار حد کردند که

از عمارت ها و  یهموار واود داش  .برخ نسبتاًی وه که عرصه و سطحاز دامنه ک یدر بخا ایتپه  یباال در ، یچنین موقعیت

تپته و عرصته مزبتور قترار داشت        ینیپتا  در که گرید یشوند و در سطح و عرصه ا یو ساخته م یطراح نیاز مورد یفضاها
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 یعنتوان فضتا  .سطح شیب دار نیز غالبتاً بته    شدند یکردند ساخته م یمناسب فراهم م یانداز چام که یی.عناصر و فضاها

 یاونه باغ ها به شمار مت  نیماهان از ا شازده ارف  . باغ تخ  شیراز و قصر قااار در تهران ،باغ یم قرار سبز مورد استفاده

 (5-3: 1183،  احمدی) . ندیآ

 

 رنگ: و بافت. 11-6
 عناصتر  و اازار و محیط با انسان حواس درایرکردن در نمادین ارزشهای به تواه و خوان هم مصالح و ها رنگ از استفاده

 .دارد عهده به را مهمی فضا نقش تاکیل دهنده

 مهم نقش المسه حس حس، پنج میان از که طوری به دارد؛ واود باغ عناصر و ناظر بین تری نزدیک ایرانی، تماس باغ در

 و درختان  این رنگ در الها  ن،پیای ارفته اس . در ایرا هنر ایرانی به طور کلی در استفاده از رنگ هاکند.  ایفا می را تری

ظتاهر  نیتز  واود دارد و کم و بیش به صورت مجزا در کاشی ها و موزاییک های انبد ها و دیوارها، در پارچه و در فرش هتا  

 ده اس .می ش
 

 :موقعیت و جایگاه باغ )نظام استقرار(. 11-7
اهی نیازمند اس  که در معرض وزش باد مالیم و نسیم باغ ایرانی برای بهره مند شدن از هوای آزاد ،نور،خاک و آب به اایگ

و آفتاب الزم و سایه کافی و خاک حصلخیز قرار ارفته و به آب ،این ماده حیات بخش،دسترستی داشتته باشتد.مورد دیگتر     

متاال  مربو  به اایگاه و وضع عوارض زمین اس  که باغ به صورتی قرار می ایرد که حرک  آب از باالترین نقطه در باغ احت

 از محلی که ظاهر می شود ))مظهر خانه(( به سراسر باغ ادامه یابد.

 

 :در باغ ایرانی اتتناسب. 11-8
در باغ سازی ایرانی همواره سعی بتر ایتن بتوده است  کته بته متواردی از املته نتوع و کتاربرد بتاغ بتا کیفیت  و کمیت                

،ایاهان،درختان با یکدیگر و با اهتات اغرافیایی،مقتدار   آن،دیوار،کوشک،عمارت سردر،پرس،باغراه،بنگاه،با وسع  باغ،ال ها

آب با نیاز و اردش و رفتار آن با شرایط اقلیمی،کرت بندی،آرایش باغ،وطرز کاش ،با نوع باغ ،و طرز کاشت ، بتا نتوع بتاغ و     

 شیب زمین در نظر ارفته شود. 

اازا باغ و تعیین محل دقیق کاش  درختان  دادن ساده ناان یاشکال مربع برا جادیو ا یتواه به اشکال هندسهندسه :*

 یرانیمداخله انسان در طبیع  در باغ ا .اس  بوده یاهمی  خاص یشود دارا دهیدرختان از هر طرف د فیرد که یبه اونه ا

 در هر اا یرانیمحیط اس  . در واقع باغ ا ساختار ، که مناأ آن شناخته ناده به یرانیهنر ا ژهیو هندسه به صورت تحمیل

 (مین را به خود اختصاص داده اس ز ا ز ی،مستطیل که مقدور بوده

اصتل استتفاده شتده     نیبه وفور از ا یرانی. در باغ ا رود یشکل تعادل به شمار م نیتوان کامل تر یصل تقارن را ما:تقارن*

توان در محور  یرا م یساز نهیاند . او  قر واقع مرکز تقارن ایمحور  یساخته شده ،متقارن بوده و بر رو یها اس  . کوشک

بستته بته    یمستطیل یشده اند . باغ ها کاشته نهیدرختان ،درختچه ها و ال ها نیز قر یحت یمحور اصل در. دید یاصل یها

 .دارند تقارن مربع اغلب چهار محور یدو محور تقارن و پالن ها ای کی، کوشکی مکان قرار ایر

اصتل در   نیت با طرح ها  بهات  . ا  ییها کوشک شود . خصوصاً یم دهیبیاتر در کوشک ها د  یاصل مرکز :مرکزیت*

 (.1185سلطانی ،  ).باشد یکوشک در محل تقاطع محور ها در او  خود م واود پالن مربع با
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 سلسله مراتب در باغ ایرانی:. 11-9
ا از منظر تمامی علتوم و  سلسله مراتب یکی از شاخص های مهم عالم واود می باشد.واوه و انبه های اونااون این اصل ر

دانش های اسالمی و ایرانی می توان مورد شناسایی قرار داد.اصل رده بندی یتا سلستله مراتتب فضتایی را متی تتوان در دو       

رده بنتدی  -2رده بندی فضایی میان درون و بیرون که بتر مرزبنتدی حتریم هتای فضتایی تاکیتد دارد       -1سطح آشکار دید:

کالبدهای کل برای نمایش سیر از ازر به کل و از ساده به پیچیده.این تقسیم بنتدی شتامل   کالبدی میان کالبدهای ازر و 

 فضاهای باز و نیمه باز و بسته بوده و براساس آن می توان ساختار فضایی و کالبدی باغ را بازشناخ .

 

 و نظام آبیاری باغ ایرانی: محورها. 11-11
ر برانگیختن ذهن دارد. آب برای حیات محتیط و منظتر اهمیت  اساستی     آب وسیله حیات بار اس  و توانایی بی نظیری د

حضور آب و شکل حرک  آن عمتده تترین بختش هتا از     دارد و با منعکس کردن محیط و منظر، معنی را تحکیم می بخاد.

مین تبعی  می نظام آبیاری می باشد.آب در نقطه ای ظاهر می شود که بتواند سراسر باغ را آبیاری کند بنابراین از عوارض ز

کند.اار اریان آب به اندازه ای نیس  که کرت ها  را به طور دائم آبیاری کند آب در استخری امع شده و دفعتا به ستوی  

نهرها ااری می شود.در نظام آبیاری از محورهای اصلی و فرعی و آب نما و فواره ها و حوض،حوضچه ها به طریقی استتفاده  

 (.1139)طوسی ،بیاری نماید. می اردد که تمام کرت ها را آ

 الف : نمایش آب در محیط :

 *.نقطه :

 چامه : مرکز تاکیل فعالی  های اروهی با فرم شعاعی-

 فواره : تمثیلی از فراز و فرود زندای و تسلط انسان بر طبیع -

 *.خط:

 نهر )اوی( : شریانها و بواود آورنده وحدت در فضا-

 *.صفحه:

 دریاچه -

 رامش و سکون و انعکاس دهنده تصاویرآبگیر : ایجاد آ-

 حوض-

 ب : کاربرد آب در محیط :

 *.آب راکد 

 *.آب روان

 آب آبااری : نظام حرک  تح  ااذبه-

 آب فورانی : نظام حرک  تح  فاار-

 پ : فواید آب در طراحی محیط :

 .تلطیف هوا و کاهش آلودای هوا*

 *.محور ارتبا  دهنده یا ادا کننده

 ناا  و شادابی*.ایجاد حرک  و 

 *ایجاد سکون و آرامش در محیط

 *تاکیل آینه و انعکاس تصاویر
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 *محو نمودن صداهای ناخوشایند

 *ایجاد صداهای آرامش بخش

 *ایجاد پاکی و خلوص روی پوس 

 ت :کیفیت حسی آب :

 *.آب به صورت کنایه و اشاره :

 ناآرام آب روان کنایه از عدم ثبات، حرک  به سوی وضعی  تعادلی و کاای-

 آب ساکن کنایه از ثبات، آرامس، صلح و آشتی -

 *.آب به صورت آیین :

 خدایی نسب  به اهان-حجم زیاد آب ناان دهنده ی دیدااه انسان-

 حجم کم آب ناان دهنده ارزش و کمیابی آب -

 ث : عناصر طراحی بصری آب :

 * خط 

 خط نرم : طبیع  آزاد و رها-

 خط منحنی : طبیع  کنترل شده-

 خط مستقیم : ناان دهنده معماری-

 خط شکسته : دالل  بر انرژی-

 * فرم 

 فرم خطی : ناان دهنده حرک -

 فرم مرکزی : ناان دهنده تمرکز-

 * رنگ 

 رنگ روشن : شفافی  و کم عمق الوه دادن آب-

 رنگ تیره : انعکاس تصاویر در آب-

 * باف   

 (1139دیان،ایجاد ناهمواری در مسیر آب و آبااری نمودن)قبا-

 

 

 (.1378،سلطان زاده)ماخذ: : نگاهی به شاکله ی عناصر باغ ایرانی و خارجی  در نظام تشابهات و تفاوت ها2جدول شماره 

 تاابهات تفاوت ها  عناصر

 مابک شدن و کوتاه شدن دیوار دارای حصاری ماخص محصوری 

 دارای مسیرهای ماخص مسیرها
های موازی یا مسیرها بسیار منظم و به شکل محور

 عمود بر هم

 های فرعینهرها و اوی نقای تعیین کنندهایفای  آب

 طراحی اصلی محور روی بر و باغ از نقطه بلندترین در ساختمان اصلی رو به باغ یا آبگیر و حوضواود  کوشک

 درختان دارای نظام هندسی منظم هاپ یر، میوه، و الدرختان همیاه سبز، خزان ایاهان

 کاربرد نمادین ندارد ستفاده از سنگ سینه کبکی در مسیر نهرا سنگ

 کاش  ایاهان به صورت منظم وهندسیایجاد باف  متنوع با  ترکیب ایاهان خزان پ یر و همیاه  باف  و رنگ



                             
 

 

  

 
 

 12 

سبز،استفاده از درختان خزان پ یر،ال های رنگارنگ، استفاده از 

 سنگ سینه کبکی در مسیر نهر

 زندای و فرهنگ

 

 اس  طبیع  با تنگاتنگ ارتبا  راریبرق

 باغ نیز نماد فکر و اندیاه و عناصر هستی

 ریاه در اعتقادات و آداب و رسوم ایرانیان دارد

 باغ اایی برای تفریح و تفر 

 ارتبا  بین انسان و طبیع  فرم و هندسه
دارای هندسه ، محورارایی، و قرینه سازی در ترکیب 

 باغ

 

 فابخش در دل کویر:.باغ فین منظرگاهی ش12
در  شتاه، نیاس  که ناصترالد  ییدر آن قرار دارد. مکان نامبرده اا زین نیاس  که حمام ف یرانیباغ ا کیکاشان، نام  نیباغ ف

 هیآن بته دوره صتفو   یو بناهتا  نیرا در آن به قتل رساند. سابقه و قدم  باغ ف ریرکبیصدراعظم خود ام یالدیم 1832سال 

استتوانه   یبارو و براها وار،ید لهیاس  که به وس یمرکز ا یح کیهزار مترمربع و شامل  21اغ بالغ بر . وسع  بارددیبازم

 .شودیماروب م یبا آب قابل تواه نیماابه، باغ ف یرانیا یهااز باغ یاریبا بس سهیاس . در مقاشکل محصور شده

 1331ستال   بیت منتابع، زلزلته مه   نی. به استناد ارسانندیم هیبوباغ را به دوران سلطن  آل نیقدم  ا یخیمنابع تار یبرخ

)باغ نو( مواود اس  کته بته بتاغ کهنته معتروف      نیباغ ف یدر چند صد متر یباغ یایباغ شد. بقا یکل بیباعث تخر یالدیم

وران بته د  یفعلت  نیاس . به هرحال ساختمان بتاغ فت  بوده افتهیاسترش را  نیاتریمغول ب لخانانیاس . باغ کهنه در دوره ا

واتود   نیت . بتا ا دانتد یمت  یکاشان دیاما نیالداثیطراح باغ را غ رانیا یفرهنگ راثیشاه عباس بزرگ نسب  داده شده و م

 .کنندیم یمعرف ییبها خیطراح باغ را ش یمنابع داناگاه

 ،یستردر ورود  یا. بناهت دیو بته او  رست   اف یادامه  زیعباس دوم نو شاه یباغ در دوره شاه صف یساخ  و توسعه عمران کار

بنتا   نیچاتمه فت   رامونیپ یاصفه یصفو مانیشاه سل نیاند. همچندوره بوده نیها محصول ااز حمام یکیو  یکوشک صفو

و همزمان با  هیتا دوره زند هیاس . از اواخر دوره صفوبوده هیمانیسل امهبه چ نینام چامه ف ریینمود که احتماالً مواب تغ

 ،یاپیت زند و همزمان با وقوع چند زلزله پ مخانیاس . در دوره کربه باغ ناده ینادر شاه، تواه یهایحمله افغان و لاکرکا

 اا . دهبه آن افزو یمخانیخلوت کر یمواود در آن مورد مرم  قرار ارف  و بنا هیباغ و ابن

 یمواتود در بتاغ، همگت    هیت ابن یمتابق  بتاً یباغ افزوده شد. تقر هیبه ابن یادیز ییهاقااار، بخش شاهیدوره سلطن  فتحعل در

از بتاغ از   ییهتا بختش  یبه باغ و درختان آن رها شد و حت یدایکار رس شاه،یبا مرگ فتحعل یدوران اس . ول نیمحصول ا

 یبنتا  ،ی. در دوره پهلتو افت  ی یاتتر یب  یو تواه به آن اهم یدایرس ش،یپ لاثر در هفتاد سا نیا یرف . با ثب  مل انیم

 هیت ابن ریدر حدفاصل کتابخانه و حمامها ساخته شد و ستا  ییبنا نیالدوله و همچنخلوت نظام یهارابهکاشان بر خ یموزه مل

 اس .به باغ شده یریابران ناپ  اتمواب خسار ر،یدر چند سال اخ یتواهیو ب  یریمورد مرم  قرار ارف . سور مد زین

 

 .معماری باغ:12-1
اثتر   نیت زنتده بته ا   یتیهستند، هو یکه عناصر ثاب  معمار هیدر کنار ابن هستند ایپو یواود عناصر آب و درخ  که عناصر

است  کته همچنتان زنتده و پابرااست .       یرانت یا یهتا نمونه بتاغ  نیاز مهمتر یکی نی. باغ فاس دهیبخا یخیو تار یفرهنگ

 .کندیم یرا معرف یمنظر فرهنگ جادیروش ا یباغ به خوب نیا نیهمچن
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 (1391طوسی،: سایت پالن مجموعه باغ فین کاشان)  ماخذ: 1نقشه شماره 

 :آب عنصر*

راکد)در استخر مقابل کوشک و حتوض   یهابه صورت نیاس . آب در باغ فعنصر بوده نیتر یآب اساس ن،یباغ ف یطراح در

منظم کف حوض در حتوض اتوش و    یها)ظهور آب از حفره یها( و اوشا)فواره ی(، فورانهای(، روان )در اویخانه صفو

 یختاص را تتداع   یباغ، مفهوم نیاز اشکال اونااون آب در ا کیشاه( حضور دارد. هر یفتحعل یو شترالو یحوضخانه صفو

 هیبتا ستا   یاس  و درختان ابیکه آب واقعاً کم یطیدر مح ،یاروزهیف یبا کاش ییهایآن در او انی. آب فراوان و ارکندیم

 اس .باغ استرده یوارهاینامهربان اس  که در پا  د یعتیخاک و طب ریبزرگ با کو یاسترده در تضاد

در  یچاتمه ابتتدا در استتخر    نیت . آب اشتود یم نیتام هیمانیباغ از چامه سل یاستخرها و حوضها ها،یدر او یاار آب

اس  کته بته   کرده ریپ را امکان ییفوارهها جادیا ها،یاستخر نسب  به سطح او نی. اختالف ارتفاع اشودیپا  باغ امع م

 .کنندیآب را به باال پرتاب م یروش ثقل

  
 : ریتم چرخش آب در محوطه ی باغ2تصویر شماره 

 :ساخت و عملكرد فواره ها یچگونگ*

لولته هتا از    نیت شده به اسم تنبوشه کته ا  هیتعب ییلوله ها نیزم یمتر کیها و دور تمام حوض ها در عمق  یتمام او ریز

 کیت مسدود است  . آب از   یاو یآن در انتها گریمتصلند و طرف د یاصل یطرف به حوض ها کیس سفال بوده که از ان

 نکهیا یدارد برا بیش نیشود . چون سطح زم یها خار  م وارهلوله مسدود اس  آب از ف یشود و چون انتها یطرف وارد م

شود  یم میفاار تقس بیترت نیآن قطورتر اس  به ا یلوله از انتها یاند . ابتداشود قطر لوله را متفاوت ساخته میفاار تقس

که بته آن حتوض اتوش     اوشدیاز دوازده چامه داخل آن م یشود. آب حوض اصل یاز فواره خار  م زانیم کیو آب به 
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 یصتحراها  یکته بتا رنتگ ختاک     ی. رنگابدییم انیار یاروزهیف یهایبا کاش ییهای. از آن به بعد، آب در اوشودیافته م

 اطراف در تضاد اس .

 :یآب رسان ستمیس طراح*

ستال قبتل    س یدو اانیاس  . ا یکاشان دیاما نیالد اثی، غ یدان معروف قرن دهم و عصر صفو یاضی، ر ستمیس طراح

 بهره استه اس   نیزم یعیطب بیاز پاسکال از قانون اختالف سطح استفاده کرده و از ش

 :درخت عنصر*

درختتان، بته    نیت اصله درخ  چنار اس . با تواه به قدم  ا 11اصله درخ  سرو و  333شامل  ن،یباغ ف اهانیا نیمهمتر

داشته و کاش  معدود درختتان ختزان    یباغ نقش کالبد یسبز سرو در طراح اهیاستر و هم هیکه درخ  سا رسدینظر م

که کاربرد درخ  سترو در   رسدی. به نظر ماس صورت ارفته یبصر  یفیک شیدار چنار مواود در باغ، فقط به منظور افزا

سال ستن   439تا  199 نیدرختان باغ، ب اغلباس .نبوده ریتاثیانتخاب ب نیانسان در ا ییبایبه عنوان نماد ز یفارس اتیادب

 یمتار یو ب یاز عوامل مواتب بتروز فااعته خاتک     یا، مجموعه1185پانزده سال ا شته و بخصوص بعد از سال  یدارند. ط

و کابتل بتری و    میعبور س د،یشد یکارشناسانه، سرمازدا ریدخال  غ ،یراصولیغ یکیزیهمچون مهار ف ین شد. عواملدرختا

 ،یراصتول ینادرس  و غ یاریو محصور کردن درختان با آن، آب یمانیو س یآهک یروهاادهیپ جادیا ،یساتیتاس یهایا ارلوله

تتا   دیت ارفتن نظرات کارشناسان مواب ارد دهیو ناد یتیریالت مددرختان، ماک ییارفتن دستور غ ا دهیآف  شپاک، ناد

 نی. مستوول ننتد یبب بیدرصتد آست   39تتا   19 نیهم ب یادیبه طور کامل خاک شده و تعداد ز یخیدرخ  تار 112حداقل 

 .دانندیها مخاک شدن آن لیدرختان را دل «دیعمر مف» افتنی انیپا یفرهنگ راثیم

 :هیابن عنصر*

است .  تقتارن کاستته شتده    نیو با دخال  شاهان، از ا جیاس . به تدرداشته یاژهیو  یباغ، حفظ تقارن اهم هیاول یطراح در

 .خوردیبه چام م هیاضافه شده پس از دوره صفو هیتردد در باغ و هم در ابن یخرو  از تقارن هم در محورها نیا

. کوشتک  دهنتد یمت  لیرا تاتک  یدوره صفو هیابن ریاقرار دارد. حمام کوچک و عمارت سردر س یمرکز باغ، کوشک صفو در

متوزه   ،یباغ و خار  از محور تقارن باغ واقع اس . حمام ستلطنت  یدر انتها زین یواریو د یسقف یبایز یهایبا نقاش یقااار

 (1139ی،)طوساندباغ افزوده شده هیبه ابن هیکه پس از دوران صفو هستند یاهیابن نیناو اتای شاه یمخانیخلوت کر ،یمل

 

 گفتمان نهایی:. 13
کوشک در باغ ایرانی .کندباغ ایرانی بسیار هندسی و دارای حصاری ماخص اس  که باغ را کامالً از محیط اطراف ادا می

در محور اصلی باغ قرار ارفته و به خوبی نمایان اس . همچنین افزون بر ساختمان اصلی، ااهی بناهای دیگری را نیز در 

در باغ ایرانی مسیرها بسیار منظم و به شکل محورهای موازی یا عمود بر هم اس  و با هندسۀ شبکۀ آب و  ساختند.باغ می

آب در باغ ایرانی نقای تعیین کننده دارد و ساختار باغ و مسیرها بر اساس آن شکل .ایاهان ارتباطی تنگاتنگ دارد

نما و حوض ها به صورت اوی، آبور آب در این باغایرند، زیرا چگونگی توزیع و مصرف آن بسیار حیاتی اس . حضمی

در  هایی، واود دارندها، با تفاوتپ یر، میوه، و الدرختان همیاه سبز، خزانواود ایاهان و بزرگِ الو کوشک اس . 

 کاش  درختان دارای بالواقع.مسیر های آبی و ریتم ماخص به ویژه با منعطف بودن در هندسه ی چهارباغ بنا شده اند

باغ ایرانی باغ تفر  بوده و در آن زندای موق  و دائمی .نظام هندسی منظمی اس  هماهنگ با مسیرهای دسترسی و آب

کند و به واقع فرد وارد دنیایی ها اریان داشته اس . باغ ایرانی خود را محیط اطراف ادا میخصوصی شماری از انسان

 نتیجه بیان اینایاهان و آب، عالوه بر حضوری مادی، ظهوری نمادین دارند. شود. در اینجا دیگر به نام اهان باغ ایرانی می

عواملی مانند  .پردازد  می توضیح داده شده عناصر منظر از ایرانی های باغ اامع مقایسه به و آمد خواهد ادول صورت به
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ن عامل استقرار موق  و دائم،دالیل تقدیس عناصر یا اهات اربعه،باغ تمثیلی از بها ،واه اقتصادی و باروری باغ،باغ عنوا

اقلیمی و نیاز به واود باغ در سرزمین خاک ایران،دیدااه های اقتصادی ایرانیان در مورد عناصر طبیعی و اهمی  و 

 .قداس  طبیع  در آئین های باستانی 

 (1386شاخص های طراحی براساس باغ ایرانی) ماخذ: بمانیان،: 3جدول شماره 

 اجزاء بنیادهای محیطی یادهای فرهنگیبن عناصر و ساختار

 پس از اسالم پیش از اسالم 

ساختار
 

 نظام تقسیم آب* انه عرضهاالسموات تقدیس اهات اربعه پالن و موقعی 

 نظام کاش *

 الگوی چهار باغ*

 فاصله مربعی*

 اازا اه  کاش *

 باز بودن چام انداز*

 اصلی به شکل مستطیل*

ی 
صل

صر ا
عنا

 

کمبتود آب و رطوبت   در   * دهای بهاتیرو الهه آب آب

 مناطق کویری

 ایجاد آرامش روانی*

 آب نماهای شیب دار یا پله پله*

 فواره*

 آب اردان*

 سینه کبکی*

 قنات و چاه*

 شترالو*

 استخر*

 آتش ااه رهایی از تاریکی  ایزدمهر آتش

ایجاد آبتادانی و سترزندای    آفرینش انسان از خاک اماد ازلی خاک زمین

 خاک

 خاک مناسب*

 شیب مناسب*

 چام انداز مناسب *

سیالی  روح در غرف  عنصر مقدس باد 

 بهاتی

 ها  بها  تهویه پ یری 

 درخ  ااوید* ایاه

 دارو داروید*

 نیلوفر آبی*

 ساختمان سازی * روضه الجنات

 خوراک*

 خواص دارویی و شیمیایی*

 رایحه*

 سایه اندازی *

 فراری دادن حارات*

اتل   -درختتان میتوه  -تبریزی -سرو*

 ال خرزهره–سرخ 

 اسپس  و..*

صر
سایر عنا

 

*استفاده از مصالح بوم  مصالح

 آورد

*خود بسندای در 

 استفاده از مصالح

 *نیاز به عایق حرارتی

 *تهیه ارزان و آسان

 *عمر طوالنی

*تخلختتل و ضتتریب نفتتوذ  

 پ یری

 *فرم پ یری 

 چوب و... -آار

 *محرومی  درون ارایی دیوار

عتتتتتتتت  از ورود *ممان

 اهنمیان

 *واحه

 *تمرکز برای نگه داری باغ 

*اختتتالف دمتتای داخلتتی و 

 خار  

 *امنی 

 دیوارهای بلند دیوارهای مابک

 شکار -استفاده از صدای خوش-ااذبه های بصری حیوانات

 مکان سان دیدن -محل استقرار نگهبان سردر

 نظرااه -مکان تفر  و برازاری مراسم-مکان زندای کوشک
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