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چکیده
در طی سده اخیر، واژه مکان همراه با طیف وسیع معانی، تقریبًا در تمامی فضاهای معماری مطرح شده است. ساخت مکان، به معانی و 
باورهای انسان تجسد بخشیده و ارتباط عمیقی با ساحت های وجودی انسان و ارتباط وی با محیط اطراف خود دارد. از این رو پرداختن 
به چگونگی ارتباط انسان با طبیعت به صورت تحدید شده در حوزه منظر و شناساندن نوع ارتباط شکل گرفته، گام اولیه در بررسی مفهوم 
مکان است. از سویی دیگر، باغ ایرانی به عنوان نمونه متعالی از منظر ایران، تصویر باورهای انسان ایرانی ـ اسالمی در بطن تاریخ است 

که علی رغم نامالیمات، همچنان به عنوان الگویی موفق از آن یاد می شود. 
بدین منظور، پژوهش حاضر در تالش است تا با بررسی عناصر باغ ایرانی، و تطبیق آنها با مفاهیم و اجزای مکان کیفیت هاِی واجِد 

معناِی روح مکان در باغ ایرانی را شناسایی کند. 
نگارندگان این مقاله، به سبب باور به ارتباط ناگسستنی انسان و محیط، از رویکرد پدیدارشناسانه نسبت به مفهوم مکان و باغ ایرانی 

استفاده کرده اند. روش تحقیق در این کار، روش توصیفی ـ تحلیلی و ابزار جمع آوری اطالعات، کتابخانه ای بوده است. 
نتایج، حاکی از آن است که هر کدام از اجزای باغ، عالوه بر دارا بودن کیفیت هایی شناخته شده، به سبب داشتن کیفیت های الهوتی 
القای حس مکان به مخاطب نقش به سزایی دارند. مفاهیمی چون محصوریت،  تاریخی، در جهت  بار معنایی و  انضمام  به  و قدسی 
گستردگی، هندسه و فضا که از ارتباط بین عناصر باغ ایرانی به وجود آمده اند، دارای کیفیت هایی مادی و معنایی هستند که باغ ایرانی 

را واجد حس مکان )روح مکان( می کنند. 
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مقدمه 
“و کسانی را که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، به باغ های 
درختانش جاری  پای  از  نهرها  که  باغ هایی  وارد می کنند.  بهشتی 
است، به اذن پروردگارشان، جاودانه در آن می مانند و تحیت آنها در 

آن »سالم« است" ) سوره ابراهیم، آیه 23(
تنها  و  اولین  شاید  می آید،  میان  به  ایرانی  منظر  از  سخن  وقتی 
کلمه ای که در اذهان نقش می بندد، واژه باغ ایرانی است که به رغم 
تحقیقات بسیار در مورد آن، چنانچه انتظار می رود از جایگاه مناسبی 

در طراحی های منظر برخوردار نبوده است.
 باغ ایرانی، در پس ارزش های نهان خود، تنها به هندسه کالبدی 
شناخته می شود؛ هرچند این هندسه قوی، متفکرانه و منتج از اصول 
ولی  نیست؛  برخوردار  اهمیت کمی  از  و  بوده  و کشاورزی  آبیاری 
و  هویت ساز  سایر خصوصیات  لحاظ  بدون  آن  به  پرداختن صرف 
مفاهیمی همچون مکان، روح مکان، کیفیت های قدسی آن و ... که 
باعث تداوم باغ ایرانی در اعصار مختلف شده است، تقلیدی صوری 

و کاری ناتمام خواهد بود.
از طرفی، بررسی عناصر باغ ایرانی به تنهایی و عدم توجه به ارتباط 
این عناصر با یکدیگر و ارتباط با زمینه پیدایش باغ به سبب معانی 
طی  آن  ماندگاری  و  اعتبار  درجه  از  می تواند  موجود،  مفاهیم  و 

سال های متمادی بکاهد.
پدیده های  و  انسان  به  نسبت  کل نگر  دیدگاه های  اهمیت  قطعًا 
هستیارتباط عناصر باغ و کیفیت های ناشی از کنار هم قرارگرفتن 
عناصر، می تواند در شناخت عوامل تأثیرگذار در ارتقاء مفهوم روح 

مکان )حس مکان( در باغ ایرانی نقش اساسی ایفا کند. 
شاخص  و  طبیعت  با  انسان  ارتباط  انواع  بررسی  با  نوشتار،  این 
کردن رابطه ای که منجر به ایجاد روح مکاِن باغ ایرانی شده است 
رویکرد  از  استفاده  با  یکدیگر  با  باغ  عناصر  ارتباط  تحلیل  نیز  و 
آن  در  محیط  و  انسان  جدایی  که  رویکردی   =( پدیدارشناسانه1 

مطرود است( در پی یافتن پاسخ به سوال زیر است :
مکان  روح  حامل  را  آن  ایرانی،  باغ  از  محیطی  کیفیت های  چه 

می سازند؟
در این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام می پذیرد. برای 
تشخیص جایگاه انسان در ارتباط با طبیعت و نوع تسخیر آن توسط 
انسان، ابتدا انواع ارتباط انسان با طبیعت مورد بررسی قرار گرفته 
عنوان  )به  طبیعت  با  انسان  برخورد  نوع  در  ایرانی  باغ  جایگاه  و 
روح مکان انسان ساخت( بیان می شود. سپس با توجه به ضرورت 
روح  مفهوم  به  دستیابی  برای  معنا،  و  ساختار  مفاهیم  به  پرداخت 
ایرانی  باغ  در  موجود  ساختارهای  و  عناصر  ایرانی،  باغ  در  مکان 
با رویکرد پدیدارشناسی تحلیل شده و خصایص هر کدام به طور 
جداگانه مورد بازشناسی قرار می گیرد. با توجه به رویکرد پژوهش 
بوده  ایرانی مورد توجه  باغ  بین عناصر  حاضر، ساختار و روابط ما 
و  مهم  )هرچند  باغ  عناصر  از  برخی  به  مستقیم  اشاره  از  و  است 

اساسی( اجتناب شده است.

رابطه انسان با طبیعت 
برای آشکار ساختن نسبت انسان با باغ که منجر به مکانمندی در 
باغ می شود، ابتدا به ارتباط انسان با محیط از دیدگاه های مختلف 

می پردازیم :
نوع ارتباط معماری )= به عنوان سازه انسان ساخت( با طبیعت و به 
گفته ای دیگر، نوع دست اندازی به طبیعت، ریشه در طرز تفکر انسان 
و جهان بینی انسان در مورد طبیعت دارد. در بسیاری از فرهنگ های 
شرقی، ارتباط کاماًل نزدیکی بین انسان و طبیعت وجود داشته است. 
انسان در این تفکر، خود را جزیی از طبیعت می دانسته است. چنین 
جهان بینی  سیطره  از  قبل  تا  نیز  غرب  متفکرین  بین  در  تفکری 
از طریق مسیحیت  ارتباط دوگانه  این  مسیحی وجود داشته است. 
تبدیل به یک ارتباط مثلث گون شده است. بر اساس این تفکر، خداوند 
طبیعت را خلق کرده و بشر ملزم به استفاده از آن است. در شرق 
ارتباط  در  بودنش  مافوق طبیعی  علی رغم  بوده  خدایی  آنچه  آسیا، 
نزدیک یا حتی در یگانگی با طبیعت قرار داشته است، به این ترتیب 
جمعًا با خود انسان نیز یگانه به حساب می آمده است )گروتر، 1375 : 
147(. امروزه تفکر دنیای متجدد از دیدگاه تقریبًا جهان شمول درباره 
انسان  که  انجامیده  دیدگاهی  به  و  گرفته  فاصله  طبیعت،  قداست 
آغازگر  نه  دیگر  با طبیعت می داند و طبیعت 2را  بیگانه  را موجودی 
حیات، بلکه توده ای بیجان، ماشینی می انگارد که باید تحت سیطره 
 و تصرف یک انسان زمینی محض قرار گیرد )نصر، 1385 : 11(.

مورد  در  مدرن  دوران  بدفهمی های  از  یکی  که شولتز  به طوری 
محیط و بومگاه را خالصه شدن در دنیای صرف به هوا، نور و فضای 
سبز عنوان می کند )نوربرگ شولتز، 1388 : 279( به عالوه همین تفکر 
متجدد، به شیوه ای که در هیچ تمدن دیگری نمونه ندارد، قوانین طبیعت 
را از قوانین اخالق و اخالق بشر را از عملکردهای عالم، جدا ساخته 

نمودار 1. انتخاب رویکرد پدیدارشناسانه نسبت به موضوع، به دلیل نوع دیدگاه ماهوی 
نگارندگان به انسان و باغ ایرانی بوده است. مأخذ : نگارندگان.

Diagram 1. Phenomenological approach to issue because of a spatial 
author’s vision about human and Persian garden .Source: authors
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نظر  به  است.3  کرده  پیدا  نمود  جدایی  این  تأثیرات  گونه ای  به  و 
می رسد همان گونه که »نصر« در کتاب دین و نظم طبیعت، مرگ 
و نوزایی انسان متجدد و جهان بینی او را نقطه آغازین حل بحران 
نقطه این  11و247(.   :1385 )نصر،  می کند  اعالم   زیست محیطی 

آغازی  می تواند  انسان(  جهان بینی  مجدد  نوزایی  و  دگرگونی   =(
برای بررسی دوباره ارتباط انسان یا طبیعت و به تبع آن، نوع برخورد 

در معماری منظر باشد.
نخستین تالش ها برای به عینیت در آوردن طبیعت و برابر قرار دادن 
آن با انسان در دوره رنسانس صورت گرفت. به این ترتیب نقش 
خارق العاده یا خدایی طبیعت در رابطه انسان ـ طبیعت روز به روز در 
غرب کمرنگ تر شد و این آغاز تحولی بود که تا امروز نیز هر لحظه 
این رابطه را تضعیف کرده است. جدایی بین خود و محیط اطراف، 
آن گونه که دکارت مطرح می کند، پدیده جدیدی است که به طور 
خاص در فرهنگ های غربی بسیار مورد توجه است. بر عکس این 
اندیشه می توان رویکرد کل گرایانه ای را در نظر گرفت که در آن 
داخلی  اجزای  با  را  کل  یک  و  شده  یکی  اطراف  محیط  و  انسان 
تقسیم بندی حاالت  با  نیز  آورد. شولتز  به وجود  یکدیگر  با  مرتبط 
با محیط طبیعی  انسان  ارتباط  نوع  به سه  از طبیعت،  انسان  فهم 

دست پیدا می کند )جداول 1 و 3(
آرنولد برلیت4 واژه محیط را مناسب همین هدف معنا کرده است ، در 
نظر وی، ما در قبال نقش انسان بودنمان باید در به تصویر کشیدن 
مشخصات، استانداردها، ارزیابی ارزش ها و انتخاب عمل، مسئولیت 
بپذیریم. تمامی این موارد در ارتباط با دیدگاه کل گرایانه به جهان، 
معنا خواهد داشت و چنانچه حضورمان به عنوان بیننده ای بی طرف 
بنابراین  داشت،  نخواهد  کاربردی  باشد،  کلیت  این  از  خارج  در 
براساس بحث برلیت، محیط شامل طبیعت، فرهنگ و انسان هست 
که در سامانه ای با ارتباطات متداخل قرار گرفته اند )بل، 1386: 90(. 
گروتر در کتاب زیبایی شناختی معماری رابطه بنای انسان ـ ساخت 
)معماری( با محیط طبیعی را در سه حالت تباین، تجانس و تضاد، 
با  انسان  ارتباط  در  نیز  برنان«5  »آندرو   )1 )جدول  می کند.  بیان 
محیط ، عقیده انسان گرایی اکولوژیکی را بسط داده و معتقد است؛ 

جدول 1. دیدگاه شولتز در مورد حاالت فهم انسان از طبیعت. مأخذ : استخراج توسط نگارندگان براساس شولتز، 1388.
Table1. Schulz's vision about the types of human's understanding from nature. Source: authors based on Schulz. 

 نحوه دستیابی بهحاالت فهم طبیعت
مکان و طبیعتعناصر  مهم در طبیعتمفاهیم عمده فهم طبیعتمکان مقدس

 نیروهای طبیعی - توجه به آفرینش زمیناکتشافکیهان پژوهی1
مقدس – اسطوره ایکوه - آسمان- درخت- آببراساس افسانه های خدایان

 مبتنی بر انتزاع یک نظم کیهانی نظام مند ازانتزاع نظم کیهانینظم کیهانی2
فضایي ساختارمندخورشید- چهارجهت اصلی درون رخدادها

 خصلت مکان های3
 تعریف خصلت مکان های طبیعی مرتبط باانتزاع خصلت هاطبیعی

 مقدس و متعلق به خدایانچشم اندازهای مرزبندی شدهخصیصه های بنیادین انسانی
انسان گونه

از آنجا که ما بخشی از طبیعت هستیم ، برای آنکه به انسان کاملی 
تبدیل شویم ، باید با آن تماس داشته باشیم. او هویت ما را با طبیعت 
مرتبط دانسته و آن را اولین گام به سوی اخالقیات محیطی معرفی 
می کند و معتقد است که اخالقیات و زیبایی شناسی همانند حقیقت 
و زیبایی به هم مرتبط هستند و منطقی نیست که منافع مستقیم 
تماس خود را با طبیعت تشخیص دهیم ولی به آن اهمیتی ندهیم، 

یعنی کاری که هم اکنون انجام می دهیم )بل، 1386: 119(.
نحوه  و  محیط  با  انسان  ارتباط  مورد  در  فوق  نظرات  بررسی  با 
رویکرد  انتخاب  که  می رسد  نظر  به  چنین  طبیعت،  در  مداخله 
رویکردی  محیط،  از  انسان  جدا نکردن  جهت  به  پدیدارشناسی 
اگرچه  باشد.  باغ  در  مکان  موضوع  با  پژوهشی  برای  مناسب 
به  اشاره  با  برنان  آندرو  و  برلیت«  »آرنولد  همچون  افرادی 
بدون  را  یکی  مطالعه  طبیعی،  محیط  و  انسان  هویت  یکپارچگی 
دیگری مطرود عنوان کرده و پرداختن به چنین مطالعاتی را سبب 
اذعان  نکته  این  به  باید  اما  می کنند.  مطرح  کنونی  بحران های 
کرد که چنین نگرشی به عنوان ابزار و نوعی رویکرد به موضوع، 
مفید بوده و از سوی نویسندگان پذیرفته شده است. با این تفاوت 
با حفظ  از دیدگاه جهان بینی اسالمی  انسان و طبیعت  ارتباط  که 
حقوق طبیعت، انسان را در مرتبه باالتری نسبت به طبیعت دانسته 
اسالمی  غیر  دیدگاه  در  آنچنان که  طبیعت  در  استحاله  بیان  از  و 

مطرح است، اجتناب می کند.

روح مکان6
هر موجودی »روح« مخصوص خود را داراست که بر این اساس، خصلت 
ویژه خود را تحصیل می کند و انسان همچون هستنده ای وجودی که 
زندگی اش وقوع پیدا می کند نیازمند درک »روح مکان« است. اما چنین 
درکی نیازمند گشودگی بر محیط، دریافت خصوصیات آن و حاضر ساختن 
آنها در اثر معماری است که عینیت و خصلت ویژه ای داراست. بنابراین 
انسان با برافراشتن بناها و معماری کردن، »روح مکان« سایت موجود 
را آشکار می سازد )نوربرگ شولتز، 1388 : 8(. مفهوم مکان هم از حاوی 
)جسم( و هم از محّوی )روح( تشکیل شده است، موجودیت ملموسی ندارد، 
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اما در آگاهی بیننده ای وجود دارد که حدود جسم را به چشم در می یابد در 
حالی که عقل او روح را در حد محّوی محدود در میان حد و مرزها پیدا 

می کند )اردالن و بختیار، 1380 : 13(. 
مکان ها محلی هستند که در آن عناصر با معنا وجود دارد. ساختن 
آنها سخت است زیرا به مرور زمان و به وسیله تاریخ، خاطرات و 

 .(Rotenberg, 2012: 241) اسطوره ها تولید می شوند
پنج گانه  توسط حواس  منظر  اولیه  بل« شناخت  نظر »سایمون  از 
خود،  کرده  تجربه  مناظر  از  توصیف  در  وی  می گیرد.  صورت 
خصوصیات آسمان و زمین و جو را بیان می کند و با بررسی منظر 
زیبایی  توجیه نظم و  برای  الگویی مشترک  طبیعت در جستجوی 
ادراک و فرایند«، مثالی  الگو،  طبیعت است. مقدمه کتاب »منظر، 
مکان،  "روح  بل؛  سایمون  دیدگاه  از  است.  رویکرد  این  بر  روشن 
دارد.  همراه  به  را  منظر  منحصر به فرد بودن  از  خاصی  کیفیت 
تجلی  شده،  خوب طراحی  مناظر  و  خود سازمانده  الگوهای  تمام 
اند  خاص  زمان  یک  در  موجود  فرآیندهای  تمامی  از  بی همتایی 
که موجب ایجاد چنین کیفیتی می شوند. هنگامی که روح مکان 
بسیار قوی و با احساس زیبایی یا تعالی همراه باشد، روح حافظ یا 

مالزم مکان خوانده می شود" )بل، 1386 : 125(.
با توجه به نمودار 2، معماری به معنای تجسم بخشیدن روح مکان و 
وظیفه معمار، خلق مکان های معنادار است که به واسطه آن انسان را 
در حضور داشتن )بودن( یاری می رساند )نوربرگ شولتز، 1388 : 14(. 
انسان برای تحصیل پایگاه وجودی باید بتواند خودش را جهت یابی و 
همچنین این همان سازی کند، یعنی بداند که او چگونه در یک مکان 
مشخص قرار دارد. جایی که نظام ضعیف است احساس امنیت به صورت 
کامل وجود ندارد )همان: 35 – 34 (؛ )نمودار2(. از نگاه پدیدارشناسان 
حس مکان به معنای مرتبط شدن با مکان به واسطه درک نمادها و 
فعالیت های روزمره است. این حس می تواند در مکان زندگی فرد به 
وجود آمده و با گذر زمان عمق و گسترش پیدا کند، ارزش های فردی 
و جمعی بر چگونگی حس مکان تأثیر می گذارد و حس مکان نیز بر 

ارزش ها، نگرش ها و به ویژه رفتار فردی و اجتماعی افراد در مکان تأثیر 
می گذارد و افراد معمواًل در فعالیت های اجتماعی با توجه به چگونگی 

.(Relph, 1976) حس مکانشان شرکت می کنند

روح مکان طبیعی
محیط  از  انسان  فهم  حاالت  تقسیم بندی  از  پس  شولتز 
عناصر  ویژگی های  بر اساس  را  طبیعی  مکان های  طبیعی، 
پایه ای )= همچون آسمان و زمین و نور آفتاب( به سه دسته، 
بیان می کند که چشم اندازهای  و   )3 2و )جداول  کرده  تقسیم 
می توانند  که  طبیعی اند  مکان های  اولیة  الگوهای  شده،  ذکر 
رسانند  یاری  عینی  وضعیت  هر  مکان  روح  "فهم"  در  را  ما 
ناب  شکل  به  ندرت  به  مختلف،  گونه هایی  عنوان  به  و 
دارند  حضور  متنوعی  ترکیب های  در  اغلب  و  می شوند  ظاهر 
به  نیز  را  چهارمی  گروه  وی  از این رو،   .)71  :1388 )شولتز، 
در کنار  نتیجه  که  می کند  معرفی  مرکب"  "چشم انداز  عنوان 
متعدد  امکان های  متضمن  و  قبلی  گروه های  قرار گرفتن  هم 
را  وجودی"  "معناهای  از  متناظری  کثرت  و  بوده  بی شمار  و 

می سازد.  معین 

مکان ـ باغ 
چون  است  "مکانیت"  یا  مکان  بازتاب حس  باغ،  معمارانة  مفهوم 
در  را  کیهان  کلی  تصویر  که  می رود  شمار  به  متّعین  فضایی  باغ 
انتظام و هماهنگی  پرورنده  این مفهوم که  به قاب می گیرد.  خود 
است، می تواند از راه عدد، هندسه و رنگ و ماده به حیطه حواس 
در آید، در عین حال نظر عقل را به ذات ، به ساحت باطنی مستتر در 
فضای مثبت معطوف دارد. باغ در حد مظهری از صورت مرکزگرای 
عالم کبیر، یا ظاهر، و حیاط در حد مظهری از صورت مرکزگرای 
عالم صغیر یا باطن، جنبه هایی از مکان به شمار می آیند که متقاباًل 

مکمل یکدیگرند )اردالن و بختیار، 1380: 68(.

نمودار 2. بسط مفهوم مکان بر اساس نظر شولتز. مأخذ : نگارندگان.
Diagram 2. Extending of the place concept with imparting Schulz’s vision. Source: authors.
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اهمیت و جایگاه  ایرانی  و تمدن  از روزگار دیرین در فرهنگ  باغ 
مهمی داشته و یکی از مفاهیم بنیادین مباحث اجتماعی، فرهنگی 
به  نیز  امروزه  که  است  می رفته  شمار  به  سرزمین  این  طبیعی  و 
صورت های مختلف در ادبیات، معماری و شهرسازی ایرانیان حضور 
قدیم االیام  از  بسیاری  ایرانی های   .)21  : )بانی مسعود،1390  دارد 

عالقة  بناها  بر  و  دور  و  حیاط ها  در  باغچه  و  باغ ها  ساختن  به 
می ساختند بنا  اطراف  در  که  را  باغچه هایی  آنها  داشته اند.   خاصی 

)په اره دئسه( می نامیدند، که به معنای پیرامون دژ یا )دیس( بود، 
بنا  یعنی  )دیسا(  می ساخت  دیس  که  را  و کسی  بنا  یعنی  )دیس( 
می خواندند )پیرنیا، 1373: 4(. واژه »پئری دئزه«7 )= دژ محصور و 

.Norberg Schulz ,1980: جدول 3. تقسیم بندی روح مکان طبیعی. مأخذ : نگارندگان با به کارگیری دسته بندی شولتز. مأخذ
Table3. Categorizing the spirit of natural place. Source: authors based on Schulz’s classification in Norberg Schulz,1980. 

کالسیککیهانیرومانتیکروح مکان طبیعی
یونان/ رومبیابان/ صحرااروپای مرکزینمونه مکان

نور قوی و پراکندهبدون سایه – نور زیادسایه روشن – کم نورنور
به صورت منظروسیع - توجه به چهارجهت اصلیاسرارآمیزچشم انداز

کمیابعنصری پویا و حاضرآب
دارای عناصر مجزا و مشخصبی حاصل و یکنواخت- نا محدوددارای تعدد و چندگانگی- غالب و متنوعزمین

 فاقد کیفیت تمام عیار ولی رفیعکیفیت تمام عیار/ بی ابرنیم کره کامل/ مه آلودادراک آسمان
همدمی و هم سخنینیازمند واحه در طبیعتتعاملی و همدلیرابطه انسان با طبیعت

خداوند انسان گونهامر مطلق/ وحدانیت : الاله اال ا...وجود اسطوره ها- عدم یکپارچگیباورهای مذهبی
بصورت کلیتی یکپارچه و نظام معنادارنظم مطلق و جاودانفقدان نظام واحد - ادراک ناپذیرمحیط و نظام

 همدم و با طبیعت- هویت مجزای هردرون مکان صمیمی در کالن جهان کیهانیهمراه و در طبیعتنوع باشیدن
بخش گرد هم آمدن

 .Turner,2005 ؛ Turner,2011جدول 2. رابطه بنای معماری با محیط. مأخذ : گروتر، 1375؛
Table2. Relationship between architecture and environment. Source: authors based on Turner, 2005; Turner, 2011; Grutter , 1996.   
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تصویر 1. "باغ شاهزاده ماهان"، جزیره ای آباد در میان بیابان که قرن نوزدهم م. ساخته شده است )خوانساری و دیگران، 1383 : 18(.
Fig.1. Shazdeh Garden in Mahan an Oasis that was built in the 19th century. Source: Khansari, et al. 2004:18.

فروبسته( در ایران به باغ هایی اشاره می کرد که با بهشت برابری 
می کرده اند )یاحقی،1369: 135(. شولتز نیز از باغ به عنوان چشم انداز 
فرهنگی یاد می کند : در "چشم انداز فرهنگی" ، نیروهای طبیعی رام 
و اهلی شده و واقعیت زنده به صورت فرآیند منظمی که در آن انسان 
مشارکت دارد، ظهور پیدا می کند. تصور انسان از پردیس در واقع 
همیشه باغی محصور بوده است. در باغ عناصر شناخته شده طبیعت 
گرد هم می آیند : درختان میوه، گل ها و آب رام شده. بدین سان حتی 
آب هم می تواند، »ساخته« شود، یعنی تعریفی دقیق چونان بخشی 
از یک چشم انداز فرهنگی پیدا کند یا در یک فواره به چشم آید. 
انسان در چشم انداز فرهنگی، زمین را می سازد و ساختار بالقوه آن را 
چونان کلیتی معنادار آشکار می کند. یک چشم انداز فرهنگی مبتنی 
بر "ِکشتن" و "پروردن" بوده و مکان ها، راه ها و قلمروهای معین را 
شامل می شود که فهم انسان از محیط طبیعی را تعین می بخشد" 

)شولتز، 1388 : 81(. 
شده  گسترده  محیط  جامع  محیطی،  است  فرآورده ای  ایرانی  "باغ 
ایرانی در طول عمر تجربی اش ـ  ... باغ  و از آن زاییده شده است 
تمام ویژگی های یک پدیده را داراست : دگرگونی می پذیرد؛ تحول 
می پذیرد؛ از درون خود تجربه می زاید؛ و جز اینها  و بر محیط / بر 
محیط جامع انسانی / اثرگذاری می کند" )فالمکی، 1389 : 662(.

که  است  فرآیندهایی  نمادینه سازی  تکمیل سازی،  نمایان سازی، 
از آنها برای "برگرداندن" معانی به قالب فرم های انسان ـ  شولتز 
ساخت نام می برد، این روابط، بیانگر آن است که انسان مفاهیم 
ـ  "تصویر  یک  خود  برای  تا  می کند  گردآوری  را  تجربه شده 
جهان"8 یا "خرده  ـ جهان"9 بیافریند که جهان وی را عینی سازد 

)شولتز، 1388 : 30(. 
از این رو باغ ایرانی را می توان به عنوان محیطی انسان ساخت که، 

فهم انسان را از محیط نمایان، تکمیل و نمادینه می کند و معانی 
را گرد هم می آورد در نظر بگیریم. اما به این معنا که انسان ایرانی 
براساس امکانات و محدودیت های محیط پیرامونش، نبود باغ را به 
عنوان فقدانی در طبیعت ایرانی، بدان اضافه کرده و درک خویش 
آزاد  آن  در  نمادین  صورت  به  مثالی  عالم  و  بهشت  معنای  از  را 
کرده است. در طی اعصار تاریخ ، همین معانی با مفاهیمی همچون 
"جنت" و "فردوس" در متون اسالمی همزاد پنداری و تبدیل به 
یک امر فرهنگی شده و محصول آن مفهوم غنی"چهارباغ" بوده 
است. مفهومی که ریشه در گذشته قبل از اسالم ایران داشته و به 
موجب تداوم وجوه آن معنی، در متون اسالمی جاودانه شده است. 
شولتز شرط رسیدن به روح مکان انسان ساخت مطلوب در طبیعت 
بیابانی )= همانند پیکره ای در بستر روح مکان طبیعی ـ کیهانی( را 
ساخت واحه ای در طبیعت خشک و یکنواخت بیابان بیان می کند 
نیست  ایران  کویر  وسط  در  ماهان  شازده10  باغ  به  بی شباهت  که 
دروازه ای  وارد  باغ،  این  اطراف  صحرای  از  "شخص  )تصویر1(. 
تابستانی عبور می کند و راه آبی  از عمارت کاله فرنگی  می شود و 
طوالنی را در برابر خود می بیند که راهروهای سایه دار و خیابان های 
پوشیده از درختان سرو در اطراف آن قرار دارند. در اینجا درخشش 
آفتاب چیزی بیش از ورقه ای از طال در ملیله کاری متحرک سایه و 

روشنایی نیست" )خوانساری و دیگران، 1383: 19(.
رومانتیک،  انواع  انسان ساخت ،  مکان  روح  تقسیم بندی  در  شولتز 
را  اسالمی  باغ های  و  برده  نام  را  )جدول4(  کالسیک  و  کیهانی 
آنچه،  از نظر شولتز  واجد خصوصیات روح مکان کیهانی می داند. 
نظم کیهانی را مریی می سازد سازمان دهی فضایی بوده و از طریق 
انسجام شکلی است که خصلت ها نمادینه می شوند. در نظم کیهانی، 
خصلت ها به سبب چیزهای طبیعی و روابط فضایی، نامحسوس تر 
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جدول 4.  تقسیم بندی روح مکان انسان  ساخت. مأخذ : نگارندگان.
Table4. Categorizing the man-made place. Source: authors.

 روح مکان انسان
ایرانی - اسالمیکالسیککیهانیرومانتیکساخت

 Artرومانتیک/ نمونه معماری
Nouveau

باغ ایرانیمعماری کالسیک یونانشهرهای اسالمی

توجه به ساحت های مادی و روحانی  Perspectiveبیان دورنماضرورتبیانگریهدف بارز

 موضع شناختی ساختار فضا
topologic

موضع شناختی + هندسیهمگن و یکسان/ هندسی
)در سازماندهی( )در بنای منفرد(

 دارای تداوم و جهت

شبکه ای منظم و همگنتکثر و تعدد/ آزاد و متنوعآرایش فضا
نظم کیهانی

نظم منسجم تصورپذیر-
(Plasticا(نسجام تجسمی 

 نظام مند – هندسه بر اساس جهت

 فرم های پویا/ نتیجهخصلت فرم
رویش طبیعت زنده

 فرم های ایستا و هم شکل حاصل
اشکارسازی نظم پنهان

 نه ایستا و نه پویا / آبستن زندگی
ارگانیک

  گاهی پویا و گاهی ایستا – متناسب

 فاقد نظام کلی و غالب در سازماندهیعقالنی و انتزاعیغیرعقالنی و ذهنیساختارها
بناها

دارای نظام عقالنی  توجه به اعداد و هندسه – دارای ابعاد نمادین

خصلت مند در ارتباط با بیرونتجلی جهان آرمانی در فضای درونپیچیده و بی سامانرابطه درون و بیرون
 )حضور قرارگاه با محیط پیرامون(

جدایي ساختارمند و نمادین درون از بیرون

 متنوع و خاص در اشکالنور و رنگ و مصالح
 بازی نور و سایه که فرم را شکلماده زدایي / موزاییک و کاشیمحلی

می دهند.
 مطابق با محیط در دسترس- ماده زدایي

 به سادگی قابل درکادراک
کل گرا و در عین حال دارای تنوعادراک به صورت منطقیادراک به صورت یکپارچهنیست

و نیازمند توجهی ویژه از سوی سازنده اند و عینیت یافتن آنها مبتنی 
و وابسته به زبانی متشکل از عناصر بنیادین است که ممکن است 
باشند  شده  ترکیب  هم  با  متفاوت  شیوه هایی  به  و  بوده  متنوع 
مستلزم  کیهانی"قدرتمند"  "فضاهای   .)85  :  1388 )شولتز، 
نمایان سازی نظامی روشن است ... فضای کیهانی، مشخصًا هندسی 
است و معمواًل به صورت شبکه ای منظم یا تقاطعی از محورهای متعامد 
) شمال جنوبی ـ شرقی غربی( تعین می یابد" ) همان : 109(. هرچند 
در این میان تفاوت هایی آشکار وجود دارد که جدول4 مشخص شده 
است. اما از نظر خصوصیات کالبدی و فیزیکی مشابهت های بسیاری به 
چشم می خورد. اگر از منظر تفکر اسالمی و با درنظر گرفتن تفاوت 
تفاوت ها آشکار  نگاه کنیم،  به مسئله  جهان بینی غربی و اسالمی 
می شود، آنچه شولتز و سایر اندیشمندان در زمینه روح مکان اشاره 
خدایی  و  الهی  معنای  به  روحانی  ساحت  به  توجه  عدم  می کنند؛ 
بودن آن است؛ تفکری که در آن منشأ همه امور، خدا بوده و انسان 
به استفاده  الهی و مکلف  از مواهب  او در زمین و بهره مند  خلیفه 
درست از این نعمت هاست. اگرچه افرادی همانند شولتز و برلیت 
دیدگاه های جزءنگر غرب را مورد انتقاد قرار داده و پدیده منظر را 
همانند یک کل مرتبط با عوامل محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار 
داده اند، اما به نظر می رسد جهان بینی اسالمی با عطف به کل گرایی، 
جایگاه انسان در طبیعت را به صورت نظام مندتری معرفی می کند. 
این  انسان،  برای  است  زمین  و  آسمان ها  در  آنچه  تسخیر  معنای 
است کـه اجزای عالم مشهود همه بر طبق یک نظام جریان دارد، 
و نظامی واحد بـر همه آنها حاکم است و بعضی را به بعضی دیگر 
مرتبط و همه را با انسان مربوط و متصل می سازد، در نتیجه انسان 
در زندگی خود از موجودات علوی و سفلی منتفع شده، و روز به روز 

دامنه انتفاع و بهره گیری جوامع بشری از موجودات زمینی و آسمانی 
گسترش پیدا می کند، و آنها را از جهات گوناگون واسطه رسیدن به 
اغراض خود یعنی مزایای حیاتی قرار می دهد، پس به همین جهت 

تمامی این موجودات مسخر انسانند )طباطبایی، 1358: 264(.
از مجموع آیات تسخیر در قرآن به خوبی فهمیده می شود که انسان، 
تکامل یافته ترین موجود این جهان است و خداوند همه موجودات دیگر 
را مسخر او ساخته است )مکارم شیرازی و دیگران، 1375 :121(. "و 
ا" )جاثیه ، آیه 13(.  ـً مـوِت و ما ِفی ااَلرِض َجمیع َر لَُکم ما ِفی السَّ َسخَّ
تسخیر موجودات برای انسان هم شامل اموری می شود که در اختیار 
اوست و با میل و اراده اش، آنها را در مسیر منافع خود به کار می گیرد؛ 
مانند بسیاری از موجودات زمینی، هم اموری را در برمی گیرد که در 
اختیار انسان نیست اما به دستور خداوند در خدمت انسان اند و به او 
امکان بهره گیری می دهند )جوادی آملی، 1378: 615 ـ 612 (. اما 
این تسخیر به معنای استفاده نامحدود از منابع و بهره کشی بی مورد 
در  از حقوق طبیعت و سایر موجودات  نیست؛ چنانچه همواره  آنها 
منابع دینی سخن به میان آمده است.11 در واقع می توان گفت که 
مفهوم محیط انسان  ساخت باغ و به خصوص باغ ایرانی بازتاب روح 
مکان است چرا که باغ نظام فضایی ساختارمند و کرانمند را ایجاد 
)تأکید بر چهار جهت  با نظمی عقالنی و دارای جهت  می کند که 
اصلی(، گستردگی )تأکید بر روح مکان طبیعی منطقه( و انتزاع، بر 
روح مکان طبیعی ـ کیهانی تأکید می کند. مفهوم هندسی عقالنی و 
انتزاعی باغ ایرانی که پرورنده انتظام و هماهنگی است، در عین اینکه 
از طریق عدد، هندسه، رنگ و ماده به حیطه حواس درمی آید، انسان 
را به ساحت باطنی و معنوی مستقر در فضای باغ رهنمون می سازد. 
انسان ایرانی با ساختن باغ به صورت واحه، به وسیله تکمیل سازی 
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و نمادینه سازی، کمبودهای طبیعت را جبران می کند و به مکان باغ 
به عنوان  ایرانی  باغ  از  بی شماری،  افراد  عینیت می بخشد. چنانچه 
مفهومی قدسی، معنایی، کمال یافته، متعالی و جامع یاد کرده12 و آن 

را حاوی مفاهیمی رو به عالم معنا می دانند.13

عناصر و ساختار باغ ایرانی
باغ ایرانی در پی ترکیب عناصری همچون "زمین"،"آب"، "گیاه" و 
"فضا" و قرارگیری در ظرف اندیشه معماری ایرانی شکل می گیرد. 
از طرفی از دیدگاه پدیدارشناسی ، برای فهم روح مکان، به مفاهیم 
"معنا" و "ساختار" نیازمندیم. معنای هر شیء ریشه در روابط آن 
فرمی  و  شکلی  ویژگی های  بر  ساختار  و  داشته  دیگر  اشیای  با 
این  از  و  هستند  کلیت  یک  که  دارد  اشاره  روابط  از  مجموعه ای 
طریق است که می توانیم به کیفیت های وجودی آن پی ببریم. بر 

این اساس به بررسی ساختار باغ خواهیم پرداخت. 

محصوریت14 ، کرانه و دیوار باغ
بیرون که وجه نخستین فضای عینی است، نشان  رابطه درون و 
می دهد که فضاها دارای درجه های متنوعی از امتداد و محصوریت 
متنوع  امتدادی  واسطه  به  چشم اندازها  در حالی که  اند )تصویر2( 
قرارگاه ها،  می شوند ،  مشخص  پیوسته  کاماًل  وجود  این  با  و 
موجودیت های محصور هستند. قرارگاه و چشم انداز از این رو دارای 
یک ارتباط پیکره  ـ بستر است. در صورتی که این ارتباط از بین برود 
یک قرارگاه هویت خود را از دست می دهد. این ارتباط بین بستر 
بیابان و پیکره باغ ایرانی توسط هندسه کالبدی و معنایی با توجه 
به جهت های آشکار کاشت، آبیاری و مفاهیم فلسفی به وجود آمده 
است. انسان، از طریق هندسه به مفاهیمی چون گشودگی )وسعت 
دید(، پیوستگی، مرکزیت و جهت دست پیدا می کند، به طور کلی 
هندسه در معماری، برای ظاهر ساختن یک نظام جامع کلی به کار 
کرانه  "یک  »هایدگر«  نظر  از  کیهانی".  "نظم  یک  مثل  می رود، 
آن نیست که در آن چیزی می ایستد، بلکه همان گونه که یونانیان 
دریافتند، کرانه آن است که از آن چیزی حضور یافتن خود را آغاز 
کند" )شولتز، 1388 : 25(. محصوریت در درجه اول به معنای گسترة 
مشخصی است که یک مرز مصنوع آن را از محیط پیرامونش جدا 
ساخته است. همچنین می تواند به شکلی کمتر متمایز و به صورت 
احساس  پیوسته ای  مرز  آن  در  باشد که  از عناصر  متراکمی  دسته 

می شود و نه حضوری صریح )همان : 91(. 
از این رو ، می توان گفت که دیوار15برای باغ همانند یک کرانه عمل 
می کند و محصوریتی به باغ می بخشد که می تواند با گرد هم آوردن 
چیزها، چشم انداز را به قرارگاه و مرکزی تبدیل کند که دارای خصلت 
ویژه ای است. دیوار یکی از مهم ترین عناصر محرمیت در باغ ایرانی 
محسوب می شود به طوری که تقریبًا تمامی باغ های ایران با دیوار 
محصور شده اند. عالوه بر مسأله اقلیمی، ایجاد محرمیت و امنیت 
ایرانی  باغ های  اطراف  حصار  و  دیوار  ساخت  عوامل  مهم ترین  از 

تصویر2. همای در مقابل کاخ همایون ، جنید )نیمه دوم قرن هشتم ه.ق.( بغداد، مینیاتور 
 .Hobhouse, 2006 : برای نسخه دیوان خواجوی کرمانی. مأخذ

Fig.2. Prince Homay waits at the Palace gate .Printed by Jonayd in 
Baghdad in the second half of the 8th century. Miniature for Divan of 
Khaju Kermani issue. Source: Hobhouse, 2006.

باغ  به  اغیار  تجاوز  و  از ورود  مانع  باغ  اطراف  دیوار  است. ساخت 
می شده، به همین دلیل باغ ایرانی همواره با دیواری محصور است 
که هم خلوت گاهی برای آرامش و گوشه نشینی و هم حفاظی برای 
یا  باغ و  برای تعریف  باشد. اهمیت دیوار  امنیت  تأمین  احساس و 
باغ"، همیشه جزء الینفک  عنوان"آغاز حضور  به  هایدگر  قول  به 
برای باغ ایرانی بوده است. چنانچه فالمکی چنین عنوان می کند : 
"شناخت ما از باغ همه جا، سخن از دیوار کم و بیش رفیعی دارد 
که دور تا دور باغ ساخته می شود، دیواری که میان محیط درونی و 
بیرونی حایل است، هم جدا کننده درونی و هم جدا کننده بیرونی باغ 
است و هم این دو را به یکدیگر پیوند می دهد. این دیوار یا حصار 
را به مثابه اولین عنصر معمارانه بگیریم که می خواهد وجود باغ را 
اعالن کند و همین جاست که نخستین پرسش در راه شناخت باغ 
ایرانی برایمان به میان می آید : آیا تمامی آنچه بیرون محیط باغ 
دیده ایم و شناختیم و زندگی کرده ایم. به هنگام گذر از این دیوار، 
پشت سرمان گذاشته می شود و ما ـ پس از گذارـ اصواًل با جهانی 
دو  متعارفش، جدا کننده  معنای  در  دیوار  روبرو خواهیم شد؟  دیگر 
یا چند مکان از یکدیگر است. پیش از دیوار مکانی است و پس از 
آن مکانی دیگر" )فالمکی، 1389 : 650(. در داخل این دیوارها، 
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تصویر 3. محصوریت و ارتباط تعریف شده درون و برون توسط در آی گاه ها و ورودی ها 
 Fairchild,2008:188 : در باغ ایرانی ـ فین کاشان. مأخذ

Fig.3. Enclosure and distinctive connection between inside and outside 
via entrances and portals in Persian garden- bagh-e Fin in Kashan. 
Source: Fairchild, 2008:188. 

همه چیز آرام است. باغ نقطه ای ثابت در دنیای در حال تغییر است؛ 
دشتی از تغییرات ظریف و پیوسته که توسط طراحی انسان از توازنی 

دقیق برخوردار است )خوانساری و دیگران، 1383: 19(. 
مانند  سرزمین ها،  دیگر  برخالف  ایرانی،  باغ های  معماری  طرح 
ساختمان های ایرانی درون گرا بوده است و این درون گرایی به سبب 
وجود دیوار در گرداگرد باغ و عدم وجود دید به داخل باغ بوده است. 
البته کیفیت دیوار و نحوه ساخت آن در دوره های مختلف، متفاوت 
تعریف  گوناگون،  انحای  به  باغ  محدوده  همواره  اما  است.16  بوده 
شده و معین بوده است. چنانچه استاد پیرنیا در مورد درون گرایی 
است که  بوده  زمینی  و  نبوده  باز  جایگاه  "باغ یک   : باغ می گوید 
گرداگردش با دیوار بسته شده است و کسی نمی توانسته از بیرون، 
درون آن را ببیند. هر باغ دارای یک در آی گاه بوده، ساختمانی که 
گاه آن را سردر نیز می نامیدند. این ساختمان، همچون بخش بیرونی 
است.  پذیرانی می شده  از مهمان  آن  در  بوده که  خانه های سنتی 
برای درون آمدن، نخست باید از کنه گذشت، سپس وارد هشتی یا 
کریاس و داالن شد. روبروی درگاه ورودی، بسته بود و یک یا دو 
داالن از هشتی به درون باغ دسترسی داشت. در درون، چشم انداز 
اصلی باغ در راستای اصلی بود و ساختمان های دیگر در گوشه و 
کنار جای داشتند. اگر باغی ساختمان سر در نداشت، در برابر درگاه 
آن یک پَرس ساخته می شد. پرس دیواره ای بوده که دید از بیرون 
به درون باغ می بسته است" )پیرنیا، 1387: 432-431(؛ )تصویر 3(. 
رابطه بین درون و برون در ارتباط کوشک و باغ نیز مشاهده می شود، 
از  از دیدگاه پدیدارشناسی یکی  چنانچه، مفهوم درون و بیرون که 
مفاهیم بنیادین در ایجاد روح مکان)حس مکان( است در اینجا نیز 
برون  و  درون  بین  ارتباط  از  دیگری  نوع  طوری که  به  دارد.  وجود 
را می توانیم در طراحی کوشک مشاهده کنیم، الحاق ایوان )فضای 
چشم اندازهای  از  بهره گیری  دلیل  به  اصلی  نماهای  در  نیمه باز(17 
مناسب، برای ایجاد چنین ارتباطی است. در این خصوص می توان از 
کوشک باغ های هشت بهشت و چهل ستون به عنوان نمونه های موفق 
موجود نام برد. اما آنچه از مفهوم درون و بیرون، محصوریت و کرانه 
در باغ ایرانی دریافت می شود، کیفیت جداسازی عرصه ها، محرمیت 
و تعین فضاهای مختلف و به دیگر سخن، وجود نوعی سلسله مراتب 
عملکردی و رفتاری در باغ ایرانی بوده است که آن را واجد خصوصیت 

آرامش و آسایش برای استفاده کنندگان می کرده است.

زمین در باغ ایرانی
باغ یک چشم انداز فرهنگی است که انسان در آن مکانمند می شود. 
و انسان با کنترل قسمتی از محیط طبیعی )که این کنترل منطبق 
و منتج از ارزش های مکتب اوست(، چشم انداز فرهنگی ِ باغ ایرانی 

را تولید می کند.
هر قرارگاه راستینی بر مبنای گرد هم آوردن بنیان نهاده می شود و 
باغ به عنوان قرارگاهی از چشم انداز، که فرهنگی شده است به زمین 
وابسته است. در رابطه با زمین که یکی از عناصر اصلی باغ است 

به جز شکل و موقعیت کلی، عوامل و ویژگی های دیگری همچون 
جنس خاک، شیب و اختالف سطح، قابلیت آبیاری و حاصلخیزی 
باغ  احداث  اصلی  علل  از  یکی  مثال  عنوان  به  دارد.  اهمیت  نیز 
می خورد  چشم  به  زیاد  آن  نمونه های  که  شیب دار  زمین های  در 
امکان حرکت آب در میان باغ به شکل طبیعی است. عالوه بر این 
زمین شیب دار موجب جهت گیری هندسی باغ نیز می شود : »وجود 
زمین شیب دار، شرط الزم دیگری برای آبیاری باغ بوده و جهت 
ایرانیان  که  هندسی  سیستم  می گیرد.  شکل  اساس  همین  بر  باغ 
برای آبیاری به کار گرفته اند؛ دقیق ترین و سهل ترین امکان را فراهم 
در  گرفته  قرار  ایرانی  باغ های   .)155 : )انصاری، 1378  می سازد" 
زمین های شیب دار با در اختیار گرفتن خصلت ویژه زمین، این ویژگی 
به  منتقل کرده اند  نیز  تقسیمات هندسی خود  و  آبیاری  نوع  در  را 
در  باغ،  مکان  برای خصلتمند شدن  ابزاری  که خود شیب  گونه ای 

تعریف فضا به واسطه نمایش آب و چشم انداز شده است. 

گستردگی و وسعت در باغ ایرانی
کیفیت متمایز هر چشم اندازی گستردگی آن بوده و خصلت ویژه و 
خصوصیات فضایی آن به وسیله چگونگی گستردگی آن مشخص 
می شود. از این رو گستردگی می تواند کم و بیش ممتد و پیوسته بوده 
و زیرـ مکان های چشم انداز کلی، ممکن است مطابق با آن شکل 
با  متناسب  ساخت  انسان–  عناصر  دریافت  در  توانایی اش  و  بگیرد 
آن تغییر کند. "چگونگی" گسترش در اصل وابسته است به طبیعت 
عوارض  زمین.  طبیعی  عوارض  شرایط  به  یعنی  زمینه،  و  بستر 
عمومًا  اما  است،  مکان"  "شرح  معنای  به  وضوح  به  )توپوگرافی( 
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 جهت اشاره به آرایش و پیکره بندی فیزیکی مکان به کار می رود 
)شولتز، 1388 : 52(.  از این نکته در باغ ایرانی نیز به منظور تحقق 
که  معنی  بدین  است  گرفته شده  بهره  تمثیلی  و  اعتقادی  مفاهیم 
گستردگی چشم انداز به واسطه به کارگیری از پرسپکتیو تک نقطه ای، 
باغ ایرانی را واجد خصلتی کرده است که تصاویر آن را می توان در 
تصاویر بهشت اسالم نیز مشاهده کرد. به وسعت مجازی و گشودگی 
که  گونه ای  به  است  شده  اشاره  متون  از  بسیاری  در  باغ  هندسه 
»دیبا«  آورد.  نظر  در  ایرانی  باغ  شاخصه  عنوان  به  می توان  آن  را 
روایات  و  آیات  به  اشاره  با  ایرانی«  »باغ  مقاله  در  »انصاری«  و 
 : می کنند  بیان  و  عنوان  ایرانی  باغ  از خصوصیات  یکی  را   وسعت 
"یکی از خصوصیات باغ های ایرانی وسعت آنهاست، اگرچه باغ های 
معروف و وسیعی در ایران وجود داشته که از جمله به باغ هزار جریب 
در اصفهان می توان اشاره کرد اما وسعت مجازی باغ ایرانی که منتج 
از هندسة خاص آن، کاربرد همة عوامل طبیعی و ... است. از اهمیت 
بیشتری برخوردار است و ... وجود چشم انداز اصلی به شکل مستقیم 
کشیده در محور طولی باغ روبروی کوشک و کاشتن درختان بلند 
در دو طرف آن نقشی اساسی در ایجاد پرسپکتیوی دارد که باغ را 
طوالنی تر جلوه گر می سازد ... شیب طبیعی که در اکثر باغ های ایرانی 
مورد استفاده قرار گرفته موقعیت مناسبی را برای قرارگیری کوشک 
در نقطة مرتفع باغ فراهم ساخته است که تمثیلی از معنای فردوس 
در بهشت است .. .")دیبا و انصاری، 1376( به بیانی دیگر، "اصول 
استفاده شده از طراحی و انتخاب سایت برای طراحی باغ ایرانی از 
اصولی پیروی می کرد که باعث به وجود آمدن باغ های ابدی همانند 

 .(Haghighat bin, M., 2012: 80) "بهشت شد
از نظر شولتز، خصلت مکان انسان ساخت تا حدودی به واسطه درجه 
موجب  مرزها  شفافیت  یا  و  و سختی  می شود  معین  آن  گشودگی 
می شود تا فضا، منزوی و یا به عنوان بخشی از یک کلیت به نظر آید. 

هندسه
در  که  مکتوب  توصیف های  و  تشریح ها  و  تفسیرها  به  آینه  هر 
باب باغ ایرانی بنگریم، همه جا سخن از هندسه به میان می آید 
)یا تصور  قابل تصور  ابعاد  و  ماده ای  به عامل  در عطف  هندسه 
شده...،  زندگی  کالبدی  جهان  و  زمین  کره  و  گیتی  از  شده( 
که  جایی  آن  از  می کند؛...  پیدا  نمادین  بار  و  می آید  میان  به 
آدمیزاده بر جهانی که پیش روی خود دارد ، متکی است و تمامی 
حرکت های کالبدی ـ سرزمینی و یا اندیشه ای و خیالی خود را درون 
آن به تصور و سپس به تحقق می برد ...، دارای افق بینشی یا سپهر 
بر جهان  بینش است که  این  اندیشه ای خاص شناخته می شود و 
زندگی آدمیزاد تعیین سمت و سوی و جهت و بعد می کند: روزی 
برای خود عنایت به "یمین و یسار" را کافی می داند؛ روزی همین 
»جابلسا«   ، »جابلقا«  خود  برای  و  می برد  آسمان  به  را  دو سمت 
می سازد و روزی دیگر، نقطه عطف بس واالیی را به آنچه داشته 
بر  که  نقطه ای  واالترین  در  »ُهَوِرَقلیا«  دادن  قرار  با  و  می افزاید 

مکانی  و  معنوی  »یمین و یسار« و بر »جابلقا و جابلسا« اشراف 
دارد، فضای کائناتی نظم یافته ای می آفریند. چنان که پیدا است، 
باغ ایرانی دارای نظم  یافتگی سنجیده و قوام یافته ای است که 
می تواند تعبیرهایی ملموس نیز به دست دهد؛ چیزی که هندسه 
باغ خوانده می شود )فالمکی، 1389 : 654-653( و این  و هندسه 
همان هندسه خاصی است که شولتز در ساختار فضایی روح مکان 
طبیعی و روح مکان انسان ساخت نوع کیهای بدان اشاره می کند. 
و  اصلی  به جهات  توجه  ایرانی  منظر  ویژه  به  ایرانی  در معماری 
جهت آسمان همواره مورد توجه بوده است به طوری که »هانری 
کربن« نیز در مقدمه کتاب اصفهان، تصویر یک بهشت، با تأکید 
این  از  بازتابی  را  حیاط مسجد  در  راکد  آب  نکته، حوض  این  بر 
اندیشه می داند )کربن،1377(. در دیدگاه اسالمی هر فضای متعین 
انسان  است،  گرفته  قرار  انسان  مکان  دارد  معلومی  مختصات  که 
)عالم صغیر( در بر دارنده هر آن چیزی است که عالم کبیر را می سازد 
و همین مختصات است که به تمام مکان های زندگی فرد مسلمان 
قبله،  به  رو  است،  جهتی خاص  به  رو  او  عبادات  می بخشد.  تعین 
خانه می سازد و شهرسازی می کند و در صورتی که بخواهد فضای 
بهشتی را به زمین آورد، هندسه را به کار می برد که مهم ترین عناصر 
به  به سبب همین جهت دهی  و  نماینده جهات اصلی هستند  آن 
مکانی محصور است که باغ ایرانی فضایی متعین و دارای روح مکان 
می شود. عالوه بر هندسه کلی و جهات اصلی تأثیرگذار بر هندسه باغ 
ایرانی، در اجزای باغ ایرانی نیز، توجه خاصی به شکل های هندسی 
شده است و شکل مربع که فاصلة بین اجزای باغ را ساده و روشن 
نشان می داد، از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. "به وقت کاشتن 
درخت، نخستین گام، دقت در تعیین فاصلة محل کاشت از هر طرف 
بود و بدین ترتیب مربع هایی شکل می گرفت که از هر طرف که 
نگاه می کردند، ردیف درختان را می دیدند")پیرنیا،1373: 5(. به طور 
خالصه در هندسة باغ ایرانی دو اصل مهم بود : سه کشیدگی در 
کنار هم، و تقسیم باغ به مربع هایی که خود دارای تقسیماتی منظم 
و مربع شکل بودند. سابقة این اصول به خیلی قبل، به هزاران سال 
باز می گردد. در کشاورزی ما هم کاشت مربعی معمول بوده  قبل 

و زمین و آب به صورت مربعی تقسیم می شده است )همان : 6(.

فضا در باغ ایرانی 
که  است  معمارانه  فضای  یا  فضا  ایرانی،  باغ  عناصر  دیگر  از 
عناصر  و  داده  شکل  را  ایرانی  باغ  داخل  و  بیرون  عرصه های 
موجود در باغ را به نظم خود درمی آورد. در باغ ایرانی، فضای 
را  عناصر  از  پیوسته ای  نظام  و  شده  تلفیق  هم  با  باز  و  بسته 
میانه  در  طبیعی  عناصر  تداوم  که،  به گونه ای  می کنند.  ایجاد 
پیوستگی  بر  تأکید  و  یکپارچه  ساختار  تشکیل  به  منجر  بناها 
فضایی در باغ ایرانی می شود )تصویر4(. سازماندهی فضایی نیز 
در باغ ایرانی به دور از هرگونه پیچیدگی های بصری است این 
مراتب،  سلسله  واجد  را  آن  بلکه  نکاسته  آن  زیبایی  از  خصیصه 
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تصویر 4. وجود سلسله مراتب ، وحدت و همبستگی در مجموعه باغ ایرانی؛ تلفیق و 
تداخل هنرمندانه فضاهای بسته و باز با همدیگر. مأخذ : پیرنیا، 1373.

Fig.4. Hierarchy and Unity in Persian garden complex- Accomplished 
incorporation and composition in closed and open spaces. Source: Pirnia, 
1994. 

وحدت و همبستگی در کل مجموعه می کند که در جهت یابی و 
به سزایی دارد. وجود تنوع فضایی، وحدت  تأثیر  انسان  مکانمندی 
و نیز ساختار کلی و نظم در باغ ایرانی عینیت بخشی فضای وجودی 

شده و حس مکان را در انسان تقویت می کند.

راه و مسیر حرکت
راه ورود به باغ، با تجربه کردن مقوله دورنمایی یا "پرسپکتیویته" 
دیده  راهی  طول  در  که  عناصری  و  اجزا  است.  همزاد  و  همراه 
و  درخت  و  رنگ خاک  با  می برد،  باغ  به  را  آدمیزاده  که  می شوند 
آسمان ترسیم و تعریف می شود و صدای آدمیان، پرندگان، آب و 
باد به آن بار و یا طعم مکانی ـ  زمانی می دهد و در طول همین 
اندازه  مدام  دگرگونی  ارایه می شوند.  به شناسنده  تصویرهایی  راه، 
این تصویرها و موضع و موقعیت آنها و ترکیب شدن تدریجی آنها 
به  باغ،  از  بهره وری  اجازه نمی دهند که   ، ... نو  با عناصر تصویری 
 1389 )فالمکی،  شود  منتهی  ثابت  یکپارچه  و  خشک  برداشتی 
تعین  را  زمان  بعد  که  است  بنیادینی  وجودِی  نماد  راه18   .)656  :
حرکت  که  جایی  می انجامد،  معنادار  هدفی  به  بعضًا  می بخشد. 
متوقف شده و زمان تداوم پیدا می کند. بنابراین نماد بنیادین دیگری 
ساختارهای  است  مرکز  می بخشد،  تعین  را  گذرا  و  موقت  بعد  که 
سرنمونی )الگوهای اولیه( که مرکز را نمایان می سازند عبارتند از 
نشان و محصوریت )شولتز، 1388 : 88(. و در باغ ایرانی عبارتند 
از محور اصلی و کوشک با حوض روبروی آن و خصلت ویژه آن 
باغ غالبًا  از خطوط راست در طراحی، تقسیم  استفاده   : از  عبارتند 
به چهار بخش، هدایت و خوانایی، امنیت به جهت وحدت بخشی و 

انسجام )تصویر 5(.

جدول 5. جمع بندی کیفیت های عناصر باغ که آن  را حامل مفهوم روح مکان می کند. 
مأخذ : نگارندگان.

Table5. Qualities of Persian Garden make it a container of spirit of place. 
Source: authors. 

هندسه کلی باغ ایرانی و روابط حاکم بر آن  )ساختار فضایي(

خصلت ها وکیفیت عناصر برای ارتقای روح مکان

 احساس وحدت اجزاء که باعث امنیت و احساسپیوستگی در اجزاء توسط روابط هندسی
آرامش می شود

 زمین های شیب دار : در اختیار گرفتن
 خصلت ویژه زمین )تأکید بر قابلیت های

عناصر طبیعی(

گستردگی چشم انداز =گشودگی)وسعت دید(
وجود تنوع فضایي

 تآکید بر پرسپکتیو تک نقطه ای به واسطه
 سازماندهی فضایي خاص و محور اصلی

موجود.

 تداعی وسعت بهشت به وسیله وسعت مجازی
توسط هندسه باغ

 توجه به جهت گیری ها = گزینش شش
جهت برای مکان یابی در فضای اصلی

 جهت = تأکید بر جهات باال و پایین با استفاده از
آبنماهای راکد )عالم متعالی ( = هندسه قدسی

 ایجاد آرامش و آسایش به سبب جداسازی
وجود سلسله مراتب عملکردی و رفتاریعرصه ها

محصوریت و کرانه بیرونی به وسیله دیوار

 کوشک به وسیله ایوان نماهای اصلی

درون و برون

محرمیت و تعین فضاهای مختلف
تنوع فضایي

دارای محور و مسیر حرکت مشخص اصلی

مرکزیت بخشی به کوشک

 دارای سازماندهی فضایي به دور از پیچیدگی های
 بصری که  از زیبایي آن نکاسته و آن را واجد
 سلسله مراتب ، وحدت و همبستگی در کل

مجموعه می کند.

تصویر 5. کنده کاری متعلق به اواخر قرن هفدهم م. از 
باغ هزارجریب ـ باغ هزارجریب به دستور شاه عباس به 
وجود آمده بود و در چهارباغ باال قرار داشت و پیاده روی 
آن دنباله پیاده روی چهارباغ قبلی بود. مآخذ : خوانساری 

.105 : 1383 ،
Fig.5. Figure of bagh-e Hezar Jarib in the 17th 
century. Bagh-e Hezar Jarib was built by Shah 
Abass in the uppper Charbagh Axis following 
the previous Charbagh. Source: Khansari, et 
al. 2004:105.
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نتیجه گیری
مقاله حاضر با بررسی ویژگی ها و ملزومات مکانمندی فضای معماری، روابط بین عناصر باغ ایرانی را از حیث خصیصه باز تعریف کرد. رویکرد 
پدیدارشناسانه در این مقاله سبب شد تا ارتباط بین عناصر باغ ایرانی که باعث به وجود آمدن کیفیت هایی چون محصوریت، گستردگی، فضای 
برون و درون، سازماندهی فضایی منظم و هندسی، وحدت و یکپارچگی می شوند؛ با هدف تعریف خصلت ها و ویژگی های مکانی از نقطه 
نظر ماهیت بررسی شوند. از طرفی، چنانچه در متن مقاله نیز اشاره شد، برای بیان مفهوم مکان، دو مفهوم ساختار )=ویژگی های شکلی 
و فرمی مجموعه ای از روابط( و معنا )معنای هر شیء، ریشه در روابط آن با اشیای دیگر دارد( نیاز است که در مورد پژوهش، باغ ایرانی، 
ساختارها تحت مجموعه عناصر ایرانی بیان شد و معانی با بیان خصلت های موجود در روابط عناصر معرفی شدند )جدول5(. با بررسی بیشتر 
روابط موجود بین عناصر باغ ایرانی می توان به این نتیجه رسید که تمام خصیصه های و کیفیت های منتج از عناصر باغ ایرانی، در هندسه 
باغ ایرانی نهفته است. هندسه ای که منشأ عقالنی و قدسی داشته و به سبب نظم و قرینگی، با تعین بخشیدن به فضای باغ ایرانی و تداوم 
در تاریخ، باغ ایرانی را حامل روح مکان ساخته است. اما همین هندسه با بی توجهی به مفاهیم قدسی و عقالنی آن، تنها به صرف استفاده از 
محورهای عمود برهم و شکل مستطیلی، مورد بی مهری واقع شده و روح مکان باغ ایرانی را در منظر معاصر، نادیده انگاشته است. چنانچه، 
با توجه به مطالب عنوان شده داخل متن مبنی بر در نظر گرفتن ساحت روحانی انسان و مفهوم تسخیر در طبیعت می توان امیدوار بود که با 
رفع چنین کاستی هایی، شاهد بازگرداندن مکان ـ باغ به منظر ایرانی باشیم. باغ ایرانی دارای ارزش های قابل توجهی است که با به کارگیری 
قابلیت های عناصر طبیعی همچون درخت و آب و ساختاری همچون هندسه، به روح مکانی دست  پیدا کرده است که به رغم تکرار، در قرون 
متمادی رنگ نباخته و همچنان به صورت فضایی با کیفیت که می تواند برای نسل های متمادی نیز ادامه داشته باشد، حضور یافته است. 
حضور باغ ایرانی به واسطه بازگشت به خوِد طبیعِی عناصِر به کار رفته در آن است و معمار منظر ایرانی، تمام تالش خود را برای به حضور 

رساندن حداکثر قابلیت اجزای آن به کار بسته است. 
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Abstract
 “And those who believed (in the Oneness of Allah and His Messengers and whatever they brought) and did righteous 
deeds, will be made to enter Gardens under which rivers flow, - to dwell therein forever (i.e. in Paradise), with the 
permission of their Lord. Their greeting therein will be: Salam (peace!) ” (Surah Ibrahim: 23)
During the last century, the place term with a wide range of meanings, is described virtually in all architectural spaces. 
Creating place has given embodiment to human’s morality and beliefs and has had a deep connection with the realm of 
human existence and his relationship with his surroundings. Therefore, studying the way human communicates with 
nature restricted in field of landscape, and identifying the type of these formed relationship, are the first step in scruti-
nizing the concept of place. On the other hand, Persian Garden as an excellent example of Iran’s landscape is the image 
of Islamic-Iranian human beliefs through the history which is still reminisced as a successful pattern despite the hard-
ships.. If there is a speech about Iranian landscape, perhaps the first and only word that will come to minds is Persian 
Garden that despite much research about it, today it does not have a good place in designing landscape architecture.  
Numerous researches have already studied about the concept of place; from among of them Schulz has spatial classi-
fication in natural and man-made places. Schulz’s categorizations discusses about patterns for distinguishing Spirit of 
place. In this issue, we study Schultz’s visions about place, sprit of place and compare them with Islamic view about 
relationship between human and nature. The results of this comparison showed that segregation points of this thinking 
situate in human religious dimensions and their effects on Persian gardens design. In spite of these differences, study-
ing different viewpoints could be useful for finding out the structures of the spirits of Persian garden and Characters of 
its elements. Persian Garden, despite its disguise values, is known only by its physical geometry; although this geom-
etry is strong, thoughtful, and results of the principles of irrigation and agriculture and does not have little importance; 
but studying it only and without  paying attention to other identity former features and concepts such as place, spirit 
of place (Genius loci), its sacred quality and etc. that has caused continuity of Persian Garden at different ages; is a 
nominal imitation and an incomplete job. Also studying lonely the elements of Persian Garden without attention to 
their relationship with each other and with the emergence of the concepts of the garden, can reduce the reliability and 
durability in many years. Certainly importance of the holistic views to human and existence phenomenon, relevance 
of Garden’s elements and quality associated with elements placed together, can perform a key role in identifying ef-
fective factors in enhancing the understanding of spirit of place (sense of place) in Persian Garden. 
Therefore, this study attempts to identify eligible qualities of concepts of spirit of place in Persian Garden by discuss-
ing the elements of Persian Garden, and their comparison with the concepts and elements of place.  
This paper uses, by a review of human relationship with nature and showing the relationship that leads to creation 
of spirit of place in Persian Garden and analysis of garden elements with each other using phenomenological ap-
proach to the concept of place and Persian garden since the authors believe) that separation of man and environment 
is despicable) is seeking to answer the following question: Which environmental qualities of Persian Garden make it 
a container of spirit of place? The method in this research is, descriptive, analytical and an instrument of collecting 
data is the library. In this study, to determine the position of man in relation to nature and its capture by human, first 
the types of human relation with the nature is examined and position of Persian Garden in human’s reaction to nature 
( as soul of place ) is expressed. Then with attention to the concepts of structure and meaning, to achieve the spirit 
of place in Persian Garden is analyzed by the phenomenological approach and characteristics of each are recognized 
separately. According to the present approach, our structure and relationships between the elements of Persian Garden 
is noteworthy and it is avoided to point out directly to some elements of garden (although important). 
The results showed that each of the components of garden have a great role in instilling a sense of place to the audi-
ence  not only for having known qualities, but also for having theological and sacred qualities as well as meaning and 
history. Concepts such as enclosure, distribution, geometry and space, which have been created through the relations 
betweenof the elements of Persian Garden, do have material and moral qualities that make Persian Garden eligible of 
sense of place (spirit of place). 
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