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رابطه انسان و طبیعت در باغ ایرانی  از منظر 
معماری اسالمی  

جمال الدین مهدی نژاد1، اسماعیل ضرغامی2، سیده اشرف سادات3

چکیده
بــا  انــدک نگاهــی بــه آثــار هنــری ایرانیــان و تأملــی کوتــاه در آن هــا درمی یابیــم کــه سرچشــمه تمامــی  هنرهــای ایرانــی برگرفتــه از تجســم 
عینــی اندیشــه مردمانــی اســت کــه تــالش کرده انــد جهان بینــی خــود را در قالــب آن هنــر بیان کننــد. طبیعت دســتاورد معمار هســتی، 
خداونــدگار عالــم اســت و اغلــب بــرای معمــاران سرچشــمه الهــام بــوده اســت. به دلیــل گرایــش ذاتــی و فطــری انســان ها در تعامــل بــا 
طبیعــت و تأثیــرات قابــل توجــه ارتبــاط بــا طبیعــت در روح و جســم آدمــی ، بشــر همــواره به دنبــال ایجــاد رابطــه ای منطقــی و مناســب 
میــان فضــای درون و طبیعــت بیــرون بــوده اســت. امــروزه نیــاز جســمی  و روحــی انســان بــه برقــراری ارتبــاط بــا طبیعــت موجــب 
کــه در همــة جوامــع، طبیعــت به مثابــه میــراث فرهنگــی تلقــی شــود؛ از ایــن رو بــاغ ایرانــی به عنــوان نمونــه متعالــی از منظــر  گردیــده 
کــه علی رغــم نامالیمــات، همچنــان به عنــوان الگویــی موفــق از  ایــران، تصویــر باورهــای انســان ایرانــیـ  اســالمی  در بطــن تاریــخ اســت 
آن یــاد می شــود. بــاغ در مقــام برخــوردگاه آدمیــان و  اندیشه هایشــان و به عنــوان میعــادگاه زمیــن و آســمان و نقطــه تالقــی عملکــرد 
و پنــدار، بهتریــن جــای تجربــه عرفانــی اســت. هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر توجــه بــه ارتبــاط انســان بــا طبیعــت، عناصــر طبیعــی و 
ــه ای و  ــا طبیعــت اســت. روش پژوهــش ضمــن مطالعــه اســنادی و کتابخان ــوع برخــورد انســان ب ــاغ ایرانــی در ن ــگاه ب تشــخیص جای
کــی از آن اســت کــه ارتبــاط بــا طبیعــت ضروری تریــن شــرط بــرای  مطالعــات تطبیقــی از نــوع توصیفــی اســت. نتایــج به دســت آمــده حا
هنرمنــد اســت. هنرمنــد انســان اســت: او خــود طبیعــت اســت، بخشــی از طبیعــت و در میــان فضــای طبیعــی، طبیعــت در بســیاری 
از راهبردهــای منتهــی بــه خالقیــت معمــاری تأثیــر می گــذارد. طبیعــت همیشــه در همــه جــا حاضــر و طبقه بندی ناپذیــر و به مثابــه 
ابــزاری بســیار قدرتمنــد بــرای الهام بخشــی اســت. حضــور آن در اســتعاره، تقلیــد، تغییرپذیــری فــرم و مصالــح معمــاری آشــکار اســت.
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مقدمه
بشــر در طــول تاریــخ از هنگامی کــه ســرپناه، مســکن، محیــط 
کار و یــا هــر نــوع فضایــی را ســاخته و مــورد  زیســت، محــل 
ایــن  در  طبیعــی  عوامــل  همیشــه  داده،  قــرار  بهره بــرداری 
کســانی را  ســاختار اصــل مهــم و اساســی بــرای او بوده انــد، و 
کــه  ایمــان آورده و عمــل صالــح انجــام داده انــد، بــه باغ هــای 
کــه نهرهــا از پــای درختانــش  بهشــتی وارد می کننــد. باغ هایــی 
جــاری اســت، بــه اذن پروردگارشــان، جاودانــه در آن می ماننــد 
 Holy Quran, Sura( و تحیــت آن هــا در آن »ســالم« اســت
Ebrahim, verse 23(. محیــط شــامل طبیعــت، فرهنــگ و 

کــه در ســامان های بــا ارتباطــات متداخــل قــرار  انســان هســت 
.)Bell, 2007, 90( گرفته انــد

آنــدرو برنــان نیــز درخصــوص رابطــه انســان بــا محیــط، عقیــده 
کولوژیکــی را بســط داده و معتقــد اســت از آنجــا  انســان گرایی ا
کــه مــا بخشــی از طبیعــت هســتیم، بــرای آنکــه بــه انســان 
کاملــی تبدیــل شــویم، بایــد بــا آن تمــاس داشــته باشــیم. 
او هویــت مــا را بــا طبیعــت مرتبــط دانســته و آن را اولیــن گام 
به ســوی اخالقیــات محیطــی معرفــی می کنــد و معتقــد اســت 
کــه اخالقیــات و زیبایی شناســی هماننــد حقیقــت و زیبایــی 
کــه منافــع مســتقیم  به هــم مرتبــط هســتند و منطقــی نیســت 
آن  بــه  ولــی  تشــخیص دهیــم  بــا طبیعــت  را  تمــاس خــود 
کنــون انجــام می دهیــم  کــه هم ا اهمیتــی ندهیــم، یعنــی کاری 

.)Bell, 2007, 119(

هــر ملــت بــر اســاس جهان بینــی خویش بــرای طبیعــت ارزش و 
جایگاهــی خــاص قائــل بــوده و ارتباطش را با طبیعــت و عناصر 
طبیعــی برپایــه اصــول و ارزش هــای منبعــث از جهان بینــی 
خــود شــکل داده اســت. بــه این ترتیــب شناســایی جایــگاه 
عناصــر طبیعــی در اعتقــادات و فرهنــگ هــر جامعــه از اهمیتــی 
مفهومــی  درک  و  شــناخت  هرچــه  و  اســت  برخــوردار  بــاال 
مــردم جامعــه نســبت بــه طبیعــت و عناصــر طبیعــی بیشــتر 
و عمیق تــر باشــد، ایــن جایــگاه ارزشــمندتر خواهــد بــود. بــه 
تبعیــت از جهان بینــی دیرینــه و فرهنــگ ایرانــی ـ اســالمی 
 ایرانیــان، رابطــه مــردم ایــن ســرزمین بــا طبیعــت و عناصــر 
طبیعــی، رابطــه ای بــر اســاس احتــرام بــه طبیعــت و همزیســتی 
 Eliade,( بــا آن اســت. ایــن تفکــر زمیــن را ملــک خــدا می دانــد
111 ,1987(، در ایــن فرهنــگ، عناصــر طبیعی مانند آب و گیاه 

به عنــوان آیــه و نشــانۀ الهــی محســوب می شــوند و از چنــان 
کــه  نــام ایــن دو عنصــر بارهــا در متــون  اهمیتــی برخوردارنــد 
اســالمی تکــرار شــده اســت. زیباتریــن ترکیــب مــادی آب و گیــاه 
در هنــر باغ ســازی ایرانــی نمایــان می شــود. هنــر باغ ســازی 
دارای  کــه  اســت  ایرانیــان  هنرهــای  کهن تریــن  از  یکــی 
 Hobhouse,( ســنت های ارزشــمند و قدرتــی معنــوی اســت

31 ,2004( کــه در آن، عناصــر آب و گیــاه بــا ســه جنبــه مفهومــی، 

ــردی و زیباشــناختی حضــور می یابنــد. جنبــه مفهومــی  از  کارک
دو مقولــه تفاســیر قــرآن کریــم و دیــدگاه عرفــا و شــاعران قابــل 
کــه در بــاغ ایرانــی  بررســی اســت، عــالوه  بــر ایــن هــر عنصــری 
قــرار می گرفــت، اعــم از آب و درختــان و گل هــا، کارکــردی ویــژه 
داشــت و بــرای هدفــی مشــخص تعبیــه شــده بــود و همچنیــن 
ــا  کــه اجــزا ت گیــرد  ــا طراحــی به گونــه ای صــورت  ســعی می شــد ت
حــد امــکان زیبــا بــوده و اجــزای بــاغ به گونــه ای تغییــر می یافــت 
کــه رعایــت زیباشناســی آن هــا در نظــر گرفتــه شــود. بــاغ ایرانــی 
در مفهــوم وســیع خــود فــرآورده هنــر زیســتن اســت و در ایجــاد 
رابطــه میــان انســان و طبیعــت و در نظــام هســتی ره آورد تمــدن 
کــه در زمینــه محیــط  ایــران زمیــن اســت. تمدنــی  پرمایــه 
زیســت، دســتاوردهای ممتــازی را ارائــه داده اســت. نظــام 
کوچک تریــن  گــون آن از  گونا بــاغ ایرانــی، تنــوع و  اندازه هــای 
را  باغ شــهر  و  شــهری  چهاربــاغ  بزرگ تریــن  تــا  خانــه  حیــاط 
دربرمی گیــرد. ایرانی هــا از دیربــاز بــه ســاختن باغ هــا و باغچــه 
ــر بناهــا عالقــة خاصــی داشــته اند. شــاید  در حیاط هــا و دور و ب
خاطــره میهــن اصلــی و خاســتگاه قــوم آریــا منشــأ ایــن عالقــه 
بــوده اســت. بشــر در طــول تاریــخ در دامــان طبیعــت زیســته 
کنــار آن متحــول و متکامــل شــده اســت.  و بــا همزیســتی در 
کیفیــت محیط هــای طبیعــی نه تنهــا بــه ســالمتی و تندرســتی 
افــراد محــدود نمی شــود، بلکــه تأمیــن کننــدۀ نیازهــای روحــی 
پیشــرفت، شــکل گیری  و  تکامــل  زمینه ســاز  آن هــا،  روانــی  و 
گــون محیطــی همچــون تفریح  هویــت و اســتخراج تجــارب گونا
و ســرگرمی، شــادابی و ســرزندگی، ترمیــم و بازیابــی ذهــن نیــز 
ناتوانــی،  نگرانــی، عصبانیــت،  نبــود آن  می شــود. در مقابــل 
تــرس، وحشــت و بدبینــی را به همــراه خواهــد داشــت. بشــر 
در راســتای ســالمت روانــی خــود، نیــاز خاصــی بــه بــودن در 
نزدیکــی طبیعــت و ارتبــاط بــا آن در فرم هــای مختلــف دارد. 
احیــای ســنت دیرینــه باغ ســازی مقبــول جامعــه اســت، در 
نتیجــه دســتیابی بــه شــناختی درســت از آن ضــرورت دارد. 
ســاخت و پرداخــت بــاغ ایرانــی تــداوم تاریخــی داشــته و امــری 
کــه در گذشــته های دور مختــوم شــده باشــد. کمرنــگ   نیســت 
ــی  ــاغ ایرانــی در دوران معاصــر اتفــاق افتــاده ول شــدن حضــور ب
 Amani,( خاطــره جمعــی آن در ذهــن ایرانــی هنــوز زنــده اســت
44-47 ,20014(. شــولتز یکــی از بدفهمی هــای دوران مــدرن 

در مــورد محیــط و بومــگاه را خالصــه  شــدن در دنیــای صــرف 
Norberg, 2009,( بــه هــوا، نــور و فضــای ســبز عنــوان می کنــد
کــه  شــیوه  هایی  بــه   متجــدد،  تفکــر  همیــن  به عــالوه   .)279

در هیــچ تمــدن دیگــری نمونــه نــدارد، قوانیــن طبیعــت را از 
قوانیــن اخــالق و اخــالق بشــر را از عملکردهــای عالــم، جــدا 
کــرده  ســاخته و به گونــه ای تأثیــرات ایــن جدایــی نمــود پیــدا 
اســت. به نظــر می رســد بــه قــول »نصــر« در کتــاب دیــن و نظــم 



فـصــــــــلنــــــامـــــــه
 علـمی-پژوهـشی

5-1 �شــمــــاره�
1۳۹۴� بـــــهــــــــار�

نقـــش 
ــان جهـ

بن
طزا
نفا
وفهش

تفن
بیق

نفت
 ف
فش

زفاب
هی
وا

ضن
سا

یفا
 شر

ضق
یزف

فضن
فار

29

تعریف طبیعت
لغــت طبیعــت )natura( از لغــت ناتــورا )nature( به معنــای 
 )native( هموطــن )nation( کــه از آن لغــت ملــت تولــد اســت 
گرفتــه شــده اند. طبیعــت و ملــت  مــادرزادی )innate( نیــز 
نه تنهــا دارای ریشــه التیــن یکســانی هســتند بلکــه تاریخچــه 
مشــترکی هــم دارنــد و همــواره یکــی از آن هــا در حــال توضیــح 
کشــورها هویــت ملی شــدن  دیگــری بــوده اســت. بســیاری از 
کرده انــد  کشورشــان مشــخص  را بــا فضــای ســبز موجــود در 

.)Macy & Bonnemaison, 2003(

رابطه انسان با طبیعت از دیدگاه شریعت حضرت 
علی )ع(

رابطــه انســان بــا طبیعــت را از دیــدگاه اســالمی بــا برداشــتی از 
حدیــث مبــارک حضــرت علــی)ع( پیگیــری می نماییــم. امــام 
انســان را غیــر از جســم، دارای چهــار نفــس )موجــود زنــده( 
ــی  ــر قدس ــی، تدبیرگ ــی، حیوان ــوس گیاه ــی نف ــته اندغ یعن دانس
و ملکــه روحانــی، قــوا و خــواص مســتقل خــود هســتند. در 
حدیــث دیگــری )کــه درواقــع فــرازی از خطبــه اول نهج البالغــه 
عناصــر  و  پدیدارهــا  بــا  را  خداونــد  رابطــه  حضــرت  اســت( 
اشــیاء  درون  »خداونــد  می فرمایــد  بیــان  چنیــن  طبیعــت، 
اســت و بــا آن یکــی نیســت و بیــرون از آن اســت و از آن جــدا 
ــح دادن  ــال زدن و توضی ــرای مث ــالمی  ب ــای اس ــت«. حکم نیس
ح می نماینــد.  رابطــه انســان بــا تصویــرش را در ایــن مقولــه مطــر
کــه خداونــد در ســوره انعــام آیــه 2 یکبــار خلقــت انســان  از آنجــا 
ک نســبت می دهــد )هــو الــذی خلقکــم مــن طیــن(  را بــه خــا
و در آیــه ای دیگــر خلقــت انســان را بــه روح نســبت می دهــد 
 Holy Quara, Hejr,( »فــاذا ســویته و نفخــت فیــه مــن روحــی«
Verse 29(؛ بنابرایــن برداشــت مــا ایــن اســت کــه اواًل همچنــان 

جهــان  به تنهایــی  انســان  گفته انــد،  اســالمی   حکمــای  کــه 
کوچــک اســت؛ یعنــی تمــام مراتــب وجــود اعــم از عوالــم مــادی، 
گیاهــی، حیوانــی، عقالنــی و روحانــی در خلقــت او وجــود دارنــد.

ثانیــًا رابطــه نفــس روحانــی انســان بــا ســایر عناصــر وجــودی 
او می توانــد بــه اذن الهــی ماننــد حضــرت حــق بــا پدیدارهــا 
ــد  ــی بع ــد، ُیعن ح ش ــر ــوق مط ــث ف ــه در حدی ــان  ک ــد، همچن باش
روحــی انســان در ســایر نفــوس و جســم او ظهــور دارد. امــا بــا 
آن هــا یکــی نیســت و بیــرون آن هــا اســت. بــا نتیجه گیــری از 
مقدمــه فــوق می تــوان گفــت رابطــه انســان بــا طبیعــت در واقــع 
رابطــه ُبعــد روحــی انســان بــا ســایر ابعــاد و عناصــر وجــودی خــود 
اســت، یعنــی رابطــه انســان بــا عناصــر طبیعــت در واقــع رونــد 
گاهــی انســان را تســهیل و ســیر تکاملــی انســان را ممکــن  خودآ

می نمایــد.

طبیعــت، مــرگ و نوزایــی انســان متجــدد و جهان بینــی نقطــه 
 Nasr, 2006,( اســت  زیســت محیطی  بحــران  حــل  آغازیــن 
11-246(. ایــن نقطــه دگرگونــی و نوزایــی مجــدد جهان بینــی 

انســان می توانــد آغــازی بــرای بررســی دوبــاره ارتبــاط انســان یــا 
طبیعــت و به تبــع آن، نــوع برخــورد در معمــاری منظــر باشــد.

سؤال های تحقیق
سؤال 1: رابطه انسان با طبیعت چیست؟

سؤال 2: دیدگاه اسالم نسبت به طبیعت چیست؟
سؤال 3: جایگاه طبیعت در معماری اسالمی کجاست؟

سؤال 4: نقش باغ ایرانی در ارتباط با انسان چیست؟

اهداف تحقیق
کــم بــر آن و به کارگیــری  شــناخت طبیعــت و اصــول و قوانیــن حا
ایــن اصــول در فعالیت هــای انســانی و حضــور روح طبیعــت 
کــه بــه ارتقــا و تجلــی آن منجــر می شــود هــدف  در معمــاری 
اصلــی ایــن پژوهــش اســت. و در ایــن پژوهــش مــا به دنبــال 
ایــن هســتیم کــه انســان از بســیاری جهــات نیازمنــد طبیعــت و 
عناصــر طبیعــی اســت، نیــاز انســان بــه طبیعــت بــه برداشــت ها 
و  نمی گــردد  محــدود  اقتصــادی  و  مــادی  اســتفاده های  و 
کیفــی »روانــی و معنــوی« حیــات را نیــز  جنبه هــای مختلــف 

دربرمی گیــرد.

فرضیه
اهــم  از  طبیعــت  بــا  انســان  تمــاس  امــکان  آوردن  فراهــم 
انســان  جدایــی  و  اســت  انســانی  حیــات  تــداوم  ضروریــات 
منجــر  پیرامــون  جهــان  از  او  بیگانه ســازی  بــه  طبیعــت  از 
می شــود. یکــی از راهکارهــای مهــم طراحــی چــه در معمــاری و 
چــه در ســایر علــوم و هنرهــا، الگوگرفتــن از طبیعــت بــوده اســت.

روش تحقیق
در ایــن پژوهــش به منظــور شــناخت طبیعــت و عناصــر طبیعــی 
و ارتبــاط مناســب انســان بــا آن، ابتــدا بــا مطالعــه قــرآن کریــم و 
تفاســیر صــورت گرفتــه بــه تحلیــل ایــن موضــوع پرداختــه شــده 
نقل قول هــای  شــامل  عرفانــی  منابــع  ســایر  ســپس  اســت. 
عرفــا و شــاعران و صاحب نظــران پیرامــون ایــن موضــوع مــورد 
گرفتــه اســت. در ادامــه بــا اســتناد بــه شــواهد  تحلیــل قــرار 
بــا  آن  ســاماندهی  و  ایرانــی  باغ ســازی  نحــوه  کتابخانــه ای 
ــا  اســتفاده از آب و گیاهــان مــورد شــناخت قــرار گرفتــه اســت ت
بدین گونــه اهمیــت موضــوع از دیــدگاه قــرآن کریــم، عارفــان و 
شــعرا و صاحب نظــران مشــخص و تأثیــر آن در جنبــه کارکــردی 

گیــرد. و زیباشــناختی باغ هــای ایرانــی مــورد بازبینــی قــرار 
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Amani, 2014,( معاشــرت و فعالیت هــای اجتماعــی هســتند
.)47

تعامل انسان با طبیعت از دیدگاه معماری
طبیعــت بــا همــه زیبایــی و جذابیــت آن، دو محدودیــت بــرای 

انســان فراهــم می کنــد:

الــف- محدودیــت مــادی: انســان نمی توانــد همــه شــرایط 
کنــد و ناچــار بــه جدایــی از طبیعــت و رجــوع بــه  را تحمــل 

اســت. متفــاوت  محیطــی 

ب- محدودیت هــای نظــری: بینــش انســان دربــارۀ جایــگاه 
طبیعــت و نســبت آن بــا انســان، گاه آن را باالتــر یــا پایین تــر از 

ســطح انســان تعریــف می کنــد.

محیط هایــی  و  معمــاری  شــکل گیری  ســبب  عامــل  دو  هــر 
گــون  گونا گونه هــای  می شــود.  طبیعــت  دل  در  متفــاوت 
گی هــای معمارانــه خاصــی را پدیــد می آورنــد.  آب وهوایــی ویژ
ایــن عامــل یــک معیــار هویت بخــش در معمــاری و باغ ســازی 
جهــان بــوده اســت و ایــن وجــه را می تــوان الیــه روبنایــی و 
کالبــدی هویــت معمــاری دانســت. عامــل دوم پنهــان اســت؛ 
گــون  گونا معماری هــای  کالبــدی  تفاوت هــای  علــت  چــون 
در تفــاوت نــگاه آن هــا بــه انســان، طبیعــت جســتجو می شــود. 
ایــن الیــه را می تــوان الیــه زیربنایــی و مفهومــی  هویــت معمــاری 

.)Noghrekar, 1999, 326( نامیــد 

روش های مختلف ارتباط با طبیعت از دیدگاه 
صاحب نظران

گــون ارتبــاط بــا طبیعــت در مکاتــب  در مــورد شــیوه های گونا
وجــود  متفاوتــی  دســته بندی های  باغ ســازی  و  معمــاری 
دارد. گروتــر دو مکتــب نظــری )شــرقی و غربــی( و ســه مکتــب 
باغ ســازی )ژاپنــی، فرانســوی و انگلیســی( را از هــم تفکیــک و 
کــرده اســت؛ ولــی او اشــاره ای  گی هــای هــر یــک را تشــریح  ویژ
بــه باغ ســازی کهــن و ریشــه دار ایرانــی بــا ســابقه چندهزارســاله 
و متفــاوت بــا هــر ســه مکتــب خــود نکــرده اســت. مطالعــات 
بــاغ  ژاپنــی  ریشــه  بهتــری  شــکل  بــه  جواهریــان  دقیق تــر 
انگلیســی و ریشــه ایرانــی بــاغ فرانســوی را نشــان داده اســت. 
گفتــه جواهریــان اساســًا دو ابرالگــوی بــاغ ایرانــی و ژاپنــی  بــه 
کــه بــه دو صــورت منظــم و آزاد شــکل  در طــول تاریــخ بــوده 
گــون بــه کار  گونا یافته انــد و بــا تغییــر شــکل هایی در مکاتــب 

نــد. رفته ا

ح  جواهریــان ســخن درســتی را در ریشــه یابی مکاتــب مطــر
نمــوده اســت. امــا بــرای دســته بندی وضعیــت موجــود مکاتــب 
گســترده تری  مطالعــات  بــه  نیــاز  می رســد  به نظــر  گــون  گونا

ک  ادرا یعنــی  طبیعــت،  بــر  کــم  حا قوانیــن  ک  ادرا بنابرایــن 
کــم بــر عناصــر وجــودی خــود و احتــرام و آبادانــی  قوانیــن حا
طبیعــت، یعنــی احتــرام بــه خــود و آبادانــی عناصــر وجــودی 
خــود و بی توجهــی و تخریــب آن هــا یعنــی بی توجهــی و تخریــب 

وجــود خــود.

تعامل انسان با طبیعت از دیدگاه بزرگان
تماشــای  ســطح  ســه  در  را  طبیعــت  بــا  ارتبــاط  محققــان 
مناظــر طبیعــی یــا تصاویــری از طبیعــت، بــودن در طبیعــت 
و  می کننــد  تقســیم بندی  طبیعــت  بــا  تعامــل  و  درگیــری  و 
به صــورت  چــه  طبیعــت  معــرض  در  قرارگیــری  معتقدنــد 
گاه و غیرمســقیم منجــر بــه  گاهانــه و چــه ناخــودآ ارادی و آ
گرچــه  از ســوی مؤثــر می شــود. ا کنش هــای مثبتــی  بــروز وا
کنــش مثبــت  پایــه و اســاس ژنتیکــی در هرگونــه تمایــل بــه وا
ــای  ــی از ضعف ه ــروز یک ــی ام ــای طبیع ــت و محیط ه ــه طبیع ب
فرهنگ ســازی  آمــوزش،  نیازمنــد  و  اســت  بشــر  روی  پیــش 
ســال های  در  اســت.  طبیعــی  محیط هــای  مکــرر  تجربــۀ  و 
تأثیــرات محیــط طبیعــی  زیــادی در مــورد  اخیــر مطالعــات 
کــه نشــان می دهــد نه تنهــا حضــور  گرفتــه  بــر انســان صــورت 
در محیط هــای طبیعــی بلکــه تماشــای صــرف طبیعــت یــا 
حتــی نــگاه بــه تصاویــر و فیلم هایــی از مناظــر طبیعــی موجــب 
کاهــش اســترس و خســتگی چشــم می شــود. گــروه دیگــری 
از پژوهش هــا نشــان داده اســت دیــد بــه طبیعــت، شــنیدن 
طبیعــت  از  تجربــه  هرگونــه  داشــتن  و  طبیعــت  از  اصواتــی 

اســترس می شــود. و  تنــش  کاهــش  موجــب 

ارتبــاط بــا طبیعــت حــس آرامــش و آســودگی خاطــر را بــرای 
کــه در محیــط کار خــود،  کاربــران فضــا ایجــاد می کنــد و افــرادی 
از وجــود گیاهــان بهــره می برنــد، پربازده تــر، راحت تــر، ســالم تر 
کمتــری را نســبت بــه  و خالق تــر هســتند و فشــار و اســترس 
و  می کننــد  تحمــل  بی بهره انــد،  نعمــت  ایــن  از  کــه  کســانی 
خوشــایندتر  زیبایی شناســی  لحــاظ  از  را  خــود  کار  فضــای 
ــه انجــام کار خــود مشــتاق تر هســتند،  ک می کننــد آن هــا ب ادرا
کامــی  می شــوند، پژوهش هــا حتــی بــه حضــور  کمتــر دچــار نا
بــر  طبیعــت  بــا  مســتقیم  ارتبــاط  کنــار  در  طبیعــی  مصالــح 
و  رضایت منــدی  ســطح  افزایــش  و  روح  و  جســم  ســالمت 

کیــد دارنــد. بازدهــی افــراد تأ

گی هــای محیط های  تأثیــرات طبیعــت بــر افــراد بــا توجــه بــه ویژ
طبیعــی مختلــف، متفــاوت اســت. پارک هــا، باغ هــا و ســواحل 
رودخانه هــا و دریــا احســاس شــادی، ســرگرمی، راحتــی و گفتگــو 
کــه از وجــود مناظــر آبــی بهــره   را القــا می کننــد. محیط هایــی 
می برنــد مکان هــای بــا اهمیت تــری بــرای تفریــح، ســرگرمی، 
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ت- ارتبــاط فراســامانه ای انســان، پایــه هویــت طبیعــت: در 
ــر از طبیعــت  ایــن نگــرش عظمــت وجــودی انســان چیــزی فرات
اســت. در اینجــا به جــای آنکــه انســان از طریــق طبیعــت تعریــف 
کــه به عنــوان یــک  شــود و طبیعت گونــه باشــد؛ طبیعــت اســت 
جــزء ســاختار انســان گونه دارد و هویــت خــود را از طریــق انســان 
طبیعــت  ارزش  می کنــد.  کســب  کامــل  انســان  خصوصــًا  و 
انســان اســت و  بــا سرشــت  در هماهنگــی و هم ســخنی آن 
کامــل در خدمــت او قــرار  به همیــن جهــت می توانــد به طــور 
ــر  کیــد ب ــاد ایــن بینــش، معنــوی اســت و هــدف آن تأ گیــرد. بنی
کــه طبیعــت،  ســاحت فراطبیعــی وجــود انســان اســت، جایــی 
دیگــر انســان را اقنــاع نمی کنــد و انســان در آن به تنهایــی و 
غربــت می رســد. بنیــاد انســانیت انســان در حــوزه فراطبیعــت 
بــه اســتعالی وجــود انســان از  کارکــرد هنــر مربــوط  اســت و 
ــم مــاوراء اســت )شــکل   4(. پــس هنــر  ــه عال ســاحت طبیعــت ب
انســان در تکمیــل نارســایی و نقــص معنایــی طبیعــت دارد 
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گیــر، خداونــد، پایــه هویــت انســان و طبیعــت:  ث- ارتبــاط فرا
در ایــن نگــرش آنچــه ریشــه هم ســنخی و مشــابهت ذاتــی بیــن 
انســان و طبیعــت اســت، سرچشــمه وجــود یعنــی خداونــد 
اســت.  پایــه هویــت همــه هســتی  گی هایــش  ویژ کــه  اســت 
طبیعــت ماننــد انســان ولــی در ســطحی بســیار نازل تــر، جلوه گــر 
)آزادی(،  اراده  گاهــی(،  )خودآ علــم  همچــون  خــدا  صفــات 
آفرینندگــی، قــدرت و.... اســت. ریشــه پایــداری و ثبــات قوانیــن 
و ســنت های ذاتــی طبیعــت و انســان در طــول هــزاران ســال 
گذشــته و در عیــن حــال دگرگونی هــای آن در همیــن سرشــت 
ظاهــر  کامــل  انســان  در  خــود  شــکل  کامل تریــن  بــه  الهــی 
نقــش مدیریــت  کامــل  انســان  می شــود و به همیــن جهــت 
کل ســامانه هســتی دارد  کننــده و فراســامانه ای نســبت بــه 

.)5 )Noghrekar, 1999, 329( )شــکل  

همزیستی با طبیعت
نگــرش بــه طبیعــت به عنــوان منشــأ حیــات و زندگــی انســان، 
به عنــوان موجــودی هوشــمند، به عنــوان مجموعــه از آیــات و 
نشــانه های قــدرت و حکمــت الهــی و به عنــوان مــادر انســان 
کــه تعالیــم وحیانــی اســالم بــه انحــای  امــر بنیادینــی اســت 
مختلــف بــه آن تذکــر داده و حفاظــت از آن را بــه زبان هــای 
ارجــاع  ضمــن  اســت.  گردیــده  متذکــر  انســان  بــه  گــون  گونا
مطالعــه اهمیــت طبیعــت و عناصــر طبیعــی بــه منابــع مربــوط 

وجــود دارد کــه بتوانــد هــر دو دیــدگاه را بــا هــم جمــع کنــد. مــا در 
گرفته ایــم. اینجــا از نظریــه ســامانه ها یــاری 

در ایــن نگــرش می تــوان چهــار نــوع ارتبــاط بیــن انســان و 
گرفــت: نظــر  در  طبیعــت 

گسســته یک ســویه و مصرفــی همچــون  ارتبــاط ســامانه ای 
ارتبــاط یــک ماشــین بــا طبیعــت،

گسســته همچــون ارتبــاط اجــزای یــک  ارتبــاط ســامانه ای 
ماشــین،

ارتباط سامانه ای پیوسته همچون ارتباط اجزای طبیعت،
بــر  انســان  الهــی  خالفــت  همچــون  فراســامانه ای:  ارتبــاط 
Noghrekar, 1999,( آن  هوشــمند  مدیریــت  و  طبیعــت 
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الــف و ب- ارتبــاط غیرســامانه ای یــا ســامانه ای گسســته: 
به دنبــال  تنهــا  و  اســت  یک ســویه  و  مصرفــی  ارتبــاط،  ایــن 
بهره کشــی و ســلطه بیشــتر انســان بــر طبیعــت اســت. بســیاری 
کیــد دارنــد کــه دنیــای امــروز  از نظریه پــردازان همچــون گروتــر تأ
کــرده  غــرب ارتبــاط خــود را بــا طبیعــت بــه این گونــه تنظیــم 
اســت و ریشــۀ بحــران طبیعــت امــروز جهــان در همیــن نــوع 
کــه در دوره هــای اخیــر بــرای ایــن  ارتبــاط اســت. راه حلــی هــم 
ــین وار  ــویه و ماش ــاط دوس ــک ارتب ــاد ی ــده، ایج ــه ش ــران ارائ بح
ــه ماشــینی اســت  ــه »خان اســت. ایــن شــعار معــروف لوکوربوزی

بــرای زندگــی« مصــداق همیــن دیــدگاه اســت )شــکل   1- 2(

پ- ارتبــاط ســامانه ای پیوســته )ارگانیــک( طبیعــت، پایــه 
یــک  به عنــوان  طبیعــت  نگــرش،  ایــن  در  انســان:  هویــت 
کــه انســان هــم جزئــی از آن  ســامانه ای کالن تعریــف می شــود 
اســت و نیازمنــد بــه کســب هویــت از طریــق طبیعــت اســت. راز 
پایــداری ایــن جــزء، هماهنگــی بــا کل اســت و انســانیت انســان 
گــرو فعــال شــدن و هماهنــگ شــدن او به عنــوان یــک جــزء  در 
در کل طبیعــت اســت. بنیــاد ایــن بینــش، مــادی اســت و تــا 
کــه بــه مادیــت انســان توجــه دارد ســخن درســتی اســت.  آنجــا 
یکــی از مشــکالت تمــدن معاصــر فرامــوش  کــردن همیــن تعریف 
اســت کــه طبیعــت را مــادر انســان قلمــداد می کنــد و احتــرام بــه 
حقــوق طبیعــت را الزم می دانــد )شــکل  3(. کارکــرد هنــر در ایــن 
کــردن او بــه طبیعــت اســت  دیــدگاه تلطیــف انســان و نزدیــک 

.)Noghrekar, 1999, 329(

)Noghrekar, 1999, 327 :شکل 1. ارتباط غیرسامانه ای )مأخذ Noghrekar, 1999, :گسســته )مأخــذ شــکل 2. ارتبــاط ســامانه ای 
 )327



فـصــــــــلنــــــامـــــــه
 علـمی-پژوهـشی

5-1 �شــمــــاره�
1۳۹۴� بـــــهــــــــار�

نقـــش 
ــان جهـ

بن
طزا
نفا
وفهش

تفن
بیق

نفت
 ف
فش

زفاب
هی
وا

ضن
سا

یفا
 شر

ضق
یزف

فضن
فار

32

عــالوه  بــر نیــاز انســان بــه تمــاس بــا طبیعــت، هماهنگــی محیــط 
مصنــوع و از جملــه عمــارت و مســکن )به عنــوان مهم تریــن و 
بیشــترین اثــر معمــاری مســتحدثه توســط انســان در زمیــن( 
بــا طبیعــت )محیــط، ســینما، مناظــر، مصالــح و زیبایی هــای 
طبیعــی( ضرورتــی انکارناپذیــر اســت. در ایــن مقولــه، توجــه 
بایــد  تمــاس  ایــن  اینکــه   )1( نکتــه اهمیــت دارد.  بــه چنــد 
عناصــر   )2( باشــد.  برقــرار  منطقــی  سلســله مراتب  یــک  در 
کــه در بــرآورده نمــودن نیاز هــای  طبیعــی بســته بــه ارزشــی 
نمادینشــان  بــه معانــی  توجــه  بــا  انســان،  روانــی  و  معنــوی 
دارنــد، شناســایی و دســته بندی و بــه مــردم یــادآوری شــوند 
ــر  ــش عناص ــه نق ــد. )3( ب ــرار کنن ــا را برق ــا آن ه ــاس ب ــکان تم و ام
طبیعــی در جهــت پاســخگویی بــه نیازهــای معنــوی انســان 
نیــز توجــه شــده و ایــن نقــش مهــم بــه مــردم معرفــی شــود. 
عــالوه  بــر آن ملحــوظ داشــتن شــرایط اقلیمــی  و محیطــی در 
طراحی هــا نقشــی بســیار مهــم ایفــا می نماینــد و نکتــه ای مهــم 
کــه ابنیــه به گونــه ای طراحــی شــوند  در ایــن مقولــه آن اســت 
ــرایط  ــم ش ــرای تنظی ــی ب ــای مصنوع ــه تنظیم کننده ه ــاز ب ــا نی ت
یابــد. در این صــورت  کاهــش  بــه حداقــل ممکــن  محیطــی 
و  زیســت محیطی  فوایــد  بلندمــدت  در  نه تنهــا  کــه  اســت 
حتــی صرفه هــای اقتصــادی فراوانــی بــرای جامعــه خواهــد 
داشــت، بلکــه در جهــت خودکفایــی و احــراز هویــت ملــی نیــز 
کــرد. نکتــه بعــدی در خصــوص بهره گیــری از  عمــل خواهــد 
کــم بــر طبیعــت  طبیعــت عبــارت اســت از شناســایی قوانیــن حا
و اســتفاده از آن هــا در طراحــی و برنامه ریــزی محیــط مصنــوع. 
ایــن موضــوع بــه وظیفــه مهــم انســان به عنــوان خلیفــه اهلل 
کــه در جهــت حفــظ امانــت الهــی بایــد  رجــوع داده می شــود 
ــال و  ــه در افع ک ــد  ــرار ده ــی ق ــش را اصول ــر اعمال ــم ب ک ــول حا اص
خلقــت الهــی مشــاهده می شــوند )Naghizadeh, 2005(. بــا 
عنایــت بــه تجــارب جوامــع بشــری و فرهنــگ اســالمی ـ  ایرانــی، 
کــه  مناســب ترین شــیوه برخــورد انســان و طبیعــت آن اســت 
کــه انســان را اشــرف مخلوقــات و ارجــح بــر جهــان  در عیــن حــال 
می دانــد کــه عالــم را بــرای او مســخر قــرار داده انــد؛ بــه ایــن مــورد 
کــه انســان در جهــان زندگــی  مهــم نیــز توجــه داشــته باشــد 

)Department of Environment in 2001 and 1999(؛ 
کــردن کشــت اســت  ــود  یکــی از مــوارد زشــت شــمرده شــده ناب
کــردن نســل )انســان ها( به عنــوان عامــل  کنــار نابــود  کــه در 
فســاد تلقــی شــده اســت. وجــه دیگــر توجــه بــه طبیعــت و 
کوچک تریــن خدشــه بــه آن در مراســم حــج اســت  احتــراز از 
کــه شــرکت کنندگان در ایــن آییــن الهــی از آن منــع شــده اند 
و می تــوان از آن به عنــوان نمــاد همزیســتی بــا طبیعــت یــاد 
از ســفارش های  الهــی سرشــار  ایــن تعالیــم  نمــود. خالصــه 
کــه همزیســتی و همراهــی بــا عالــم  مؤکــد نه تنهــا بــه حفــظ 
کــه امــروزه پــس از تخریب هــای فاجعه آمیــزی  هســتی اســت 
کــه انســان بــه طبیعــت وارد نمــوده اســت در تبییــن اصــول 
توســعه پایــدار در پــی جبــران مافــات، اصــالح شــیوۀ برخــورد بــا 
 Naghizadeh,(  طبیعــت و حفاظــت از محیــط زیســت اســت
ــالم  ــم اس ــد تعالی کی ــه تأ ــوط ب ــث مرب ــه از مباح 2005(. چنانچ

بــر تفکــر و تدبــر و تعقــل در طبیعــت و عناصــر طبیعــی به عنــوان 
و  طبیعــت  بــه  توجــه  کــرد،  اســتنتاج  می تــوان  الهــی  آیــات 
عناصــر طبیعــی و ایجــاد ارتبــاط مناســب انســان بــا آن هــا یکــی 
گی هــای مســکن مطلــوب اســت.  از اصلی تریــن شــرایط و ویژ
عالــم  بــا  انســان  ارتباطــات  اصلی تریــن  از  یکــی  همچنیــن 
 .)Naghizadeh, 2005( ــت ــت اس ــا طبیع ــاط او ب ــود، ارتب وج
کیــد بــر لــزوم آن در  کثــرت تأ کــه  فراهــم بــودن ایــن ارتبــاط 
تعالیــم اســالمی  و فرهنــگ ایرانــی، لــزوم ورود بــه جزئیــات آن 
را منتفــی می نمایــد  )Nahjolbalaghe, 2005( امــر مهمــی 
کــه می توانــد به عنــوان یکــی از معیار هــای اصلــی زندگــی   اســت 

مطلــوب تلقــی شــود.

 Noghrekar, 1999, :شــکل 3. ارتبــاط ســامانه ای پیوســته )مأخــذ
)327

)Noghrekar, 1999, 327 :شکل 4. ارتباط فراسامانه ای )مأخذ

)Noghrekar, 1999, 327 :گیر )مأخذ شکل 5: ارتباط فرا
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معمــاری ایــران بــا رازهــای نظــام آفرینــش اســت و همیــن پیونــد 
کــه معمــاری ایرانــی را  نظــام معمــاری و نظــام آفرینــش اســت 
 Daneshdost, 1995,( اســت  بخشــیده  تعالــی  این چنیــن 

.)4-45

دیدگاه هــای  معمــاری،  در  هندســه  به کارگیــری  دربــاره 
ح اســت. بــرای نمونــه افشــار نــادری می نویســد  گونــی مطــر گونا
ــر اســاس نوعــی هندســه ســاده و پیچیــده  »فضــای معمــاری ب
شــکل می گیــرد و در هــر حــال از محیــط طبیعــی بســیار ســاده تر 
اســت و انســان در طــول تاریخ ســلطه اش را بر طبیعــت از طریق 
 Afshar Naderi,( »کــرده اســت کــردن آن اعمــال  هندســی 
عنصــر  اساســًا  »هندســه  می نویســد  همچنیــن   .)1999, 6

متحــد کننــده جــزء و کل اســت. مطلــق اســت و تغییرناپذیــر و 
انســان را بــا منطــق آفرینــش بــا نجــوم، طبیعــت و آســمان آشــنا 
می ســازد«. )Afshar Naderi, 1995, 72(. دربــاره بهره گیــری 
»معمــاری  می نویســد  کریچلــو  اســالمی   هنــر  در  هندســه  از 
کامــاًل هندســی مســجد بــا ابعــاد خارق العــاده اش همان گونــه 
کــه  در بافــت پیــچ در پیــچ و ارگانیــک شــهرها جــای می گیــرد 
ح هــای  ــب درون مجموعــه ای از طر نظــم هندســی نقــوش قال
ارگانیــک )گل و بوتــه( اســت. رویارویــی بــا هندســه طبیعــت در 
عصــر مــدرن و پســت مدرن چنــدان دور از انتظــار نیســت. امــا 
برخــی بــا ارجمنــد شــمردن تضــاد، معمــاری ســنتی را در عرصــه 
تضــاد بــا طبیعــت جــای می دهنــد. مکاتــب مختلــف بــر اســاس 
کــه نســبت بــه طبیعــت دارنــد روی به گونــه ای  تعریــف و دیــدی 
ــا هندســه طبیعــت  ــه هماهنگــی ب ــد. برخــی ب هندســه می آورن
بیشــتر  و  می کننــد  خــود  معمــاری  بنیــاد  را  آن  و  می گراینــد 
معماری هایــی پیچیــده و مبهــم به عنــوان معمــاری طبیعــی 
ارائــه می کننــد و برخــی بــر خــالف هندســه طبیعــت هندســه ای 
منظــم و متقــارن و شــبکه ای ایجــاد می کننــد. بــرای روشــن تر 
گونــی را کــه بــه چگونگــی ارتبــاط  شــدن بحــث دیدگاه هــای گونا
هندســه معمــاری بــا هندســه طبیعــت توجــه کرده انــد بررســی 
می کنیــم. ایــن دیدگاه هــا را می تــوان در ســه دســته ارزیابــی 
 Khakznd( ــل ــی و تکمی ــاروی، هماهنگ ــرداری، روی ــرد: الگوب ک

.)et al, 2007, 35-47

- الگوبرداری
واقع گــرا  هنــر  در  کهــن  پیشــینه ای  گرچــه  ا گرایــش  ایــن 
)رئالیســتی( و طبیعت گــر )ناتورالیســتی( دارد، امــا به گونــه ویــژه 
در عرصــه معمــاری در دو رویکــرد کلــی به ویــژه در ســده بیســتم 

نمــودار شــد.

از  یکــی  طبیعــت:  هندســه  پیچیدگــی  بــه  گرایــش  الــف- 
دیدگاه هــای تــازه در هنــر معاصــر کــه ریشــه در ریاضیــات آشــوب 
کتــال اســت. ایــن دیــدگاه نخســت  و بی نظمــی دارد، دیــدگاه فرا

کــی و ســالمت  می کنــد و حیــات طیــب او بســتگی تامــی  بــه پا
جهــان دارد؛ بنابرایــن در عیــن بهره گیــری از جهــان بایــد بــه 
کــم بــرآن )ســنن الهــی( همــت گماشــته  شناســایی قوانیــن حا
و اعمــال خویــش را بــا آن هماهنــگ نمایــد. جامعــه ای بــا ایــن 
کــه نه تنهــا به راحتــی پذیــرای آرای  تفکــر و ایــن روش اســت 
منطقــی و انســانی ظاهــرًا جدیــد همچــون توســعه پایــدار اســت 
کــه بــه باالتــر از آن می اندیشــد )Naghizadeh, 2006( و در 
کــردن؛ توانایــی تکامــل و غنــا بخشــیدن بــه آن  صــورت همــت 
و ارائــۀ ســهمی  مهــم در ارتقــای دانــش بشــری دارد. در چنیــن 
و  نمی خــورد،  به چشــم  تعــادل  از  خــروج  نشــان  جامعــه ای 
ارتبــاط انســان بــا عناصــر طبیعــی در فضاهــای مختلــف شــهری 
ــه در  ک ح شــود  ــرار اســت. ممکــن اســت ایــن موضــوع مطــر برق
گذشــته ابــزار و وســایل و امکانــات تخریب کننــده و آلوده کننــده 
محیــط وجــود نداشــت و بــه بیــان دیگــر همزیســتی بــا طبیعــت 
گزیــر بــوده اســت. بایــد توجــه  امــری طبیعــی و محتــوم و نا
ــزار  ــین و اب ــت و ماش ــا صنع ــط تنه ــب محی ــل تخری ــه عام ک ــرد  ک
و ادوات نیســتند، بلکــه آنچــه مهــم و عامــل اصلــی تخریــب و 
گی هــای اخالقــی و عملــی  آلودگــی محیــط و طبیعــت اســت، ویژ
کــه بــا بــه  کار بــردن نامناســب ماشــین و در جهــت  انســان اســت 
ارضــای امیــال خویــش طبیعــت را نابــود می کنــد. ایــن ماشــین 
ــود می کنــد بلکــه حــرص و آز و طمــع  کــه طبیعــت را ناب نیســت 
کــه طبیعــت را تخریــب می نمایــد. بــوم آوردی  انســان اســت 
کــه عــالوه  بــر تذکــر و تقویــت اســتقالل و عــزت  معیــاری اســت 
جامعــۀ اســالمی  نشــانه ای از اســتفاده صحیــح از هــر چیــزی 
ــوان  ــه به عن ک ــار  ــن معی ــت. ای ــه اس ــار جامع ــه در اختی ک ــت  اس
 Pirnia,( یکــی از مبانــی معمــاری ایرانــی نیــز معرفی شــده اســت
گی هــا و مبانــی  1990( امــروزه به عنــوان یکــی از اصلی تریــن ویژ

ــت. ح اس ــر ــز مط ــدار نی ــعۀ پای توس

رابطه هندسه و طبیعت از دیدگاه معماری
نگــرش  اســت،  ایرانــی  معمــاری  و  هنــر  اســاس  هندســه 
انتزاعــی ایرانیــان به خصــوص بعــد از اســالم بــه  اندیشــه، هنــر 
ــی  ــی از زیبای ــردم ایران ــم م ــاس فه ــه و اس ــانی پای ــط انس و محی
و زیباشناســی تــا ســاختارها و شــالوده ها را شــامل می شــود. 
تأثیرســاختاری هندســه از معمــاری ایرانــی خــود پهنۀ وســیعی 
از تعریــف و شــکل گیری فضایــی تــا مســائل نیایــش و اســتاتیکی 
ــی و  ــاغ ایران ــذاری در ب ــرار می دهــد. ایــن تأثیرگ را تحــت تأثیــر ق
بــا پیونــد فضاهــای بســته و بــاز طــی سلســله مراتبی در تمامــی  
گذشــته از شــکل گیری  عرصه هــا به چشــم می خــورد. در بــاغ 
کــه فضاهــای بــاز و عرصه هــای  هندســی فضاهــا شــاهد آنیــم 
بــا هندســه قــوام می گیــرد  طبیعــی نیــز بــه نظــم درآمــده و 
)Alimradanlo et al, 2010, 46-55(. هندســه نقــش مهمــی 
ــد  ــیله پیون ــه وس ــی دارد؛ هندس ــاری ایران ــکل گیری معم  در ش
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Noghrekar, 1999,( می دانــد  طالیــی  نســبت های  بــر  آن 
.)122

-رویارویی
رویارویــی بــا هندســۀ طبیعــت در عصــر مــدرن و پســت مدرن 
ــا ارجمنــد شــمردن  چنــدان دور از انتظــار نیســت. امــا برخــی ب
طبیعــت  بــا  تضــاد  جایــگاه  در  را  ســنتی  معمــاری  تضــاد، 
می گویــد  زمینــه  ایــن  در  نــادری  افشــار  برمی شــمرند. 
کــه  »تولیــدات معمــاری به طــور خــاص، خصوصــًا در گذشــته 
رفتــار انســان بــه فطرتــش نزدیک تــر بــود، تضــاد بــا طبیعــت 
کــه »تضــاد، مثــاًل  را نشــان می دهــد«. البتــه او تذکــر می دهــد 
تضــاد رنــگ چیــزی جــدای از طبیعــت نیســت، و بــه لحــاظ 
کــی در مقابــل متضــادش  زیبایی شناســی، ارزش هــر عنصــر ادرا
بــه نمایــش درمی آیــد. تضــاد باعــث افزایــش ارزش می شــود« 

.)Afshar Naderi, 2000, 6(

- هماهنگی و تکمیل
غالــب معمــاران ســنت گرا معمــاری را در هماهنگــی و مکمــل 
طبیعــت می شــمردند. ندیمــی  در این بــاره می گویــد »طبیعــت 
ــای  ــه رمزگش ک ــگفت انگیز آن  ــان و ش ــه پنه ــوس و هندس محس
صــورت مثالــی اســت، منبــع الهــام معمــار مســلمان اســت. 
و  جــان  عمــق  بــا  آن  برگرفتــن  و  رمزهــا  ایــن  شــهود  بــا  وی 
پرگشــودن در فضــای خیــال، نقش پــرداز حقیقــت می گــردد. 
کــه  الهــام معمــار ســالک از طبیعــت و نقــش پنهــان آن اســت 
هندســه وجدانــی خــود را از پــس تکثــرات و تنوعاتــش پیــش 
چشــمان شــهود وی قــرار می دهــد« )Nadim, 1999, 379(. بــا 
کنــار طبیعــت  مشــاهده ایــن روســتا می تــوان زندگــی انســان در 
کــرد  و هماهنگــی انســان بــا محیــط را در آن به وضــوح مشــاهده 

)شــکل  6(.

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه بررســی دیدگاه هــای مختلــف در مــورد ارتبــاط 
ــه  ک ــه ایــن نتیجــه دســت یافــت  ــوان ب ــا طبیعــت می ت انســان ب
انســان از جنبه هــای مــادی و معنــوی بــه طبیعــت و عناصــر 
طبیعــی و همچنیــن برخــورداری از تمــاس نزدیــک و مــداوم بــا 

طبیعــت نیازمنــد اســت.

خانه هــا، مــدارس، مســاجد و کاروانســراها و عمــارات عمومــی 
کــه بــه تناســب وســعت   و خصوصــی دارای حیاطــی بودنــد 
گیــاه و نــور طبیعــی و جریــان هــوا  و عملکــرد خویــش آب و 
کــدام  و حیوانــات را در خویــش داشــتند و بــه این ترتیــب هــر 
فضاهــا  ایــن  بودنــد.  خویــش  اســتفاده کنندگان  پذیــرای 
ارتبــاط انســان بــا طبیعــت )آســمان و مــاه و ســتاره و خورشــید( 

کــه بــه مطالعــه وجــوه  شــاخه ای از ریاضیــات محــض بــود 
ــه  ــه چگون ک ــد  ــخص نش ــت و مش ــت می پرداخ ــده طبیع پیچی
کــرد و ســر از معمــاری و  در میــان هنرمنــدان جذابیــت پیــدا 
شهرســازی درآورد. ایــن دیــدگاه در پــی الگوبــرداری هندســه 
از برخــی اشــکال پیچیــده طبیعــت و زیبــا دانســتن آن اســت. 
ایــن الگوبــرداری می توانــد از مســیر حرکــت یــک حشــره در 
فضــا تــا خــط ســاحلی یــک دریــا و یــا امتــداد یــک رودخانــه و... 
کــه  کتــال یکــی از وجــوه هندســه ای اســت  باشــد. هندســه فرا
کتــال«  کل آن. واژه »فرا در طبیعــت موجــود اســت و نــه در 
کــه بــه شــکل  کتــوس« به معنــی ســنگی  کلمــه التیــن »فرا از 
طبیعــی و نامنظــم شکســته و خــرد شــده برگرفتــه شــده اســت.

کتــال را بــا هندســه  انــدام وار )ارگانیــک( یکــی  نبایــد هندســه فرا
کهــن را شــهر  دانســت و همچــون برخــی، بافــت شــهر های 
ــوان آن هــا را شــبه ارگانیک نامیــد.  کتــال شــمرد، بلکــه می ت فرا
کتــال، تنهــا معیــار همگونــی  بــه  گفتــه اســالمی  در هندســه فرا
اجــزاء  گرچــه  ا ارگانیــک  رشــد  در  ولــی  اســت.  جــزء  بــا  کل 
کل مهارکننــده و  فعالنــد و رشــد می کننــد، ولــی همــواره یــک 
متعالی کننــده وجــود دارد. در نظــام ارگانیــک منطــق، تنهــا 
ــرار اســت و اجــزاء در  ریاضــی نیســت، بلکــه منطــق حکمــی  برق
یــک رشــد هوشــمند هــر لحظــه خــود را بــا کل مجموعــه تطابــق 
طبیعــت  وجــوه  ســه  از  یکــی  کتــال  فرا هندســه  می دهنــد. 
کــه بــدان دســت یافته شــده و آن را نمی تــوان به گونــه ای  اســت 
گونــۀ هندســه موجــود در طبیعــت شــمرد.  فروکاهنــده تنهــا 
افــزون بــر آن، هندســه در معمــاری شایســتگی یــا ناشایســتگی 
کــه بــا انســان های مخاطــب و نیاز هــای  خــود را در نســبتی 
گــون آن هــا در هــر مــورد برقــرار می کنــد به دســت مــی آورد و  گونا
.)Noghrekar, 1999, 219( نــه به گونــه مســتقل و خودبنیــاد

ب- الگوبــرداری از تناســبات هندســی طبیعــت: از زمان های 
دارای  را  طبیعــت  هنــری،  نظریه پــردازان  برخــی  کهــن 
ســاختار متعالــی و قابــل مطالعــه هندســی و منظم شــدنی 
اجــزای  همــه  مطالعــه  بــا  هنرمنــدان  ایــن  می پنداشــتند. 
ــا اصــول و  ــد ت ــدن انســان ســعی می کردن طبیعــت و خصوصــًا ب
کــه معمــواًل بــر پایــه تناســبات  تناســبات زیبایی شناســانه آن را 
کننــد و هنــر و معمــاری خــود را بــر  زریــن هســتند، اســتخراج 

اســاس همــان تناســبات بســازند.

در ایــن دیــدگاه، مبانــی نظــری هنــر و معمــاری، انسان شناســی 
و طبیعت شناســی اســت. امــا انســان و طبیعــت در ســاختار 
کالبــد آن خالصــه می شــود و تنهــا بــه مطالعــه هندســه و  و 

تناســبات ریاضــی آن پرداختــه می شــود.

مــدوالر  به نــام  کتاب هایــی  لوکوربوزیــه  کنونــی  روزگار  در 
کیــد زیــاد از حــد  نوشــت. راب کریــر عیــب نظــام لوکوربوزیــه را تأ
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هدف از باغ سازی
ممکــن اســت اهــداف متفاوتــی بــرای ایجــاد بــاغ وجــود داشــته 
ــت  ــکل داده اس ــری را ش ــون قص ــه پیرام ک ــی  ــد باغ ــد. مانن باش
کــه برگــرد آرامگاهــی ایجــاد شــده باشــد و یــا باغــی  و یــا باغــی 
کــه بــرای اســتفاده همگانــی طراحــی و ســاخته شــده باشــد، 
کلــی بــاغ وصــول همنشــینی بــا  ولــی همــواره یکــی از اهــداف 
کــه به صــورت کششــی در نهــاد انســان ها وجــود  طبیعــت اســت 
دارد. زندگــی شهرنشــینی انســان را از طبیعــت جــدا می کنــد، 
باغ ســازی دعوتــی اســت از طبیعــت بــه درون شــهر و جامعــه، 
منتهــا در ایــن حرکــت طبیعــت در رابطــه بــا خواســته انســان ها 
کشــیده  نظــم  بــه  مختلــف  به گونه هــای  آن هــا  فرهنــگ  و 
کــه نــه طبیعــت کامــل اســت و  می شــود و به صورتــی در می آیــد 
نــه معمــاری تنهــا بلکــه حاصــل کار کنــار آمــدن هــر یــک از عناصر 
 Daneshdost,(  تشــکیل دهنده بــاغ اســت بــا عناصــر دیگــر

.)1990, 214-224

باغ ایرانی در بستر اسالم ایرانی
ــاغ ایرانــی از ترکیــب ســاده و مــوزون، رابطــۀ صحیــح و اســتوار،  ب
سلســله مراتب حســاب شــده، منطــق عقالیــی، نظــام هندســی 
مشــخص، آســه بندی منظــم، خطــوط عمــود بــر هــم، تخــت 
گذرگاه هــای  متعــادل،  تقســیمات  چهارضلعــی،  کرت هــای 
فضایــی  گشــادگی  بــا  نیــاز  گاه  بــه  کــه  هدفــدار  مســتقیم 
ــاز و  ــای ب ــه در فضاه ک ــت دار آب  ــم جه ــبکه مترن ــد، ش می آمیزن
ــد  ــمانه لبخن ــمان و آس ــره آس ــه چه ــه و ب ــعت یافت ــیده وس پوش
 Abolghasem,( اســت  یافتــه  تشــکیل  شــادمانه می زننــد، 

1992( )شــکل   7(.

ــاغ ایرانــی پدیــده ای فرهنگــی، تاریخــی، کالبــدی در ســرزمین  ب
کــه  ایــران اســت و معمــواًل به صــورت محــدوده ای محصــور 
گیــاه، آب و ابنیــه در نظــام معمــاری مشــخصی بــا هــم  درآن 

به میــان  طبیعــت  از  ســخن  وقتــی  می کردنــد.  برقــرار  نیــز  را 
کــه در اذهــان نقــش  کلمــه ای  می آیــد، شــاید اولیــن و تنهــا 
ــیار  ــات بس ــم تحقیق ــه به رغ ک ــت  ــی اس ــاغ ایران ــدد، واژه ب می بن
در مــورد آن، چنانچــه انتظــار مــی رود از جایــگاه مناســبی در 
ــر  ــی ب طراحی هــای منظــر برخــوردار نبــوده اســت. انســان ایران
اســاس امکانــات و محدودیت هــای محیــط پیرامونــش، نبــود 
کــرده  بــاغ را به عنــوان فقدانــی در طبیعــت ایرانــی بــدان اضافــه 
و درک خویــش را از معنــای بهشــت و عالــم مثالــی به صــورت 

کــرده اســت. نمادیــن در آن آزاد 

بــاغ از روزگار دیریــن در فرهنــگ و تمــدن ایرانــی اهمیــت و 
جایــگاه مهمــی  داشــته و یکــی از مفاهیــم بنیادیــن مباحــث 
به شــمار  ســرزمین  ایــن  طبیعــی  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 
کــه امــروزه نیــز بــه  صورت هــای مختلــف در  می رفتــه اســت 
در  دارد.  حضــور  ایرانیــان  شهرســازی  و  معمــاری  ادبیــات، 
گفــت بــاغ ایرانــی را بایــد به عنــوان رابطــه  نهایــت می تــوان 
حکیمانــه انســان و طبیعــت دانســت. از ایــن رو بــاغ ایرانــی را 
ــه فهــم انســان  ک ــوان به عنــوان محیطــی انســان ســاخت  می ت
گــرد  را از محیــط نمایــان، تکمیــل و نمادینــه می کنــد و معانــی را 
هــم مــی آورد در نظــر بگیریــم. بنابرایــن در اینجــا مــا نگاهــی 
گــذارا بــه بــاغ ایرانــی و هندســه بــاغ و عناصــر تشــکیل دهنده 

می اندازیــم. آن 

باغ سازی چیست؟
گیاهــی  عناصــر  معمــاری،  عناصــر  ترکیــب  هنــر  »باغ ســازی 
کار بــا  کــه نتیجــه  و نمایــش آب اســت بــا یکدیگــر، به گونــه ای 
توجــه بــه شــرایط اقلیمــی، پاســخگوی انتظارهــا و آرزو هــای 

مــردم فرهنگــی خــاص باشــد در مــورد بــاغ«.
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 گذشته در خصوصاً  خاص، طوربه معماری تولیدات» گویدمی زمینه
 نشان را طبیعت با تضاد بود، ترنزدیک فطرتش به انسان رفتار که
 چیزی رنگ تضاد مثالً تضاد،» که دهدمی تذکر او البته .«دهدمی

 عنصر هر ارزش شناسی،زیبایی لحاظ به و ،نیست طبیعت از جدای
 باعث تضاد آید.میدر نمایش به متضادش مقابل در ادراکی

 .(Afshar Naderi, 2000, 6) «شودمی ارزش زایشاف
 
 تکمیل و هماهنگی -

 طبیعت مکمل و هماهنگی در را معماری گراسنت معماران غالب
 و محسوس طبیعت» گویدمی بارهاین در میندی .دشمردنمی

 ،است مثالی صورت رمزگشای که آن انگیزشگفت و پنهان هندسه
 برگرفتن و رمزها این شهود با یو است. مسلمان معمار الهام منبع
 حقیقت پردازنقش خیال، فضای در پرگشودن و جان عمق اب آن
 که است آن پنهان نقش و طبیعت از سالک معمار الهام گردد.می

 چشمان پیش تنوعاتش و تکثرات پس از را خود وجدانی هندسه
 نیا مشاهده با .(Nadim, 1999, 379) «دهدمی قرار وی شهود
 با انسان یهماهنگ و عتیطب نارک در انسان یزندگ توانیم روستا

 .(6 شکل) ردک مشاهده وضوحبه آن در را طیمح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مأخذ: ) محیط با انسان هماهنگی ماسوله، روستای .6 شکل
 (نگارندگان

  
 گیرینتیجه

 با انسان ارتباط مورد در مختلف یهادیدگاه بررسی به توجه با
 یهاجنبه از انسان که یافت دست نتیجه ینا به توانمی طبیعت

 از برخورداری همچنین و طبیعی عناصر و طبیعت به معنوی و مادی
 است. نیازمند طبیعت با مداوم و نزدیک تماس

 و میعمو عمارات و کاروانسراها و مساجد مدارس، ،هاخانه
 عملکرد و وسعت تناسب به که بودند حیاطی دارای خصوصی

 در را حیوانات و هوا جریان و طبیعی نور و گیاه و آب خویش
 کنندگاناستفاده پذیرای کدام هر ترتیباین به و داشتند خویش
 و ماه و )آسمان طبیعت با انسان ارتباط فضاها این بودند. خویش

 طبیعت از سخن وقتی کردند.می برقرار نیز را خورشید( و ستاره
 نقش اذهان در که یاکلمه تنها و اولین شاید آید،می میانبه

 مورد در بسیار تحقیقات رغمبه که است ایرانی باغ واژه بندد،می
 منظر یهاطراحی در مناسبی جایگاه از رودمی انتظار چنانچه آن،

 و امکانات اساس بر ایرانی انسان .است نبوده برخوردار
 در فقدانی عنوانبه را باغ نبود پیرامونش، محیط یهامحدودیت

 بهشت معنای از را خویش درک و کرده اضافه بدان رانیای طبیعت
 .است کرده آزاد آن در نمادین صورتبه مثالی عالم و

 و اهمیت ایرانی تمدن و فرهنگ در دیرین روزگار از باغ
 اجتماعی، مباحث بنیادین مفاهیم از یکی و داشته میمه جایگاه

 امروزه که است رفتهمی شماربه سرزمین این طبیعی و فرهنگی
 ایرانیان شهرسازی و معماری ادبیات، در مختلف هایصورت به نیز

عنوان به باید را ایرانی باغ گفت توانمی نهایت در .دارد حضور
 را ایرانی باغ رواین از .دانست طبیعت و انسان حکیمانه رابطه

 محیط از را انسان فهمکه  ساخت انسان محیطی عنوانبه توانمی
 در آوردمی هم گرد را معانی و کندمی نمادینه و لتکمی ،نمایان

 هندسه و ایرانی باغ به گذارا نگاهی ما اینجا در بنابراین .بگیریم نظر
 اندازیم.می آن دهندهتشکیل عناصر و باغ

 
 ؟چیست سازیباغ

 آب نمایش و گیاهی عناصر ،معماری عناصر رکیبت هنر سازیباغ»
 اقلیمی، شرایط به توجه با کار نتیجه که ایگونههب یکدیگر، با است

 مورد در باشد خاص فرهنگی مردم یهاآرزو و انتظارها پاسخگوی
 .«باغ

 
 سازیباغ از هدف

 مانند .باشد داشته وجود باغ ایجاد برای متفاوتی اهداف است ممکن
 برگرد که باغی یا و است داده شکل را قصری پیرامون که باغی

 همگانی استفاده برای که باغی یا و باشد شده ایجاد مگاهیاآر
 باغ کلی اهداف از یکی همواره ولی ،باشد شده ساخته و طراحی
 نهاد در کششیصورت به که است طبیعت با همنشینی وصول
 جدا طبیعت از را انسان شهرنشینی زندگی دارد. وجود هاانسان

 ،جامعه و شهر درون به طبیعت از است دعوتی سازیباغ ،کندمی
 فرهنگ و هاانسان خواسته با رابطه در طبیعت حرکت این در هامنت
 در یصورتبه و شودمی کشیده نظم به مختلف یهاگونهبهها آن
 کار حاصل بلکه تنها معماری نه و است کامل طبیعت نه که آیدمی

 دیگر عناصر با است باغ دهندهتشکیل عناصر از یک هر آمدن کنار
Daneshdost, 1990, 214-224).) 

 
 ایرانی اسالم بستر در یرانیا باغ

محیــط  بــا  انســان  هماهنگــی  ماســوله،  روســتای   .6 شــکل 
نگارنــدگان( )مأخــذ: 
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 استوار، و صحیح ةرابط ،موزون و ساده ترکیب از ایرانی باغ
 مشخص، هندسی نظام عقالیی، منطق شده، حساب مراتبسلسله

 ،رضلعیهاچ یهاکرت تخت ،هم بر عمود خطوط منظم، بندیآسه
 با نیاز گاه به که دارهدف مستقیم یهاگذرگاه متعادل، تقسیمات
 در که آب دارجهت مترنم شبکه آمیزند،می فضایی گشادگی
 آسمانه و آسمان چهره به و یافته وسعت پوشیده و باز فضاهای

 ((Abolghasem, 1992 است یافته تشکیل زنند،می شادمانه لبخند
 .(7 شکل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 باغ مجموعه در همبستگی و وحدت ،مراتبسلسله وجود .7 شکل

 همدیگر با باز و بسته فضاهای هنرمندانه تداخل و قتلفی ایرانی؛
 (Pirnia, 1994)مأخذ: 

 
 رانیا نیسرزم در یالبدک ،یخیتار ،یفرهنگ یادهیپد یرانیا باغ

 و آب اه،یگ درآن هک محصور یامحدوده صورتبه معموالً و است
 یطیمح و شوندمی قیتلف هم با یمشخص یمعمار نظام در هیابن

 ساخته آورد،می وجودبه انسان یبرا آسوده و نایم مطلوب،
 آمده باغ واژه حیتوض در میاسال المعارفهدائر در .شودمی

 و اهیگ و گل از یریگبهره با انسان ساخته محصور، غالباً یامحوطه»
 یمبتن باورها و یهندس قواعد بر هک ژهیو یبناها و آب و درخت

 مقام در باغ .(The Great Islamic Encyclopedias) «است
 و نیزم عادگاهیم عنوانبه و شانهاشهیاند و انیآدم برخوردگاه

 یعرفان تجربه یجا نیبهتر پندار، و ردکعمل یتالق نقطه و آسمان
 باغ، یمعمار نظام یرانیا باغ در (.Samie Azar, 2007) است

 استقرار اشت،ک آب،) یالبدک ،یردکارک یهانظام دهنده،انتظام
 و هیسا نظام منظر، نظام نیهمچن .است ییمعنا هایامنظ و (هیابن

 ادی یالبدک یهانظام یختگیآم و قیتلف تیفکی از منتج آواها، نظام
 دکیتأ پژوهشگران اغلب .است یرانیا باغ مختص و بوده شده

 ارتقا یمعنو تینهایب به یماد تینها یرانیا باغ در» نندکمی
 و ردیگمی لکش روشن و دهسا است نکمم هک آنجا تا باغ ابدییم

 Mir) «گذاردمین یباق فضا و انسان رابطه در« یماد» میابها

Findiriski, 2004, 10). یرانیا باغ» هک شودمی انیب نیچن واقع در 
 و آرامش غرق ،کپا ییفضا و است سطح و لکش انیم نشکانیم

 & Ardalan) «آوردمی دیپد زیرانگکتف [یطیمح] و تنش هر از یخال

Bakhtiar, 2004) و شیآسا آرامش، تیفکی هک گفت توانمی و 
 لهیوسبه ،«خالق لیتخ» و تأمل ر،کتف ،«شهیاند غور، یبرا یمحل»

 حواس طهیح به یالبدک عناصر یعنی ماده و رنگ هندسه، عدد،
 ندیفرآ» در اتیفکی نیا میتما هک چرا .است درآمده یانسان

 باغ فهم و کدر نهیزم و ردیگمی قرار اتینیع از اتیذهن استنباط
 هم یرانیا باغ (.Mir Findiriski, 2004, 10) «دشومی فراهم یرانیا

 حهیرا آن در .است یروحان یاتجربه هم و یجسمان یاتجربه
 نیزم و صاف یاشک بافت پرندگان، و آب ینوا شاداب، اهانیگ

 و هاگل منظره پرورده،آفتاب یهاوهیم مزه و مرطوب
 اسکانع آرام یهاحوض نهییآ در هک را یرنگارنگ یهاکییموزا

  .(8 شکل) (Hrdg, 1997) است برجسته ،اندافتهی
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 آب تکحر دهنکنیتداع آب مقسم حوضچه اشان.ک نیف باغ .8 شکل
 (Shahcheraghi, 2009)مأخذ:  جهت چهار در

 
 انسان پنجگانه حواس همه به همزمان طوربه یرانیا باغ طیمح

 طوربه هم و دیآمیدر انسان میمستق تجربه به هم پردازد،می
 و میمفاه از نینماد و یانتزاع یسطح به را باغ در باشنده همزمان

 در هک است انسان خود نیا قتیحق در اما .ندکمی تیهدا یمعان
 واقع در .دارد دخالت مطلوب، و مساعد طیمح به دادنلکش

 طیمح اما ردیگمی لکش عتیطب نقانو رارکت اساس بر رکب عتیطب
 یدادیرو «خواست» و ابدیمی انتظام انسان «خواست» اساس بر باغ
 اداره مثابهبه خواست .است نترلک قابل و هدفمند ر،یمتغ ،خییتار

 به کیمت باغ، جادیا در نامساعد طیمح ردنک دگرگون هدف با آگاه
 هک است سازندگانش روان کیپا و دانش مهارت، م،یتصم و قدرت

 ,Mir Findiriski) ندکمی عمل یعیطب تیوضع تابع و هدفمند طوربه

 از برخاسته هم زین باغ در حواس زکتمر نظام پس (.10 ,2004
 از منتج هم و است باغ درون مصنوع و یعیطب عناصر تیخاص

 باغ. سازنده و طراح ،«خواست»
 

شــکل 7. وجــود سلســله مراتب، وحــدت و همبســتگی در مجموعه باغ 
ــا همدیگــر  ــاز ب ایرانــی؛ تلفیــق و تداخــل هنرمندانــه فضاهــای بســته و ب

)Pirnia, 1994 :مأخــذ(
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کــه در آیینــه حوض هــای آرام  و موزاییک هــای رنگارنگــی را 
انعــکاس یافته انــد، برجســته اســت )Hrdg, 1997( )شــکل   8(. 

 محیــط بــاغ ایرانــی به طــور همزمــان بــه همــه حــواس پنجگانــه 
انســان می پــردازد، هــم بــه تجربــه مســتقیم انســان درمی آیــد و 
ــه ســطحی انتزاعــی و  ــاغ را ب هــم به طــور همزمــان باشــنده در ب
نمادیــن از مفاهیــم و معانــی هدایــت می کنــد. امــا در حقیقــت 
کــه در شــکل دادن بــه محیــط مســاعد  ایــن خــود انســان اســت 
و مطلــوب، دخالــت دارد. در واقــع طبیعــت بکــر بــر اســاس تکــرار 
قانــون طبیعــت شــکل می گیــرد امــا محیــط بــاغ بــر اســاس 
»خواســت« انســان انتظــام می یابــد و »خواســت« رویــدادی 
کنتــرل اســت. خواســت  تاریخــی، متغیــر، هدفمنــد و قابــل 
کــردن محیــط نامســاعد  ــا هــدف دگرگــون  گاه ب ــه اداره آ به مثاب
در ایجــاد بــاغ، متکــی بــه قــدرت و تصمیــم، مهــارت، دانــش و 
کــه به طــور هدفمنــد و تابــع  کــی روان ســازندگانش اســت  پا
 .)Mir Findiriski, 2004, 10( وضعیــت طبیعــی عمــل می کنــد
پــس نظــام تمرکــز حــواس در بــاغ نیــز هــم برخاســته از خاصیــت 
عناصــر طبیعــی و مصنــوع درون بــاغ اســت و هــم منتــج از 

ــاغ. ــازنده ب ــراح و س ــت«، ط »خواس

معماری و باغ سازی دوران اسالمی
انســان همــواره بــرای زندگــی در میــان طبیعــت از معمــاری 
به عنــوان یــک ابــزار بهــره جســته اســت. بــه تجربــه مشــاهده 
شــده هــرگاه انســان از ابــزاری بــرای غلبــه بــر طبیعــت اســتفاده 
می کنــد، آن ابــزار بــر ضــد خــود او ســر برافراشــته و او را تــا مرحلــۀ 
از  مــردم و معمــاران  اســت.  بــه مخاطــره  انداختــه  نابــودی 
زمان هــای دور، بعضــًا بــا رویکردهایــی درســت بــه طبیعــت 
احتــرام گذاشــته و آن را مــورد مداقــه قــرار داده انــد. متأســفانه 
ســاختارها  از  انواعــی  به صــورت  را  طبیعــی  محیــط  امــروزه، 

تلفیــق می شــوند و محیطــی مطلــوب،  ایمــن و آســوده بــرای 
انســان به وجــود مــی آورد، ســاخته می شــود. در دائره المعــارف 
اســالمی  در توضیــح واژه بــاغ آمــده »محوطــه ای غالبــًا محصــور، 
گیــاه و درخــت و آب و  گل و  ســاخته انســان بــا بهره گیــری از 
ــر قواعــد هندســی و باورهــا مبتنــی اســت«  ــه ب ک ــژه  بناهــای وی
مقــام  در  بــاغ   .)The Great Islamic Encyclopedias(
برخــوردگاه آدمیــان و  اندیشه هاشــان و به عنــوان میعــادگاه 
زمیــن و آســمان و نقطــه تالقــی عملکــرد و پنــدار، بهتریــن جــای 
تجربــه عرفانــی اســت )Samie Azar, 2007(. در بــاغ ایرانــی 
کارکــردی،  نظام هــای  انتظام دهنــده،  بــاغ،  معمــاری  نظــام 
کالبــدی )آب، کاشــت، اســتقرار ابنیــه( و نظام هــای معنایــی 
اســت. همچنیــن نظــام منظــر، نظــام ســایه و نظــام آواهــا، 
ــاد  ــدی ی ــای کالب ــی نظام ه ــق و آمیختگ ــت تلفی ــج از کیفی منت
شــده بــوده و مختــص بــاغ ایرانــی اســت. اغلــب پژوهشــگران 
کیــد می کننــد »در بــاغ ایرانــی نهایــت مــادی بــه بی نهایــت  تأ
کــه ممکــن اســت ســاده و  معنــوی ارتقــا می یابــد بــاغ تــا آنجــا 
روشــن شــکل می گیــرد و ابهامــی  »مــادی« در رابطــه انســان 
و فضــا باقــی نمی گــذارد« )Mir Findiriski, 2004, 10(. در 
کــه »بــاغ ایرانــی میان کنــش میــان  واقــع چنیــن بیــان می شــود 
ــی از  ــش و خال ــرق آرام ک، غ ــا ــی پ ــت و فضای ــطح اس ــکل و س ش
 Ardalan( »هــر تنــش و ]محیطــی[ تفکرانگیــز پدیــد مــی آورد
کیفیــت آرامــش،  کــه  گفــت  Bakhtiar, 2004 &( و می تــوان 

آســایش و »محلــی بــرای غــور،  اندیشــه«، تفکــر، تأمــل و »تخیــل 
خــالق«، به وســیله عــدد، هندســه، رنــگ و مــاده یعنــی عناصــر 
کــه  کالبــدی بــه  حیطــه حــواس انســانی درآمــده اســت. چــرا 
تمامــی  ایــن کیفیــات در »فرآیند اســتنباط ذهنیــات از عینیات 
قــرار می گیــرد و زمینــه درک و فهــم بــاغ ایرانــی فراهــم می شــود« 
تجربــه ای  هــم  ایرانــی  بــاغ   .)Mir Findiriski, 2004, 10(
رایحــه  آن  در  اســت.  روحانــی  تجربــه ای  هــم  و  جســمانی 
گیاهــان شــاداب، نــوای آب و پرنــدگان، بافــت کاشــی صــاف و 
زمیــن مرطــوب و مــزه میوه هــای آفتاب پــرورده، منظــره گل هــا 
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استوار،وصحیحةرابط،موزونوسادهترکیبازایرانیباغ
مشخص،هندسینظامعقالیی،منطقشده،حسابمراتبسلسله

،رضلعیهاچیهاکرتتخت،همبرعمودخطوطمنظم،بندیآسه
بانیازگاهبهکهدارهدفمستقیمیهاگذرگاهمتعادل،تقسیمات
درکهآبدارجهتمترنمشبکهآمیزند،میفضاییگشادگی
آسمانهوآسمانچهرهبهویافتهوسعتپوشیدهوبازفضاهای

,Abolghasemاستیافتهتشکیلزنند،میشادمانهلبخند 1992))
.(7شکل)

باغمجموعهدرهمبستگیووحدت،مراتبسلسلهوجود.7شکل
همدیگربابازوبستهفضاهایهنرمندانهتداخلوقتلفیایرانی؛

(Pirnia, 1994)مأخذ: 

رانیانیسرزمدریالبدک،یخیتار،یفرهنگیادهیپدیرانیاباغ
وآباه،یگدرآنهکمحصوریامحدودهصورتبهمعموالًواست

یطیمحوشوندمیقیتلفهمبایمشخصیمعمارنظامدرهیابن
ساختهآورد،میوجودبهانسانیبراآسودهونایممطلوب،

آمدهباغواژهحیتوضدرمیاسالالمعارفهدائردر.شودمی
واهیگوگلازیریگبهرهباانسانساختهمحصور،غالباًیامحوطه»

یمبتنباورهاویهندسقواعدبرهکژهیویبناهاوآبودرخت
The)«است Great Islamic Encyclopedias).مقامدرباغ

ونیزمعادگاهیمعنوانبهوشانهاشهیاندوانیآدمبرخوردگاه
یعرفانتجربهیجانیبهترپندار،وردکعملیتالقنقطهوآسمان

Samie)است Azar, باغ،یمعمارنظامیرانیاباغدر(.2007
استقراراشت،کآب،)یالبدک،یردکارکیهانظامدهنده،انتظام

وهیسانظاممنظر،نظامنیهمچن.استییمعناهایامنظو(هیابن
ادییالبدکیهانظامیختگیآموقیتلفتیفکیازمنتجآواها،نظام
دکیتأپژوهشگراناغلب.استیرانیاباغمختصوبودهشده

ارتقایمعنوتینهایببهیمادتینهایرانیاباغدر»نندکمی
وردیگمیلکشروشنودهسااستنکممهکآنجاتاباغابدییم

Mir)«گذاردمینیباقفضاوانسانرابطهدر« یماد»میابها

Findiriski, 2004, یرانیاباغ»هکشودمیانیبنیچنواقعدر.(10
وآرامشغرق،کپاییفضاواستسطحولکشانیمنشکانیم

Ardalan)«آوردمیدیپدزیرانگکتف[یطیمح]وتنشهرازیخال &

Bakhtiar, وشیآساآرامش،تیفکیهکگفتتوانمیو(2004
لهیوسبه،«خالقلیتخ»وتأملر،کتف،«شهیاندغور،یبرایمحل»

حواسطهیحبهیالبدکعناصریعنیمادهورنگهندسه،عدد،
ندیفرآ»دراتیفکینیامیتماهکچرا.استدرآمدهیانسان

باغفهموکدرنهیزموردیگمیقراراتینیعازاتیذهناستنباط
Mir)«دشومیفراهمیرانیا Findiriski, 2004, همیرانیاباغ(.10

حهیراآندر.استیروحانیاتجربههمویجسمانیاتجربه
نیزموصافیاشکبافتپرندگان،وآبینواشاداب،اهانیگ

وهاگلمنظرهپرورده،آفتابیهاوهیممزهومرطوب
اسکانعآرامیهاحوضنهییآدرهکرایرنگارنگیهاکییموزا

,Hrdg)استبرجسته،اندافتهی .(8شکل)(1997

آبتکحردهنکنیتداعآبمقسمحوضچهاشان.کنیفباغ.8شکل
,Shahcheraghi)مأخذ: جهتچهاردر 2009)

انسانپنجگانهحواسهمهبههمزمانطوربهیرانیاباغطیمح
طوربههمودیآمیدرانسانمیمستقتجربهبههمپردازد،می

ومیمفاهازنینمادویانتزاعیسطحبهراباغدرباشندههمزمان
درهکاستانسانخودنیاقتیحقدراما.ندکمیتیهدایمعان

واقعدر.دارددخالتمطلوب،ومساعدطیمحبهدادنلکش
طیمحاماردیگمیلکشعتیطبنقانورارکتاساسبررکبعتیطب
یدادیرو«خواست»وابدیمیانتظامانسان«خواست»اساسبرباغ
ادارهمثابهبهخواست.استنترلکقابلوهدفمندر،یمتغ،خییتار

بهکیمتباغ،جادیادرنامساعدطیمحردنکدگرگونهدفباآگاه
هکاستسازندگانشروانکیپاودانشمهارت،م،یتصموقدرت

Mir)ندکمیعملیعیطبتیوضعتابعوهدفمندطوربه Findiriski,

2004, ازبرخاستههمزینباغدرحواسزکتمرنظامپس(.10
ازمنتجهمواستباغدرونمصنوعویعیطبعناصرتیخاص

باغ.سازندهوطراح،«خواست»

شــکل 8. بــاغ فیــن کاشــان. حوضچــه مقســم آب تداعی کننــده حرکــت 
)Shahcheraghi, 2009 :آب در چهــار جهــت )مأخــذ
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اسالمیدورانسازیباغومعماری
یکعنوانبهمعماریازطبیعتمیاندرگیزندبرایهموارهانسان
ازانسانهرگاهشدهمشاهدهتجربهبهاست.جستهبهرهابزار

خودضدبرابزارآنکند،میاستفادهطبیعتبرغلبهبرایابزاری
است.اختهاندمخاطرهبهنابودیةمرحلتارااووبرافراشتهسراو

بهدرسترویکردهاییبابعضاًدور،یهازمانازمعمارانومردم
سفانهمتأ.انددادهقرارمداقهموردراآنوگذاشتهاحترامطبیعت
کهبینیممیساختارهاازواعیانصورتبهراطبیعیمحیط،امروزه

Khakznd)ندارندهمبازیادیاشتراکرسدمینظربهاولنگاهدر

et al, رامیاسالیمعماربرخیشدهسببکهآنچه(.35-47 ,2007
جنبههمینجزنیستچیزی،کنندتوصیفطبیعتباتضادازاشین

معماری،رویاروییشمردنارجمندبانادریافشارطبیعت.تکمیل
گویدمیودهدمیجایطبیعتباضادتعرصهدرراسنتی

انسانفتاررکهگذشتهدرخصوصاً،خاصطوربهمعماریتولیدات»
دهد.مینشانراطبیعتباتضاد،بودترنزدیکفطرتشبه

کهنداسرزمیندریمصنوعیهاکوه،رینهالنبینیهازیگورات
مرکزییهاشهریهامنارهصورتهمینبه.استمسطحکامالً
درخشانهایرنگخوانند.میمصافبهراکویرافقیخطوطایران

تالشطقمنااینمردممیبوهایلباسوهافرش،هاکاشیغلیظو
Afshar)استمحیطرنگکمبودجبرانبرای Naderi, 2000, 6).
ازجدایچیزیرنگضادتمثالً،تضاد»کهدهدمیتذکراوالبته

درادراکیعنصرهرارزششناسیزیباییلحاظبهو،نیستطبیعت
افزایشباعثتضاد.(9)شکلآیدمیدرنمایشبهمتضادشمقابل
.«ودشمیارزش

قرنکهبیابانمیاندرآبادایجزیرهماهان،شاهزادهباغ.9شکل
Khonsari)مأخذ: استشدهساختهنوزدهم et al, 2004, 18)

گذشتهدنیایدرطبیعتبرسلطهعاملراهندسهًااساساو
تکمیلوتضادمفهومبیناینجادررسدمینظربهکند.میمعرفی

قرارجایگاهایندرگراسنتمعمارانبیشتر.استدادهرخاشتباهی
هندسهومحسوسطبیعت»گویدمیبارهایندرمیندی.دارند

الهاممنبع،استمثالیصورترمزگشایکهآنانگیزشگفتوپنهان
عمقباآنبرگرفتنوهارمزاینشهودباوی.استمسلمانمعمار

الهامگردد.میحقیقتپردازنقش،خیالفضایدرپرگشودنوجان
هندسهکهاستآنپنهاننقشازالهام،طبیعتازسالکمعمار

شهودیچشمانپیشتنوعاتشوتکثراتپسازراخودوجدانی
,Nadimi«دهدمیقرار 1999, 379).)

وآنبهشهودینگرشوطبیعتازالهامبهگفتهایندر
.استظریفبساینکتهکهشدهاشارهآنپنهاننقشازاستفاده

نظامدرکوطبیعتظاهردرتوقفعدمطبیعیاقتباساینبنیاد
همچونپژوهسنتمعمارانازبسیاریکههمان.استآنپنهان

تأکیدآنبهغیرهونصرهمچونآشنایانیحکمتیاواردالن
حدیثبهشارهابارابطههمیندرمیقاسحاجونوایی.اندکرده

:اندکردهمطرحرازیباییبحث()علیعحضرتمعروف
بشرمحمد»کهاستآمده(ع)علیحضرتبهمنسوبحدیثیدر»
نهلکن.استبشر()صمحمد.الحجربینکالیاقوتهوبلبشرکالال

,Navai)«احجاربینیاقوتمانندبلکه،دیگریهابشرمانند 2009,

سنگبینبیعتطمختلفیهابخشمیاندرروایتایندر(.141
غیرشفافجهتهمینبهوغیرمنظموغیربلورینساختاریکه

فرقداردفشفاومنظم،بلورینساختاریکهیاقوتبادارد
راخودوجوددرونیساختارکاملانسان.استشدهگذاشته
شفافیتبهجهتهمینبهوساختهمنظمیاقوتبلورهمچون
نیزمیاسالمعماریودهد؛میعبورخودازراالهینورورسیده

یاقوتهمچونمنظموبلورینحالتیشهرارگانیکساختارمیاندر
متجلیخوددریافتننظمابراکاملانساننمادوگیردمیخودبه

,Nasr)کندمی 1996, تحقیقات»کهکندمیاشارهنصر(.46-44
یهامیکروسکوپمددبهکهمحققانازچندتنیسویازجدید

یهاشباهت،استگرفتهانجامامروزییهانیکتکوالکترونیکی
نظمودرونیارتساخومیاسالهندسییهانقشبینکنندهخیره

گاههیچامااست.دادهنشانراجانبیوجاندارموجوداتمولکولی
موردراطبیعتماده،امروزریاضیوفیزیکسبکبهسنتیمعمار

بلکه.کندارائهواستخراجراآنمنظمشکلتااددمینقراربررسی
وبصیرتاهلتوسطمثالیجهانشهودپیامدمسئلهاین

بزنند.نقشچگونهکهآموختندصنعتگرانبهکهبودیشانیاندژرف
درباختریپژوهندگانترینبرجستهازیکیعنوانبهکریچالوکایت

کهکردهثابتهندسهوریاضیاتباآنارتباطومیاسالمعماری
مواددرونیساختمانبهمیاسالهنرپیچیدهیهاالگوازبعضی
چنینگفتوی.استشبیهشدهشناختههاتازگیکهطبیعی

هااتمهامولکولشکافتنبدونباشندتوانستهمسلمانانکهنمایدمی
مورددرنصرتوصیف.کنندپیداآگاهیمادهدرونیتمانساخاز

امروزه»اونظربهاست.توجهقابلمعماریطبیعتخاصرویکرد
کهدرآورندیصورتبهرامعماریکهرودمیآنازسخنبسیار

شــکل 9. بــاغ شــاهزاده ماهــان، جزیــره ای آبــاد در میــان بیابــان کــه قــرن 
)Khonsari et al, 2004, 18 :نوزدهــم ســاخته شــده اســت )مأخــذ
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ماننــد یاقــوت بیــن احجــار« )Navai, 2009, 141(. در ایــن 
روایــت در میــان بخش هــای مختلــف طبیعــت بیــن ســنگ 
جهــت  به همیــن  و  غیرمنظــم  و  غیربلوریــن  ســاختاری  کــه 
کــه ســاختاری بلوریــن، منظــم و  غیرشــفاف دارد بــا یاقــوت 
شــفاف دارد فــرق گذاشــته شــده اســت. انســان کامــل ســاختار 
ــاخته و  ــم س ــوت منظ ــور یاق ــون بل ــود را همچ ــود خ ــی وج درون
به همیــن جهــت بــه شــفافیت رســیده و نــور الهــی را از خــود 
ســاختار  میــان  در  اســالمی  نیــز  معمــاری  و  می دهــد؛  عبــور 
یاقــوت  همچــون  منظــم  و  بلوریــن  حالتــی  شــهر  ارگانیــک 
کامــل را بــا نظــم یافتــن در  به خــود می گیــرد و نمــاد انســان 
اشــاره  نصــر   .)Nasr, 1996, 46-44( می کنــد  متجلــی  خــود 
کــه »تحقیقــات جدیــد از ســوی تنــی چنــد از محققــان  می کنــد 
تکنیک هــای  و  الکترونیکــی  میکروســکوپ های  به مــدد  کــه 
خیره کننــده  شــباهت های  اســت،  گرفتــه  انجــام  امــروزی 
و  درونــی  ســاختار  اســالمی  و  هندســی  نقش هــای  بیــن 
نظــم مولکولــی موجــودات جانــدار و بی جــان را نشــان داده 
اســت. امــا هیــچ گاه معمــار ســنتی بــه ســبک فیزیــک و ریاضــی 
امــروز، مــاده طبیعــت را مــورد بررســی قــرار نمــی داد تــا شــکل 
کنــد. بلکــه ایــن مســئله پیامــد  منظــم آن را اســتخراج و ارائــه 
شــهود جهــان مثالــی توســط اهــل بصیــرت و ژرف اندیشــانی 
کــه چگونــه نقــش بزننــد.  کــه بــه صنعتگــران آموختنــد  بــود 
کریچــالو به عنــوان یکــی از برجســته ترین پژوهنــدگان  کایــت 
و  ریاضیــات  بــا  آن  ارتبــاط  اســالمی  و  باختــری در معمــاری 
کــه بعضــی از الگو هــای پیچیــده هنــر  کــرده  هندســه ثابــت 
تازگی هــا  کــه  اســالمی  بــه ســاختمان درونــی مــواد طبیعــی 
ــه  ک ــد  ــن می نمای ــت چنی ــت. وی گف ــبیه اس ــده ش ــناخته ش ش
مســلمانان توانســته باشــند بــدون شــکافتن مولکول هــا اتم هــا 
ــر  ــف نص ــد. توصی ــدا کنن ــی پی گاه ــاده آ ــی م ــاختمان درون از س
در مــورد رویکــرد خــاص طبیعــت معمــاری قابــل توجــه اســت. 
کــه معمــاری را  بــه نظــر او »امــروزه بســیار ســخن از آن مــی رود 
بــا  بشــری  ســاخته های  چشــم انداز  کــه  درآورنــد  به صورتــی 
طبیعــت هماهنــگ باشــد. روســتاها و شــهرها در جهــان اســالم 
همچــون تمدن هــای ســنتی دیگــر مدت هــا پیــش ایــن هــدف 
ــد. شــهر اســالمی  در عیــن آنکــه ســاخت  ــرده بوده ان ک را تأمیــن 
دســت بشــر اســت، از طبیعــت جــدا مانــده و پیوســته توانســته 
ــا محیــط طبیعــی و نیروهــای طبیعــی و  اســت تعــادل خــود را ب
کــه زندگــی آدمیــزاد  ک، هــوا و نــور  عناصــری همچــون آب، خــا
وابســته بــه آن هــا اســت محفــوظ نــگاه دارد. معمــاری اســالمی 

ک زیــادی بــا  کــه در نــگاه اول به نظــر می رســد اشــترا می بینیــم 
هــم ندارنــد )Khakznd et al, 2007, 35-47(. آنچــه که ســبب 
شــده برخــی معمــاری اســالمی  را ناشــی از تضــاد بــا طبیعــت 
کننــد، چیــزی نیســت جــز همیــن جنبــه تکمیــل  توصیــف 
رویارویــی،  شــمردن  ارجمنــد  بــا  نــادری  افشــار  طبیعــت. 
معمــاری ســنتی را در عرصــه تضــاد بــا طبیعــت جــای می دهــد 
و می گویــد »تولیــدات معمــاری به طــور خــاص، خصوصــًا در 
کــه رفتــار انســان بــه فطرتــش نزدیک تــر بــود، تضــاد  گذشــته 
بــا طبیعــت را نشــان می دهــد. زیگورات هــای بین النهریــن، 
ــت.  ــطح اس ــاًل مس ــه کام ک ــرزمین اند  ــی در س ــای مصنوع کوه ه
ایــران  مرکــزی  شــهر های  مناره هــای  صــورت  به همیــن 
رنگ هــای  می خواننــد.  مصــاف  بــه  را  کویــر  افقــی  خطــوط 
بومــی  لباس هــای  و  کاشــی ها، فرش هــا  درخشــان و غلیــظ 
 مــردم ایــن مناطــق تــالش بــرای جبــران کمبــود رنــگ محیــط 
اســت )Afshar Naderi, 2000, 6(. البتــه او تذکــر می دهــد کــه 
»تضــاد، مثــاًل تضــاد رنــگ چیــزی جــدای از طبیعــت نیســت، و 
ــل  ــی در مقاب ک ــه لحــاظ زیبایی شناســی ارزش هــر عنصــر ادرا ب
متضــادش بــه نمایــش درمی آیــد )شــکل   9(. تضــاد باعــث 

می شــود«. ارزش  افزایــش 

او اساســًا هندســه را عامل ســلطه بر طبیعت در دنیای گذشته 
معرفــی می کنــد. به نظــر می رســد در اینجــا بیــن مفهــوم تضــاد 
خ داده اســت. بیشــتر معمــاران ســنت گرا  و تکمیــل اشــتباهی ر
می گویــد  این بــاره  ندیمــی  در  دارنــد.  قــرار  جایــگاه  ایــن  در 
کــه  »طبیعــت محســوس و هندســه پنهــان و شــگفت انگیز آن 
رمزگشــای صــورت مثالــی اســت، منبــع الهــام معمــار مســلمان 
اســت. وی بــا شــهود ایــن رمز هــا و برگرفتــن آن بــا عمــق جــان و 
پرگشــودن در فضــای خیــال، نقش پــرداز حقیقــت می گــردد. 
الهــام معمــار ســالک از طبیعــت، الهــام از نقــش پنهــان آن اســت 
کــه هندســه وجدانــی خــود را از پــس تکثــرات و تنوعاتــش پیــش 

.)Nadimi, 1999, 379( »چشــمان شــهودی قــرار می دهــد

گفتــه بــه الهــام از طبیعــت و نگــرش شــهودی بــه آن  در ایــن 
کــه نکتــه ای بــس  و اســتفاده از نقــش پنهــان آن اشــاره شــده 
ظریــف اســت. بنیــاد ایــن اقتباس طبیعــی عدم توقــف در ظاهر 
کــه بســیاری از  طبیعــت و درک نظــام پنهــان آن اســت. همــان 
معمــاران ســنت پژوه همچــون اردالن و یــا حکمت آشــنایانی 
و  نوایــی  کرده انــد.  کیــد  تأ آن  بــه  غیــره  و  نصــر  همچــون 
حاج قاســمی  در همیــن رابطــه بــا اشــاره بــه حدیــث معــروف 

کرده انــد:  ح  حضــرت علــی )ع( بحــث زیبایــی را مطــر

کــه  »در حدیثــی منســوب بــه حضــرت علــی )ع( آمــده اســت 
الحجــر.  بیــن  کالیاقــوت  هــو  بــل  کالبشــر  ال  بشــر  »محمــد 
محمــد )ص( بشــر اســت. لکــن نــه ماننــد بشــر های دیگــر، بلکــه 
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چــون آب معمــواًل خیلــی کــم و بســیار عزیــز بــود. معمــار باغ ســاز 
بازی هــای غریبــی بــا آن می کــرد. آب مــورد نیــاز بــاغ بایــد افــزون 
بــر کفایــت از خاصیــت اســتمرار و دائمی بــودن برخــوردار باشــد. 
بــرای جــاری شــدن آب از جای جــای بــاغ در بــاغ ایرانــی آب را 
ــه بیــرون جــاری  ــرده و از مکان هــای خــاص ب ــه درون زمیــن ب ب
جــوی،  چهــار  و  جهــت  چهــار  در  آن  حرکــت  و  می کرده انــد 
کــه در بــاغ ایرانــی بــه کار  تمثیلــی از چهــار نهــر بهشــتی اســت 

.)Diba, 1997( گرفتــه شــده اســت

کــه در  گیاهــان تجلــی طبیعت انــد در بــاغ  3- گیاهــان: انــواع 
رابطــه بــا ســلیقه و خواســت انســان و شــرایط اقلیمــی  بــه نظــم 
کــرت بــاغ ایرانــی معمــواًل گیاهانــی  کشــیده شــده اند. در میــان 
زیبــا  و  ســبز  همیشــه  و  نشــوند  بلنــد  زیــاد  کــه  می کاشــتند 
باشــند. امــا در دو خیابــان دو طــرف میــان کــرت یــا آبنمــا، داالن 
کاشــی کاری و  سرپوشــیده ای از درختــان می ســاختند. و در 

قالی بافــی از ایــن الگــو اســتفاده می شــده اســت )شــکل   11(.

بــاغ اســت، در  معمــاری: معمــاری عامــل شــکل دهنده   -4
کــه شــامل بناهــای موجــود بــاغ،  رابطــه و نحــوه تفکــر انســان 
و  جوی هــا  آب نماهــا،  پله هــا،  محوطه ســازی،  بــاغ،  نقشــه 
کــه در بــاغ از آن هــا  فواره هــا و عناصــر تزئینــی معمــاری اســت 

. و...  گلدان هــا  نیمکت هــا،  ماننــد  می شــود  اســتفاده 

یــا  و  وجــود  نتیجــه  پدیده هــا  ایــن  فرعــی:  پدیده هــای   -5
کاربــرد عناصــر بــه کار رفتــه در بــاغ هســتند ماننــد صــدای آب، 
بــوی گل و یــا عواملــی هســتند طبیعــی و در نتیجــه احــداث بــاغ 
و سرســبزی آن بــه بــاغ جلــب می شــوند ماننــد پرنــدگان زیبــا 
کــه صــدای چهچهــه آن هــا بــر غنــا و زیبایــی بــاغ می افزایــد. 
ــر  ــه عناص ــوان ب ــا را می ت ــوی گل ه ــدا و ب ــل ص ــه دو عام در نتیج

.)Daneshdost, 1990, 214-224( ســازنده بــاغ افــزود

گیــاه از اهمیــت  در میــان عناصــر موجــود در طبیعــت، آب و 
ــد و همــواره ســایر عناصــر  ــه بقیــه برخوردارن بیشــتری نســبت ب
طبیعــی را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد، ترکیــب هوشــمندانه آب 
کــه هــر  گیــاه در فضاســازی باغ هــای ایرانــی نشــان می دهــد  و 
ســه رویکــرد مفهومــی، کارکــردی و زیباشــناختی به خوبــی در آن 
رعایــت شــده و در واقــع رمــز پایــداری باغ هــای ایرانــی تبلــور ایــن 
ــه  ــع چنانچ ــت. در واق ــاغ اس ــد ب ــه واح ــوم در مجموع ــه مفه س
در طراحــی محیــط زیســت جایــگاه ایــن دو عنصــر به درســتی 
انتخــاب شــود، محیطــی پایــدار و کارآمــد حاصــل می گــردد. از 
ایــن رو در طراحــی طبیعــت و ســاماندهی عناصــر آن بایــد بــه 
 Zamani et( ــژه مبــذول داشــت ــور توجــه وی ســه رویکــرد مذک

.)al, 2009, 25-38

 هرگــز بــا مبــارزه بــا طبیعــت و بی اعتنایــی نســبت بــه آن همــراه 
نبــوده اســت. معمــاران ســنتی مســلمان برخــالف بســیاری 
از مســلمانان در جهــان معاصــر اســالمی  هرگــز نمی کوشــیدند 
کــه هرچــه بیشــتر  تــا پنجره هــای بــزرگ شیشــه ای بســازند 
تشعشــع خورشــید و حــرارت آن را وارد ســاختمان کنــد و آنــگاه 
کــه از انــرژی فــراوان خارجــی بــرای ســرد  ناچــار از آن باشــند 
کــردن خانه هــای خــود بهــره گیرنــد. خانــه و مســجد و خیابــان 
ح ریــزی  و بــازار و همــه اجــزای دیگــر زندگــی شــهر چنــان طر
ــار آدمــی  گذاشــته  ــه طبیعــت در اختی ک ــی  ــه از عوامل ک می شــد 
کثــر میــزان بهره بــرداری شــود. دانــش آدمــی  اســت بــه حدا
 بــرای بهره بــرداری هرچــه بیشــتر از عوامــل موجــود طبیعــی 
کــه در عیــن حــال هــم زیبــا و هــم  بــرای ایجــاد یــک معمــاری 
کارآمــد اســت و هــم اصــول اســالم را منعکــس می کنــد و در عیــن 
ــا طبیعــت در حالــت هماهنگــی اســت، مــورد اســتفاده  حــال ب

.)Nasr, 1987, 34( گرفتــه اســت قــرار 

ارتبــاط انســان و طبیعــت از دیــدگاه جهان بینــی اســالمی  بــا 
حفــظ حقــوق طبیعــت، انســان را در مرتبــه باالتــری نســبت بــه 
طبیعــت دانســته و از بیــان اســتحاله در طبیعــت آنچنــان که در 

ح اســت، اجتنــاب می کنــد. دیــدگاه غیراســالمی  مطــر

عناصر تشکیل دهنده یک باغ ایرانی
کلــی یــک بــاغ بــا ترکیــب عوامــل زیــر شــکل می گیــرد  به طــور 

)شــکل   10(:

ک، قابلیــت نفــوذ آب  1- زمیــن: زمیــن بایــد از لحــاظ جنــس خــا
و حاصلخیــزی مــورد بررســی و توجــه قــرار گرفتــه باشــد.

2- آب: یکــی از مشــخصه های مهــم بــاغ ایرانــی، تمایــل زیــاد 
ــود. ــه نمایــش آب ب ب
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 و روستاها باشد. هماهنگ طبیعت با بشری یهاساخته ازاندچشم
 پیش هامدت دیگر سنتی یهاتمدن همچون اسالم جهان در شهرها

 ساخت آنکه عین در میاسال شهر .اندبوده کرده مینتأ را هدف این
 تعادل است توانسته پیوسته و مانده جدا طبیعت از ،است بشر دست

 ،آب مچونه عناصری و طبیعی نیروهای و طبیعی محیط با را خود
 محفوظ استها آن به وابسته آدمیزاد زندگی که نور و هوا ،خاک
 ناییاعتبی و طبیعت با مبارزه با هرگز میاسال معماری دارد. نگاه

 برخالف مسلمان سنتی معماران است. نبوده همراه آن به نسبت
 کوشیدندمین هرگز میاسال معاصر جهان در مسلمانان از بسیاری

 تشعشع بیشتر هرچه که بسازند ایشیشه بزرگ یهاپنجره تا
 آن از ناچار آنگاه و کند ساختمان وارد را آن حرارت و خورشید

 خود یهاخانه کردن سرد برای رجیخا فراوان انرژی از که باشند
 دیگر اجزای همه و بازار و خیابان و مسجد و خانه گیرند. بهره

 در طبیعت که عواملی از که شدمی ریزیطرح چنان شهر زندگی
 .شود برداریبهرهمیزان  حداکثر به است گذاشته میآد اختیار
 موجود عوامل از بیشتر هرچه برداریبهره برای میآد دانش

 هم و زیبا هم حال عین در که معماری یک ایجاد برای بیعیط
 با حال عین در و کندمی منعکس را اسالم اصول هم و است کارآمد
 است گرفته قرار استفاده مورد ،است هماهنگی حالت در طبیعت

(Nasr, 1987, 34). 
 حفظ با میاسال بینیجهان دیدگاه از طبیعت و انسان ارتباط

 و دانسته طبیعت به نسبت باالتری مرتبه در را انانس طبیعت، حقوق
 مطرح میغیراسال دیدگاه در که آنچنان طبیعت در استحاله بیان از

 .کندمی اجتناب است،
 

 ایرانی باغ یک دهندهتشکیل عناصر
 :(10 شکل) گیردمی شکل زیر عوامل ترکیب با باغ یک کلیر طوبه

 
 و آب نفوذ قابلیت خاک، جنس لحاظ از باید زمین :زمین -1

 باشد. گرفته قرار توجه و بررسی مورد حاصلخیزی
 به ادیز لیتما ،یرانیا باغ مهم یهاهمشخص از یکی :آب -2

 بود. آب شینما
 سازباغ معمار .بود زیعز اریبس و مک یلیخ معموالً آب چون

 بر افزون باید باغ نیاز مورد آب .ردکمی آن با یبیغر یهایباز
برای  باشد. برخوردار بودنمیدائ و استمرار صیتخا از کفایت

 نیزم درون به را آب یرانیا باغ در باغ یجایجا از آب شدن یجار
 آن تکحر واند ردهکمی یجار رونیب به خاص یهاانکم از و برده

 در هک است یبهشت نهر چهار از یلیتمث ،یجو چهار و جهت چهار در
 .(Diba, 1997) است شده گرفته ارکبه یرانیا باغ

 رابطه در که باغ دراند طبیعت تجلی گیاهان انواع :گیاهان -3
 .اندشده کشیده نظم به میاقلی شرایط و انسان خواست و سلیقه با

 بلند ادیز هک اشتندکمی یاهانیگ معموالً یرانیا باغ رتک انیم در
 انیم طرف دو ابانیخ دو در اما .باشند بایز و سبز شهیهم و نشوند

 در و .ساختندمی درختان از یادهیسرپوش داالن آبنما، ای رتک
 .(11 شکل) است شدهمی استفاده الگو نیا از یبافیقال و یارکیاشک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سبز شهیهم و ریپذخزان درختان اشتک .اشانک نیف باغ .11 شکل

 (Khansari, 1998)مأخذ:  گریدیک نارک در
 

 و رابطه در است، باغ دهدهنشکل عامل معماری :معماری -4
 باغ، نقشه باغ، موجود بناهای شامل که انسان تفکر نحوه

 ینیتزئ عناصر و هافواره و هاجوی ،نماهاآب ،هاپله سازی،محوطه
 ،هانیمکت مانند شودمی استفادهها آن از باغ در که است معماری

 . و... هاگلدان

 کاربرد یا و دوجو نتیجه هاپدیده این :فرعی یهاپدیده -5
 یا و گل بوی آب، صدای مانند هستند باغ در رفته کاربه عناصر

 باغ به آن سرسبزی و باغ احداث نتیجه در و طبیعی هستند عواملی
 و غنا برها آن چهچهه صدای که زیبا پرندگان مانند شوندمی جلب

 را هاگل بوی و صدا عامل دو نتیجه در افزاید.می باغ زیبایی
-Daneshdost, 1990, 214) افزود باغ سازنده عناصر به توانمی

224.) 
 تیاهم از اهیگ و آب عت،یطب در موجود عناصر انیم در

 را یعیطب عناصر ریسا همواره و برخوردارند هیبق به نسبت یشتریب
 در اهیگ و آب هوشمندانه بکیتر ،دهندمی قرار تأثیر تحت

 ،یمفهوم ردیکرو سه هر هک دهدمی نشان یرانیا یهاباغ یفضاساز
 رمز واقع در و شده تیرعا آن در یخوببه یباشناختیز و یردکارک
 باغ واحد مجموعه در مفهوم سه نیا تبلور یرانیا یهاباغ یداریپا

 عنصر دو نیا گاهیجا ستیز طیمح یطراح در چنانچه واقع در .است
 از .گرددمی حاصل ارآمدک و داریپا یطیمح شود، انتخاب یدرستبه

 سه به باید آن عناصر یسامانده و عتیطب یطراح در رونیا

شــکل 11. باغ فین کاشــان. کاشــت درختان خزان پذیر و همیشــه ســبز 
)Khansari, 1998 :در کنار یکدیگر )مأخــذ
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ــة  وقــت کاشــتن درخــت، نخســتین گام، دقــت در تعییــن فاصل
و بدین ترتیــب مربع هایــی  بــود  هــر طــرف  از  کاشــت  محــل 
کــه نــگاه می کردنــد، ردیــف  کــه از هــر طــرف  شــکل می گرفــت 
درختــان را می دیدنــد. به طــور خالصــه در هندســة بــاغ ایرانــی 
ــه  ــاغ ب ــار هــم و تقســیم ب کن ــود: ســه کشــیدگی  دو اصــل مهــم ب
کــه خــود دارای تقســیماتی منظــم و مربع شــکل  مربع هایــی 
بودنــد )شــکل   12(. ســابقة ایــن اصــول بــه خیلــی قبــل و بــه 
هــزاران ســال قبــل بازمی گــردد. در کشــاورزی مــا هــم کاشــت 
مربعــی معمــول بــوده و زمیــن و آب به صــورت مربعــی تقســیم 

.)Pirnia, 1994, 4-9( می شــده اســت

یــک اصــل مهــم در باغ ســازی ایرانــی بــاز بــودن چشــم انداز 
باغ هــا،  ایــن  در  بــود.  کشــیده  مســتطیل  شــکل  بــه  اصلــی 
کــه درســت در  کشــیده ای بــود  در مقابــل بنــا، فضــای بــاز و 
چشــم انداز اصلــی واقــع می شــد. در ایــن فضــا درختــان بلنــد 

.)Shahcheraghi, 2009, 21-62( می نشــاندند 

کــه در معمــاری ایرانــی  از مطالــب فــوق این گونــه برمی آیــد 
به ویــژه در باغ ســازی، شــکل گیری فضــا بــر اســاس تنوع هــای 
خــود  به همــراه  کــه  محکمــی  اســت  و  غنــی  هندســی 
و  ایرانــی  محرمیــت  الزمــۀ  کــه  می آفرینــد  را  سلســله مراتبی 

الــی اهلل اســت. قــرب  کــه نتیجــه آن  آرامشــی اســت 

علت های شکل گیری باغ های ایرانی

1. دالیل مذهبی
ــر طبیعــت آن  ــاغ و تســلط ب وجــود معابــد در بلندتریــن نقطــه ب
نشــان دهنده اهمیــت نقــش مذهــب در پیدایــش باغ هــای 

ــت. ــوده اس ــه ب اولی

تقــدس فرم هــای چهاربخشــی بــه دوران ماقبــل هخامنشــی 
بازمی گــردد، امــا در ایــن زمــان و به خصــوص از زمــان ساســانیان 
می شــود.  طراحــی  چهاربــاغ  به صــورت  ایرانــی  بــاغ  نقشــه 
وجــود عناصــر چهاربخشــی چــون چهارطاقــی آتــش »آتشــکده« 
کــه از اهمیــت چهــار جهــت اربعــه و چهــار  و عنصــر چهاربــاغ 
عنصــر مقــدس زرتشــتیان و چهــار نهــر بهشــتی آن حکایــت 
کیــد قــرار می دهــد.  دارد نقــش مذهبــی ایــن باغ هــا را مــورد تأ
در دوران اســالمی  نیــز ایــن نقشــه تداوم یافتــه و نــگاه قرآنــی 
کــه خداونــد در قــرآن بــه  آن تصویــر بهشــت در زمیــن بــوده 
مــردم نیکــوکار وعــده داده اســت. بشــر مســلمان بــر آن اســت 
بــرای  تــا ایــن بهشــت را به گونــه ای هرچــه شــبیه تر و واالتــر 
بنــدگان ســعادت خواه بــه نمایــش بگــذارد. از ایــن رو اجــزای 
تشــکیل دهنده ایــن بهشــت ها مفهــوم مقــدس پیــدا می کنــد 
 Kamrava,( می یابــد  اســتعاره ای  جنبــه  آن هــا  نمایــش  و 

.)2005, 347-358

هندسه باغ ایرانی
گرایــش  نشــان  معمــاری،  در  طبیعــی  فرم هــای  به کارگیــری 
انســان بــه آثــار خلقــت و تأثیــرات آن اســت. از ســوی دیگــر 
در  چــه  مؤثرشــان  نقــش  از  گذشــته  در  طبیعــت  فرم هــای 
و  احتــرام  مــورد  زیبایــی،  بــاب  در  و چــه  زمینــه عملکــردی 
ــد.  تقــدس فرهنگ هــا و اقــوام ملــل مختلــف برخــوردار بوده ان
به عنــوان مثــال حیوانــات و پرنــدگان در کشــورهای مختلــف 
گذشــته فرهنگــی  گــون بنــا بــه  گونا و در آیین هــای و جوامــع 
 Khakznd et al,( آن هــا، هــر یــک تقدســی خــاص داشــته اند

.)2007, 35-47

در معمــاری ایرانــی به ویــژه منظــر ایرانــی توجــه بــه جهــات 
اســت  بــوده  توجــه  مــورد  همــواره  آســمان  جهــت  و  اصلــی 
کتــاب اصفهــان،  کربــن نیــز در مقدمــه  کــه  هانــری  به طــوری 
آب  حــوض  نکتــه،  ایــن  بــر  کیــد  تأ بــا  بهشــت  یــک  تصویــر 
کــد در حیــاط مســجد را بازتابــی از ایــن  اندیشــه می دانــد  را
)Carbon, 1998(. در دیــدگاه اســالمی  هــر فضــای متعیــن 
کــه مختصــات معلومــی  دارد مــکان انســان قــرار گرفتــه اســت، 
کــه  انســان (عالــم صغیــر( دربردارنــده هــر آن چیــزی اســت 
کــه بــه تمــام  عالــم کبیــر را می ســازد و همیــن مختصــات اســت 
مکان هــای زندگــی فــرد مســلمان تعییــن می بخشــد. عبــادات 
او رو بــه جهتــی خــاص اســت، رو بــه قبلــه، خانــه می ســازد و 
شهرســازی می کنــد و در صورتی کــه بخواهــد فضــای بهشــتی 
مهمتریــن  کــه  می بــرد  بــه کار  را  هندســه  آورد،  زمیــن  بــه  را 
عناصــر آن نماینــده جهــات اصلــی هســتند و به ســبب همیــن 
کــه بــاغ ایرانــی فضایــی  جهت دهــی بــه مکانــی محصــور اســت 
متعیــن و دارای روح مــکان می شــود. عــالوه  بــر هندســه کلــی و 
جهــات اصلــی تأثیرگــذار بــر هندســه بــاغ ایرانــی، در اجــزای بــاغ 
ایرانــی نیــز توجــه خاصــی بــه شــکل های هندســی شــده اســت 
کــه فاصلــة بیــن اجــزای بــاغ را ســاده و روشــن  و شــکل مربــع 
نشــان مــی داد، از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده اســت. بــه 
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کــه بســیار از باغ هــا،  را بشــنوند«. بنابرایــن بی دلیــل نیســت 
گلســتان نامیــده شــده اند شــاید بتــوان چنیــن  بــاغ بلبــل یــا 
کــه تفــاوت آن هــا بــا بخــش  باغ هایــی را بــاغ ـ خلــوت نامیــد 
حــرم باغ هــای معمولــی در عملکــرد آن هــا قلمــداد می شــود 

.)Motadayen, 2010, 51-62(

3. حکومتی ایجاد باغ های تاریخی
در بســیاری از مواقــع ایجــاد بــاغ صرفــًا بــه دســتور حکومتــی 
کامــل به شــمار می آینــد.  باغ هــای  از  کــه  صــورت می گرفتــه 
کــه باغ هــای حکومتــی غالبــًا جزئــی  می تــوان اظهــار داشــت 
از یــک مجموعــه حکومتــی بودنــد. ایجــاد فضاهــای حکومتــی 
ـ تشــریفاتی از دیگرســو ســاخت ایــن باغ هــا را بــه اوج شــکوه و 

.)Shahcheraghi, 2009, 94( می رســانند  عظمــت 

بحث و نتایج
نظامــی  ایرانــی  بــاغ  کــه  اســت  آن  بیانگــر  حاصــل  نتایــج 
کــه عناصــر طبیعــی را به نحــوی در  کمال گــرا دارد   حکیمانــه و 
کــه نیازهــای فیزیکــی اســتفاده کنندگان را  خــود جــای داده 
بــرآورده می ســازد و در همــان حــال نیــز بــه بعــد ماوراءالطبیعــه 
و معنــوی آن توجــه شــده اســت. همیــن مســئله باعــث بقــا 
و تــداوم آن در طــول زمــان و شــاخص  شــدن آن به صــورت 
کمــک بازشــناخت ایــن  مجموعــه ای واحــد شــده اســت. بــه 
و  مناســب  زیســتی  محیــط  ســاختن  در  می تــوان  ســاختار 
به عمــل  را  الزم  بهره بــرداری  موجــود،  نظــم  بــا  هماهنــگ 
کــه  آورد. بــاغ ایرانــی دارای ارزش هــای قابــل توجهــی اســت 
بــا به کارگیــری قابلیت هــای عناصــر طبیعــی همچــون درخــت 
و آب و ســاختاری همچــون هندســه، بــه روح مکانــی دســت 
کــه به رغــم تکــرار، در قــرون متمــادی رنــگ  کــرده اســت  پیــدا 
کــه می توانــد  کیفیــت  نباختــه و همچنــان به صــورت فضایــی با
بــرای نســل های متمــادی نیــز ادامــه داشــته باشــد، حضــور 
بــه  بازگشــت  به واســطه  ایرانــی  بــاغ  حضــور  اســت.  یافتــه 
خــوِد طبیعــی عناصــر بــه کار رفتــه در آن اســت و معمــار منظــر 
کثــر  ایرانــی، تمــام تــالش خــود را بــرای بــه حضــور رســاندن حدا
ــال  ــی اوج کم ــاغ ایران ــت. ب ــته اس ــه کار بس ــزای آن ب ــت اج قابلی
ــالمی  ــی اس ــوی جهان بین ــادی و معن ــی اعتق ــرای تجل ــادی ب م
کــه بــه بیــش از   اســت. بــاغ ایرانــی بــا پیشــینه بســیار طوالنــی 
2500 ســال می رســد در دوره اســالمی  در مکتــب اصفهــان بــه 
کامــاًل بــه نمادســازی از  تکامــل مــادی و معنــوی می رســد و 
بهشــت بریــن می پــردازد. انســان مســلمان ایرانــی به دنبــال 
شبیه ســازی یــا ایجــاد بهشــتی زمینــی نبــوده اســت و بــر اســاس 
جهان بینــی خــود ایــن عالــم را فانــی دانســته و بــه عالمــی  باقــی 
کــه گفتــه شــد می تــوان  معتقــد بــوده اســت. بــا توجــه بــه آنچــه 
ــه  ــمندی ب ــیار ارزش ــی بس ــای طراح ــت درس ه ــت، طبیع دریاف

»بــاغ«  واژه  در  تحقیــق  ضمــن  دیگــر  ســوی  از  شــاهچراغی 
مکانــی  نامیــدن  حقیقــت  در  بــاغ  کــه  می ســازد  مشــخص 
کــه بخشــایش ایــزدی در آن  اســت مقــدس، مکانــی اســت 
Shahcheraghi, 2009,( می شــود  عطــا  باشــندگان  بــه 
بــاغ نقــش مذهبــی باغ هــا را  94(. بنابرایــن تقــدس لغــوی 

اســالمی  دوران  باغ هــای  اســامی  برخــی  می گــردد.  متذکــر 
 همچــون جنــت، بهشــت بریــن، خلــد بریــن، مینــو، رضــوان، 
کــی از مذهبــی بــودن علــت  هشت بهشــت و بهشــت نیــز حا

اســت. آن هــا  ســاخت 

ج 2. باغ مکانی جهت تفریح و تفر
ســاخت محلــی سرســبز و بــا نهرهــای روان و درختــان زیبــا 
از  یکــی  طبیعــت  دامــن  در  پنــاه  بــردن  و  آســایش  جهــت 
مهم تریــن اهــداف اســتقرار باغ هــا اســت. نــام ایــن باغ هــا را 
ح بخــش نامیــد. در شــاه عباس در ایــن  می تــوان باغ هــای فر
Nyma, 2006, 256(. عنــوان   ( باقــی اســت  منطقــه هنــوز 
کــه در ذیــل ضمــن  فضایــی خــاص اشــراف و ســالطین بــوده 
رویکــردی تاریخــی بــه علــل مختلــف اســتقرار و انــواع آن هــا 

پرداختــه خواهــد شــد.

2 . 1. باغ های تابستانی
باغ هایــی  تفریحــی  باغ هــای  مهم تریــن  تاریــخ  طــول  در 
کوهســتان و یــا مکان هــای  گــرم در  کــه در فصــول  هســتند 
ج از شــهرها ســاخته شــده و معمــواًل  خــوش آب و هــوای خــار
ج می پرداختنــد. بنابرایــن  متمولیــن در آن هــا بــه تفریــح و تفــر
دســتور ســاخت این گونــه باغ هــا بی شــک به علــت لــذت بــردن 
از هــوای خنــک و فضــای دلپذیــر بــاغ بــوده اســت. همان گونــه 
کــه مشــخص اســت علــت تفریــح و پناه بــردن بــه دامــن طبیعــت 
ــرای ایرانیــان بســیار اهمیــت داشــته  ج از شــهر همیشــه ب خــار
و بســیاری از باغ هــای رســمی  نیــز چنیــن ســاخته شــده اند. 
و  پادشــاهان  تهــران  شــمال  ناحیــه  »در  می نویســد  ویلبــر 
گرمــای تهــران بــه  شــاهزادگان قاجــار در فصــل تابســتان از 
ســایه درختــان و آب روان و شــب های خنــک کوهســتان پنــاه 

 .)Motadayen, 2010, 51-62( می برنــد« 

2 . 2. باغ های شکار
کثــر مواقــع ایجــاد باغ هــا رســمی  جهــت تفریــح و لــذت  در ا
ــه  ک ــرای طبقــه اشــراف وجــود داشــته اســت  ــه مفهــوم عــام ب ب
در آن بتواننــد در پرتــو هــوای مطلــوب و لذت بخــش اوقــات 
ــاغ  فراغــت خــود را ســپری نماینــد ویلبــر می نویســد »هــر قــدر ب
زیباتــر و درختــان آن بیشــتر سایه گســتر باشــد عــده زیادتــری 
بلبــل بــه ســوی آن رو می آورنــد و بــرای ایرانیــان لذتــی باالتــر از 
گــردش کننــد و آوای بلبــل  ــاغ  کــه در مهتــاب در ب ایــن نیســت 
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کــه مــا ســعی  مــا می دهــد. البتــه ایــن بــدان معنــی نیســت 
کنیــم شــکل و صــورت الگوهــای طبیعــی را عینــًا تکــرار کنیــم، 
کــه دیــده می شــود، به دنبــال  بلکــه به جــای صــورت ظاهــری 
کــه متضمــن رشــد، تکامــل و زندگــی  معنــا باشــیم و اصولــی را 
موجــودات در محیــط اســت را جســتجو نماییــم. بی شــک 
یــک  بــه  طبیعــت  از  ظاهــری  و  فرم گرایانــه  برداشــت های 
معمــاری پــوچ و بی هویــت خواهــد انجامیــد و حضــور روح 
کــه بــه ارتقــا و تجلــی آن منتهــی  طبیعــت در معمــاری اســت 

می شــود.

شــناخت راز و رمزهــای رابطــه انســان بــا طبیعــت را می تــوان 
از طریــق شناســایی فرهنــگ اصیــل ایرانــی و محیــط زیســت 
نیــاز  بــا در نظرگرفتــن  ایرانــی  بــاغ  کــرد.  امکان پذیــر  ایرانــی 
انســان در تمــام ابعــاد فیزیکــی و متافیریکــی در صــدد بــرآوردن 
ــا« را  ــد فرخنــده، ســودمند و زیب ــا »ایــن پیون حوایــج او اســت ت
به وجــود آورد و در ایــن راســتا از مجموعــه بنیادهایــی اســتفاده 
می نمایــد. ایــن بنیادهــا هرچنــد ممکــن اســت در صــورت 
خــود در طــول تاریــخ بــاغ ایرانــی دچــار تغییراتــی شــده باشــند، 
ــد  ــته اند و می توانن ــداوم داش ــواره ت ــوا هم ــاظ محت ــن از لح لیک
به عنــوان مجموعــه شــاخص هایی مــورد اســتفاده معمــاران 
ــام  ــه ن ــود ب ــاب خ ــر در کت ــین نص ــید حس ــد. س ــرار گیرن ــر ق منظ
انســان و طبیعــت می گویــد »بــرای حصــول بــه صلــح و آرامــش 
بــا طبیعــت، ابتــدا بــه صلــح و آشــتی بــا نظــم روحانــی و معنــوی 
)عالــم( نیــاز اســت. بــرای صلــح و آشــتی بــا زمیــن، ابتــدا بایــد بــا 
کــرد... بــرای اصــالح ایــن وضــع )تخریــب ارزش  آســمان آشــتی 
قدســی و معنــوی طبیعــت(، معرفــت متافیزیکــی طبیعــت 
بایــد از نــو احیــا شــده و ماهیــت قدســی طبیعــت دوبــاره بــدان 

بازگردانــده شــود«.
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