رابطه انسان و طبیعت در باغ ایرانی از منظر
معماری اسالمی
جمالالدین مهدینژاد ،1اسماعیل ضرغامی ،2سیده اشرف سادات

3

چکیده

واژههای کلیدی :باغ ایرانی ،تعامل انسان با طبیعت ،طبیعت ،هندسه و طبیعت.
تاریخ دریافت94/01/21:
تاریخ پذیرش94/03/17:

 1استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسوول) j_mahdinejad@yahoo.com
 2دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ،تهران ،ایرانes_zarghami@yahoo.com .
 3دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ،تهران ،ایران .sadat_memari@hotmail.com

27
ش ـمـ ــار ه 5-1
بـ ـ ـه ـ ـ ـ ـرا ۱۳۹۴
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
یناریا غاب رد تعیبط و ناسنا هطبار
مالسا یرامعم رظنم زا 

بــاانــدک نگاهــی بــه آثــار هنــری ایرانیــان و تأملــی کوتــاه در آنهــا درمییابیــم کــه سرچشــمه تمامــیهنرهــای ایرانــی برگرفتــه از تجســم
عینــی اندیشــه مردمانــی اســت کــه تــاش کردهانــد جهانبینــی خــود را در قالــب آن هنــر بیان کننــد .طبیعت دســتاورد معمار هســتی،
خداونــدگار عالــم اســت و اغلــب بــرای معمــاران سرچشــمه الهــام بــوده اســت .بهدلیــل گرایــش ذاتــی و فطــری انســانها در تعامــل بــا
طبیعــت و تأثیــرات قابــل توجــه ارتبــاط بــا طبیعــت در روح و جســم آدمـی ،بشــر همــواره بهدنبــال ایجــاد رابطـهای منطقــی و مناســب
ی و روحــی انســان بــه برقــراری ارتبــاط بــا طبیعــت موجــب
میــان فضــای درون و طبیعــت بیــرون بــوده اســت .امــروزه نیــاز جســم 
گردیــده کــه در همــة جوامــع ،طبیعــت بهمثابــه میــراث فرهنگــی تلقــی شــود؛ از ای ـنرو بــاغ ایرانــی بهعنــوان نمونــه متعالــی از منظــر
ایــران ،تصویــر باورهــای انســان ایرانــی ـ اســامیدر بطــن تاریــخ اســت کــه علیرغــم نامالیمــات ،همچنــان بهعنــوان الگویــی موفــق از
آن یــاد میشــود .بــاغ در مقــام برخــوردگاه آدمیــان واندیشههایشــان و بهعنــوان 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
تشــخیص جایــگاه بــاغ ایرانــی در نــوع برخــورد انســان بــا طبیعــت اســت .روش پژوهــش ضمــن مطالعــه اســنادی و کتابخان ـهای و
مطالعــات تطبیقــی از نــوع توصیفــی اســت .نتایــج بهدســت آمــده حا کــی از آن اســت کــه ارتبــاط بــا طبیعــت ضروریتریــن شــرط بــرای
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 میگــذارد .طبیعــت همیشــه در همــه جــا حاضــر و طبقهبندیناپذیــر و بهمثابــه
ابــزاری بســیار قدرتمنــد بــرای الهامبخشــی اســت .حضــور آن در اســتعاره ،تقلیــد ،تغییرپذیــری فــرم و مصالــح معمــاری آشــکار اســت.

مقدمه

یکــه ســرپناه ،مســکن ،محیــط
بشــر در طــول تاریــخ از هنگام 
زیســت ،محــل کار و یــا هــر نــوع فضایــی را ســاخته و مــورد
بهر هبــرداری قــرار داده ،همیشــه عوامــل طبیعــی در ایــن
ســاختار اصــل مهــم و اساســی بــرای او بودهانــد ،و کســانی را
کــهایمــان آورده و عمــل صالــح انجــام دادهانــد ،بــه باغهــای
بهشــتی وارد میکننــد .باغهایــی کــه نهرهــا از پــای درختانــش
جــاری اســت ،بــه اذن پروردگارشــان ،جاودانــه در آن میماننــد
و تحیــت آنهــا در آن «ســام» اســت (Holy Quran, Sura
 .)Ebrahim, verse 23محیــط شــامل طبیعــت ،فرهنــگ و
انســان هســت کــه در ســامانهای بــا ارتباطــات متداخــل قــرار
گرفتهانــد (.)Bell, 2007, 90
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آنــدرو برنــان نیــز درخصــوص رابطــه انســان بــا محیــط ،عقیــده
انســانگرایی ا کولوژیکــی را بســط داده و معتقــد اســت از آنجــا
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 اولی ـنگام
بهســوی اخالقیــات محیطــی معرفــی میکنــد و معتقــد اســت
کــه اخالقیــات و زیباییشناســی هماننــد حقیقــت و زیبایــی
بههــم مرتبــط هســتند و منطقــی نیســت کــه منافــع مســتقیم
تمــاس خــود را بــا طبیعــت تشــخیص دهیــم ولــی بــه آن
اهمیتــی ندهیــم ،یعنــی کاری کــه هما کنــون انجــام میدهیــم
(.)Bell, 2007, 119
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هــر ملــت بــر اســاس جهانبینــی خویش بــرای طبیعــت ارزش و
جایگاهــی خــاص قائــل بــوده و ارتباطش را با طبیعــت و عناصر
طبیعــی برپایــه اصــول و ارزشهــای منبعــث از جهانبینــی
خــود شــکل داده اســت .بــه اینترتیــب شناســایی جایــگاه
عناصــر طبیعــی در اعتقــادات و فرهنــگ هــر جامعــه از اهمیتــی
بــاال برخــوردار اســت و هرچــه شــناخت و درک مفهومــی
مــردم جامعــه نســبت بــه طبیعــت و عناصــر طبیعــی بیشــتر
و عمیقتــر باشــد ،ایــن جایــگاه ارزشــمندتر خواهــد بــود .بــه
تبعیــت از جهانبینــی دیرینــه و فرهنــگ ایرانــی ـ اســامی
ایرانیــان ،رابطــه مــردم ایــن ســرزمین بــا طبیعــت و عناصــر
طبیعــی ،رابطـهای بــر اســاس احتــرام بــه طبیعــت و همزیســتی
بــا آن اســت .ایــن تفکــر زمیــن را ملــک خــدا میدانــد (Eliade,
 ،)1987, 111در ایــن فرهنــگ ،عناصــر طبیعی مانند آب و گیاه
بهعنــوان آیــه و نشــانۀ الهــی محســوب میشــوند و از چنــان
اهمیتــی برخوردارنــد کــهنــام ایــن دو عنصــر بارهــا در متــون
اســامی تکــرار شــده اســت .زیباتریــن ترکیــب مــادی آب و گیــاه
در هنــر باغســازی ایرانــی نمایــان میشــود .هنــر باغســازی
یکــی از کهنتریــن هنرهــای ایرانیــان اســت کــه دارای
ســنتهای ارزشــمند و قدرتــی معنــوی اســت (Hobhouse,

 )2004, 31کــه در آن ،عناصــر آب و گیــاه بــا ســه جنبــه مفهومــی،
کارکــردی و زیباشــناختی حضــور مییابنــد .جنبــه مفهومــیاز
دو مقولــه تفاســیر قــرآن کریــم و دیــدگاه عرفــا و شــاعران قابــل
بررســی اســت ،عــاوهبــر ایــن هــر عنصــری کــه در بــاغ ایرانــی
قــرار میگرفــت ،اعــم از آب و درختــان و گلهــا ،کارکــردی ویــژه
داشــت و بــرای هدفــی مشــخص تعبیــه شــده بــود و همچنیــن
ســعی میشــد تــا طراحــی بهگون ـهای صــورت گیــرد کــه اجــزا تــا
حــد امــکان زیبــا بــوده و اجــزای بــاغ بهگونـهای تغییــر مییافــت
کــه رعایــت زیباشناســی آنهــا 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 رهآورد تمــدن
پرمایــه ایــران زمیــن اســت .تمدنــی کــه در زمینــه محیــط
زیســت ،دســتاوردهای ممتــازی را ارائــه داده اســت .نظــام
بــاغ ایرانــی ،تنــوع واندازههــای گونا گــون آن از کوچکتریــن
حیــاط خانــه تــا بزرگتریــن چهاربــاغ شــهری و باغشــهر را
دربرمیگیــرد .ایرانیهــا از دیربــاز بــه ســاختن باغهــا و باغچــه
در حیاطهــا و دور و بــر بناهــا عالقــة خاصــی داشــتهاند .شــاید
خاطــره میهــن اصلــی و خاســتگاه قــوم آریــا منشــأ ایــن عالقــه
بــوده اســت .بشــر در طــول تاریــخ در دامــان طبیعــت زیســته
و بــا همزیســتی در کنــار آن متحــول و متکامــل شــده اســت.
کیفیــت محیطهــای طبیعــی نهتنهــا بــه ســامتی و تندرســتی
افــراد محــدود نمیشــود ،بلکــه تأمیــن کننــدۀ نیازهــای روحــی
و روانــی آنهــا ،زمینهســاز تکامــل و پیشــرفت ،شــکلگیری
هویــت و اســتخراج تجــارب گونا گــون محیطــی همچــون تفریح
و ســرگرمی ،شــادابی و ســرزندگی ،ترمیــم و بازیابــی ذهــن نیــز
میشــود .در مقابــل نبــود آن نگرانــی ،عصبانیــت ،ناتوانــی،
تــرس ،وحشــت و بدبینــی را بههمــراه خواهــد داشــت .بشــر
در راســتای ســامت روانــی خــود ،نیــاز خاصــی بــه بــودن در
نزدیکــی طبیعــت و ارتبــاط بــا آن در فرمهــای مختلــف دارد.
احیــای ســنت دیرینــه باغســازی مقبــول جامعــه اســت ،در
نتیجــه دســتیابی بــه شــناختی درســت از آن ضــرورت دارد.
ســاخت و پرداخــت بــاغ ایرانــی تــداوم تاریخــی داشــته و امــری
نیســت کــه در گذشــتههای دور مختــوم شــده باشــد .کمرن ـگ
شــدن حضــور بــاغ ایرانــی در دوران معاصــر اتفــاق افتــاده ولــی
خاطــره جمعــی آن در ذهــن ایرانــی هنــوز زنــده اســت (Amani,
 .)20014, 47-44شــولتز یکــی از بدفهمیهــای دوران مــدرن
در مــورد محیــط و بومــگاه را خالصــهشــدن در دنیــای صــرف
بــه هــوا ،نــور و فضــای ســبز عنــوان میکنــد (Norberg, 2009,
 .)279بهعــاوه همیــن تفکــر متجــدد ،ب ـه شــیوههایی کــه
در هیــچ تمــدن دیگــری نمونــه نــدارد ،قوانیــن طبیعــت را از
قوانیــن اخــاق و اخــاق بشــر را از عملکردهــای عالــم ،جــدا
ســاخته و بهگون ـهای تأثیــرات ایــن جدایــی نمــود پیــدا کــرده
اســت .بهنظــر میرســد بــه قــول «نصــر» در کتــاب دیــن و نظــم

طبیعــت ،مــرگ و نوزایــی انســان متجــدد و جهانبینــی نقطــه
آغازیــن حــل بحــران زیس ـتمحیطی اســت (Nasr, 2006,
 .)246-11ایــن نقطــه دگرگونــی و نوزایــی مجــدد جهانبینــی
انســان میتوانــد آغــازی بــرای بررســی دوبــاره ارتبــاط انســان یــا
طبیعــت و بهتبــع آن ،نــوع برخــورد در معمــاری منظــر باشــد.

سؤالهای تحقیق

سؤال  :1رابطه انسان با طبیعت چیست؟
سؤال  :2دیدگاه اسالم نسبت به طبیعت چیست؟
سؤال  :3جایگاه طبیعت در معماری اسالمیکجاست؟
سؤال  :4نقش باغ ایرانی در ارتباط با انسان چیست؟

اهداف تحقیق

شــناخت طبیعــت و اصــول و قوانیــن حا کــم بــر آن و بهکارگیــری
ایــن اصــول در فعالیتهــای انســانی و حضــور روح طبیعــت
در معمــاری کــه بــه ارتقــا و تجلــی آن منجــر میشــود هــدف
اصلــی ایــن پژوهــش اســت .و در ایــن پژوهــش مــا بهدنبــال
ایــن هســتیم کــه انســان از بســیاری جهــات نیازمنــد طبیعــت و
عناصــر طبیعــی اســت ،نیــاز انســان بــه طبیعــت بــه برداشـتها
یگــردد و
و اســتفادههای مــادی و اقتصــادی محــدود نم 
جنبههــای مختلــف کیفــی «روانــی و معنــوی» حیــات را نیــز
دربرمیگیــرد.

فرضیه

روش تحقیق

در ایــن پژوهــش بهمنظــور 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
اســت .ســپس ســایر منابــع عرفانــی شــامل نقلقولهــای
عرفــا و شــاعران و صاحبنظــران پیرامــون ایــن موضــوع مــورد
تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .در ادامــه بــا اســتناد بــه شــواهد
کتابخانــهای نحــوه باغســازی ایرانــی و ســاماندهی آن بــا
اســتفاده از آب و گیاهــان مــورد شــناخت قــرار گرفتــه اســت تــا
بدینگونــه اهمیــت موضــوع از دیــدگاه قــرآن کریــم ،عارفــان و
شــعرا و صاحبنظــران مشــخص و تأثیــر آن در جنبــه کارکــردی
و زیباشــناختی باغهــای ایرانــی مــورد بازبینــی قــرار گیــرد.

لغــت طبیعــت ( )naturaاز لغــت ناتــورا ( )natureبهمعنــای
تولــد اســت کــه از آن لغــت ملــت ( )nationهموطــن ()native
مــادرزادی ( )innateنیــز گرفتــه شــدهاند .طبیعــت و ملــت
نهتنهــا دارای ریشــه التیــن یکســانی هســتند بلکــه تاریخچــه
مشــترکی هــم دارنــد و همــواره یکــی از آنهــا در حــال توضیــح
دیگــری بــوده اســت .بســیاری از کشــورها هویــت ملیشــدن
را بــا فضــای ســبز موجــود در کشورشــان مشــخص کردهانــد
(.)Macy & Bonnemaison, 2003

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

رابطــه انســان بــا طبیعــت را از دیــدگاه اســامی بــا برداشــتی از
حدیــث مبــارک حضــرت علــی(ع) پیگیــری مینماییــم .امــام
انســان را غیــر از جســم ،دارای چهــار نفــس (موجــود زنــده)
دانســتهاندغ یعنــی نفــوس گیاهــی ،حیوانــی ،تدبیرگــر قدســی
و ملکــه روحانــی ،قــوا و خــواص مســتقل خــود هســتند .در
حدیــث دیگــری (کــه درواقــع فــرازی از خطبــه اول نهجالبالغــه
اســت) حضــرت رابطــه خداونــد را بــا پدیدارهــا و عناصــر
طبیعــت ،چنیــن بیــان میفرمایــد «خداونــد درون اشــیاء
اســت و بــا آن یکــی نیســت و بیــرون از آن اســت و از آن جــدا
نیســت» .حکمــای اســامیبــرای مثــال زدن و توضیــح دادن
رابطــه انســان بــا تصویــرش را در ایــن مقولــه مطــرح مینماینــد.
از آنجــا کــه خداونــد در ســوره انعــام آیــه  2یکبــار خلقــت انســان
را بــه خــا ک نســبت میدهــد (هــو الــذی خلقکــم مــن طیــن)
و در آی ـهای دیگــر خلقــت انســان را بــه روح نســبت میدهــد
«فــاذا ســویته و نفخــت فیــه مــن روحــی» (Holy Quara, Hejr,
ً
)Verse 29؛ بنابرایــن برداشــت مــا ایــن اســت کــه اوال همچنــان
ی گفتهانــد ،انســان بهتنهایــی جهــان
کــه حکمــای اســام 
کوچــک اســت؛ یعنــی تمــام مراتــب وجــود اعــم از عوالــم مــادی،
گیاهــی ،حیوانــی ،عقالنــی و روحانــی در خلقــت او وجــود دارنــد.
ً
ثانیــا رابطــه نفــس روحانــی انســان بــا ســایر عناصــر وجــودی
او میتوانــد بــه اذن الهــی ماننــد حضــرت حــق بــا پدیدارهــا
باشــد ،همچنــانکــه در حدیــث فــوق مطــرح شــدُ ،یعنــی بعــد
روحــی انســان در ســایر نفــوس و جســم او ظهــور دارد .امــا بــا
آنهــا یکــی نیســت و بیــرون آنهــا اســت .بــا نتیجهگیــری از
مقدمــه فــوق میتــوان 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
خودآ گاهــی انســان را تســهیل و ســیر تکاملــی انســان را ممکــن
مینمایــد.
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نقـــش
جه ــان
یناریا غاب رد تعیبط و ناسنا هطبار
مالسا یرامعم رظنم زا 

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

تعریف طبیعت

بنابرایــن ادرا ک قوانیــن حا کــم بــر طبیعــت ،یعنــی ادرا ک
قوانیــن حا کــم بــر عناصــر وجــودی خــود و احتــرام و آبادانــی
طبیعــت ،یعنــی احتــرام بــه خــود و آبادانــی عناصــر وجــودی
خــود و بیتوجهــی و تخریــب آنهــا یعنــی بیتوجهــی و تخریــب
وجــود خــود.

تعامل انسان با طبیعت از دیدگاه بزرگان
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ش ـمـ ــار ه 5-1
بـ ـ ـه ـ ـ ـ ـرا ۱۳۹۴
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان

محققــان ارتبــاط بــا طبیعــت را در ســه ســطح تماشــای
مناظــر طبیعــی یــا تصاویــری از طبیعــت ،بــودن در طبیعــت
و درگیــری و تعامــل بــا طبیعــت تقســیمبندی میکننــد و
معتقدنــد قرارگیــری در معــرض طبیعــت چــه بهصــورت
ارادی و آ گاهانــه و چــه ناخــودآ گاه و غیرمســقیم منجــر بــه
بــروز وا کنشهــای مثبتــی از ســوی مؤثــر میشــود .ا گرچــه
پایــه و اســاس ژنتیکــی در هرگونــه تمایــل بــه وا کنــش مثبــت
بــه طبیعــت و محیطهــای طبیعــی امــروز یکــی از ضعفهــای
پیــش روی بشــر اســت و نیازمنــد آمــوزش ،فرهنگســازی
و تجربــۀ مکــرر محیطهــای طبیعــی اســت .در ســالهای
اخیــر مطالعــات زیــادی در مــورد تأثیــرات محیــط طبیعــی
بــر انســان صــورت گرفتــه کــه نشــان میدهــد نهتنهــا حضــور
در محیطهــای طبیعــی بلکــه تماشــای صــرف طبیعــت یــا
حتــی نــگاه بــه تصاویــر و فیلمهایــی از مناظــر طبیعــی موجــب
کاهــش اســترس و خســتگی چشــم میشــود .گــروه دیگــری
از پژوهشهــا نشــان داده اســت دیــد بــه طبیعــت ،شــنیدن
اصواتــی از طبیعــت و داشــتن هرگونــه تجربــه از طبیعــت
موجــب کاهــش تنــش و اســترس میشــود.

یناریا غاب رد تعیبط و ناسنا هطبار
مالسا یرامعم رظنم زا 

ارتبــاط بــا طبیعــت حــس آرامــش و آســودگی خاطــر را بــرای
کاربــران فضــا ایجــاد میکنــد و افــرادی کــه در محیــط کار خــود،
از وجــود گیاهــان بهــره میبرنــد ،پربازدهتــر ،راحتتــر ،ســالمتر
قتــر هســتند و فشــار و اســترس کمتــری را نســبت بــه
و خال 
کســانی کــه از ایــن نعمــت بیبهرهانــد ،تحمــل میکننــد و
فضــای کار خــود را از لحــاظ زیباییشناســی خوشــایندتر
ادرا ک میکننــد آنهــا بــه انجــام کار خــود مشــتاقتر هســتند،
کمتــر دچــار نا کامــیمیشــوند ،پژوهشهــا حتــی بــه حضــور
مصالــح طبیعــی در کنــار ارتبــاط مســتقیم بــا طبیعــت بــر
ســامت جســم و روح و افزایــش ســطح رضایتمنــدی و
بازدهــی افــراد تأ کیــد دارنــد.
تأثیــرات طبیعــت بــر افــراد بــا توجــه بــه ویژگیهــای محیطهای
طبیعــی مختلــف ،متفــاوت اســت .پارکهــا ،باغهــا و ســواحل
رودخانههــا و دریــا احســاس شــادی ،ســرگرمی ،راحتــی و گفتگــو
را القــا میکننــد .محیطهایــی کــه از وجــود مناظــر آبــی بهــره
تتــری بــرای تفریــح ،ســرگرمی،
میبرنــد مکانهــای بــا اهمی 

معاشــرت و فعالیتهــای اجتماعــی هســتند (Amani, 2014,
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تعامل انسان با طبیعت از دیدگاه معماری

طبیعــت بــا همــه زیبایــی و جذابیــت آن ،دو محدودیــت بــرای
انســان فراهــم میکنــد:
الــف -محدودیــت مــادی :انســان نمیتوانــد همــه شــرایط
را تحمــل کنــد و ناچــار بــه جدایــی از طبیعــت و رجــوع بــه
محیطــی متفــاوت اســت.
ب -محدودیتهــای نظــری :بینــش انســان دربــارۀ جایــگاه
طبیعــت و نســبت آن بــا انســان ،گاه آن را باالتــر یــا پایینتــر از
ســطح انســان تعریــف میکنــد.
هــر دو عامــل ســبب شــکلگیری معمــاری و محیطهایــی
متفــاوت در دل طبیعــت میشــود .گونههــای گونا گــون
آبوهوایــی ویژگیهــای معمارانــه خاصــی را پدیــد میآورنــد.
ایــن عامــل یــک معیــار هویتبخــش در معمــاری و باغســازی
جهــان بــوده اســت و ایــن وجــه را میتــوان الیــه روبنایــی و
کالبــدی هویــت معمــاری دانســت .عامــل دوم پنهــان اســت؛
چــون علــت تفاوتهــای کالبــدی معماریهــای گونا گــون
در تفــاوت نــگاه آنهــا بــه انســان ،طبیعــت جســتجو میشــود.
ایــن الیــه را میتــوان الیــه زیربنایــی و مفهومــیهویــت معمــاری
نامیــد (.)Noghrekar, 1999, 326

روشهای مختلف ارتباط با طبیعت از دیدگاه
صاحبنظران

در مــورد شــیوههای گونا گــون ارتبــاط بــا طبیعــت در مکاتــب
معمــاری و باغســازی دســتهبندیهای متفاوتــی وجــود
دارد .گروتــر دو مکتــب نظــری (شــرقی و غربــی) و ســه مکتــب
باغســازی (ژاپنــی ،فرانســوی و انگلیســی) را از هــم تفکیــک و
ویژگیهــای هــر یــک را تشــریح کــرده اســت؛ ولــی او اشــارهای
بــه باغســازی کهــن و ریشـهدار ایرانــی بــا ســابقه چندهزارســاله
و متفــاوت بــا هــر ســه مکتــب خــود نکــرده اســت .مطالعــات
قتــر جواهریــان بــه شــکل بهتــری ریشــه ژاپنــی بــاغ
دقی 
انگلیســی و ریشــه ایرانــی بــاغ فرانســوی را نشــان داده اســت.
ً
بــه گفتــه جواهریــان اساســا دو ابرالگــوی بــاغ ایرانــی و ژاپنــی
در طــول تاریــخ بــوده کــه بــه دو صــورت منظــم و آزاد شــکل
یافتهانــد و بــا تغییــر شــکلهایی در مکاتــب گونا گــون بــهکار
رفتهانــد.
جواهریــان ســخن درســتی را در ریش ـهیابی مکاتــب مطــرح
نمــوده اســت .امــا بــرای دســتهبندی وضعیــت موجــود مکاتــب
گونا گــون بهنظــر میرســد نیــاز بــه مطالعــات گســتردهتری
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وجــود دارد کــه بتوانــد هــر دو دیــدگاه را بــا هــم جمــع کنــد .مــا در
اینجــا از نظریــه ســامانهها یــاری گرفتهایــم.

ت -ارتبــاط فراســامانهای انســان ،پایــه هویــت طبیعــت :در
ایــن نگــرش عظمــت وجــودی انســان چیــزی فراتــر از طبیعــت
اســت .در اینجــا بهجــای آنکــه انســان از طریــق طبیعــت تعریــف
شــود و طبیعتگونــه باشــد؛ طبیعــت اســت کــه بهعنــوان یــک
جــزء ســاختار انســانگونه دارد و هویــت خــود را از طریــق انســان
ً
و خصوصــا انســان کامــل کســب میکنــد .ارزش طبیعــت
در هماهنگــی و همســخنی آن بــا سرشــت انســان اســت و
بههمیــن جهــت میتوانــد بهطــور کامــل در خدمــت او قــرار
گیــرد .بنیــاد ایــن بینــش ،معنــوی اســت و هــدف آن تأ کیــد بــر
ســاحت فراطبیعــی وجــود انســان اســت ،جایــی کــه طبیعــت،
دیگــر انســان را اقنــاع نمیکنــد و انســان در آن بهتنهایــی و
غربــت میرســد .بنیــاد انســانیت انســان در حــوزه فراطبیعــت
اســت و کارکــرد هنــر مربــوط بــه اســتعالی وجــود انســان از
سـ�احت طبیعـ�ت بـ�ه عالـ�م مـ�اوراء اسـ�ت (شـ�کل  .)4پــس هنــر
انســان در تکمیــل نارســایی و نقــص معنایــی طبیعــت دارد
(.)Noghrekar, 1999, 329

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

پ -ارتبــاط ســامانهای پیوســته (ارگانیــک) طبیعــت ،پایــه
هویــت انســان :در ایــن نگــرش ،طبیعــت بهعنــوان یــک
ســامانهای کالن تعریــف میشــود کــه انســان هــم جزئــی از آن
اســت و نیازمنــد بــه کســب هویــت از طریــق طبیعــت اســت .راز
پایــداری ایــن جــزء ،هماهنگــی بــا کل اســت و انســانیت انســان
در گــرو فعــال شــدن و هماهنــگ شــدن او بهعنــوان یــک جــزء
در کل طبیعــت اســت .بنیــاد ایــن بینــش ،مــادی اســت و تــا
آنجــا کــه بــه مادیــت انســان توجــه دارد ســخن درســتی اســت.
ش کــردن همیــن تعریف
یکــی از مشــکالت تمــدن معاصــر فرامــو 
اســت کــه طبیعــت را مــادر انســان قلمــداد میکنــد و احتــرام بــه
حقــوق طبیعــت را الزم میدانــد (شــکل  .)3کارکــرد هنــر در ایــن
دیــدگاه تلطیــف انســان و نزدیــک کــردن او بــه طبیعــت اســت
(.)Noghrekar, 1999, 329

ث -ارتبــاط فرا گیــر ،خداونــد ،پایــه هویــت انســان و طبیعــت:
در ایــن نگــرش آنچــه ریشــه همســنخی و مشــابهت ذاتــی بیــن
انســان و طبیعــت اســت ،سرچشــمه وجــود یعنــی خداونــد
اســت کــه ویژگیهایــش پایــه هویــت همــه هســتی اســت.
لتــر ،جلوهگــر
طبیعــت ماننــد انســان ولــی در ســطحی بســیار ناز 
صفــات خــدا همچــون علــم (خودآ گاهــی) ،اراده (آزادی)،
آفرینندگــی ،قــدرت و ....اســت .ریشــه پایــداری و ثبــات قوانیــن
و ســنتهای ذاتــی طبیعــت و انســان در طــول هــزاران ســال
گذشــته و در عیــن حــال دگرگونیهــای آن در همیــن سرشــت
الهــی بــه کاملتریــن شــکل خــود در انســان کامــل ظاهــر
میشــود و بههمیــن جهــت انســان کامــل نقــش مدیریــت
کننــده و فراســامانهای نســبت بــه کل ســامانه هســتی دارد
(( )Noghrekar, 1999, 329شــکل .)5

همزیستی با طبیعت

نگــرش بــه طبیعــت بهعنــوان منشــأ حیــات و زندگــی انســان،
بهعنــوان موجــودی هوشــمند ،بهعنــوان مجموعــه از آیــات و
نشــانههای قــدرت و حکمــت الهــی و بهعنــوان مــادر انســان
امــر بنیادینــی اســت کــه تعالیــم وحیانــی اســام بــه انحــای
مختلــف بــه آن تذکــر داده و حفاظــت از آن را بــه زبانهــای
گونا گــون بــه انســان متذکــر گردیــده اســت .ضمــن ارجــاع
مطالعــه اهمیــت طبیعــت و عناصــر طبیعــی بــه منابــع مربــوط
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ارتبــاط ســامانهای گسســته یکســویه و مصرفــی همچــون
ارتبــاط یــک ماشــین بــا طبیعــت،
ارتبــاط ســامانهای گسســته همچــون ارتبــاط اجــزای یــک
ماشــین،
ارتباط سامانهای پیوسته همچون ارتباط اجزای طبیعت،
ارتبــاط فراســامانهای :همچــون خالفــت الهــی انســان بــر
طبیعــت و مدیریــت هوشــمند آن (Noghrekar, 1999,
.)328
الــف و ب -ارتبــاط غیرســامانهای یــا ســامانهای گسســته:
ایــن ارتبــاط ،مصرفــی و یکســویه اســت و تنهــا بهدنبــال
بهرهکشــی و ســلطه بیشــتر انســان بــر طبیعــت اســت .بســیاری
از نظری هپــردازان همچــون گروتــر تأ کیــد دارنــد کــه دنیــای امــروز
غــرب ارتبــاط خــود را بــا طبیعــت بــه اینگونــه تنظیــم کــرده
اســت و ریشــۀ بحــران طبیعــت امــروز جهــان در همیــن نــوع
ارتبــاط اســت .راهحلــی هــم کــه در دورههــای اخیــر بــرای ایــن
بحــران ارائــه شــده ،ایجــاد یــک ارتبــاط دوســویه و ماشــینوار
اســت .ایــن شــعار معــروف لوکوربوزیــه «خانــه ماشــینی اســت
بــرای زندگــی» مصــداق همیــن دیــدگاه اســت (شــکل )2 -1
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()Department of Environment in 2001 and 1999؛
یکــی از مــوارد زشــت شــمرده شــده نابــود کــردن کشــت اســت
کــه در کنــار نابــود کــردن نســل (انســانها) بهعنــوان عامــل
فســاد تلقــی شــده اســت .وجــه دیگــر توجــه بــه طبیعــت و
احتــراز از کوچکتریــن خدشــه بــه آن در مراســم حــج اســت
کــه شــرکتکنندگان در ایــن آییــن الهــی از آن منــع شــدهاند
و میتــوان از آن بهعنــوان نمــاد همزیســتی بــا طبیعــت یــاد
نمــود .خالصــه ایــن تعالیــم الهــی سرشــار از ســفارشهای
مؤکــد نهتنهــا بــه حفــظ کــه همزیســتی و همراهــی بــا عالــم
هســتی اســت کــه امــروزه پــس از تخریبهــای فاجعهآمیــزی
کــه انســان بــه طبیعــت وارد نمــوده اســت در تبییــن اصــول
توســعه پایــدار در پــی جبــران مافــات ،اصــاح شــیوۀ برخــورد بــا
طبیعــت و حفاظــت از محیــط زیســت اســت (Naghizadeh,
 .)2005چنانچــه از مباحــث مربــوط بــه تأ کیــد تعالیــم اســام
بــر تفکــر و تدبــر و تعقــل در طبیعــت و عناصــر طبیعــی بهعنــوان
آیــات الهــی میتــوان اســتنتاج کــرد ،توجــه بــه طبیعــت و
عناصــر طبیعــی و ایجــاد ارتبــاط مناســب انســان بــا آنهــا یکــی
از اصلیتریــن شــرایط و ویژگیهــای مســکن مطلــوب اســت.
همچنیــن یکــی از اصلیتریــن ارتباطــات انســان بــا عالــم
وجــود ،ارتبــاط او بــا طبیعــت اســت (.)Naghizadeh, 2005
فراهــم بــودن ایــن ارتبــاط کــه کثــرت تأ کیــد بــر لــزوم آن در
تعالیــم اســامیو فرهنــگ ایرانــی ،لــزوم ورود بــه جزئیــات آن
را منتفــی مینمایــد ( )Nahjolbalaghe, 2005امــر مهمــی
اســت کــه میتوانــد بهعنــوان یکــی از معیارهــای اصلــی زندگــی
مطلــوب تلقــی شــود.

شکل :5ارتباط فرا گیر (مأخذ)Noghrekar, 1999, 327:

عــاوه بــر نیــاز انســان بــه تمــاس بــا طبیعــت ،هماهنگــی محیــط
مصنــوع و از جملــه عمــارت و مســکن (بهعنــوان مهمتریــن و
بیشــترین اثــر معمــاری مســتحدثه توســط انســان در زمیــن)
بــا طبیعــت (محیــط ،ســینما ،مناظــر ،مصالــح و زیباییهــای
طبیعــی) ضرورتــی انکارناپذیــر اســت .در ایــن مقولــه ،توجــه
بــه چنــد نکتــه اهمیــت دارد )1( .اینکــه ایــن تمــاس بایــد
در یــک سلســلهمراتب منطقــی برقــرار باشــد )2( .عناصــر
طبیعــی بســته بــه ارزشــی کــه در بــرآورده نمــودن نیازهــای
معنــوی و روانــی انســان ،بــا توجــه بــه معانــی نمادینشــان
دارنــد ،شناســایی و دســتهبندی و بــه مــردم یــادآوری شــوند
و امــکان تمــاس بــا آنهــا را برقــرار کننــد )3( .بــه نقــش عناصــر
طبیعــی در جهــت پاســخگویی بــه نیازهــای معنــوی انســان
نیــز توجــه شــده و ایــن نقــش مهــم بــه مــردم معرفــی شــود.
عــاوه بــر آن ملحــوظ داشــتن شــرایط اقلیمــیو محیطــی در
طراحیهــا نقشــی بســیار مهــم ایفــا مینماینــد و نکتـهای مهــم
در ایــن مقولــه آن اســت کــه ابنیــه بهگون ـهای طراحــی شــوند
تــا نیــاز بــه تنظیمکنندههــای مصنوعــی بــرای تنظیــم شــرایط
محیطــی بــه حداقــل ممکــن کاهــش یابــد .در اینصــورت
اســت کــه نهتنهــا در بلندمــدت فوایــد زیســتمحیطی و
حتــی صرفههــای اقتصــادی فراوانــی بــرای جامعــه خواهــد
داشــت ،بلکــه در جهــت خودکفایــی و احــراز هویــت ملــی نیــز
عمــل خواهــد کــرد .نکتــه بعــدی در خصــوص بهرهگیــری از
طبیعــت عبــارت اســت از شناســایی قوانیــن حا کــم بــر طبیعــت
و اســتفاده از آنهــا در طراحــی و برنامهریــزی محیــط مصنــوع.
ایــن موضــوع بــه وظیفــه مهــم انســان بهعنــوان خلیفــه اهلل
رجــوع داده میشــود کــه در جهــت حفــظ امانــت الهــی بایــد
اصــول حا کــم بــر اعمالــش را اصولــی قــرار دهــد کــه در افعــال و
خلقــت الهــی مشــاهده میشــوند ( .)Naghizadeh, 2005بــا
عنایــت بــه تجــارب جوامــع بشــری و فرهنــگ اســامی ـ ایرانــی،
مناس ـبترین شــیوه برخــورد انســان و طبیعــت آن اســت کــه
در عیــن حــال کــه انســان را اشــرف مخلوقــات و ارجــح بــر جهــان
میدانــد کــه عالــم را بــرای او مســخر قــرار دادهانــد؛ بــه ایــن مــورد
مهــم نیــز توجــه داشــته باشــد کــه انســان در جهــان زندگــی

رابطه هندسه و طبیعت از دیدگاه معماری

هندســه اســاس هنــر و معمــاری ایرانــی اســت ،نگــرش
انتزاعــی ایرانیــان بهخصــوص بعــد از اســام بــهاندیشــه ،هنــر
و محیــط انســانی پایــه و اســاس فهــم مــردم ایرانــی از زیبایــی
و زیباشناســی تــا ســاختارها و شــالودهها را شــامل میشــود.
تأثیرســاختاری هندســه از معمــاری ایرانــی خــود پهنۀ وســیعی
از تعریــف و شــکلگیری فضایــی تــا مســائل نیایــش و اســتاتیکی
را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .ایــن تأثیرگــذاری در بــاغ ایرانــی و
بــا پیونــد فضاهــای بســته و بــاز طــی سلســلهمراتبی در تمام ـی
عرصههــا بهچشــم میخــورد .در بــاغ گذشــته از شــکلگیری
هندســی فضاهــا شــاهد آنیــم کــه فضاهــای بــاز و عرصههــای
طبیعــی نیــز بــه نظــم درآمــده و بــا هندســه قــوام میگیــرد
( .)Alimradanlo et al, 2010, 46-55هندســه نقــش مهمــی
در شــکلگیری معمــاری ایرانــی دارد؛ هندســه وســیله پیونــد

دربــاره بهکارگیــری هندســه در معمــاری ،دیدگاههــای
گونا گونــی مطــرح اســت .بــرای نمونــه افشــار نــادری مینویســد
«فضــای معمــاری بــر اســاس نوعــی هندســه ســاده و پیچیــده
شــکل میگیــرد و در هــر حــال از محیــط طبیعــی بســیار ســادهتر
اســت و انســان در طــول تاریخ ســلطهاش را بر طبیعــت از طریق
هندســی کــردن آن اعمــال کــرده اســت» )Afshar Naderi,
ً
 .)1999, 6همچنیــن مینویســد «هندســه اساســا عنصــر
متحــد کننــده جــزء و کل اســت .مطلــق اســت و تغییرناپذیــر و
انســان را بــا منطــق آفرینــش بــا نجــوم ،طبیعــت و آســمان آشــنا
میســازد» .)Afshar Naderi, 1995, 72( .دربــاره بهرهگیــری
از هندســه در هنــر اســامی کریچلــو مینویســد «معمــاری
ً
کامــا هندســی مســجد بــا ابعــاد خارقالعــادهاش همانگونــه
در بافــت پیــچ در پیــچ و ارگانیــک شــهرها جــای میگیــرد کــه
نظــم هندســی نقــوش قالــب درون مجموع ـهای از طر حهــای
ارگانیــک (گل و بوتــه) اســت .رویارویــی بــا هندســه طبیعــت در
عصــر مــدرن و پس ـتمدرن چنــدان دور از انتظــار نیســت .امــا
برخــی بــا ارجمنــد شــمردن تضــاد ،معمــاری ســنتی را در عرصــه
تضــاد بــا طبیعــت جــای میدهنــد .مکاتــب مختلــف بــر اســاس
تعریــف و دیــدی کــه نســبت بــه طبیعــت دارنــد روی بهگونـهای
هندســه میآورنــد .برخــی بــه هماهنگــی بــا هندســه طبیعــت
میگراینــد و آن را بنیــاد معمــاری خــود میکننــد و بیشــتر
معماریهایــی پیچیــده و مبهــم بهعنــوان معمــاری طبیعــی
ارائــه میکننــد و برخــی بــر خــاف هندســه طبیعــت هندسـهای
منظــم و متقــارن و شــبکهای ایجــاد میکننــد .بــرای روش ـنتر
شــدن بحــث دیدگاههــای گونا گونــی را کــه بــه چگونگــی ارتبــاط
هندســه معمــاری بــا هندســه طبیعــت توجــه کردهانــد بررســی
میکنیــم .ایــن دیدگاههــا را میتــوان در ســه دســته ارزیابــی
کــرد :الگوبــرداری ،رویــاروی ،هماهنگــی و تکمیــل (Khakznd
.)et al, 2007, 35-47

 -الگوبرداری

ایــن گرایــش ا گرچــه پیشــینهای کهــن در هنــر واقعگــرا
(رئالیســتی) و طبیعتگــر (ناتورالیســتی) دارد ،امــا بهگونــه ویــژه
در عرصــه معمــاری در دو رویکــرد کلــی بهویــژه در ســده بیســتم
نمــودار شــد.
الــف -گرایــش بــه پیچیدگــی هندســه طبیعــت :یکــی از
دیدگاههــای تــازه در هنــر معاصــر کــه ریشــه در ریاضیــات آشــوب
و بینظمـیدارد ،دیــدگاه فرا کتــال اســت .ایــن دیــدگاه نخســت
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میکنــد و حیــات طیــب او بســتگی تامــیبــه پا کــی و ســامت
جهــان دارد؛ بنابرایــن در عیــن بهرهگیــری از جهــان بایــد بــه
شناســایی قوانیــن حا کــم بــرآن (ســنن الهــی) همــت گماشــته
و اعمــال خویــش را بــا آن هماهنــگ نمایــد .جامع ـهای بــا ایــن
تفکــر و ایــن روش اســت کــه نهتنهــا بهراحتــی پذیــرای آرای
ً
منطقــی و انســانی ظاهــرا جدیــد همچــون توســعه پایــدار اســت
کــه بــه باال تــر از آن میاندیشــد ( )Naghizadeh, 2006و در
صــورت همــت کــردن؛ توانایــی تکامــل و غنــا بخشــیدن بــه آن
و ارائــۀ ســهمی مهــم در ارتقــای دانــش بشــری دارد .در چنیــن
جامعــهای نشــان خــروج از تعــادل بهچشــم نمیخــورد ،و
ارتبــاط انســان بــا عناصــر طبیعــی در فضاهــای مختلــف شــهری
برقــرار اســت .ممکــن اســت ایــن موضــوع مطــرح شــود کــه در
گذشــته ابــزار و وســایل و امکانــات تخریبکننــده و آلودهکننــده
محیــط وجــود نداشــت و بــه بیــان دیگــر همزیســتی بــا طبیعــت
امــری طبیعــی و محتــوم و نا گزیــر بــوده اســت .بایــد توجــه
کــرد کــه عامــل تخریــب محیــط تنهــا صنعــت و ماشــین و ابــزار
و ادوات نیســتند ،بلکــه آنچــه مهــم و عامــل اصلــی تخریــب و
آلودگــی محیــط و طبیعــت اســت ،ویژگیهــای اخالقــی و عملــی
انســان اســت کــه بــا بــهکاربــردن نامناســب ماشــین و در جهــت
ارضــای امیــال خویــش طبیعــت را نابــود میکنــد .ایــن ماشــین
نیســت کــه طبیعــت را نابــود میکنــد بلکــه حــرص و آز و طمــع
انســان اســت کــه طبیعــت را تخریــب مینمایــد .بــومآوردی
معیــاری اســت کــه عــاوه بــر تذکــر و تقویــت اســتقالل و عــزت
جامعــۀ اســامینشــانهای از اســتفاده صحیــح از هــر چیــزی
اســت کــه در اختیــار جامعــه اســت .ایــن معیــار کــه بهعنــوان
یکــی از مبانــی معمــاری ایرانــی نیــز معرفی شــده اســت (Pirnia,
 )1990امــروزه بهعنــوان یکــی از اصلیتریــن ویژگیهــا و مبانــی
توســعۀ پایــدار نیــز مطــرح اســت.

معمــاری ایــران بــا رازهــای نظــام آفرینــش اســت و همیــن پیونــد
نظــام معمــاری و نظــام آفرینــش اســت کــه معمــاری ایرانــی را
اینچنیــن تعالــی بخشــیده اســت (Daneshdost, 1995,
.)4-45

شــاخهای از ریاضیــات محــض بــود کــه بــه مطالعــه وجــوه
پیچیــده طبیعــت میپرداخــت و مشــخص نشــد کــه چگونــه
در میــان هنرمنــدان جذابیــت پیــدا کــرد و ســر از معمــاری و
شهرســازی درآورد .ایــن دیــدگاه در پــی الگوبــرداری هندســه
از برخــی اشــکال پیچیــده طبیعــت و زیبــا دانســتن آن اســت.
ایــن الگوبــرداری میتوانــد از مســیر حرکــت یــک حشــره در
فضــا تــا خــط ســاحلی یــک دریــا و یــا امتــداد یــک رودخانــه و...
باشــد .هندســه فرا کتــال یکــی از وجــوه هندس ـهای اســت کــه
در طبیعــت موجــود اســت و نــه در کل آن .واژه «فرا کتــال»
از کلمــه التیــن «فرا کتــوس» بهمعنــی ســنگی کــه بــه شــکل
طبیعــی و نامنظــم شکســته و خــرد شــده برگرفتــه شــده اســت.
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نقـــش
جه ــان
یناریا غاب رد تعیبط و ناسنا هطبار
مالسا یرامعم رظنم زا 

نبایــد هندســه فرا کتــال را بــا هندســهانــداموار (ارگانیــک) یکــی
دانســت و همچــون برخــی ،بافــت شــهرهای کهــن را شــهر
فرا کتــال شــمرد ،بلکــه میتــوان آنهــا را شــبهارگانیک نامیــد.
ب ـه گفتــه اســامیدر هندســه فرا کتــال ،تنهــا معیــار همگونــی
کل بــا جــزء اســت .ولــی در رشــد ارگانیــک ا گرچــه اجــزاء
فعالنــد و رشــد میکننــد ،ولــی همــواره یــک کل مهارکننــده و
متعالیکننــده وجــود دارد .در نظــام ارگانیــک منطــق ،تنهــا
ریاضــی نیســت ،بلکــه منطــق حکمــیبرقــرار اســت و اجــزاء در
یــک رشــد هوشــمند هــر لحظــه خــود را بــا کل مجموعــه تطابــق
میدهنــد .هندســه فرا کتــال یکــی از ســه وجــوه طبیعــت
اســت کــه بــدان دسـتیافته شــده و آنرا نمیتــوان بهگونـهای
فروکاهنــده تنهــا گونــۀ هندســه موجــود در طبیعــت شــمرد.
افــزون بــر آن ،هندســه در معمــاری شایســتگی یــا ناشایســتگی
خــود را در نســبتی کــه بــا انســانهای مخاطــب و نیازهــای
گونا گــون آنهــا در هــر مــورد برقــرار میکنــد بهدســت م ـیآورد و
نــه بهگونــه مســتقل و خودبنیــاد (.)Noghrekar, 1999, 219
ب -الگوبــرداری از تناســبات هندســی طبیعــت :از زمانهای
کهــن برخــی نظری هپــردازان هنــری ،طبیعــت را دارای
ســاختار متعالــی و قابــل مطالعــه هندســی و منظمشــدنی
میپنداشــتند .ایــن هنرمنــدان بــا مطالعــه همــه اجــزای
ً
طبیعــت و خصوصــا بــدن انســان ســعی میکردنــد تــا اصــول و
ً
تناســبات زیباییشناســانه آن را کــه معمــوال بــر پایــه تناســبات
زریــن هســتند ،اســتخراج کننــد و هنــر و معمــاری خــود را بــر
اســاس همــان تناســبات بســازند.
در ایــن دیــدگاه ،مبانــی نظــری هنــر و معمــاری ،انسانشناســی
و طبیعتشناســی اســت .امــا انســان و طبیعــت در ســاختار
و کالبــد آن خالصــه میشــود و تنهــا بــه مطالعــه هندســه و
تناســبات ریاضــی آن پرداختــه میشــود.
در روزگار کنونــی لوکوربوزیــه کتابهایــی بهنــام مــدوالر
نوشــت .راب کریــر عیــب نظــام لوکوربوزیــه را تأ کیــد زیــاد از حــد

آن بــر نســبتهای طالیــی میدانــد (Noghrekar, 1999,

.)122

-رویارویی

رویارویــی بــا هندســۀ طبیعــت در عصــر مــدرن و پســتمدرن
چنــدان دور از انتظــار نیســت .امــا برخــی بــا ارجمنــد شــمردن
تضــاد ،معمــاری ســنتی را در جایــگاه تضــاد بــا طبیعــت
یشــمرند .افشــار نــادری در ایــن زمینــه میگویــد
برم 
ً
«تولیــدات معمــاری بهطــور خــاص ،خصوصــا در گذشــته کــه
رفتــار انســان بــه فطرتــش نزدیکتــر بــود ،تضــاد بــا طبیعــت
ً
را نشــان میدهــد» .البتــه او تذکــر میدهــد کــه «تضــاد ،مثــا
تضــاد رنــگ چیــزی جــدای از طبیعــت نیســت ،و بــه لحــاظ
زیباییشناســی ،ارزش هــر عنصــر ادرا کــی در مقابــل متضــادش
بــه نمایــش درمیآیــد .تضــاد باعــث افزایــش ارزش میشــود»
(.)Afshar Naderi, 2000, 6

 -هماهنگی و تکمیل

غالــب معمــاران ســنتگرا معمــاری را در هماهنگــی و مکمــل
طبیعــت میشــمردند .ندیمــیدر اینبــاره میگویــد «طبیعــت
محســوس و هندســه پنهــان و شــگفتانگیز آن کــه رمزگشــای
صــورت مثالــی اســت ،منبــع الهــام معمــار مســلمان اســت.
وی بــا شــهود ایــن رمزهــا و برگرفتــن آن بــا عمــق جــان و
پرگشــودن در فضــای خیــال ،نقشپــرداز حقیقــت میگــردد.
الهــام معمــار ســالک از طبیعــت و نقــش پنهــان آن اســت کــه
هندســه وجدانــی خــود را از پــس تکثــرات و تنوعاتــش پیــش
چشــمان شــهود وی قــرار میدهــد» ( .)Nadim, 1999, 379بــا
مشــاهده ایــن روســتا میتــوان زندگــی انســان در کنــار طبیعــت
و هماهنگــی انســان بــا محیــط را در آن بهوضــوح مشــاهده کــرد
(شــکل .)6

نتیجهگیری

بــا توجــه بــه بررســی دیدگاههــای مختلــف در مــورد ارتبــاط
انســان بــا طبیعــت میتــوان بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه
انســان از جنبههــای مــادی و معنــوی بــه طبیعــت و عناصــر
طبیعــی و همچنیــن برخــورداری از تمــاس نزدیــک و مــداوم بــا
طبیعــت نیازمنــد اســت.
خانههــا ،مــدارس ،مســاجد و کاروانســراها و عمــارات عمومــی
و خصوصــی دارای حیاطــی بودنــد کــه بــه تناســب وســعت
و عملکــرد خویــش آب و گیــاه و نــور طبیعــی و جریــان هــوا
و حیوانــات را در خویــش داشــتند و بــه اینترتیــب هــر کــدام
پذیــرای اســتفادهکنندگان خویــش بودنــد .ایــن فضاهــا
ارتبــاط انســان بــا طبیعــت (آســمان و مــاه و ســتاره و خورشــید)

انسان را
محیطی انسان
متعادل،عنوان
میتوان به
نیازازبامحیط Bakhtiar, 2004
فهمبه گاه
که که
ساختدار
مستقیم هدف
گذرگاههای
هندسه وجدانی خود را از پس تکثرات و تنوعاتش پیش چشمان تقسیمات

معانی را
شبکهکند و
نمادینه می
تکمیل
نمایان،
آورد در «محلی برای غو
می در
هم که
گردآب
جهتدار
مترنم
میوآمیزند،
فضایی
شهود وی قرار میدهد» ) .(Nadim, 1999, 379با مشاهده این گشادگی
ایرانی و
گذارا به
وسعتاینجا
بنابراین در
بگیریم.
آسمانههندسه عدد ،هندسه ،ر
باغ و
آسمان
نگاهیچهره
یافتهماو به
پوشیده
نظرباز و
روستا میتوان زندگی انسان در کنار طبیعت و هماهنگی انسان با فضاهای
اندازیم.
تشکیل آن
تشکیلدهنده
عناصر
لبخند باغ و
))Abolghasem, 1992
انسانی درآمده
میاست
یافته
میزنند،
شادمانه
محیط را در آن بهوضوح مشاهده کرد (شکل .)6

استنباط ذهنیات

(شکل .)7

باغسازی چیست؟

ایرانی فراهم م

«باغسازی هنر ترکیب عناصر معماری ،عناصر گیاهی و نمایش آب تجربهای جسما
است با یکدیگر ،بهگونهای که نتیجه کار با توجه به شرایط اقلیمی ،گیاهان شاداب،

پاسخگوی انتظارها و آرزوهای مردم فرهنگی خاص باشد در مورد مرطوب و م
موزاییکهای ر
باغ».

یافتهاند ،برجسته

هدف از باغسازی

ممکن است اهداف متفاوتی برای ایجاد باغ وجود داشته باشد .مانند

باغی که پیرامون قصری را شکل داده است و یا باغی که برگرد

شکل  .6روستای ماسوله ،هماهنگی انسان با محیط (مأخذ:
استفاده همگانی
که برای
باغی
ـدت وو یا
باشد
ایجاده شده
شــکلآرا
مجموعه باغ
ـتگی در
همبسـ
مراتب ،وحـ
مگاهیسلســل
 .7وجــود
هماهنگــی انســان بــا محیــط
شــکل  .6روســتای ماســوله،
نگارندگان)
همدیگــر
هموارهـاز بــا
ـای بســته و بـ
هنرمندانــه
طراحیـق وو تداخــل
ایرانــی؛ تلفیـ
اهداف کلی باغ
یکی از
فضاهـولی
باشد،
ساخته شده
(مأخــذ :نگارنــدگان)
)Pirnia
, 1994
(مأخــذ:
همبستگی در مجموعه باغ
وحدت و
مراتب،
شکل  .7وجود سلسله
وصول همنشینی با طبیعت است که بهصورت کششی در نهاد
ایرانی؛ تلفیق و تداخل هنرمندانه فضاهای بسته و باز با همدیگر
نتیجهگیری
وجود دارد .زندگی شهرنشینی انسان را از طبیعت جدا
ها
انسان
سازی
غ
با
از
هدف
ـان
ـ
می
ه
ب
ـت
ـ
ع
طبی
از
ـخن
ـ
س
ـی
ـ
وقت
ـد.
ـ
کردن
ی
م
ـرار
را نیــز برقـ
(مأخذ)Pirnia, 1994 :
با توجه به بررسی دیدگاههای مختلف در مورد ارتباط انسان با
شهر و جامعه،
درون
است از
دعوتی
کند،
داشــته
بهــود
طبیعتوج
ایجــاد بــاغ
ـی بــرای
سازیمتفاوتـ
باغـداف
ـت اهـ
میسـ
ممکــن ا
میآیــد ،شــاید اولیــن و تنهــا کلم ـهای کــه در اذهــان نقــش
طبیعت میتوان به این نتیجه دست یافت که انسان از جنبههای
ـتها و فرهنگ
انسان
خواسته
طبیعت
ماننـدر
منتها
داده اسـ
رابطهشـباـکل
درــری را
ـون قص
حرکتپیرامـ
اینـی کــه
ـد باغـ
باشــد.
میبنــدد ،واژه بــاغ ایرانــی اســت کــه بهرغــم تحقیقــات بســیار
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آمدنـیهراز اهـ
کنارـواره یکـ
ولــی همـ
اســاس امکانــات و محدودیتهــای محیــط پیرامونــش ،نبــود
همنشــینیبابــاعناصر دیگر
دهنده باغ است
تشکیل
عناصر
یک از
محیط باغ ا
خصوصی دارای حیاطی بودند که به تناسب وسعت و عملکرد مطلوب ،ایمن و آسوده برای انسان بهوجود میآورد ،ساخته
Daneshdost,ـی) .در نهــاد انســانها
1990,صــورت کششـ
) 214-224کــه به
طبیعــت اســت
بــاغ را بهعنــوان فقدانــی در طبیعــت ایرانــی بــدان اضافــه کــرده
واژهوجـباغـودآمده 35
میپردازد ،هم
خویش آب و گیاه و نور طبیعی و جریان هوا و حیوانات را در میشود .در دائرهالمعارف اسالمی در توضیح

و درک خویــش را از معنــای بهشــت و عالــم مثالــی بهصــورت

دارد .زندگــی شهرنشــینی انســان را از طبیعــت جــدا میکنــد،

همزمان باشنده

خویش داشتند و به اینترتیب هر کدام پذیرای استفادهکنندگان «محوطهای غالباً محصور ،ساخته انسان با بهرهگیری از گل و گیاه و
ایرانیشــهر و جامعــه،
اسالمـه درون
درـت از طبیعــت بـ
ـی اسـ
باغسـ
نمادیــن در آن آزاد کــرده اســت.
ش ـمـ ــار ه 5-1
دعوتوـی
آبران
ـازیای
باغ
۱۳۹۴ی هدایت م
هندسی و باورها مبتنی بـ ـ ـه ـ ـ ـ ـرا معان
بسترکه بر قواعد
بناهای ویژه
خویش بودند .این فضاها ارتباط انسان با طبیعت (آسمان و ماه و درخت و
منتهــا در ایــن حرکــت طبیعــت در رابطــه بــا خواســته انســانها
بــاغ از روزگار دیریــن در فرهنــگ و تمــدن ایرانــی اهمیــت و
لدادن به م
است» ) .(The Great Islamic Encyclopediasباغ در مقام فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـشام ـکـ ــه

باغسازی چیست؟

«باغســازی هنــر ترکیــب عناصــر معمــاری ،عناصــر گیاهــی
و نمایــش آب اســت بــا یکدیگــر ،بهگون ـهای کــه نتیجــه کار بــا
توجــه بــه شــرایط اقلیمــی ،پاســخگوی انتظارهــا و آرزوهــای
مــردم فرهنگــی خــاص باشــد در مــورد بــاغ».

آگاه با هدف دگ

ایرانی و آمیختگی نظامهای کالبدی یاد
ت تلفیق
از کیفی
آواها،درمنتج
اسالم
بستر
نظامایرانی
باغ

بهطور هدفمند

ابنیه) و نظامهای معنایی است .همچنین نظام منظر ،نظام سایه و

ـتوار ،تأکید
پژوهشگران
اغلب
رانی
مختصسـ باغ
صحیــح و اسـ
است.طــۀ
ـوزون ،راب
ـاده اویمـ
بوده ازوترکیــب
شدهایرانــی
بــاغ

ـی ارتقا
معنوی
به ب
مادی
شـ نها
ـابی
حسـایران
مراتب باغ
ه «در
نند
نهایـامتهندسـ
ـی،ینظـ
عقالیـ
تطــق
ـده،ی من
میکســل
سل
تخــتیرد و
ـم،ل میگ
روشنهـشک
ـوطده و
خطـ سا
منظـنـم،است
بندی ممک
آنجا که
شـیابد
می
عمــود بــر
باغآ تاس ـه
ـخص،

هــای( Mir
گذارد»
ـادل ،نمی
متعـباقی
ـیمات فضا
انسان و
مادی» در
میـ «
گذرگاه
رابطهتقسـ
چهارضلعــی،
ـای
ابهاته
کر

مســتقیم هدفــدار کــه بــه گاه نیــاز بــا گشــادگی فضایــی
میآمیزنــد ،شــبکه مترنــم جه ـتدار آب کــه در فضاهــای بــاز و
پوشــیده وســعت یافتــه و بــه چهــره آســمان و آســمانه لبخنــد
شــادمانه میزننــد ،تشــکیل یافتــه اســت (Abolghasem,
( )1992شـ�کل .)7

بــاغ ایرانــی پدیــدهای فرهنگــی ،تاریخــی ،کالبــدی در ســرزمین
ً
ایــران اســت و معمــوال بهصــورت محــدودهای محصــور کــه
درآن گیــاه ،آب و ابنیــه در نظــام معمــاری مشــخصی بــا هــم

نقـــش
ـانبر اساس «خ
جه ـباغ
تاریخی ،متغیر،

یناریا غاب رد تعیبط و ناسنا هطبار
مالسا یرامعم رظنم زا 

جایــگاه مهمــیداشــته و یکــی از مفاهیــم بنیادیــن مباحــث
اجتماعــی ،فرهنگــی و طبیعــی ایــن ســرزمین بهشــمار
میرفتــه اســت کــه امــروزه نیــز بــهصورتهــای مختلــف در
ادبیــات ،معمــاری و شهرســازی ایرانیــان حضــور دارد .در
نهایــت میتــوان گفــت بــاغ ایرانــی را بایــد بهعنــوان رابطــه
حکیمانــه انســان و طبیعــت دانســت .از ای ـنرو بــاغ ایرانــی را
میتــوان بهعنــوان محیطــی انســان ســاخت کــه فهــم انســان
را از محیــط نمایــان ،تکمیــل و نمادینــه میکنــد و معانــی را گــرد
هــم مــیآورد در نظــر بگیریــم .بنابرایــن در اینجــا مــا نگاهــی
گــذارا بــه بــاغ ایرانــی و هندســه بــاغ و عناصــر تشــکیلدهنده
آن میاندازیــم.

و فرهنــگ آنهــا بهگونههــای مختلــف بــه نظــم کشــیده
میشــود و بهصورتــی در میآیــد کــه نــه طبیعــت کامــل اســت و
عرفانی
تجربه
جای
پندار،آمـبهتری
حاصـرد
تالقکـیـه عملک
نقطه
معمـ و
آسمان
عناصر
ـک از
ـدننهــر یـ
ـل وکار کنــار
تنهــا بل
ـاری
ـه
نـ9
ی باغ،
معمار
نظام
ی
ران
ی
ا
باغ
در
).
Samie
Azar,
2007
(
است
تشــکیلدهنده بــاغ اســت بــا عناصــر دیگــر (Daneshdost,
).های کارکردی ،کالبدی (آب ،کاشت ،استقرار
نظام
دهنده،
انتظام
1990,
214-224

برخوردگاه آدمیان و اندیشههاشان و بهعنوان میعادگاه زمین و

علـمی-پژوهـشی

طبیعت بکر بر

قدرت و تصمیم

 .)2004, 10پس
خاصیت عناصر

«خواست» ،طرا
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مقابل متضادش به نمایش درمیآید (شکل  .)9تضاد باعث افزایش

ارزش میشود».

شــکل .8بــاغ فیــن کاشــان .حوضچــه مقســم آب تداعیکننــده حرکــت
آب در چهــار جهــت (مأخــذ)Shahcheraghi, 2009:

شــکل  .9بــاغ شــاهزاده ماهــان ،جزیــرهای آبــاد در میــان بیابــان کــه قــرن
نوزدهــم ســاخته شــده اســت (مأخــذ)Khonsari et al, 2004, 18 :

 .8باغ فین کاشان .حوضچه مقسم آب تداعیکننده حرکت آب

تلفیــق میشــوند و محیطــی مطلــوب،ایمــن و آســوده بـ
ـرای  .9باغ شاهزاده ماهان ،جزیرهای آباد در میان بیابان که قرن
شکل

المعــارف
 2009ســاخته میشــود .در دائره
ـود م ـیآورد،
انســان بهوجـ
)Shahcheraghi,
(مأخذ:
در چهار جهت
ً
و موزاییکهــای رنگارنگــی را کــه در آیینــه حوضهــای آرام
اســامیدر توضیــح واژه بــاغ آمــده «محوطـهای غالبــا محصــور،
انعــکاس یافتهانــد ،برجســته اســت (( )Hrdg, 1997شـ�کل .)8
ســاخته انســان بــا بهرهگیــری از گل و گیــاه و درخــت و آب و
بناهــای ویــژه کــه بــر قواعــد هندســی و باورهــا مبتنــی اســت»
دنیای گذشته
ـواسدر
طبیعت
سلطه
عامل
پنجگانه اساس ًا
او
پنجگانــه
برهمــه حـ
ـان بــه
ـور همزمـ
هندسهایرانـراـی بهطـ
انسانـط بــاغ
محیـ
حواس
 Islamicهمه
همزمان به
حیط باغ ایرانی بهطور
ـاغ در مقــام
 .)The Greatبـ
(Encyclopedias
و
ـد
ـ
آی
ی
درم
ـان
ـ
انس
ـتقیم
ـ
مس
ـه
ـ
ب
تجر
ـه
ـ
ب
ـم
ـ
ه
ـردازد،
ـ
پ
ی

م
ـان
ـ
انس
معرفی میکند .بهنظر میرسد در اینجا بین مفهوم تضاد و تکمیل
برخــوردگاه آدمیــان و اندیشههاشــان و بهعنــوان میعــادگاه
طورهطــور همزمــان باشــنده در بــاغ را بــه ســطحی انتزاعــی و
دازد ،هم به تجربه مستقیم انسان درمیآید و هم به هــم ب
زمیــن و آســمان و نقطــه تالقــی عملکــرد و پنــدار ،بهتریــن جــای
36
اینـتجایگاه قرار
گرادردر
سنت
بیشتر
ـن ازاست.
داده
حقیقـ
ـد .امــا
معمارانمیکنـ
معانــی هدایــت
مفاهیــم و
اشتباهی رخنمادیـ
ـی
ـ
ایران
ـاغ
ـ
ب
در
).
Samie
Azar
,
2007
(
ـت
ـ
س
ا
ـی
ـ
عرفان
ـه
ـ
ب
تجر
مـنو
مفاهی
ان باشنده در باغ را به سطحی انتزاعی و نمادین از
طبیعتمحیــط مسـ
گویدـکل«دادن بــه
ـه در شـ
بارهـت کـ
ـان اسـ
ـود انسـ
ندی ایـ
ـاعد و هندسه
محسوس
می
این
می خـدر
ـردی.،
نظــام معمــاری بــاغ ،انتظامدهنــده ،نظامهــای کارکـدارند
ش ـمـ ــار ه 5-1
و مطلــوب ،دخالــت دارد .در واقــع طبیعــت بکــر بــر اســاس تکــرار
هدای بـ ـ ـ
ـی که در
است
انسان
قتاسـاین
ته ـ ـ ـ ـرامی
ـای معنایـ
خودو نظامهـ
ـتقرار ابنیــه)
حقکایشــت،
در(آب،
اماـدی
۱۳۹۴کند .کالبـ
قانــون طبیعــت شــکل میگیــرد امــا محیــط بــاغ بــر اســاس
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
اســت .همچنیــن نظــام منظــر ،نظــام ســایه و نظــام آواهــا،
علـمی-پژوهـشی
واقعســت» انســان انتظــام مییابــد و «خواســت» رویــدادی
ادن به محیط مساعد و مطلوب ،دخالت دارد .در «خوا
منتــج از کیفیــت تلفیــق و آمیختگــی نظامهــای کالبــدی یــاد
نقـــش
تاریخــی ،متغیــر ،هدفمنــد و قابــل کنتــرل اســت .خواســت
جه ــان
شــده بــوده و مختــص بــاغ ایرانــی اســت .اغلــب پژوهشــگران
طبــه اداره آ گاه بــا هــدف دگرگــون کــردن محیــط نامســاعد
ت بکر بر اساس تکرار قانون طبیعت شکل میگیرد اما محبیهمثا
تأ کیــد میکننــد «در بــاغ ایرانــی نهایــت مــادی بــه بینهایــت
در ایجــاد بــاغ ،متکــی بــه قــدرت و تصمیــم ،مهــارت ،دانــش و
معنــوی ارتقــا مییابــد بــاغ تــا آنجــا کــه ممکــن اســت ســاده و
دادکـی
ـی روان ســازندگانش اســت کــه بهطــور هدفمنــد و تابــع
اساس «خواست» انسان انتظام مییابد و «خواست» روی پا
روشــن شــکل میگیــرد و ابهام ـی «مــادی» در رابطــه انســان
وضعیــت طبیعــی عمــل میکنــد (.)Mir Findiriski, 2004, 10
 .)Mirدر
, 2004,
ـذارد» (10
ـی نمکیگـ
فضــا باقـ
مثابه اداره
 Findiriskiبه
خواست
است.
نترل
قابل
ی ،متغیر ،هدفمندو و
پــس نظــام تمرکــز حــواس در بــاغ نیــز هــم برخاســته از خاصیــت
واقــع چنیــن بیــان میشــود کــه «بــاغ ایرانــی میانکنــش میــان
بهــر طبیعــی و مصنــوع درون بــاغ اســت و هــم منتــج از
ا هدف دگرگون کردن محیط نامساعد در ایجاد باغ ،متکیعناص
شــکل و ســطح اســت و فضایــی پــا ک ،غــرق آرامــش و خالــی از
«خواســت» ،طــراح و ســازنده بــاغ.
هــر تنــش و [محیطــی] تفکرانگیــز پدیــد م ـیآورد» (Ardalan
سازندگانشـش،است که
و تصمیم ،مهارت ،دانش و پاکی روان
 )& Bakhtiar, 2004و میتــوان گفــت کــه کیفیــت آرامـ
معماری و باغسازی دوران اسالمی
آســایش و «محلــی بــرای غــور،اندیشــه» ،تفکــر ،تأمــل و «تخیــل
Mir
ـان همــواره بــرای زندگــی در میــان طبیعــت از معمــاری
ر هدفمند و تابع وضعیت طبیعی عمل میکند (  Findiriski,انسـ
خــاق» ،بهوســیله عــدد ،هندســه ،رنــگ و مــاده یعنــی عناصــر
بهعنــوان یــک ابــزار بهــره جســته اســت .بــه تجربــه مشــاهده
ـت .چــرا کــه
انســانی
زه حیطــه حـ
ـدی ب ـ
 .)200پس نظام کالبـ
برخاسته از
ـده اسـهم
درآمـیز
باغ ن
حواسـواسدر
تمرک
شــده هــرگاه انســان از ابــزاری بــرای غلبــه بــر طبیعــت اســتفاده
تمامــیایــن کیفیــات در «فرآیند اســتنباط ذهنیــات از عینیات
ازـد ،آن ابــزار بــر ضــد خــود او ســر برافراشــته و او را تــا مرحلــۀ
ت عناصر طبیعی و مصنوع درون باغ است و هم منتجمیکنـ
قــرار میگیــرد و زمینــه درک و فهــم بــاغ ایرانــی فراهــم میشــود»
نابــودی بــه مخاطــره انداختــه اســت .مــردم و معمــاران از
( .)Mir Findiriski, 2004, 10بــاغ ایرانــی هــم تجرب ـهای
ً
زمانهــای دور ،بعضــا بــا رویکردهایــی درســت بــه طبیعــت
ت» ،طراح و
باغ .هــم تجرب ـهای روحانــی اســت .در آن رایحــه
سازندهـمانی و
جسـ
احتــرام گذاشــته و آن را مــورد مداقــه قــرار دادهانــد .متأســفانه
گیاهــان شــاداب ،نــوای آب و پرنــدگان ،بافــت کاشــی صــاف و
امــروزه ،محیــط طبیعــی را بهصــورت انواعــی از ســاختارها
بپــرورده ،منظــره گلهــا
زمیــن مرطــوب و مــزه میوههــای آفتا 

نوزدهم ساخته شده است (مأخذ)Khonsari et al, 2004, 18 :
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در ایــن گفتــه بــه الهــام از طبیعــت و نگــرش شــهودی بــه آن
و اســتفاده از نقــش پنهــان آن اشــاره شــده کــه نکت ـهای بــس
ظریــف اســت .بنیــاد ایــن اقتباس طبیعــی عدم توقــف در ظاهر
طبیعــت و درک نظــام پنهــان آن اســت .همــان کــه بســیاری از
معمــاران ســنتپژوه همچــون اردالن و یــا حکمتآشــنایانی
همچــون نصــر و غیــره بــه آن تأ کیــد کردهانــد .نوایــی و
حاجقاســمیدر همیــن رابطــه بــا اشــاره بــه حدیــث معــروف
حضــرت علــی (ع) بحــث زیبایــی را مطــرح کردهانــد:
«در حدیثــی منســوب بــه حضــرت علــی (ع) آمــده اســت کــه
«محمــد بشــر ال کالبشــر بــل هــو کالیاقــوت بیــن الحجــر.
محمــد (ص) بشــر اســت .لکــن نــه ماننــد بشـرهای دیگــر ،بلکــه

ماننــد یاقــوت بیــن احجــار» ( .)Navai, 2009, 141در ایــن
روایــت در میــان بخشهــای مختلــف طبیعــت بیــن ســنگ
کــه ســاختاری غیربلوریــن و غیرمنظــم و بههمیــن جهــت
غیرشــفاف دارد بــا یاقــوت کــه ســاختاری بلوریــن ،منظــم و
شــفاف دارد فــرق گذاشــته شــده اســت .انســان کامــل ســاختار
درونــی وجــود خــود را همچــون بلــور یاقــوت منظــم ســاخته و
بههمیــن جهــت بــه شــفافیت رســیده و نــور الهــی را از خــود
عبــور میدهــد؛ و معمــاری اســامی نیــز در میــان ســاختار
ارگانیــک شــهر حالتــی بلوریــن و منظــم همچــون یاقــوت
بهخــود میگیــرد و نمــاد انســان کامــل را بــا نظــم یافتــن در
خــود متجلــی میکنــد ( .)Nasr, 1996, 46-44نصــر اشــاره
میکنــد کــه «تحقیقــات جدیــد از ســوی تنــی چنــد از محققــان
کــه بهمــدد میکروســکوپهای الکترونیکــی و تکنیکهــای
امــروزی انجــام گرفتــه اســت ،شــباهتهای خیرهکننــده
بیــن نقشهــای هندســی اســامی و ســاختار درونــی و
نظــم مولکولــی موجــودات جانــدار و بیجــان را نشــان داده
اســت .امــا هی ـچگاه معمــار ســنتی بــه ســبک فیزیــک و ریاضــی
امــروز ،مــاده طبیعــت را مــورد بررســی قــرار نم ـیداد تــا شــکل
منظــم آن را اســتخراج و ارائــه کنــد .بلکــه ایــن مســئله پیامــد
شــهود جهــان مثالــی توســط اهــل بصیــرت و ژرفاندیشــانی
بــود کــه بــه صنعتگــران آموختنــد کــه چگونــه نقــش بزننــد.
کایــت کریچــاو بهعنــوان یکــی از برجســتهترین پژوهنــدگان
باختــری در معمــاری اســامی و ارتبــاط آن بــا ریاضیــات و
هندســه ثابــت کــرده کــه بعضــی از الگوهــای پیچیــده هنــر
اســامی بــه ســاختمان درونــی مــواد طبیعــی کــه تازگیهــا
شــناخته شــده شــبیه اســت .وی گفــت چنیــن مینمایــد کــه
مســلمانان توانســته باشــند بــدون شــکافتن مولکولهــا اتمهــا
از ســاختمان درونــی مــاده آ گاهــی پیــدا کننــد .توصیــف نصــر
در مــورد رویکــرد خــاص طبیعــت معمــاری قابــل توجــه اســت.
بــه نظــر او «امــروزه بســیار ســخن از آن م ـیرود کــه معمــاری را
بهصورتــی درآورنــد کــه چش ـمانداز ســاختههای بشــری بــا
طبیعــت هماهنــگ باشــد .روســتاها و شــهرها در جهــان اســام
همچــون تمدنهــای ســنتی دیگــر مدتهــا پیــش ایــن هــدف
ی در عیــن آنکــه ســاخت
را تأمیــن کــرده بودهانــد .شــهر اســام 
دســت بشــر اســت ،از طبیعــت جــدا مانــده و پیوســته توانســته
اســت تعــادل خــود را بــا محیــط طبیعــی و نیروهــای طبیعــی و
عناصــری همچــون آب ،خــا ک ،هــوا و نــور کــه زندگــی آدمیــزاد
وابســته بــه آنهــا اســت محفــوظ نــگاه دارد .معمــاری اســامی
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میبینیــم کــه در نــگاه اول بهنظــر میرســد اشــترا ک زیــادی بــا
هــم ندارنــد ( .)Khakznd et al, 2007, 35-47آنچــه که ســبب
شــده برخــی معمــاری اســامیرا ناشــی از تضــاد بــا طبیعــت
توصیــف کننــد ،چیــزی نیســت جــز همیــن جنبــه تکمیــل
طبیعــت .افشــار نــادری بــا ارجمنــد شــمردن رویارویــی،
معمــاری ســنتی را در عرصــه تضــاد بــا طبیعــت جــای میدهــد
ً
و میگویــد «تولیــدات معمــاری بهطــور خــاص ،خصوصــا در
گذشــته کــه رفتــار انســان بــه فطرتــش نزدیکتــر بــود ،تضــاد
بــا طبیعــت را نشــان میدهــد .زیگوراتهــای بینالنهریــن،
ً
کوههــای مصنوعــی در ســرزمیناند کــه کامــا مســطح اســت.
بههمیــن صــورت منارههــای شــهرهای مرکــزی ایــران
خطــوط افقــی کویــر را بــه مصــاف میخواننــد .رنگهــای
درخشــان و غلیــظ کاش ـیها ،فرشهــا و لباسهــای بومــی
مــردم ایــن مناطــق تــاش بــرای جبــران کمبــود رنــگ محیــط
اســت ( .)Afshar Naderi, 2000, 6البتــه او تذکــر میدهــد کــه
ً
«تضــاد ،مثــا تضــاد رنــگ چیــزی جــدای از طبیعــت نیســت ،و
بــه لحــاظ زیباییشناســی ارزش هــر عنصــر ادرا کــی در مقابــل
متضـ�ادش بـ�ه نمایـ�ش درمیآیـ�د (شـ�کل  .)9تضــاد باعــث
افزایــش ارزش میشــود».
ً
او اساســا هندســه را عامل ســلطه بر طبیعت در دنیای گذشته
معرفــی میکنــد .بهنظــر میرســد در اینجــا بیــن مفهــوم تضــاد
و تکمیــل اشــتباهی رخ داده اســت .بیشــتر معمــاران ســنتگرا
در ایــن جایــگاه قــرار دارنــد .ندیمــی در اینبــاره میگویــد
«طبیعــت محســوس و هندســه پنهــان و شــگفتانگیز آن کــه
رمزگشــای صــورت مثالــی اســت ،منبــع الهــام معمــار مســلمان
اســت .وی بــا شــهود ایــن رمزهــا و برگرفتــن آن بــا عمــق جــان و
پرگشــودن در فضــای خیــال ،نقشپــرداز حقیقــت میگــردد.
الهــام معمــار ســالک از طبیعــت ،الهــام از نقــش پنهــان آن اســت
کــه هندســه وجدانــی خــود را از پــس تکثــرات و تنوعاتــش پیــش
چشــمان شــهودی قــرار میدهــد» (.)Nadimi, 1999, 379

عتنایی

کرت یا آبنما ،داالن سرپوشیدهای از درختان میساختند .و در

رخالف

کاشیکاری و قالیبافی از این الگو استفاده میشده است (شکل .)11

شیدند

شعشع

ً
چــون آب معمــوال خیلــی کــم و بســیار عزیــز بــود .معمــار باغســاز
یکــرد .آب مــورد نیــاز بــاغ بایــد افــزون
بازیهــای غریبــی بــا آن م 
بــر کفایــت از خاصیــت اســتمرار و دائمیبــودن برخــوردار باشــد.
بــرای جــاری شــدن آب از جایجــای بــاغ در بــاغ ایرانــی آب را
بــه درون زمیــن بــرده و از مکانهــای خــاص بــه بیــرون جــاری
میکردهانــد و حرکــت آن در چهــار جهــت و چهــار جــوی،
تمثیلــی از چهــار نهــر بهشــتی اســت کــه در بــاغ ایرانــی بــهکار
گرفتــه شــده اســت (.)Diba, 1997
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آب و

 -3گیاهــان :انــواع گیاهــان تجلــی طبیعتانــد در بــاغ کــه در
همیشـوـه سـ
درختانخزان
اشتـت درختان
ـان .کاشـ
باغ فین
ـکلی.11
شکل  .11شـ
طــه بــا ســلیقه و خواســت انســان و شــرایط اقلیمــیبــه نظــم
ـبزیشه راب
سبز
هم
پذیر وپذیر
خزان
کاشـک
اشان.
نک
باغ ف
ً
)
Khansari
,
1998
ـذ:
ـ
(مأخ
یکدیگر
کنار
در
کشــیده شــدهاند .در میــان کــرت بــاغ ایرانــی معمــوال گیاهانــی
در کنار یکدیگر (مأخذ)Khansari, 1998 :
میکاشــتند کــه زیــاد بلنــد نشــوند و همیشــه ســبز و زیبــا
باشــند .امــا در دو خیابــان دو طــرف میــان کــرت یــا آبنمــا ،داالن
هرگــز بــا مبــارزه بــا طبیعــت و بیاعتنایــی نســبت بــه آن همــراه
سرپوشــیدهای از درختــان میســاختند .و در کاشــیکاری و
ـیاری
ـاف بسـ
عاملـنتی مس
معماریـاران سـ
ســت .معمـ
 -4نبــوده ا
در رابطه و
است،
ـلماندهبرخـباغ
شکلـدهن
معماری:
قالیبافـ�ی از ایـ�ن الگـ�و اسـ�تفاده میشـ�ده اسـ�ت (شـ�کل .)11
از مســلمانان در جهــان معاصــر اســامیهرگــز نمیکوشــیدند
نحوه تفکر انسان که شامل بناهای موجود باغ ،نقشه باغ،
تــا پنجرههــای بــزرگ شیش ـهای بســازند کــه هرچــه بیشــتر
ینیمعمــاری :معمــاری عامــل شــکلدهنده بــاغ اســت ،در
محوطهسازی ،پلهها ،آبنماها ،جویها و فوارهها و عناصر تزئ-4
تشعشــع خورشــید و حــرارت آن را وارد ســاختمان کنــد و آنــگاه
رابطــه و نحــوه تفکــر انســان کــه شــامل بناهــای موجــود بــاغ،
ـرای سـ
میــی بـ
استفادهخارج
ـرژی فــراوان
باغ کـازـه از انـ
باشــند
معماری ناچـ
ـرد نیمکتها،
مانند
شود
آنها
استـار ازکهآندر
نقشــه بــاغ ،محوطهســازی ،پلههــا ،آبنماهــا ،جویهــا و
کــردن خانههــای خــود بهــره گیرنــد .خانــه و مســجد و خیابــان
38گلدانها و. ...
فوارههــا و عناصــر تزئینــی معمــاری اســت کــه در بــاغ از آنهــا
و بــازار و همــه اجــزای دیگــر زندگــی شــهر چنــان طر حریــزی
ـتفاده میشــود ماننــد نیمکتهــا ،گلدانهــا و. ...
 -5پدیدههای فرعی :این پدیدهها نتیجه وجود و یا اسـ
کاربرد
ی گذاشــته
میشــد کــه از عواملــی کــه طبیعــت در اختیــار آدم ـ 
ش ـمـ ــار ه 5-1
 -5یاپدید ههــای فرعــی :ایــن پدیدههــا نتیجــه وجــود و یــا
آب،آدمــی
صدایدانــش
ـرداری شــود.
باغیــزان بهر
درثــر م
رفتهحدا ک
کارـت بــه
عناصر بهاسـ
بوی گل و
هستندهبـمانند
بـ ـ ـه ـ ـ ـ ـرا ۱۳۹۴
کاربــرد عناصــر ب ـهکار رفتــه در بــاغ هســتند ماننــد صــدای آب،
بــرای بهر هبــرداری هرچــه بیشــتر از عوامــل موجــود طبیعــی
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
عواملی هستند طبیعی و در نتیجه احداث باغ و سرسبزی آن به باغ
علـمی-پژوهـشی
بــوی گل و یــا عواملــی هســتند طبیعــی و در نتیجــه احــداث بــاغ
بــرای ایجــاد یــک معمــاری کــه در عیــن حــال هــم زیبــا و هــم
نقـــش
آنـنها بر وغنا و
پرندگاناسـزیبا
شوند
سرســبزی آن بــه بــاغ جلــب میشــوند ماننــد پرنــدگان زیبــا
چهچههدر عیـ
صدایمیکنــد و
ـام راکهمنعکــس
مانند هــم اصــول
ـد اســت و
جلب می کارآمـ
جه ــان
صــدای چهچهــه آنهــا بــر غنــا و زیبایــی بــاغ میافزایــد.
ـتفاده گل کـ
عاملـت ،مـ
هماهنگــی اسـ
درحالــت
افزاید.ـت در
میـا طبیعـ
زیبایی باغحــال بـ
هاـهرا
ـورد واسـ بوی
صدا
نتیجه دو
نتیجــه دو عامــل صــدا و بــوی گلهــا را میتــوان بــه عناصــر
در
قــرار گرفتــه اســت (.)Nasr, 1987, 34
میتوان به عناصر سازنده باغ افزود (Daneshdost, 1990, 214-
ســازنده بــاغ افــزود (.)Daneshdost, 1990, 214-224
 .)224ارتبــاط انســان و طبیعــت از دیــدگاه جهانبینــی اســامیبــا
در میــان عناصــر موجــود در طبیعــت ،آب و گیــاه از اهمیــت
حفــظ حقــوق طبیعــت ،انســان را در مرتبــه باال تــری نســبت بــه
در میان عناصر موجود در طبیعت ،آب و گیاه از اهمیت
بیشــتری نســبت بــه بقیــه برخوردارنــد و همــواره ســایر عناصــر
طبیعــت دانســته و از بیــان اســتحاله در طبیعــت آنچنــان که در
ـد .عناصر طبیعی
سایر
برخوردارند
غیراسیـه
ـدگاهبه بق
نسبت
راــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد ،ترکیــب هوشــمندانه آب
طبیع
هموارهیکنـ
ـت،واجتنــاب م
ـامیمطــرح اسـ
بیشتری دیـ
درـاه در فضاســازی باغهــای ایرانــی نشــان میدهــد کــه هــر
تحت تأثیر قرار میدهند ،ترکیب هوشمندانه آب و گیاهو گیـ
ســه رویکــرد مفهومــی ،کارکــردی و زیباشــناختی بهخوبــی در آن
عناصر تشکیلدهنده یک باغ ایرانی
فضاسازی باغهای ایرانی نشان میدهد که هر سه رویکرد مفهومی،
رعایــت شــده و در واقــع رمــز پایــداری باغهــای ایرانــی تبلــور ایــن
بهطــور کلــی یــک بــاغ بــا ترکیــب عوامــل زیــر شــکل میگیــرد
رمز
واقع
باشناختی بهخوبی در آن رعایت شده و در
کارکردی( وشـ زی
ســه مفهــوم در مجموعــه واحــد بــاغ اســت .در واقــع چنانچــه
�کل :)10
طراحــی محیــط زیســت جایــگاه ایــن دو عنصــر بهدرســتی
پایداری باغهای ایرانی تبلور این سه مفهوم در مجموعه واحددرباغ
 -1زمیــن :زمیــن بایــد از لحــاظ جنــس خــا ک ،قابلیــت نفــوذ آب
عنصرـاب شــود ،محیطــی پایــدار و کارآمــد حاصــل میگــردد .از
است .در واقع چنانچه در طراحی محیط زیست جایگاه این دو انتخـ
و حاصلخیــزی مــورد بررســی و توجــه قــرار گرفتــه باشــد.
ای ـنرو در طراحــی طبیعــت و ســاماندهی عناصــر آن بایــد بــه
میگردد
دارـم بـو ک
ـخصطهی پا
شود،شـمحی
سـ.ـهازرویکــرد مذکــور توجــه ویــژه مبــذول داشــت (Zamani et
حاصلزیــاد
ارآمدتمایــل
ـاغ ایرانــی،
هاییمهـ
انتخابیکــی از م
بهدرستی -2آب:
عت و ساماندهی عناصر آن باید به سه
.)al, 2009, 25-38
طبیـود.
ی آب بـ
طراحـش
درــه نمایـ
اینرو ب
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ید در معماری و شهرسازی

فضا درختان بلند مینشاندند ).(Shahcheraghi, 2009, 21-62

Zamani

ن به آثار

عت در

در باب
مختلف

شورهای

فرهنگی

(Khakzn

Pirnia,,1994
باغرانی
باغ ای
هندسه
شکل 12
))Pirnia
(مأخذ1994:
ایرانی (مأخذ:
هندسه
شکل. 12.

اصلی و

از مطالب فوق اینگونه برمیآید که در معماری ایرانی

هندسه باغ ایرانی

ه هانری

هندسی
تنوعها
اساس
ه در باغ
ویژه
ـانی گرایــش
ـاری ،نشـ
گیریــیفضادر برمعمـ
شکلطبیع
سازی،هــای
کارگیــری فرم
به ب

أکید بر

آفریند
همراهیـخود
کهقـبه
غنی و محک
می دیگــر
مراتبی سـراـوی
سلسلهـت .از
ـرات آن اسـ
ـت و تأث
است خل
میـه آثــار
انســان بـ

اندیشه

قرب
نتیجه
ـش که
است
ایرانی
آنـه در
ـان چـ
مؤثرشـ
آرامشی نقـ
در وگذشــته از
محرمیتعــت
الزممةهــای طبی
که فر

تعین که

است .عملکــردی و چــه در بــاب زیبایــی ،مــورد احتــرام و
الیاهللزمینــه
تقــدس فرهنگهــا و اقــوام ملــل مختلــف برخــوردار بودهانــد.
بهعنــوان مثــال حیوانــات و پرنــدگان در کشــورهای مختلــف
علتهای شکلگیری باغهای ایرانی
و در آیینهــای و جوامــع گونا گــون بنــا بــه گذشــته فرهنگــی
 .1دالیل مذهبی
آنهــا ،هــر یــک تقدســی خــاص داشــتهاند (Khakznd et al,
وجود معابد در بلندترین نقطه باغ و تسلط بر طبیعت آن
.)2007, 35-47

ن )عالم

یسازد و

مسلمان

له ،خانه

د فضای

همترین

نشاندهنده اهمیت نقش مذهب در پیدایش باغهای اولیه بوده

هتدهی

ای روح

گذار بر

شکلهای

ساده و

ست .به

ة محل

یگرفت

یدیدند.

شیدگی

منظم و

ل و به

ت مربعی

ده است

اصلی به

ی باز و
در این
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یــک اصــل مهــم در باغســازی ایرانــی بــاز بــودن چشــمانداز
اصلــی بــه شــکل مســتطیل کشــیده بــود .در ایــن باغهــا،
در مقابــل بنــا ،فضــای بــاز و کشــیدهای بــود کــه درســت در
چش ـمانداز اصلــی واقــع میشــد .در ایــن فضــا درختــان بلنــد
مینشــاندند (.)Shahcheraghi, 2009, 21-62
از مطالــب فــوق اینگونــه برمیآیــد کــه در معمــاری ایرانــی
بهویــژه در باغســازی ،شــکلگیری فضــا بــر اســاس تنو عهــای
هندســی غنــی و محکمــی اســت کــه بههمــراه خــود
سلســلهمراتبی را میآفرینــد کــه الزمــۀ محرمیــت ایرانــی و
آرامشــی اســت کــه نتیجــه آن قــرب ال ـیاهلل اســت.

علتهای شکلگیری باغهای ایرانی
 .1دالیل مذهبی

وجــود معابــد در بلندتریــن نقطــه بــاغ و تســلط بــر طبیعــت آن
نشــاندهنده اهمیــت نقــش مذهــب در پیدایــش باغهــای
اولیــه بــوده اســت.
تقــدس فرمهــای چهاربخشــی بــه دوران ماقبــل هخامنشــی
بازمیگــردد ،امــا در ایــن زمــان و بهخصــوص از زمــان ساســانیان
نقشــه بــاغ ایرانــی بهصــورت چهاربــاغ طراحــی میشــود.
وجــود عناصــر چهاربخشــی چــون چهارطاقــی آتــش «آتشــکده»
و عنصــر چهاربــاغ کــه از اهمیــت چهــار جهــت اربعــه و چهــار
عنصــر مقــدس زرتشــتیان و چهــار نهــر بهشــتی آن حکایــت
دارد نقــش مذهبــی ایــن باغهــا را مــورد تأ کیــد قــرار میدهــد.
در دوران اســامینیــز ایــن نقشــه تداومیافتــه و نــگاه قرآنــی
آن تصویــر بهشــت در زمیــن بــوده کــه خداونــد در قــرآن بــه
مــردم نیکــوکار وعــده داده اســت .بشــر مســلمان بــر آن اســت
تــا ایــن بهشــت را بهگون ـهای هرچــه شــبیهتر و واالتــر بــرای
بنــدگان ســعادتخواه بــه نمایــش بگــذارد .از ای ـنرو اجــزای
تشــکیلدهنده ایــن بهش ـتها مفهــوم مقــدس پیــدا میکنــد
و نمایــش آنهــا جنبــه اســتعارهای مییابــد (Kamrava,
.)2005, 347-358

39
ش ـمـ ــار ه 5-1
بـ ـ ـه ـ ـ ـ ـرا ۱۳۹۴
فـصـ ـ ـ ــلن ـ ـ ـام ـ ـ ــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
یناریا غاب رد تعیبط و ناسنا هطبار
مالسا یرامعم رظنم زا 

است.در معمــاری ایرانــی بهویــژه منظــر ایرانــی توجــه بــه جهــات
ماقبلـوده اسـ
دورانتوجــه بـ
ـواره مــورد
چهاربخشهمـ
ی آســمان
فرمهـهاـت
اصلــی و ج
ـتی
هخامنش
ی به
تقدس
ـان،
ـ
اصفه
ـاب
ـ
کت
ـه
ـ
م
مقد
در
ـز
ـ
ی
ن
ـن
ـ
ب
کر
ـری
ـ
ن
ها
ـه
ـ
ک
طــوری
باز ب
میهگردد ،اما در این زمان و بهخصوص از زمان ساسانیان نقشه
تصویــر یــک بهشــت بــا تأ کیــد بــر ایــن نکتــه ،حــوض آب
باغ ایرانی بهصورت چهارباغ طراحی میشود .وجود عناصر
ن اندیشــه میدانــد
را کــد در حیــاط مســجد را بازتابــی از ای ـ 
چهاربخشی چون چهارطاقی آتش «آتشکده» و عنصر چهارباغ که از
( .)Carbon, 1998در دیــدگاه اســامی هــر فضــای متعیــن
اهمیت چهار جهت اربعه و چهار عنصر مقدس زرتشتیان و چهار نهر
کــه مختصــات معلومــیدارد مــکان انســان قــرار گرفتــه اســت،
بهشتی آن حکایت دارد نقش مذهبی این باغها را مورد تأکید قرار
انســان )عالــم صغیــر) دربردارنــده هــر آن چیــزی اســت کــه
میدهد .در دوران اسالمی نیز این نقشه تداومیافته و نگاه قرآنی
عالــم کبیــر را میســازد و همیــن مختصــات اســت کــه بــه تمــام
آن تصویر بهشت در زمین بوده که خداوند در قرآن به مردم
مکانهــای زندگــی فــرد مســلمان تعییــن میبخشــد .عبــادات
نیکوکار وعده داده است .بشر مسلمان بر آن است تا این بهشت را
او رو بــه جهتــی خــاص اســت ،رو بــه قبلــه ،خانــه میســازد و
بهگونهای هرچه شبیهتر و واالتر برای بندگان سعادتخواه به
شهرســازی میکنــد و در صورتیکــه بخواهــد فضــای بهشــتی
نمایش بگذارد .از اینرو اجزای تشکیلدهنده این بهشتها مفهوم
یبــرد کــه مهمتریــن
را بــه زمیــن آورد ،هندســه را ب ـهکار م 
مقدس پیدا میکند و نمایش آنها جنبه استعارهای مییابد
عناصــر آن نماینــده جهــات اصلــی هســتند و بهســبب همیــن
)2005, 347-358
.(Kamrava,محصــور اســت کــه بــاغ ایرانــی فضایــی
ـی بــه مکانــی
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ی
شاهچراغو دارای روح مــکان میشــود .عــاوهبــر هندســه کلــی و
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م
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سازد که
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بخشای
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زدـهیخاصـ
توجـ
ـی نیـ
که ایرانـ
ـنی
مذهب
ـزای بـلغو
تقدس
)Shahcheraghi,
2009,
نقشروشـ
باغـاده و
ـاغیرا سـ
ن اجـ
بنابرایـن
فاص.لــة بیـ
شــکل مربــع کــه
( 94و
نشــان م ـیداد ،از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده اســت .بــه

وقــت کاشــتن درخــت ،نخســتینگام ،دقــت در تعییــن فاصلــة
محــل کاشــت از هــر طــرف بــود و بدینترتیــب مربعهایــی
شــکل میگرفــت کــه از هــر طــرف کــه نــگاه میکردنــد ،ردیــف
درختــان را میدیدنــد .بهطــور خالصــه در هندســة بــاغ ایرانــی
دو اصــل مهــم بــود :ســه کشــیدگی کنــار هــم و تقســیم بــاغ بــه
مربعهایــی کــه خــود دارای تقســیماتی منظــم و مربعشــکل
بودنـ�د (شـ�کل  .)12ســابقة ایــن اصــول بــه خیلــی قبــل و بــه
هــزاران ســال قبــل بازمیگــردد .در کشــاورزی مــا هــم کاشــت
مربعــی معمــول بــوده و زمیــن و آب بهصــورت مربعــی تقســیم
میشــده اســت (.)Pirnia, 1994, 4-9

شــاهچراغی از ســوی دیگــر ضمــن تحقیــق در واژه «بــاغ»
مشــخص میســازد کــه بــاغ در حقیقــت نامیــدن مکانــی
اســت مقــدس ،مکانــی اســت کــه بخشــایش ایــزدی در آن
بــه باشــندگان عطــا میشــود (Shahcheraghi, 2009,
 .)94بنابرایــن تقــدس لغــوی بــاغ نقــش مذهبــی باغهــا را
متذکــر میگــردد .اســامی برخــی باغهــای دوران اســامی
همچــون جنــت ،بهشــت بریــن ،خلــد بریــن ،مینــو ،رضــوان،
هشتبهشــت و بهشــت نیــز حا کــی از مذهبــی بــودن علــت
ســاخت آنهــا اســت.

 .2باغ مکانی جهت تفریح و تفرج

ســاخت محلــی سرســبز و بــا نهرهــای روان و درختــان زیبــا
جهــت آســایش و پنــاه بــردن در دامــن طبیعــت یکــی از
مهمتریــن اهــداف اســتقرار باغهــا اســت .نــام ایــن باغهــا را
میتــوان باغهــای فر حبخــش نامیــد .در شــاهعباس در ایــن
منطقــه هنــوز باقــی اســت (  .)Nyma, 2006, 256عنــوان
فضایــی خــاص اشــراف و ســاطین بــوده کــه در ذیــل ضمــن
رویکــردی تاریخــی بــه علــل مختلــف اســتقرار و انــواع آنهــا
پرداختــه خواهــد شــد.
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 .1.2باغهای تابستانی
در طــول تاریــخ مهمتریــن باغهــای تفریحــی باغهایــی
هســتند کــه در فصــول گــرم در کوهســتان و یــا مکانهــای
ً
خــوش آب و هــوای خــارج از شــهرها ســاخته شــده و معمــوال
متمولیــن در آنهــا بــه تفریــح و تفــرج میپرداختنــد .بنابرایــن
دســتور ســاخت اینگونــه باغهــا بیشــک بهعلــت لــذت بــردن
از هــوای خنــک و فضــای دلپذیــر بــاغ بــوده اســت .همانگونــه
کــه مشــخص اســت علــت تفریــح و پناهبــردن بــه دامــن طبیعــت
خــارج از شــهر همیشــه بــرای ایرانیــان بســیار اهمیــت داشــته
و بســیاری از باغهــای رســمی نیــز چنیــن ســاخته شــدهاند.
ویلبــر مینویســد «در ناحیــه شــمال تهــران پادشــاهان و
شــاهزادگان قاجــار در فصــل تابســتان از گرمــای تهــران بــه
ســایه درختــان و آب روان و ش ـبهای خنــک کوهســتان پنــاه
میبرنــد» (.)Motadayen, 2010, 51-62
 .2.2باغهای شکار
در ا کثــر مواقــع ایجــاد باغهــا رســمیجهــت تفریــح و لــذت
بــه مفهــوم عــام بــرای طبقــه اشــراف وجــود داشــته اســت کــه
در آن بتواننــد در پرتــو هــوای مطلــوب و لذتبخــش اوقــات
فراغــت خــود را ســپری نماینــد ویلبــر مینویســد «هــر قــدر بــاغ
زیباتــر و درختــان آن بیشــتر سایهگســتر باشــد عــده زیادتــری
بلبــل بــه ســوی آن رو میآورنــد و بــرای ایرانیــان لذتــی باال تــر از
ایــن نیســت کــه در مهتــاب در بــاغ گــردش کننــد و آوای بلبــل

را بشــنوند» .بنابرایــن بیدلیــل نیســت کــه بســیار از باغهــا،
بــاغ بلبــل یــا گلســتان نامیــده شــدهاند شــاید بتــوان چنیــن
باغهایــی را بــاغ ـ خلــوت نامیــد کــه تفــاوت آنهــا بــا بخــش
حــرم باغهــای معمولــی در عملکــرد آنهــا قلمــداد میشــود
(.)Motadayen, 2010, 51-62
 .3حکومتی ایجاد باغهای تاریخی
ً
در بســیاری از مواقــع ایجــاد بــاغ صرفــا بــه دســتور حکومتــی
صــورت میگرفتــه کــه از باغهــای کامــل بهشــمار میآینــد.
ً
میتــوان اظهــار داشــت کــه باغهــای حکومتــی غالبــا جزئــی
از یــک مجموعــه حکومتــی بودنــد .ایجــاد فضاهــای حکومتــی
ـ تشــریفاتی از دیگرســو ســاخت ایــن باغهــا را بــه اوج شــکوه و
عظمــت میرســانند (.)Shahcheraghi, 2009, 94

بحث و نتایج

نتایــج حاصــل بیانگــر آن اســت کــه بــاغ ایرانــی نظامــی
حکیمانــه و کمالگــرا دارد کــه عناصــر طبیعــی را بهنحــوی در
خــود جــای داده کــه نیازهــای فیزیکــی اســتفادهکنندگان را
بــرآورده میســازد 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 بهصــورت
مجموع ـهای واحــد شــده اســت .بــه کمــک بازشــناخت ایــن
ســاختار میتــوان در ســاختن محیــط زیســتی مناســب و
هماهنــگ بــا نظــم موجــود ،بهر هبــرداری الزم را بهعمــل
آورد .بــاغ ایرانــی دارای ارزشهــای قابــل توجهــی اســت کــه
بــا بهکارگیــری قابلیتهــای عناصــر طبیعــی همچــون درخــت
و آب و ســاختاری همچــون هندســه ،بــه روح مکانــی دســت
پیــدا کــرده اســت کــه بهرغــم تکــرار ،در قــرون متمــادی رنــگ
نباختــه و همچنــان بهصــورت فضایــی با کیفیــت کــه میتوانــد
بــرای نس ـلهای متمــادی نیــز ادامــه داشــته باشــد ،حضــور
یافتــه اســت .حضــور بــاغ ایرانــی بهواســطه بازگشــت بــه
ـود طبیعــی عناصــر ب ـهکار رفتــه در آن اســت و معمــار منظــر
خـ ِ
ایرانــی ،تمــام تــاش خــود را بــرای بــه حضــور رســاندن حدا کثــر
قابلیــت اجــزای آن ب ـهکار بســته اســت .بــاغ ایرانــی اوج کمــال
مــادی بــرای تجلــی اعتقــادی و معنــوی جهانبینــی اســامی
اســت .بــاغ ایرانــی بــا پیشــینه بســیار طوالنــی کــه بــه بیــش از
 2500ســال میرســد در دوره اســامیدر مکتــب اصفهــان بــه
ً
تکامــل مــادی و معنــوی میرســد و کامــا بــه نمادســازی از
بهشــت بریــن میپــردازد .انســان مســلمان ایرانــی بهدنبــال
شبیهســازی یــا ایجــاد بهشــتی زمینــی نبــوده اســت و بــر اســاس
جهانبینــی خــود ایــن عالــم را فانــی دانســته و بــه عالمــیباقــی
معتقــد بــوده اســت .بــا توجــه بــه آنچــه کــه گفتــه شــد میتــوان
دریافــت ،طبیعــت درسهــای طراحــی بســیار ارزشــمندی بــه

مــا میدهــد .البتــه ایــن بــدان معنــی نیســت کــه مــا ســعی
ً
کنیــم شــکل و صــورت الگوهــای طبیعــی را عینــا تکــرار کنیــم،
بلکــه بهجــای صــورت ظاهــری کــه دیــده میشــود ،بهدنبــال
معنــا باشــیم و اصولــی را کــه متضمــن رشــد ،تکامــل و زندگــی
موجــودات در محیــط اســت را جســتجو نماییــم .بیشــک
برداشــتهای فرمگرایانــه و ظاهــری از طبیعــت بــه یــک
معمــاری پــوچ و بیهویــت خواهــد انجامیــد و حضــور روح
طبیعــت در معمــاری اســت کــه بــه ارتقــا و تجلــی آن منتهــی
میشــود.
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نقـــش
جه ــان
یناریا غاب رد تعیبط و ناسنا هطبار
مالسا یرامعم رظنم زا 

شــناخت راز و رمزهــای رابطــه انســان بــا طبیعــت را میتــوان
از طریــق شناســایی فرهنــگ اصیــل ایرانــی و محیــط زیســت
ایرانــی امکانپذیــر کــرد .بــاغ ایرانــی بــا در نظرگرفتــن نیــاز
انســان در تمــام ابعــاد فیزیکــی و متافیریکــی در صــدد بــرآوردن
حوایــج او اســت تــا «ایــن پیونــد فرخنــده ،ســودمند و زیبــا» را
بهوجــود آورد و در ایــن راســتا از مجموعــه بنیادهایــی اســتفاده
مینمایــد .ایــن بنیادهــا هرچنــد ممکــن اســت در صــورت
خــود در طــول تاریــخ بــاغ ایرانــی دچــار تغییراتــی شــده باشــند،
لیکــن از لحــاظ محتــوا همــواره تــداوم داشــتهاند و میتواننــد
بهعنــوان مجموعــه شــاخصهایی مــورد اســتفاده معمــاران
منظــر قــرار گیرنــد .ســید حســین نصــر در کتــاب خــود بــه نــام
انســان و طبیعــت میگویــد «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
آســمان آشــتی کــرد ...بــرای اصــاح ایــن وضــع (تخریــب ارزش
قدســی و معنــوی طبیعــت) ،معرفــت متافیزیکــی طبیعــت
بایــد از نــو احیــا شــده و ماهیــت قدســی طبیعــت دوبــاره بــدان
بازگردانــده شــود».
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