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چکیده

عناصر معماری منظر سرشار از رویکردهای متفاوت معمارانه است .تناسبات ،تضادها ،تقارنها ،تعالی و دیگر پارامترهای زیباییشناسی
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دارد و در کنار آن آرامش خاطر پیدا میکند و از طرف دیگر به وضوح میتوان دریافت که معماری منظر فقط در راستای زیباسازی
محیط گام برنمیدارد بلکه منظر و عناصر طبیعی را به گونهای طراحی میکند که بر روان فرد تأثیر مثبت داشته باشد .در این پژوهش
به بازشناسی رویکرد شفابخشی معماری باغ ایرانی در تناسب با شاخصههای مناظر شفابخش پرداخته و نسبت به بازخوانی این رویکرد
اقدام شده است .در این میان هم به معرفی پارامترهای شفابخشی توجه شده که به بهبود سالمت و افزایش میزان بهداشت روان بسیار
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مقدمه

امروزه کهدنیای ماشینی و صنعتی روزبه روز در تمامی عرصههای
زندگی بشر رخنه کرده ،فشار عصبی معنا و مفهوم پیدا میکند،
فشار روانی یا " استرس" حالتی درونی ناشی از خواستههای
فیزیکی یا موقعیتهای اجتماعی است که بالقوه زیانبار ،غیرقابل
کنترل یا فراتر از استعداد سازگاری فرد است .ارزیابی و کنترل
تصاویر ذهنی و برداشتهای انسان بدون در نظر گرفتن عوامل
تنشزای محیط طبیعی امکانپذیر نیست.
صدمات ناشی از تنش و بحرانهای عصبی در زندگی اجتماعی
پیامدهای جسمی ،روانی و اجتماعی بسیار زیاد با صرف هزینههای
گزاف به وجود آورده است و موجب شده تا پژوهشگران به تدوین
برنامههایی برای بازنگری و بازیابی طبیعت بپردازد تا با تلفیق
انسان و محیط طبیعی ،سالمت و بهداشت روان در جامعه نیز به
کیفیتی امیدبخش نزدیک شود.
ً
شفا ،اصطالح گستردهای است که ضرورتا به معالجه بیماری
اشاره ندارد .بلکه به عنوان روندی کلی برای بهبود اطالق میشود
که روح و جسم را با هم در نظر میگیرد .بنابر نظریه «کوپر
مارکوس» و «بارنس» در سال  ،1995شفا ،رهایی از عالیم
فیزیکی ،بیماری و ضربه روحی است و عاملی برای کاهش فشار
عصبی و افزایش میزان راحتی افراد قلمداد میشود.
باغ شفابخش ،چرا و چگونه؟

شفابخشی 1خاصیتی است که طی آن سالمت روان تأمین شده
و به کاهش استـرس و افزایش تجدید قوا میانجامد .همچنین
اصطالحی است که به طور مکرر برای مناظری به کار رفته که
آسایش را ارتقا داده و به حفظ سالمت کمک میکندو آنالیز
آنچه که روی بازدید کننده تاثیر می گذارد از اهداف آن است

...............................................................................

(.)Williams,1999

ارتباط میان منظر و سالمت برای مدت طوالنی در فرهنگها
و جوامع مختلف مورد توجه بوده است .حضور عناصر طبیعی و
مصنوع در مناظر به کمک حواس پنجگانه ،ادراک محیط را بر
انسان ممکن میسازد .این عقیده که مشاهده آب ،سبزه ،شنیدن
آوای حاصل از عناصر طبیعی (حرکت آب و آوای پرندگان)،
استشمام رایحه گیاهان و گلها و محرکهای چشایی و المسه،
پنج حس را تحت تأثیر قرار میدهد و با تمرکز آن میتواند
بر کاهش استرس مؤثر باشد ،در آسیای اولیه (چین ،یونان و
فرهنگهای رومی) نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است
( .)Velarde, 2007 :199منظر شفابخش در گذشته شامل
خلوت معنوی و مناظر زیبای طبیعی بوده ،در حالی که اخیراً این
اصطالح کنار گذاشته شده و فقط برای درمان و در بیمارستان و
درمانگاه استفاده میشود (.)Laws, 2009 :1827
در واقع باغ شفابخش 2به وسیله ارتباطی که از طریق حواس
مختلف با انسان برقرار میکند باعث شفابخشی شده و فشار
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روانی زندگی روزمره کاهش میدهد .درحقیقت میتوان گفت راز
موفقیت باغ شفابخش در کشش ذاتی انسان به سوی طبیعت،
احساس حیات و آرامش است (نیکبخت.)79 : 1383 ،
دادههای بدست آمده نشان میدهد متغیرهای زیادی از قبیل آب
و هوا ،صدا ،آب ،نور و حاشیة فضاها در تصمیمگیری به منظور
افزایش سالمت روان ،مؤثر است (.)Naderi,2005:156
مبانی نظری این پژوهش بر مبنای نوشتههای منظرین «گسلر»
با رویکرد درمانی (چشماندازهای شفابخش) شکلگرفته
است ( .)Gesler,1992: 740واقعیت این است که مردم
خود به خود در قبال محیط زیست سبز به خوبی پاسخ
میدهند .این نوع جذب محیطشدن را «جذب نرم» میگویند
( .)Kaplan & Kaplan,1989زمانی که طبیعت توجه افراد را به
خود جذب میکند سیستم اجرایی ،که توجه هدایت شده را کنترل
میکند ،استراحت کرده و افکار منفی جای خود را به افکار مثبت
میدهد .طوالنی شدن این وضعیت میتواند مسایل مهم از جمله
اولویتها ،اهداف و جایگاه فرد در مقیاس بزرگتر را تحریک کند.
این امر کمک میکند که فرد حس و جهت جدید را در زندگی پیدا کند
(.)Van den Berg, et al, 2010 : 1204
پیشینه تحقیق

«کاپالن» خستگی ناشی از ارتباطات روزمره و کسلکننده را
"خستگی روانی" مینامد که منجر به کجخلقی ،حساسیت ،بداخالقی،
کاهش تحمل ،افزایش اشتباه ،افزایش ریسکپذیری ،و موارد
دیگر میشود ( )Hartig, Mang, Evans 1996: 383و نیز
فرایندی که قابلیتهای فرد با نیازهای محیط ادراکی پاسخگو
نباشد ،تعریف میشود اگر موقعیت و یا واقعهای ناخوشایند و
ترسناک ،آرامش فرد را به چالش بکشد در نتیجه فشار روانی
3
رخ میدهد که معمو ًال با احساسات منفی همراه است .منظر
فرد را از تنش و استرس روحی رها کرده و سبب تجدید قوای
فرد میشود ( )Hansmann, 2007:214این دیدگاه در
مقابل پیشزمینه «اولریچ» مبنی بر نظریه کاهش تنشهای
عصبی و نظریه کاپالن مبنی بر نظریه تجدیدی قوای
( )Kaplan & Kaplan,1989منطقی بهنظر میرسد .طبق
این دیدگاه محیط طبیعی 4به صورت قیاسی منجر به ایجاد
حس تجدید قوا و رهایی از تنشهای عصبی میشود .به طور
خالصه ،اولریچ دریافت بهبود و رهایی از استرس شامل تغییرات
مثبت متعددی است که در سیستم فیزیولوژیکی و رفتار فرد رخ
میدهد ،اغلب در این مرحله بر عملکرد فرد هم تأثیر میگذارد
( .)Ulrich,1986:31مطالعات صورت گرفته نشان میدهد
که مشاهده مناظر طبیعی (محرک وجه دیداری و بصری) و
در معرض عناصر طبیعی قرار گرفتن (محرک حس المسه،
بویایی ،شنیداری) میتواند عوامل تنشزای روانشناختی را
کاهش داده و رفاه بیولوژیکی را افزایش دهد ،همچنین سبب
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بهبود اضطرابهای درونیشود .بسیار تأکید شده است که مناظر
خصوص ًا مناظر مالیم و مطلوب به سرعت احساسات فرد را بر
انگیخته و در رفع تنش فرد مؤثر است ،همچنین دوریگزینی از
عصبانیت ،خستگی و آسودگی از عالیم فیزیکی را به همراه دارد
(.)Parsons, 1991
مروری بر پژوهش محققان در بخش بازخوانی مناظر شفابخش
نشان میدهد که این مناظر عالوه بر ایجاد حس آرامش در
انسان ،او را به تمرکز حواس و اندیشه دعوت میکند .در این
تحقیق تالش شده با یافتن پارامترهایی به عنوان اصول طراحی
مناظر شفابخش و تطبیق این عناصر با شاخصههای باغ ایرانی،
افزایش انگیزهای برای بازآفرینی الگوی منظر باغ ایرانی و امکان
حضور مجدد آن به عنوان عاملی برای ارتقای نحوه ادراک
بازدیدکننده در محیط شهری معاصر را سبب شویم .در واقع
مکانی فراهم شود که مردم در مجاورت گیاه ،آب و سایر عناصر
از ازدحام انسانها و عناصر دستساختش جدا کند و با کنترل
حواس پنجگانه فرصتی برای بازیابی روان و آرامش از دست رفته
خود پیدا کند.

منفی بر کیفیت بهداشت روان میافزاید
(.)Van den Berg, et al, 2010: 1205
 .3گلها و گیاهان رنگین : 7انتخاب گیاه که بر مبنای اثر تحریک
احساس است؛ شامل شاخ و برگ و درختچه که در پس زمینه
به صورت رنگی دیده میشود بوتههای رنگی و معطر که حس
بویایی را تحریک میکند ،چمنهای صاف ،نرم ،و سطوح وسیع
جهت تأثیر مثبت محرک و درختهای بالغ همراه با سایه فراخ و
یا درختانی که محدودهها را مشخص میکنند ()Sad, 2003:58
خود به نوعی حواس را بر میانگیزد و در راستای تمرکز آن ،زمینه
آرامش ،خودآگاهی و گریز از اضطراب را فراهم میکند.
 .4گیاهان دارویی : 8اکثر تعاریف در ارتباط با مناظر و چشماندازها
براساس ویژگیهای خاک منطقه و ویژگیهای فیزیوگرافی بوده
و انسان به عنوان تجربهکننده چشمانداز نادیده گرفته میشود.
علیرغم اینکه مناظر با گیاهان دارویی ،در نواحی آب و هوایی
ویژه رشد میکند اما خواص درمانی حاصل از گیاهان دارویی
خوراکی بر ضرورت کشت و پرورش آن در مناظر شفابخش
میافزاید (.)Sõukand & Kalle, 2010: 209
 .5کاهش صدای نامطلوب محیطی به کمک نظام آوا  :آشنایی و
شناخت گیاهان باغ به طور مستقیم جانوران به ویژه پرندگان را
جذب خود میکند .آواز آنها با خلق آهنگ گوشنواز در باغ آنجا
را به محیطی دلپذیر تبدیل میکند .زمانی که باد در باغ میوزد
صدای ضربة آن به شاخ و برگ درختان ،طنین گوشنوازی ایجاد
میکند .مشاهده گیاهان و جانوران مانند پرندگان میتواند برای
مخاطب ریتمی آرامبخش ایجاد کند به گونهای که از تنش و
فشار رها شود (.)Ibid: 64
با پرورش گل و گیاهان و جلب توجه پرندگان ،فرصتی برای
حضور انسان در کنار پرندگان و گیاهان فراهم شده ،با اصوات
حاصل از این تجمع از جمله خش خش برگ درختان و آوای
گوشنواز پرندگان ،محیطی آرامبخش به وجود میآید و انسان را
از تنشهای روزمره رها میکند (.)Sad, 2003:58
 .6به حداقل رساندن ابهام : 9محیط باید به راحتی قابل درک و
فهم باشد ،یکمرتبگی و نظم محیط ،ادراک آن را تسریع و در
عین حال کششی به آن میبخشد که افراد را به کشف آن ترغیب
میکند و فضای فکری او را شکل میدهد.
محیطهای رمزآلود و پیچیده ،میتواند مورد عالقه فرد و
چالشبرانگیز بوده و بنابراین بر روی سالمت او تأثیرگذار باشد
( .)Naderi, Raman, 2005:155علیرغم پیچیدگی گونهای
از باغها مثل ژاپنی و چینی ،مطالعات متعدد نشان میدهد که
انتزاع در طراحی محیط برای فردی که استرس دارد قابل تحمل
نیست و باید مشخصههایی که به وضوح قابل شناسایی هستند
در طراحی آن دخالت داده شود تا بر خوانایی محیط بیفزاید در
واقع هنر انتزاعی در باغ و امکانات موجودش اغلب نامناسب است
(.)Tyson, 1998

روش تحقیق

در این تحقیق به توصیف محتوای کیفی مناظر شفابخش پرداخته
و اصول و مؤلفههای آن را مورد بررسی قرار میدهیم .بر مبنای
تطبیق پارامترها با نظام باغ ایرانی کیفیت فضایی به کار گرفته
شده را بررسی و واکاوی میکنیم.
طبق چارچوب تحلیل کالبد مناظر شفابخش هفت محور بر آن
برگزیدیم ،از یک سو به تعریف آن مؤلفه پرداخته و از سوی دیگر
هفت محور را در  3دوره تاریخی باغ ایرانی تطبیق میدهیم.
محورهای مناظر شفابخش

ارتباط انسان به مدد حواس پنجگانه با محیط و منظر فرصتی
برای تجربه فراهم میکند ،در طبیعت نیز حواس وی بکار گرفته
میشود اما در مناظر شفابخش به صورت هدفمند حواس انتظام
پیدا میکند .محورهای مناظر شفابخش حس یا حسهایی از
مخاطب را بیدار کرده و در نهایت در کنار هم حواس پنجگانه را
به تعادل میرساند.
 .1تنوع فضاها : 5گوناگونی فضاها به مخاطب فرصت تجربیات
مختلف میدهد .فضاهای جمعی و یا انفرادی مناظر شفابخش،
حق انتخاب را شدت میبخشد ( .)Volker, 2011: 9تعدد
فضاها ،منظرههای متنوعی برای دیدن ،شنیدن و بوییدن و لمس
کردن کلیه عناصر طبیعی ایجاد میکند که نوعی از احساسات
مثبت را افزایش داده و به کاهش استرس میانجامد.
 .2گونههای سبز گیاهی : 6فضای سبز میتواند برکاهش فشار
روانی و تنشهای اجتماعی حاصل از آن مؤثر باشد .این ویژگی
نوعی متغیر متعادلکننده است که ارتباط میان این متغیر با افکار
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جدول .1طبقهبندی تأثیر شاخصههای مناظر درمانی بر سالمت .مأخذ  :نگارندگان.

Table1. A classification of characteristics of landscape therapy on healthcare. Source: authors.

شاخصه مناظر
درمانی

محقق

وضعیت شاخصه در مناظر درمانی

گزارشی ازچگونگی تاثیر در
سالمت

تنوع فضایی

Grahn et al
() 1997

زمین بازی مدرسه با درجه باالیی از فضای سبز

کاهش میزان بیماری  /به حداکثر
رساندن قدرت تمرکز /بهبود عملکردها

پخش مواد سبز و
گیاهان دارویی

)Hartig et al (2003

وجود چشم اندازی از درختان و طبیعت

کاهش استرس و بهبود رفتار و حاالت/
کاهش فشار خون /کاهش خشم و
عصبانیت

Kaplan
)(1993

چشماندازی با عناصر طبیعی

تاثیر قوی در رضایتمندی و ترمیم و
بهبودی  /کاهش ناامیدی  /افزایش
صبر  /زندگی و نهایت سالمت کلی

lohr and
)pearson- mims (2006

چشمانداز شهری با فرمهای مختلف درختان (گرد -مخروطی)

واکنش مثبت عاطفی در فضاهای
شهری با درخت در مقابل فضای شهری
با اشیا بی جان  /کاهش فشار خون /
پاسخ مثبت عاطفی در مقابل شکل گرد
و مخروطی درختان

Otto son and grahn
)(2005

باغ با میوههای قدیمی ،طبیعت باالیی از تنوع گونههای گل

افزایش قدرت تمرکز  /تاثیر مثبت بر
ضربان قلب

tennessen & imprich
)(1995

درختان -چمن -بوته و دریاچه

افزایش میزان توجه مستقیم

تشویق به تمرين

staats, et al
)(1997

چشماندازهای جنگل با تراکم گوناگون (راه در مقابل قطع راه)

افزایش لذت  /دسترسی زیاد  /تفاوت
واکنش در تراکم کم و زیاد

کاهش صدای
نامطلوب محيطی به
کمک نظام آوا

)Diette et al. (2003

چشماندازهای طبیعی -چمنزار به همراه صدای طبیعت

کسانی که در معرض طبیعت و صدا
قرار می گیرند بطور قابل مالحظهای
دردشان کاهش مییابد.

به حداقل رساندن
ابهام (خوانایی)

Nakamura and fujii
)(1992

پرچین

استفاده از پرچین ایجاد آرامش میکند
در صورتی که این حصار به صورت
بلوک بتنی باشد ایجاد استرس میکند.

)Laum and et al (2003

محیطهای طبیعی -ساحل

تاثیر مثبت در ضربان قلب

Ulrich, et al
)(1991

چشماندازهای طبیعی -سبزیجات با آب

کاهش خشم و ترس  /بهبود سریع
وکامل  /کاهش ضربان قلب

پخش گل ها و
گیاهان رنگین

..............................................................................

ظهور آب در
گونههای مختلف

 .7ظهور آب در گونههای مختلف  :جوانب مهم درک و شناخت
جسمانی فضای آبی شامل صدای آب ،رنگ و شفافیت ،حرکت
و محتوای آن است .مردم صدای آب را تحسین کرده و آن را به
انواع اصوات طبیعی و خاص ترجیح میدهند .شنیدن صدای آب و
صدای غرش و شرشر آن سبب ایجاد احساس آرامش و امنیت در
افراد و همچنین تجدید قوا و رهایی از فشارهای روانی و انرژی در
فرد میشود .واکنش احساسی فرد نسبت به آب به دلیل خالصی و
سردی آن است که حس تازگی و خنکی را القاء میکند .این عوامل
ادراکی موجب باالرفتن انرژی و حرارت جوانی شده و در این صورت
اگر فضای آبی بهعنوان منظرة مثبت و ارزشمند درنظرگرفته
شود ،آن محل برای مشارکت اجتماعی اولویت داده میشود.
(.)Volker, 2011:2
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اثر شفابخشی باغ ایرانی

با بررسی تأثیر منظر باغ بر سالمت و بهداشت روان انسان ،به
بیان ویژگی باغ ایرانی میپردازیم که اصالت آنها ایجاد حس
آرامش است .باغ ،این پدیدة شادیآفرین و آسایشبخش سودآور،
از نخستین روزهای تاریخ در حیات اجتماعی و اقتصادی و زندگی
خانواده ایرانی سهم بسزایی داشته است (پیرنیا1378 ،ب.)14 :
هدف کلی باغ ایرانی وصول همنشینی با طبیعت است که به
صورت کششی در نهاد انسان وجود دارد (دانشدوست.)214 : 1369 ،
بازخوانی محورها با باغ ایرانی

حال به بازاندیشی پارامترهای مناظر شفابخش در باغ ایرانی
میپردازیم .با مرور بر نظریات محققان و باغشناسان ،شاخصة

Vol.9/No.23/Winter2013/Studying the Application of Healing Landscapes in Persian Gardens /31-40

..............................................................................

هر پارامتر را در باغ ایرانی برمیگزینیم ،که باعث حس رهایی و
آرامش در افراد شده و به نوعی شفای جسم و روح را به همراه
دارد .در نهایت به بررسی تطبیقی نمونههایی از باغ ایرانی (3
نمونه از هر دوره تاریخی) اشاره میکنیم.
 .1تنوع فضایی  :باغ ایرانی محدودهایست محصور ،با دیواری به
عنوان مرز بین عرصه داخل و خارج ،سایه و رطوبت باال که نهایت ًا
فضایی فرحبخش نسبت به محیط گرم پیرامون خود به وجود
میآورد (مسعودی)104 :1382 ،؛ گیاه ،آب ،ابنیه در نظام معماری
مشخصی با هم تلفیق شده و محیطی مطلوب ،ایمن و آسوده
برای انسان ساخته میشود (شاهچراغی.)41 :1389 ،
در طراحی معماری ایرانی همه فضاها از استقالل و تشخص
برخوردار بوده و هیچ فضایی بدون هدف رها نشده است
(حیدرنتاج .) 90 : 1389 ،به عنوان مثال در اطراف مکانهای
تجمع یا نشستن در باغ درختان سایهافکن کاشته میشود ،در
برخی شهرها به این مکانهای نشستن "بنهگاه" گفته میشود
که نشیمن تابستان است (پیرنیا به نقل از شاهچراغی.)72: 1389 ،
ترکیب بافت ،فرم ،رنگ و عملکرد ،تنوع را باعث شده که کمبود
آن یکنواختی و ازدیاد آن سردرگمی را به همراه دارد این همان
ویژگی مؤلفة تعدد فضایی با منظر متنوع است که در فرد ایجاد
واکنشی مثبت در تقابل با محیط میکند.
 .2گونههای سبز گیاهی  :گیاهان در باغ ایرانی به عنوان
مهمترین عنصر و اساسیترین عامل شکلدهنده و زینتبخش
شناخته میشوند (دانشدوست )219 : 1369 ،و با اهداف متفاوتی
از جمله سایهاندازی ،محصولدهی ،تزیین باغ به کار میروند
(محمودی نژاد و دیگران .)74 :1388 ،همچنین همزیستی
گیاهان مختلف در کنار هم و کاشت درختان به عنوان فیلتر
در مقابل هوای خشک بیرون باغ از ویژگیهای باغ ایرانی است
(دیبا و انصاری .)41 :1374 ،کاشت گیاهان سبز ،عناصر مصنوع
سخت و خشن را به حداقل رسانده ،موجب پدید آمدن غنای
حسی در محیط میشود و در فرد ادراکی خوشایند و دلپذیر را
فراهم میکند .همچنین با غلبه بر محیط مصنوع ،سالمت روان
فرد را منجر میشود (.)Van den Berg, et al, 2010 : 1204
 .3گلها و گیاهان رنگین  :گلها و گیاهان با تنوع رنگی زیاد،
ترکیبهای رنگی متنوعی در فصول مختلف سال بهوجود
میآورد که به نوعی وجه تمایز باغ ایرانی نسبت به باغهای دیگر
سرزمینهاست .همچنین این موضوع ،ترکیبهای گوناگون از
بافت ریز یا درشت به وجود میآورد که هم بر کیفیت بصری و
منظر تأثیر میگذارد و هم تنوع در حس المسه را منجر می شود
(شاهچراغی.)71 :1389 ،
تنوع گلها در باغهای ایرانی بهجا مانده از دوران صفویه که
طی آن گونههای زیادی از گلهای مغرب زمین به ایران آورده
میشد ،بیشتر به چشم میخورد (حیدرنتاج .)66 :1389 ،همچنین
کاشت گلهای رنگین ،تأثیری ویژه در ذهن به مثابه اسباب

ادراکی دارد ،به طوری که رنگهای گرم برای شادابی و تحرک
و سرزندگی و رنگهای سرد برای بزرگتر نمایاندن باغ استفاده
میشود .بر این اساس التفات به نوع رنگ و اثربخشی روانی آن
میتواند در نوع کاربری باغ و نحوه استفاده کاربران تأثیرگذار
باشد و آنها را به حرکت و پویایی یا سکون و مانایی وادارد
(محمودی نژاد و دیگران .)133 :1388 ،ادراک شکل ،فرم ،رنگ
و بافت گل و گیاهان به نظم دهی حواس انسان میانجامد.
همچنین لذت حاصل از آن ریشه در ارزشهای حسی انسان دارد
که خود هم قابلیت دعوت به محیط را داراست و هم فرد را به
تمرکز هدایت میکند (شاهچراغی.)162 :1389 ،
.4گیاهان دارویی جزیی از طبیعت است و از بدو خلقت پیوندی
سخت و چندجانبه با دنیای رنگارنگ گیاهان برقرار میکند .قطع ًا
طبیعت برای هر بیماری ،گیاه مداوای آن را بهوجود آورده است
و انسان هرچه به طبیعت نزدیکتر شود ،آرامشش بیشتر میشود
(جعفرنیا .)8 :1385 ،مروری بر مطالعات پژوهشگران گیاهان
دارویی نشان میدهد شناخت گیاهان دارویی و استفاده از آن
برای درمان بیماریها پیشینهای شرقی دارد و در طول تاریخ و
سیر تدریجی تحوالت علمی ،در درمان و شناخت مواد مؤثر نقش
داشتهاند (ولیزاده.)9 : 1389 ،
مناظری که شامل رستنیها صرفنظر از زیبایی خاص خود،
گنجینهای پربها برای بشر محسوب میشود ،چراکه انواع
فرآوردههای غذایی و دارویی را برای بشر به ارمغان میآورد
(کریمی .)2: 1386 ،علیرغم رشد گیاهان دارویی در طبیعت به
صورت خودرو ،کشت گیاهان دارویی خوراکی و عطر و اسانس
برخاسته از آن سیستم عصبی را تحریک کرده و آرامش انسان و
تسکین روان وی را به همراه دارد.
گونههای مختلف گل و گیاه از جمله گل ابریشم و نسترن
معطر در باغ ایرانی بسته به خواص درمانی و عطر خود
جایگاهی برای کاشت و پرورش داشتهاند (پیرنیا)9 :1373 ،
"بنهگاه"" ،میانکرت" ،و  ...از جایگاههای کشت این گیاهان
بوده (شاهچراغی )67 :1389 ،جدول  2به معرفی مختصری
از گونههای مختلف و مکان کاشت گلها و گیاهان و درختان
پرداخته و خواص درمانی آنها را برمیشماریم :
 .5کاهش صدای نامطلوب محیطی به کمک نظام آوا  :اصوات
طبیعی و خاص بعد جدیدی به باغ میبخشد .صداها هم به
انفصال محیطها از هم تاکید میکند و هم فضاها را به هم
پیوند میدهد .این تمایز کیفی محیط عوامل تنشزایی محیطی را
کاهش داده و حس آسودگی و تسکین را می افزاید.
عبور نسیم باد از میان شاخ و برگ درختان و گیاهان متناسب با
ویژگی شکلی و نیز مکان استقرار ،آواهای ویژهای ایجاد میکند
(شاهچراغی .)72 :1389 ،حرکت آب و پنهان و پیدا کردن آن
در سطح باغ عالوه بر نمایش آن ،اصوات گوناگونی نیز در باغ
میآفریند .انواع درختان و گیاهان موجب جلب پرندگان در فصول
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جدول  .2نمونهای از گیاهان دارویی و خواص آنها .تدوین  :نگارندگان.
گونه
گیاهی
گیاه

گل

..............................................................................

درختان

Table 2. An example of medicinal plants and their properties. Codification: Autours.

نمونه هایی از
گیاهان دارویی

نام علمی

نمونه هایی از خواص درمانی

نعنا

Mentha spp

آرام بخش و مسکن  -ضد تشنج -ضد اضطراب

شاه تره

Fumariaceae

تصفیه کننده خون  -تب بر  -اشتها آور  -بهبود کار کبد

رازیانه

Foeniculum Vulgare

افزایش فعالیت مغز  -درمان تب مزمن  -بهبود قوه بینایی  -درمان سردرد

گل سرخ

Rosa spp

تقویت اعصاب  -درمان اضطراب و افسردگی  -جلوگیری از حمله ترس

گل ساعتی

Passifloraceae

برطرف کننده بی خوابی  -داروی آرامبخش و ضد اضطراب  -کاهش دردهای عصبی

چای

Hypericum Perfratum

ضد افسردگی  -رفع خستگی  -تقویت سیستم ایمنی بدن

گل بنفشه

Violaceae

ضد سرماخوردگی  -درمان فشار خون  -تصفیه خون

نارنج

Rutaceae

آرامبخش و ضد اضطراب  -تقویت کننده حافظه  -ضد تشنج

بلوط

Fagaceae

تقویت عمومی بدن  -درمان کم خونی -طبع سرد

عناب

Rhamnaceae

آرام کننده عصاب  -خواب آور -تقویت حافظه  -برطرف کننده افسردگی  -تقویت کبد

زیتون

Olea europaea

تقویت حافظه  -درمان سردرد  -کاهش فشار خون  -درمان کبد

مختلف سال و آکنده شدن فضای باغ از آوای خوش آنها آکنده
شود .برای ایرانیان لذتی باالتر از این نیست که در باغ گردش
کنند و آوای بلبالن را بشنوند (ویلبر.)33 :1348 ،
 .6به حداقل رساندن ابهام  :باغ ایرانی عبارت است از ترکیب
ساده و موزون ،رابطه صحیح و استوار ،نظام هندسی مشخص،
خطوط عمود بر هم ،تختکرتهای چهارگوش ،شبکه مترنم
جهتدار آب که در فضای باز و پوشیده وسعتیافته است
(شاکری.)132 :1382 ،
نظام ساختاری هنری باغ ایرانی تنها به شکل ظاهری برای
سازماندهی کالبد باغ محدود نمیشود ،بلکه در مقام ابزار انتزاعی،
در ذهن آدمی نیز رابطهای ایجاد میکند که قابل بررسی است.
چرا که هندسه مباحث بسیاری جدی مثل نظم و رابطه و مناظر
را میآفریند و رابطه بین باغ و فضای فکری آدمیزاد را شکل
میدهد .زمانی که در باغ ایرانی حرکت میکنیم دورترین نقطه
باغ نزدیکترین نقطه آن به نظر میرسد .این میتواند هندسه
هم باشد ولی هندسهای که ذهن آن را میتواند بفهمد (فالمکی،
 .)4 :1383رعایت اصول طراحی (خط ،فرم ،بافت رنگ ،مقیاس
و )...عالوه بر بهبود بصری ،در بهبود هویت تصویری نیز اثر
میگذارد و افزایش خوانایی ،در انگاشت ذهنی بینندگان را ممکن
میسازد.
 .7ظهور آب در گونههای مختلف  :یکی از مشخصههای مهم باغ
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ایرانی تمایل زیاد به نمایش آب است و معمار باغساز بازیهای
غریبی با آن میکند (پیرنیا .)6 :1358 ،حرکت ،رنگ آب ،صدای
آب ،موج آب (شکل آب) و حتی وجود آب در حوضهای کوچک
و بزرگ و با شکلهای گوناگون امیدبخش و زندگیساز است
(دانشدوست.)266 :1369 ،
آوا و نمایش آب ،حواس مخاطب را جلب کرده و او را از محیط
تنشزای بیرون جدا میکند ،صدای آب ،زیباییشناسی حسی،
فرمی و هم نمادینی را به همراه دارد بر روان انسان تأثیر مستقیم
میگذارد (شاهچراغی .)166 :1389 ،از آن نمونه میتوان فواره،
آبشار ،جوی ،نهر و ...را نام برد (محمودینژاد و دیگران.)132 :1388 ،
هرچند صدای آب در بعضی از باغهایی چون کشمیر از اهمیت
بیشتر برخوردار است اما این نکته در باغ ایرانی نیز قابل تأمل
است.
پس در باغ ایرانی در عین آنکه در مکان زمینی قرار یافتهایم
بدون فرافکنی ذهنی ،آدمی با ساحت مقدس پیوند پیدا میکند
و حس آرامش و خالی از هر تنش ،همراه با حضور در محیطی
تفکربرانگیز به او القا میشود .به این ترتیب سایة نظام ساختاری
باغ ایرانی را در مناظر شفابخش به وضوح میتوان مشاهده کرد
و باید تمهیداتی برای افزایش این مناظر در سطح مصنوعات
بشری اندیشید.
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جدول  .3باز خوانی مؤلفهها با باغ ایرانی .مأخذ  :نگارندگان.
دوره

باغ
باغ ارم
)نعیما)95 : 1385: ،
باغ واقع در محیطهای
هموار
)سلطانزاده)48 : 1378 ،

تیموری

باغ دلگشا
)نعیما(100 : 1385 ،

جهان نما
(نعیما)119 1385: ،

باغ هشت بهشت
(نعیما)74 : 1385 ،

صفوی

باغ فین کاشان (باغ شاه)
(نعیما)140 1385: ،
باغ واقع در محیطهای
هموار
(سلطانزاده )1378:48،

باغ چهل ستون
(نعیما)71 : 1385 ،

قاجار

گلشن طبس
(نعیما)193 :1385 ،

شاهزاده ماهان

پخش مواد سبز

گل ها و گیاهان رنگین

سرو نارنجمرکبات)نعیما)99 :1385 ،
کاج -چنار

گل کاری فصلی)روحانی)39 :1383،

نارنجستان لیمو پرتقال )نعیما )1385:100 ،(جوادی)120 :1383 ،

 درختان نارنج انار -سرو (جوادی )112 : 1383،

 چنارهای بلند(جوادی)67 : 1383 ،

گل نرگس کنار نهرها وخیابانها
باغچههای گل کاری ازهر نوع گل فرنگی و ایرانی

باغ پر از گلهایرنگارنگ
 ریاحین گوناگون(جوادی)110: 1383 ،

 گلهای سرخ -یاسمن

کاهش صدای
نا مطلوب محیطی به کمک نظام آوا
 استخر بزرگ با ساکن کردن آب،فضای رسمیتر و در عین حال سکوتی
را سازماندهی میکند.

 صدای غلغلة پر قدرت آب کهافسارگسیخته در رگ شبانة باغ جاری
است در ذهن به یاد میماند
و آوای گنجشکها و سایر پرندگان
سکونت گزیده در درختها
(جوادی)119 :1383 ،

به حداقل رساندن ابهام (خوانایی)
 طرح متقارن باغ شامل یکمحور طوالنیست که به صورت
نهر بزرگی کوشک اصلی را به
کوشک پایین باغ متصل میکند.
(جوادی)39 : 1383 ،

 محور بصری واضح بینکوشک و باغ

ظهور آب به گونههای
مختلف
 جویی در میان ردیفی ازدرختان سرو
–گذر جوی از حوض خانة
کوشک اصلی
 -استخر بزرگ

 حضور آب در حوضچه ها رسیدن حوضچه هابه آبشار
)جوادی)118 : 1383 ،

 طرح و اسلوب آن بر چهارخیابان است(نعیما)118 : 1385 ،

حوض و فوارهای جوشان منتهی شدن آب حوضها به آبشار

 باغ مستطیل شکل و طولشدر جهت شمال جنوب بوده
 شامل یک محور طولی اصل ودو محور عرضی

 استفاده گسترده و متنوعاز آب در فضاسازی
 حضور حوض مرمرینزیبایی در ایوان شمال

 انواع اصوات آب -آوای پرندگان

 ترکیب خردمندانه و منظم وسازمان هندسی
 سادگی مزین به نظم و تناسبکه از قواعد باغ ایرانی است
(جوادی)72 : 1383 ،

 استخر مرکزی به منزلهمحوری هدایتکننده
 استخری بزرگ با فوارهفراوان(جوادی)43 : 1383 ،

 باغ طرحی تقریب ًا مربعی دارد وآرایش اصل آن مبتنی بر  3محور
شرقی -غربی است
(جوادی)57 : 1383 ،

 -ایجاد انواع آواها و اصوات

 آوای خوش ریزش آب از منفذچلیپاواری که در مرمر سقف ایجاد
کردهاند تماشاگر را آرامش و آسایش
میبخشد
 فواره حوض بزرگ وسط با جهش بلندفضا را از موسیقی آب میآکنده است

 سرو کهن(جوادی)77 : 1383 ،

 گلهای رنگین(جوادی)77: 1383 ،

کاج نارون افرای سیاهچنار عرعر تعداد معدودی درختان توت وسرو و تبریزی

 بوته های رز گلهای فصلی مانندبنفشه  ،مینا  ،شب بو

 صدای جهش آب درحوض وسط تاالر صدای شرشر آب از دهان شیرهادرچهار گوشه صفای خاصی به این
عمارت میدهد.

 استخر عریض جلویایوان.

 گلکاری(جوادی )183 : 1383 ،

 -محصوریت و جلب توجه شنوایی

 برای ایجاد تقارن در باغ پلههارا در بخش شرقی طراحی شده
(به نقل از ویلبر)183 :1383 ،
 بنای هشت گوش مشتمل برمحوطه مرکزی و چهار شاهنشین
بزرگ به شیوه عهد زندیه

 استخری با بزرگی بیشاز حد ،این باغ را به نام شاه
گولی معروف کرده است
(جوادی)181 :1383 ،

نخل سر به هوا کشیدهدرختان پرتغالنارنج سرو -بید (نعیما)190 : 1385 ،

بوتههای گل سرخاطلسی سفید(نعیما)190 : 1385 ،

 زمزمه جوی آب و پرندگان(جوادی)154 : 1383 ،
سه فواره پر آب و پر سر و صدا درامتداد درازای استخر وجود دارد که
حرکت و ریزش آب را دنبال میکند
(جوادی)157 : 1383 ،

 خطوط اصلی باغ به صورتدو خیابان بزرگ یکی در محور
ورودی و دیگری در میان باغ و
عمود بر آن است که باغ را به
چهار مربع بزرگ تقسیم میکند
(جوادی)157 : 1383 ،

 جوی بزرگی که باغ برامتداد آن شکل گرفته
(جوادی)157: 1383 ،

سرو چنار درختان میوه سپیدار تبریز( جوادی)196: 1383 ،

 باغچههای گل گلهای پراکنده درکرتهای میوه
(جوادی)195 : 1383 ،

 با آبشارهای پر جنب و جوش وفوارههای بلند موسیقی دلنشین را
میآفریند
(جوادی)190 : 1383 ،

 سایهاندازی سطوح بر محورحرکتی

 آبشارهایی مکرر حوضچهها و حوضبزرگی به شکل بیضی خود
از ظهور مکرر آب خبر
میدهد.
(جوادی.)195 : 1383 ،

 درختان بید سنجد تبریزی  -درختانمیوه
(جوادی )1383:183 ،

..............................................................................

باغ شاه گلی
(نعیما)276 1385: ،
باغ آبی
(سلطانزاده)51 :1378 ،

Table 3. Review parameters Persian garden. Source: author
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نتیجهگیری

جامعه سرشار از چالشهایی است که عوامل استرسزا و بیماریهای ناشی از آن را به همراه دارد ،مطالعات انجامشده تا حدودی
راهحلهایی برای کاهش استرس و افزایش بهبودی از طریق مناظر طبیعی ارایه میکند .در این میان کنشی بین انسان و طبیعت ،فضایی
پاک و غرق آرامش و خالی از هر تنشی پدید میآید.
تمامی نظامهای موجود در طراحی منظر طبیعی ایرانی تأثیر مستقیم بر حواس پنجگانة انسان دارد و به طور همزمان تحریک حواس
را تشدید میکند عوامل تحریک کننده از جمله بازی با نور و سایه ،عطر گیاهان ،لمس خنکی هوا و شنیدن آوای طبیعت ،حواس وی
را تحت تأثیر قرار میدهد  .این نظام در نهایت به تمرکز حواس ،کسب آرامش و ایجاد فرصتی برای تأمل در انسان منجر میشود.
درست است که مراحل بهداشت روان در درون انسان اتفاق میافتد اما عوامل آن را اغلب توسط آنچه در اطراف انسان است تشکیل
میدهد ،بنابراین تحقیق بر روی منظر طبیعی قابل چشمپوشی نیست.
در این تحقیق به بیان مؤلفههای ضروری یک منظر درمانی پرداختیم و بهوسیله تطبیق آنها با شاخصههای تشکیلدهنده باغ ایرانی به
نظام معماری باغ به عنوان منظر تأثیرگذار بر سالمت و بهداشت روان فرد رسیده و بر طراحی و بازآفرینی آن در محیط شهری تأکید
کردیم .مقاله با بررسی تطبیقی در نهایت به شناخت ارزشهای شفابخشی باغ ایرانی میرسد .چنانکه در طراحی فرمهای محیطی،
احساس مخاطب نسبت به نگرش شخصی طراح باید در اولویت قرار گیرد.
با این حال با پیشرفتهای زیادی که در درک و شناخت ما از رابطه میان چشمانداز و سالمت بشر بدست آمده یک سؤال کلیدی و
اساسی همچنان باقی مانده و آن این است که یک منظر چگونه میتواند در سالمت روان تأثیر گذارد؟
پینوشتها

..............................................................................
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عالوه بر این برای سالمت و تندرستی انسان اهمیت قایل است.
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Abstract

Landscape architecture elements are the product of different architectural approaches. Proportions, contrasts, conjunctions, elevation and other aesthetics parameters abound as in any other art. But in most cases, the functional approaches to
landscape architecture elements have been ignored. Therefore, the present paper attempts to compare the healing effect of
the architecture of Iranian gardens with that of other modern gardens. The healing parameters which boost general mental
health are introduced and the results of case studies with these parameters are given herein. On the one hand, taking joy in
gardens is a special feature of human meaning that man has a tendency toward nature and reaches peace and tranquility in
it and on the other hand it can be obviously understood that architecture doesn’t just aim at beautifying the environment
but also designs scenes and natural elements in a way to induce positive effects upon man’s soul. This feature is considered as motivation of mans’ contact with nature. Development of this relation can be searched in healing gardens. Goslar
( 1991), in his book entitled “cultural geography of health and cure “ considers this healing perspective and the influence
of environment on individuals . He believes that factors such as nature , constructed environments and green spaces are influential in man’s spiritual health. Throughout this investigation, we refer to some cases of influence of vision on soul such
as Ulrich’s theory of decreasing stress and anxiety. He thinks that natural environment creates a sense of refreshment and
relief from nervous tension. In general, stress or spirit pressure is an interior mood which rises from physical wishes or
social situations and is potentially destructive, uncontrollable and is dependent on more that one’s accommodation. So he
introduced the mentioned descriptions for this word as a process not as a result. Also Kaplan explains the environmental
influence on human and emphasizes that we can reach spiritual restoration by change in natural environment. According
to this viewpoint, natural environment can decrease spiritual pressure and is influential in spiritual improvement. Injuries
arising out of tension and nervous crisis are the result of environmental change. Physical and spiritual consequences as
well as pressures and exhaustion resulting from this crisis has encouraged the investigators to focus on nature and its effects on man’s mental health. Through these efforts and using mental health theories, one can achieve reorganization of
spaces and improvement in the environmental quality. Since the aim of a healing garden is spiritual tranquility, the goal of
this study is recognizing the healing effect of Iranian garden model. Perhaps this model can be used in contemporary urban designing. By means of connection with man through different senses, a healing garden creates a healing effect which
is influential in decreasing spiritual pressures of daily life .It can be said that the secret lies in in man’s attraction toward
nature, liveliness and tranquility. In this paper, in addition to describing the quality concepts of healing landscapes, I will
explain the principles and factors shaping up these landscapes through seven sections from and will study these seven
sections in three historical periods (Teiemouri , Qajar and Safavieh ) of Iran. Analysis of healing landscapes in Iranian
garden model indicates that there is a close relation between these landscapes and man’s health. Through this comparative study we recognized the values of healing Iranian gardens. However, a lot of improvements have been achieved in
our understanding and knowledge about the relation between landscape and human health. A key question is that how
landscape can be influential in spiritual health?
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