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هنر باغ سازی یکی از کهن ترین هنر های ایرانیان است که دارای سنت های ارزشمند و  :چکيده

باعث ترویج باغ سازی قدرتی معنوی است. با روی آوردن ایرانیان به دین اسالم ،جهان بینی اسالمی 

ایرانی در تمام نقاط ایران شد . لذا ایرانیان بهشتی را در این عالم طرح کردند که با خصوصیات این 

دنیا مطابقت دارد اما تصویری از آخرت را تداعی می کند و باالخره می توان اذعان داشت که باغ 

زه از بیهودگی و افراط و تفریط مساعد ایرانی مزین به نظم و تناسب،برخوردار از حرمت و محرمیت من

با قناعت و صرفه جویی و مجهز به پایداری است فرهنگ ایرانی انسان را جدا از طبیعت نمی داند بلکه 

او را همراه با سایر عناصر طبیعت و جز الینفک آن و دل سپردن به طبیعت و استفاده از مناظر 

نشانه های خدا می بیند موجب حظ بصر و نشاط روان طبیعی را عالوه بر اینکه پی بردن به آیات و 

تمیزی, منوچهر؛ نیلوفر آدمی می داند از این رو معماری و هنرایران به شدت طبیعت گراست )

( حال درمعماری معاصرچگونه از این هنر باغ سازی ایرانی ۵۹۳۱فخرآوری و سحر فرضی دیری، 

یل محدودیت های فراوان نمیتوان همان باغها استفاده شده است، چیزی که کامال مشخص است به دل

هدف این مقاله شناخت ویژگی هایی از باغ ایرانی که و خانه های باغی را در عصر حاضر به وجود آورد 

میتوانند درعصر حاظرنیزدر بناهای مسکونی کارایی داشته باشند و چگونگی ورود این عناصر کیفیت 

همان احساسات زیبایی شناسانه وآرامش بخشی که در بخش به فضای مسکونی و به وجود آوردن 

 ارتباط با باغ ایرانی در انسان تداعی میشود میشود.

 

 پردیس؛ معماری ایرانی؛ هندسه باغ؛ بازآفرینی. :يديکل واژگان
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 مقدمه

های انسان به انسان القا می نماید، آن دسته از اصول و ارزشهای فرهنگی و ساختههای کالبدی معانی که محیط و ویژگی

اند. به بیان دیگر محیط مصنوع با سمبل ها وتناسبات و اجرای نشانه ها و دهنده محیط بودهباشد و شکلبینی جامعه میجهان

شکل گرفتن آن شده است و هم اینکه اصول و  هایش هم بیانگر جهان بینی و فرهنگ است که بانیشکل و رنگ و دیگر بارزه

ارزشهای آن رابه انسان القاء نموده و به نوعی در تحوالت فرهنگی ایفای نقش می نماید. محیط و فرهنگ بریکدیگر اثر می 

 گذارند، تاثیر محیط بر انسان و شکل گرفتن شخصیت او از گذشته مد نظر بسیاری از متفکران بوده است.

ش این گونه مطرح می گردد که ساختمان های مسکونی امروزی کدامین فرهنگ و سنت را نشان می سوال این پژوه

دهند؟ و اینکه این نوع ساخت چه تاثیری در روح و روان آدمی می گذارد، در گذشته های دور مردم ایران به دلیل این که آب، 

یادی قائل بودند و از آنها به عنوان عناصر اربعه یاد می خاک  و فضای سبز را مقدس می دانسته اند همیشه برای آن احترام ز

کردند که میتواند بخشی از این احترام به دلیل مشکالت اقلیمی بوده باشد. به یا به دلیل وضعیت اقلیمی گرم و خشک عمده 

این خود دال براهمیت و ایران، از این رو وجود آب و درختان و فضای سبز برای بقا در این سرزمین نیاز حیاتی بوده است که 

احترام این عناصر در ایران است و همچنین این اهمیت می تواند به دلیل فرهنگ و اعتقادات بوده باشد، مردم ایران در گذشته 

طبق فلسفه وجودی دینی آنها عالوه بر جسم توجه زیادی به روح داشتند و اعتقاد داشتند که جسم از بین می رود و این روح 

که زندگی جاودانه خواهد داشت پس می توان نتیجه گرفت که روح انسان اگر فرض بر این نباشد که از جسم با  انسان است

اهمیت تر است حداقل برابر آن است و نیاز به توجه دارد که این مورد باعث شد مردم در آن زمان دارای صناعت شوند و هنر را 

ماهیت تحقیق کاربردی میباشد که   روح و هم به جسم اهمیت می دادند. همراه با صنعت پیش ببرند به این دلیل که هم به

 میتواند به بهبود کیفیت زندگی مردم ایران کمک کند و حداقل بخش کوچکی از مشگالت و آشوب شهر نشینی را کم کند.

 

 بيان مسئله -2

را به انسان محوری داد باعث شد  با مشکالتی که برای ایران پیش آمد و شروع دوران رنسانس که دین محوری جای خود

که کم کم هنر و روح کم رنگ شود وتقلید کور کورانه ایران از غرب باعث فراموشی صناعت و صرفا ساخت بناهای صنعتی و 

کالبدی گردد، جالب است با این که ایرانیان از آن زمان تا به حال کشور خود را دین محور می دانند اما نمی توانند مثل قبل 

کوه باشند شاید به دلیل دستبرد بزرگی بود که صناعت آنها را ربود. در حال حاضر ساختمان هایی بنا می شوند که نه تنها به باش

گذشته و فرهنگ و هویت سرزمینی ربطی ندارند بلکه فقط پاسخگوی نیازهای  فیزیکی مردم هستند که این موضوع عالوه بر 

نابود نماید. در این مقاله تالش گردیده  ه هم بریزد، می تواند فرهنگ و هویت کشور رانیزاینکه می تواند روح و روان آدمی را ب

است که پردیس سازی که چکیده ای از فرهنگ و هنر ایران از دیرباز بوده است را امروزی کرده و آن را وارد جداره های 

بخش کوچکی ازفرهنگ و هویت سرزمینی را بازسازی ساختمانی نمود تا عالوه بر برطرف کردن نیازهای جسمی و روحی بتوان 

 نمود.
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 پيشينه تحقيق -3

نحوه تحقیق این کتاب به  "هفت بنجره به سوی معماری عرفانی "درکتابی تحت عنوان ۵۹۳۵مرتضی ملکی در سال 

ایت این کتاب صورت توصیفی تحلیلی می باشد در این کتاب به برسی معماری اسالمی و چگونگی آن پرداخته است . در نه

رضا حقیقی در سال دستورات کاربردی برای به وجود اوردن یک معماری اسالمی مناسب با این زمان را پیشنهاد می دهد. 

موضوع را به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بحث  "برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران"در مقاله ای تحت عنوان ۵۹۳1

هایی قابل استخراج است که تقریباً خاص این مملکت است و طبیعتاً از آنجا که بستر ارزش اصلی ویژگیدر این مقاله  قرار داده

پرداخته می شود  های کالبدی و فضایی معماری دردیگر کشورهای اسالمی نیز قابل مشاهده استآن اسالم بوده است این ویژگی

های آن کامالً روشن می شود که اساس و شالوده ، مبانی و ویژگیدر مطالعه معماری ایرانی و استخراج مفاهیم که در نتیجه

اصلی آن در فلسفه وجودی این سرزمین بوده است و در نتیجه مطالعه آن بدون عمیق شدن در مسائل اجتماعی، فرهنگی، دینی 

 .باشدناپذیر میو ادبی ناممکن است و روش تطبیقی رفت و برگشتی بین قالب و فلسفه اجتناب

این مقاله در واقع تاریخچه ای  "نظریه ی مدرنی از معماری اسالمی "در مقاله ای تحت عنوان۵۹۳1س راجرز درسالتوما

از معماری اسالمی را مورد بررسی قرار می دهد و نقش فتوحات جنگی اسالمی را در بسط و نشر آن مشخص می کند . 

یر تمدن روم، یونان و ایران را بر معماری اسالمی برآورد و ارزیابی همچنین، این مقاله، تأثیرات اسالم و تمدن های باستانی نظ

میکند. ویژگی های مسلم معماری اسالمی که می تواند دوباره احیا شود، در پرتو نظریات معماری مدرن مورد تأکید قرار گرفته 

و معنوی و همچنین فرم و محیط مورد  اند . به منظور ایجاد نظریه ای مدرن در معماری اسالمی، نیاز است تا جنبه های دینی

مقاله ای  ۵۹11شیرکو محمدی درسال ارزیابی قرار گیرند. همچنین ویژگیهای مشترک مدرنیزم و اصالت نگری اورده شده است.

به بحث درباره باغهای ایرانی و کوشکها و مفاهیم و نمادهای  "شکل گیری فرم چلیپایی باغ براساس مفاهیم نمادین"تحت عنوان

 شکل دهنده آنها پرداخته است و توانسته مفاهیم پایه باغ ها را آشکارکند.

 

وفرضيه تحقيق لسوا -4  

باغ ایرانی یکی از ناب ترین ساخته های معماران ایرانی است که در برگیرنده اعتقادات و فرهنگ مردم میباشد ، با توجه 

ه ها برای رسیدن به هدف می باشد .زمانی آشوب و ناراحتی های گزینبه موارد فوق استفاده از ویژگی های باغ یکی ازبهترین 

روحی و روانی پیش می آید که انسان فرهنگ و هویت خود را فراموش و طوری زندگی کند که سازگار با آن نیست به نظر 

آیا نیازاست از که: حال باتوجه به این موضوعات چنین سواالتی مطرح می گردد  میرسد ایده از  باغ راه حل این موضوع باشد.

آیا می توان آشوب شهرنشینی کنونی را به وسیله مفاهیم باغ برطرف  و معماری باغ ایرانی در بناهای امروزی استفاده کنیم؟

 کرد؟
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 باغ -5

باغ ایرانی آن گونه که از ایده و تعریف آن بر می آید گذشته از فضایی عملکردی که مردمان در آن دمی بیاسایند و تفرج 

کنند، خود مفهومی نقش بسته بر سرزمین و برآمده از فرهنگ و شکل گرفته در آداب و رسوم مردمان است 

(. باغها در گذشته از اندیشه های شکل گیریشان، دورنمایی از آرمانهای انسان ایرانی اند، چه به آنگاه که با ۵۹1۹)میرفندرسکی

ایشان نیز نماد تفکر و اندیشه و عناصر هستی بخش آن ها گردد و چه حفظ تقدیس آب را چنان در باغ می گرداندند تا باغه

 زمانی که بیش از همیشه باغ را تمثیلی از بهشت برین می دانستند و تمنای جاودانگی را در باغ تجربه می کردند.

 

 باغ ایرانی روح یا جسم -1-5

آب قابل سنجش است. از زمان های قدیم بخش باغ ایرانی بیشتر حاکی از نیازهای روحی و کمتر متناسب با نیازهای 

اساسی از زندگی ایران و معماری آن بوده در موجودیت آتشکده های بزرگ و تقویت نمادین آنها سهم داشته است. خداوند می 

با این فرماید به طبیعت نگاه کنید و در آن مرا بیابید که پیداکردن خدا و درک آن رسیدن به حکمت و آرامش درونی می باشد. 

کار عالوه بر برطرف کردن نیازهای روحی خود میتوان هویت و فرهنگ را نیز به وجود آورد. برای این هدف باید به الیه های 

زیرین ایده و فلسفه و حکمت پردیس سازی نفوذ کرد تا بتوان جوهره وجودی آن را کشف و آن را پرورش داد. پس می توان 

باید متناسب با نیاز های امروزی تغییر کند چرا که تقلید صرف  از گذشته کاری غیر عقالنی نتیجه گرفت که واژه پردیس سازی 

بوده و محکوم به نابودی می باشد. مفهومی که به باغهای ایرانی اعتبار می دهد نه ظاهر بلکه فلسفه وجودی و حکمت آنها می 

 باشد که در غالب فرم اعالم حضور می کنند.

 

  سبز عامل حياطی مورد احترامدرخت و فضاي  -5-2

در دوره اسالمی نیز ایجاد باغها و درخت زارها همچنان مورد عالقه ساکنان این سرزمین کهنسال بوده و عالوه بر باغهای 

بزرگ و باشکوه بیرون شهرها، چندین سده پدیده باغسازی در درون و پیرامون شهرها، خاص این سرزمین بوده است. از طرفی 

ختالف آب و هوایی مناطق مختلف ایران، بخصوص در مناطق گرمسیری باغ اهمیت ویژه ای پیدا می کند. این دو به دلیل ا

موضوع و مسایل دیگر باعث شدند که در این سرزمین درخت به عنوان عامل گیاهی و حیاتی مورد احترام اهالی قرار گیرد به 

بر نقش اقلیمی، نقش روانی نیز بازی کردند به عنوان مثال سرو نمادی  صورتی که درختان جز جدایی ناپذیر بناها شده و عالوه

از ایستادگی نام گرفت به این صورت شهرهای قدیم ترکیبی از بنا و درخت هایی شد که نقش چند معنایی بازی می کردند و 

م داده بودند و در دل کویر مقدمات زندگی در آن محل را فراهم می کردند درواقع  دو عنصر زنده برای بقا دست به دست ه

بهشتی را برپا می کردند. همانطور که گفته شددرخت و فضای سبز به دالیل گفته شده با فرهنگ ما ترکیب شده است به 

صورتی که استفاده از آن به هر نحوی و در هر مکانی باعث ایجاد حس آرامش و یادآور طبیعت درمردم ایران می شود و به این 

توجه شود که تمامی عناصر در معماری ایران کاربردی چندگانه داشته اند ،به عنوان مثال درختان وفضای سبز برای نکته نیزباید 

 نیازهای اقلیمی،زیباییشناسانه،روانشناسی،ومصرف کاشته میشدند .
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 دالیل و شيوه پيشنهادي ورود درخت و فضاي سبز به ساختمان هاي مسکونی معاصر -3-5

ن بتواند در مکانی احساس آرامش و رضایت داشته باشد، الزم است کیفیت های آن مکان افزایش رای این که انساب

یابدوجوهره اصلی کیفیت زندگی شهری تامین نیاز های روانی و عاطفی و اجتماعی شهروندان )مثل نیاز به امنیت زیبایی، 

ی شهری در بر گیرنده ابعاد روانی است که شاخص ( خواهد بود. کیفیت زندگ…آرامش خاطر، تعلق اجتمایی، شادی، تفریح و 

هایی همچون رضایت و شادی و امنیت را در بر می گیرد. لذا از این منظر آن را رضایت اجتماعی نیز می نامند. و بر اساس آن با 

ادف با رفاه شاخص های دسترسی به فرصت های اجتماعی مثل شغل، ثروت و اوقات فراغت توجه می شود برخی این واژه را متر

و عده ای دیگر آن را بیانی از رفاه می دانند. که با میزان کاالهای عمومی و نحوه توضیع آن ها مشخص می شود. یکی از معیار 

های ارزیابی کیفیت زندگی شهری در شهر ها فضای باز و سبز می باشد که از زیر معیار های اصلی شاخص اجتماعی کیفیت 

 (.۵۹۳۱ا،زندگی می باشد)ایوب بادی

یکی ازمهمترین ویژگی ها و دلیل برای کشیدن فضای سبز به ساختمانهای مسکونی ایجاد آرامش روحی و روانی علمی 

این عناصر می باشد. عالوه بر آثار روحی و روانی و آرامش که در اثر قرارگیری در طبیعت و نظاره گری فضای سبز حاصل می 

از خود ماده  …اشاره کرد و آن هم تولید فیتونسید است. درختانی مانند گردو، کاج و شود، ازنظر علمی می توان به یک مورد 

در فضا رها می کنند که این مواد روی انسان اثر فرح بخشی دارد؛ به گونه ای که این ماده می تواند تعادل ” فیتونسید“ای بنام 

حال با توجه  .(۵۹1۵خشی را به انسان ارزانی دهد. )علیزاده، بین دو نیم کره مغز را بخوبی برقرار سازد و حالت طبیعی و آرام ب

به موارد فوق این سوال پیش می آید که چگونه میتوان فضای سبز در باغ ایرانی را وارد بناهای مسکونی معاصرکردو این که فرق 

آن با بام سبز چیست؟ درکل اگر به تاریخ سبک های معماری و معماری های هر کشور بنگریم این معماری ها کامال ازهم جدا 

ه ای نبوده است که یک سبک از هیچ یک از موادو عناصرو... سبک قبلی بی بهره مانده باشد.بلکه سبکها نبوده اند و به گون

تغییراتی اندک در مفاهیم اصلی ایجاد میکنند تا بتوانند به هدف و نیازشان پاسخ دهند،به عنوان مثال فضای سبز در همه 

در نوع استفاده از فضای سبز  تغییراتیه به فرهنگ،اقلیم،تاریخ،و...کشورها باعث آرامش و شادی میشود اما در هر کشوری با توج

 ایجاد شده است.

در نتیجه برای ورود باغ ایرانی به بناهای مسکونی باید ازمفاهیم باغ بهره جست تا بتوان در هر مکانی آن را با توجه به 

یوه و گیاهان دارویی و.. که باعث میشود آن نیاز های عصرمعاصر به وجود آورد مفاهیمی چون مفید بودن)کاشت درختان م

فضای سبز بیشترین بازدهی را داشته باشد و حس زنده بودن را بیش از پیش تشدید کند، برخالف بام سبز که فقط آرامش و 

نی نهایت تصویه هوا مد نظر میباشد(،وحدت در تنوع تنوع در وحدت،چندکاربرده بودن،استفاده بیشتر از گل سرخ،کاشت گیاها

که از ورود حشرات جلوگیری میکند،یاد آوری بهشت ،یاد خداوند و... با توجه به این مفاهیم میتوان فضای سبز را وارد بناهای 

مسکونی کرد حال به هر روشی که نیاز های مارا بتوان بر طرف کندچه به مانند بام سبز که روی بام را مد نظر دارد و چه به 

ایران که گلدانهایی در روی ایوان ها جانمایی میکردند،درواقع مهم مفاهیم بنیادین و اصلی هستند مانندبناهای مسکونی قدیمی 

 و نه ظاهر موضوعات.

 

 باغ ایرانی برگرفته از عقاید مذهبی -6

ر اصول باغ ایرانی از عقاید اسالمی نیز متأثر است. واژه پردیس به همان باغ های پیرامون خانه ها گفته می شده است. د

وصف بهشت، آیات و احادیث زیادی وجود دارد به طوری که در آن تصویر باغ هایی زیبا و بس بزرگ با درختان تنومند و 
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آبشارهایی دلپذیر و کاخهای شکوهمند با ستونها و سقف هایی بلند به دست می دهد و این بهشت دارای حوض بزرگی است و 

باغ  –(. به همین جهت همواره باغهای زیادی در ایران با نامهای باغ ارم 22یهنهرهای زیادی در آن جاری است )سوره واقعه،آ

باغ فردوس وجود دارد که مفاهیم همگی آنها کنایه از بهشت است. عناصر باغ ایرانی شامل عناصر اصلی که چهار عنصر  –رضوان 

زمین، آب، گیاه و فضا هستند وقتی در منظومه فکری معماری ایرانی و با چهارچوب مفهوم و ایده باغ در کنار هم قرار می گیرند 

متقاطعی که باغ را به چهار قسمت تقسیم می کند به صورت یک کیفیت عرفانی در  باغ را شکل می بخشند، وجود جوی هایی

آمده بر اساس افکار بسیار قدیمی آسیا در تصور عالم موجود و تقسیم آن بر چهار منطقه که معموالً چهار رودخانه بزرگ آنها را 

بلکه فرم وسیله ای برای بیان اعتقاداتشان و به  از هم جدا می کند. همانطور که مشخص است هدف باغ ایرانی فرم سازی نبوده

تصویر کشیدن آن بوده است تمام توان باغ ایرانی ساختن مکانی بوده که بهشت و دنیای دیگر را تصویر کند و انسان را از بند 

 دنیا رها و روح آن را برای دقایقی آزاد کند.

 

 بناهاي مسکونی معاصردر  دالیل و نحوه ورود عقاید مذهبی ویاد خداوند -1-6

تابه این مرحله در یافتیم که هدف اصلی باغ ایرانی به تصویر کشیدن بهشت و یاد خداوند است.درواقع فرمها،درختان 

وتمامی عناصر باغ ابزاری هستندبرای رسیدن به هدف که همان یاد خداوندو به تصویر کشیدن بهشت می باشد)مهدی زندیه ،ندا 

تالش ها برای به تصویر کشیدن بهشت از فرهنگ ومذهب مردم ایران سرچشمه گرفته است ورایحه ( این ۵۹۳۵عرب سلغاز،

لطیفی به اسم دین را وارد معماری ایران کرده است. حال چرا و چگونه میتوان این رایحه مطبوع راواردبناهای امروزی 

ها،فرهنگ،ونیازیک جامع مسلمان به بروز عقاید کرد؟دلیلی که برای ورود این عقاید می توان مد نظر داشت،اعتقادات،باور

ودیدگاه های آنها در هنر می باشد.میدانیم که هنراز فرهنگ و باورهای یک جامعه شکل میگیردو همان فرهنگ وباورها را 

رآن نمایش میدهد،پس میتوان نتیجه گرفت که باید مفاهیم اسالمی در هنر نیز پیشرو باشند.برای این منظور همین بس که ق

می فرماید یادخدا دلها را آرام میکند، درواقع با تداعی بهشت و یاد خدا در باغ های ایرانی به صورت غیر مستقیم آرامش را در 

 ذهن بیننده به وجود آورده اند.آرامشی که با باورها و گذشته این مردم هماهنگی دارد.

از همین مفهوم بهره جست، خداوند دارای صفتهایی نمایش بهشت و یادخدادربناهای کنونی باید  و حال برای ورود

مثل:بخشنده،مهربان،حکیم،زیباو...در واقع خداونددارای تمام صفتهای خوب است و اگر بتوان در بناهای معاصر با روشهای 

در دلها زنده  مختلف واژه های زیبایی ،مهربانی و...که صفات خداوند هستندرا بکار بردمیتوان به صورت غیر مستقیم یاد خدا را

کردو باعث مهرومحبت و آرامش ساکنین شد.به عنوان مثال با ایجاد فضای سبزذکر شده ،سلسله مراتب ها ،رنگهای مالیم و 

شادی بخش واستفاده از نور در بنا در ساعات مشخص با توجه به نیاز های دینی و روحی و کارهایی از این قبیل میتوانند در 

 ف که تداعی یاد خدا و بهشت هست حرکت کنند.کناریکدیگربه سوی یک هد

 

 هندسه، ساختار و نظام باغ ایرانی -7

مهمترین ویژگی و شاخصه باغ ایرانی فضای به غایت هندسی، منظم وار و از پیش طراحی آنها است. هندسه و ساختار 

این خصیصه شخصیت متمایز باغ ایرانی  طرح باغ ایرانی براساس توجه و کاربرد خاص مربع ترکیب کلی و اجزا آن استوار است و
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را تشکیل می دهد. تأثیرگذاری هندسه در باغ ایرانی که در پیوند فضاهای بسته و باز شکل می گیرد در تمامی عرصه ها به 

 چشم می خورد. ساختارهای هندسی در باغ و تناسبات کلی، به طور کلی به هندسه مسلط در باغ می پردازد.

 

 ه برمعماريتاثير هندس -1-7

هندسه اساس هنر و معماری ایرانی است،نگرش انتزاعی ایرانیان بخصوص بعد از اسالم به اندیشه،هنرومحیط انسانی پایه 

و اساس فهم مردم ایرانی از زیبایی و زیبایی شناسی تا ساختارها و شالوده ها را شامل میشود.تاثیر ساختار هندسی از معماری 

ز تعریف و شکل گیری فضایی تا مسائل نیارش و استاتیکی را تحت تاثیر قرار میدهد. این تاثیر گذاری ایرانی خود پهنه وسیعی ا

در باغ ایرانی با پیوند فضای بسته و باز طی سلسله مراتبی در تمام عرصه ها به چشم میخورد.در باغ گذشته از شکل گیری 

 alimradanloیز به نظم در آمده و با هندسه قوام میگیرد)هندسی فضاها شاهد آنیم که فضاهای باز و عرصه های طبیعی ن

هندسه نقش مهمی در شکل گیری معماری ایرانی دارد،هندسه وسیله پیوند معماری ایران با رازهای نظام آفرینش  (.21۵1،

( در ۵۹3۱ت،است و همین پیوند نظام معماری ونظام آفرینش است که معماری ایرانی را این چنین تعالی بخشیده)دانش دوس

معماری ایرانی بویژه منظر ایرانی توجه به جهات اصلی و جهت آسمان همواره مورد توجه بوده است به طوری که هانری کربن 

نیز در مقدمه کتاب اصفهان، تصویر یک بهشت با تاکید بر این نکته،حوض آب راکد در حیات مسجد را باز تابی از این اندیشه 

(در دیدگاه اسالمی هرفضای متعین که مختصات معلومی ۵۹۳1اسماعیل ضرغامی،سیده اشرف سادات،میداند)مهدی نژاد:جمالی،

داردمکان انسان قرارگرفته است.عالم صغیر در بردارنده هرآن چیزی است که عالم کبیر رامی سازدو همین مختصات است که به 

تی خاص است،روبه قبله خانه میسازدوشهرسازی می تمام مکان های زندگی فرد مسلمان تعیین می بخشد.عبادات او روبه جه

کند و در صورتی که بخواهد فضای بهشتی را به زمین آورد هندسه را بکار می برد که مهم ترین عناصر آن نماینده جهات اصلی 

بر  هستندو به سبب همین جهت دهی به مکانی محصور است که باغ ایرانی فضایی متعین و دارای روح مکان میشود.عالوه

هندسه کلی وجهات اصلی تاثیر گذار برهندسه باغ ایرانی در اجزای باغ ایرانی نیز توجه خاصی به شکلهای هندسی شده است و 

شکل مربع که فاصله بین اجزا باغ را ساده و روشن نشان می دهد،از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.به وقت کاشتن درخت، 

حل کاشت از هرطرف بود و بدین ترتیب مربع هایی شکل میگرفت که از هر طرف نگاه نخستین گام، دقت در تعیین فاصله م

میکردند، ردیف درختان را می دیدند. به طور خالصه در هنر باغ ایرانی دو اصل مهم بود: سه کشیدگی کنار هم و تقسیم باغ به 

 مربع هایی که خود دارای تقسیماتی منظم و مربع شکل بودند.

 

 استفاده از هندسه باغ در بناهاي معاصرنحوه  -7-2

تاکید معماری بر زیبایی است،ایرانیان در طول قرن های متمادی همواره ارزش باالیی برای زیبایی قائل بودند و علم 

هندسه ابزار قدرتمندی در دست مهندس ایرانی است که با استفاده از آن می توان تناسب هایآسمان را اندازه گیری کند 

،هماهنگی ،زیبایی و نظم را روی زمین بیافریند.ازاین رو هندسه نزد معمار ایرانی هم علم وهم هنر است)مهرداد وتعادل

(با توجه به موارد فوق  در می یابیم که کلید ساخت بهشت در روی زمین استفاده از علم هندسه است  وبرای ۵۹13حجازی،

بنا در ارتباط با نظام آفرینش -۵ناهای مسکونی را به شکلی طراحی کردکه : استفاده از نظم هندسی باغ در بناهای معاصر باید ب
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درواقع هدف اصلی باغ نیزهمین بوده و میتوان این ویژگی مهم را در بناهای امروزی نیز به کاربرد .باشد و تداعی کننده آن باشد

 .در واقع هندسه در خدمت هدفی واالتر قرار گیرد

طیل و نظم بنا براین اساس ،زیرا این نوع هندسه عالوه بر این که از نظر طراحی و اجرا و استفاده از هندسه مربع مست

محاسبه آسان می باشد ،نه آنقدر شلوغ است که باعث ازدحام ذهنی شود و نه آنقدر ساده است که فاقد غنای حسی باشد از این 

توجه به جهات اصلی  وجهت آسمان که -۹امل داشته باشد.رو استفاده از این نوع هندسه میتواند در بناهای معاصر هماهنگی ک

پیمون بندی -1یکی دیگر از ویژگی های باغ است و دلیل اقلیمی وعرفانی و روانشناسی دارد و امروزه نیز میتوان از آن بهره برد

 .در بنا و یا نظمی که کل بنارا در برگیرد

 

 و عمق ميدان در باغ ایرانی پرسپکتيو -3-7

باغ ایرانی وجود دارد که در طول بزرگتر آن کشیده شده است. این محور ستون فقرات باغ و مکان استقرار محوری در 

عناصر مهم کارکردی و شکل دهنده منظره اصلی آن است . پدید آوردن فضای تأمل از طریق مواجهه انسان با فضای بی انتها و 

ود تفرج، طلب نشاط ،سر خوشی و رهایی از قید های روزمره است. ساخت و پرداخت منظره بی کران و الیتناهی در عرصه محد

ساماندهی محور اصلی از طریق ایجاد پرسپکتیو های تشدید شونده و تکیه بر ایجاد عمق در فضا صورت می گیرد: خیابانی 

ه ،باغچه های پای درختان و کشیده تا افق، بدنه ای از درختان که عمق دید را فراهم می آورد، جوی آب که تا انتها امتداد یافت

هر عنصر دیگر در جهت تشدید پرسپکتیو ساماندهی می شود. همچنین شیب طبیعی زمین ،موقعیت مناسبی را برای قرار گیری 

کوشک در نقطه مرتفع فراهم می سازد که تأثیر از معنای فردوس در بهشت شداد می باشد. تفاوت زاویه دید انسان در جهت 

تر از خط افقی باعث می شود که نزدیک به نظر آید و ناظر را به ادامه مسیر ترغیب کند. برعکس هنگامی که فرد باالتر و پایین 

 .از کوشک نگاه می کند، فاصله طوالنی تر به نظر می آید و به باغ وسعت بیشتری می دهد

 

 عمق ميدان در باغها و نحوه استفاده از آن در بناهاي معاصر چرایی ایجاد -7-4

در باغهای ایرانی بیشترین تالش بر این بوده که باغ را به وسیله پرسپکتیو بزرگ تر جلوه دهند.برای درک بهتر دلیل این 

موضوع نگاهی به واژه اوکو در معماری ژاپنی می اندازیم.به دنبال بررسی ادیان در ژاپن نگاه به معماری سنتی و تاریخی ژاپن 

عالوه بر اصول فضاسازی،یک دسته مفاهیم فضایی را در خودداشته که قابلیت تبلوردر  حکایت از آن داردکه معماری ژاپن

کالبدهای مختلف را دارا هستندوبه گونه ای میتوان گفت کالبد وعناصر فیزیکی بنای معماری ابزاری درراستای ابراز این مفاهیم 

ی ایجادحائل و پوششی اغلب مات در اطراف محیط مورد دانست. اوکو به معنا می باشد.مهم ترین این مفاهیم را می توان اوکو

نظرجهت ایجاد فضایی مبهم و رازگونه است.به عنوان مثال گاهی انسان از پشت صفحات مات،هاله ای از فضاواتفاقات بیرونی 

ه ایجاد می رامشاهده میکند اما دسترسی به این فضاها توسط صفحاتی محدود شده است.لذا موجودیتی دست نیافتنی و رازگون

می نامند.مردم روستایی در ژاپن با نگاه به کوهستان و مشاهده چیزهایی که از دور دست به «اوکو »گردد. این نوع از فضا را 

وضوح دیده نمیشود،معتقد بر استقرار موجودیتی رازگونه در کالبد کوهستان هستند.این فضاها هنگام ورود به کوهستان گویی 

می باشد) آرین « اوکو»ر دست را از دست می دهند.چنین موجودیتی از فضا بیان دیگری از ناپدید شده و جلوه دو

( همین مفهوم را نیز میتوان در باغ ایرانی مشاهده کرد استفاده از ۵۹13امیرخانی،احسان رنجبر،محمد رشا پور محمدی،
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ه در انسان حس کنجکاوی و جستجو را به محورهای طولی و تشدید پرسپکتیو همه برای ایجاد فضایی رمزگونه بوده است ک

 وجود آورد و انسان در این جستجو در باغ خدا را می یابدو این که انسان ذاتا در فضاهای بازاحساس بهتری دارد.

حال برای ورود این مفهوم به بناهای معاصرنمیتوان ابعاد ساختمانها را بزرگ کرد زیرا درعصرحاظرایجاد این نوع 

لیل محدودیت های فراوان امکان پذیر نمیباشد،پس چگونه میتوان از این مفهوم استفاده کرد؟استفاده از صفحات ساختمانها به د

مات در نما باعث میگردد تا وقتی از خارج ساختمان به داخل نگاه می شود،فضا موجودیتی محو درپس صفحات مشاهده 

 به کار میرود در معماری ژاپن جهت بیان مفهوم سنتی اوکو گردد،امادرواقع موجودیت اصلی فضا مشخص نمی باشد.این شیوه

.(livittT,2005) رنگهاوعناصری که فضای داخلی را بزرگتر جلوه میدهند می توان در معماری بناهای  از شیوه ذکرشده و

 .مسکونی معاصرجهت نمایش ایده عمق میدان باغ بهره جست

 

 نتيجه گيري:

کامل آن از اهمیت اساسی استفاده از علم وهنرنهفته است.استفاده از تمامی عناصر برتری معماری ایرانی در ادراک 

معماری در هردو بعد علمی و هنری یک ویژگی ذاتی معماری ایرانی است که برآن اساس این شیوه معماری سنتی توسعه یافته 

ه خود مقدس است.در این مقاله تالش شده است.معماری ایرانی آینه ای است که زیبایی الهی رامنعکس می کند، آن زیبایی ک

است با شناخت باغ ایرانی و گذراز موارد ابتدایی ورسیدن به مفاهیم پایه دلیل و نوع ایجاد این باغها که جزو سرمایه های 

تابه فرهنگی مردم ایران است، بتوان از این موهبت در معماری معاصر برای برطرف کردن نیازها بهره جست. بی مناسبت نیست 

برخی نکات مرتبت با این موضوع اشاره کرد.اولین نکته بیان این موضوع است که با تعمق درفرهنگ ایرانی و اصول و ارزشهای 

آن میتوان به ایده ها،اصول و معیارهایی برای طراحی فضایی دست یافت،که ضمن آنکه واجد هویتی ایرانی هستند،میتوانند به 

رهنگ ملی ایفای نقش کنند.عالوه بر آن توجه به این موضوع ضرورت دارد که هرگونه غفلت از منظورتقویت اصول و ارزشهای ف

ذخایر و داشته های ملی،و به عبارت بهتر غفلت از به روزکردن داشته های خویش آنها را راهی موزه و منابع تاریخی کرده و 

 جامعه را فراهم خواهد آورد.زمینه رشدو الگوهای بیگانه و ظهورالگوهای بی هویت و بی ریشه در 
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