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 چکیده 
دانست ها را،شادی و احساس رضایت ساکنان آن میسقراط در قرن پنجم پیش از میالد،هدف اصلی از ساختن بنا 

های عصر علی رغم تمامی پیشرفت21ها دارد.انسان قرن ی سرزندگی فضا وسکونتگاهکه این نشان از ارتباط دیرینه

ت ش کیفیاین نگاه تک بعدی منجر به کاه حاضر،توجه خود را صرفا به بعد کمی طراحی فضا اختصاص داده که

شده توسط روانشناسان محیط با هدف بررسی نمود است.این پژوهش با استناد به مطالعات انجامهای عمومی شدهفضا

های ر باغپذیری،تناسبات بصری،خوانایی،نفوذپذیری و...دعوامل کالبدی موثر در ایجاد حس سرزندگی نظیر انعطاف

 است. فتهایرانی انجام گر

ها به صورت کیفی مورد هاو ماهیت دادهگرفته که در آن تحلیل یافته تحلیلی انجام -این پژوهش به روش توصیفی

ی نیاز مخاطبان کنندهشود که فضا تامینها این مهم آشکار میاند،که در طی بررسیگرفتهبررسی وتحلیل قرار 

های غی این عوامل به لزوم بازآفرینی بادگی در افراد باشد.که در نتیجهرزنسای برای ایجاد تواند وسیلهخودبوده ومی

 شود.هایی با کیفیت و سرزنده تاکید میایرانی به عنوان فضا

 

 کیفیت باغ ایرانی، فضا، سرزندگی، های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 شودمی ی معروفی از وینستون چرچیل نقلجمله ،چیزی فراتر از آجر و سنگ هستند های انسانی وشهرها جایگاه فعالیت

 "محیط" و "ما"ان راحتی تاثیر متقابل میشاید این جمله به  ها ما را.سازیم و ساختمانها را میساختمان ما که گفته:

گون تأمین نشاط، شادی و سرزندگی به دالیل گونا امروزه به (.17،ص1394وبندرآباد،زندگیمان را بیان کند)شاهچراغی

 ر صدردشود و تأمین سرزندگی به مثابه یک آرمان مشروع، های اصلی طراحی فضا محسوب میعنوان یکی از دغدغه

و وسیله  ک هدفخورد، بنابراین اهمیت سرزندگی فضا به مثابه ید رسمی شهرسازی و معماری به چشم میبسیاری از اسنا

 .است

خ، ول تاریطدر  ،دیابمحیط زندگی تجلی  درهای شهری شود تا طبیعت در قالب پاركدر طراحی شهرهای امروز تالش می

پیوند در  ه اینکواسطه و سهل و مداوم داشته، ارتباطی مستقیم و بی ،انسان در طبیعت به عنوان سرچشمه و مادر خویش

قبل از  تقدیس طبیعت در دوران (.37، ص1389است)شاهچراغی،دوران صنعت و با چیره شدن ماشین سخت ناتوان شده

اسر سرزمین در سر باعث شده ،است بر زمین معرفی کرده نیز بعد از آن در ایران که به نوعی باغ را تجلی بهشت  اسالم و

 (.12،ص1391های زیبایی باشیم)زندیه،ایران شاهد باغ

های با ی خوش باغ ایرانی و نیاز به خلق فضای هماهنگ با طبیعت است و با توجه به خاطرهبشر امروز به دنبال ایجاد رابطه

چه فضاهای  ی درك بهتری از آنمینهز سازی باغ ایرانی،زتدهباز ی سرزندگی و شادی انسان است،کنندهکیفیت که تضمین

یطی فراهم ان محتوانست در حال حاضر باشد، برای نسل حاضر شهرسازان ،معماران وطراحسبزدر فرهنگ ایرانی بوده و می

 شود.باززنده سازی نه تنها حفظ هویت بلکه حفظ ثروت ملی نیز محسوب می (.3،ص1383کند)براتی،می

ی پویا ز شیوه هایاتفاده عنای به کارگیری تجربیات گذشته در فرآیند طراحی، با بیانی نو، اس، بازآفرینی به مپژوهشدر این 

 خله مستقیما مدابها و نیازهای جاری در هر زمان است که در قالب طرح و آفریدن اثر ها، خواستو متناسب با پارادایم

ه برا  ری( آنهای جاه کار گیری و توجه به پارادایممندی از پژوهش و تحقیق در بازآفرینی )در بانسان پدید آید. بهره

 (.33،ص1389)شاهچراغی،کندفرآیندی علمی تبدیل می
 

 روش تحقیق
 پژوهش مورد وضوعم پیرامون نظری مبانی اهمیت قرار دادن نظر مد با .است تحلیلی -توصیفی مقاله این در پژوهش روش

 و داخلی مقاالت بررسی و یاکتابخانه طریق منابع از اطالعات گردآوری به عنایت با عینی و عملی نتایج بر حصول تاکید و

 جست. بهره ی میدانی نیزی مطالعهشیوه از منظور بدین و پرداخته ایرانی باغ تبیین الگوی به ،خارجی

ریات در نظها و روش تحقیق تاریخی نیز در بخش شناخت و مطالعه اولیه شامل: پیشینه تحقیق تئوری در این پژوهش از

 ست.رابطه با رویکرد پژوهش و نیز تعاریف مرتبط با موضوع و مطالعات سایت مورد نظر بهره گرفته شده ا

 شود.های آن به صورت کیفی انجام میتحلیل اطالعات گردآوری شده نیز با توجه به ماهیت داده
 

 فضا
معنی برای این واژه  19انگلیسی آکسفورد دست کم ای است که به لحاظ معنی بسیار گسترده است. فرهنگ واژه« فضا»

کنند. مقداری ای پیوسته که در آن اشیاء وجود دارند و حرکت میگسترده ها اشاره کرد؛ توان به اینآورد که از جمله میمی

نقاط و کند یا برای هدف خاصی در اختیار گرفته شده است و فاصله میان از یک منطقه که چیز خاصی آن را اشغال می

اند که هر های مختلف به تعریف و بررسی فضا از دیدگاه خودشان پرداخته(. اندیشمندان رشته5،ص1387اشیاء)مدنی پور،
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گیرد. در نتیجه در آثار معماری ها بیانگر مفهوم عمیق و گسترده فضا است. بیان معماری از طریق فضا صورت میکدام از آن

تواندوجود داشته باشد. این امر سبب شده تا در طول تاریخ تعاریف گوناگونی از حتوا میمتعدد، فضاهای مختلفی به لحاظ م

فضا در معماری ارائه شود. اما در اینجا مقصود از فضا محیط ساخته شده در مقیاس معمار است. به عبارتی هرگاه سخن از 

( و انسان قادر است با 7، ص1380بیبی، ح«)زمان و مکان مادی است.مقصود صرفاً همان عالم »فضا به میان می آید 

 قرارگرفتن در آن و یا حرکت در آن، آن را درك کند.

 

 فضای عمومی
هایی در الیتو فع دهد مردم به آن دسترسی داشته باشندتوان به مثابه فضایی تعریف کرد که اجازه میفضای عمومی را می

تأمین  عموم کند و فضایی است که در جهت منافعکنترل می آن صورت پذیرد و فضایی است که یک سازمان عمومی آن را

 .(215 ص،1387شود )مدنی پور، و اداره می

 

 کیفیت فضا
فضا  های توپولوژیکهای فضایی، کیفیتتوان کیفیت فضا را مورد بررسی قرار داد. کیفیتدر بخش کالبدی نیز، می

 ز آن روابطاست که اهندسۀ فضا نبوده، بلکه وابسته به مناسباتی های فضایی وابسته به باشند. به این معنا که کیفیتمی

،ص 1386 )پاکزاد، شدگی و پیوستگیها، جدایی، محاطگردند، مانند نحوۀ مجاورت عناصر، ترتیب آنهندسی ناشی می

مر خود به این یافت که ا (. به صورت مختصر با باال بردن کیفیت فضا، کیفیت زندگی جاری در آن نیز افزایش خواهد121

وارد مرفتن پایدار شدن فضا کمک خواهد نمود. دستیابی به کیفیت مناسب فضایی، مستلزم آن است که ضمن در نظر گ

 کالبدی، ابعاد انسانی نیز مورد توجه قرار گیرند.

 

 قابلیت فضا
به نام  وانشناسیرا ر« لیتقاب»در عین سادگی مفهومی قوی و بنیادین در نظریه طراحی فضا است. واژۀ « قابلیت»مفهوم 

ص وجودی خاهای آن چیز است که آن را برای مهر چیز، بخشی از داشته« هایقابلیت»مطرح کرد. « جیمز جی گیبسون»

ن را ست که آابندی کالبدی یک شیء یا یک مکان رفتاری پیکره« گیبسون»های مورد نظر سازد. داشتهقابل استفاده می

کنند)لنگ، یمأمین شناختی را نیز تهای زیباها معانی و دریافتسازد. این داشتهبل استفاده میهای خاصی قابرای فعالیت

بندی، مواد و های پیکره(. نکته مهم این است که قابلیت یک فضای کالبدی چیزی است که آن فضا با ویژگی91،ص 1381

ضا است. راحی فطمفهومی قوی و بنیادین در نظریه نماید. مفهوم قابلیت در عین سادگی مصالح سازنده خود پیشنهاد می

اخته شده، ضای سفالگوهای مختلف فضای ساخته شده قابلیت تأمین رفتارها و تجارب مختلف را دارند. بنابراین قابلیت 

با  بنا« نگیبسو»دهد. به نظر کند یا گسترش میبندی فضا محدود میهای رفتاری را بسته به چگونگی پیکرهانتخاب

ر ازهای کاربو نی وجودیت خود چیزی را پیشنهاد می کند. تشخیص قابلیت های شیء به ویژگی ها، تجربه ها، شایستگی هام

یز فضا ن« لوین»ظر ن. به وابسته است. انسان قابلیت های اشیاء و محیط ها و زمان های مناسب استفاده از آن ها را می آموزد

 (.92،ص 1381صت ها و محدودیت ها می باشد)لنگ، بدلیل ویژگی هایی که دارد، مملو از فر
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 سرزندگی

 ص،1364ین، را سرحال، شادمان، مسرور، معروف، مشهور و مهتر تعریف می کند)مع« سر زنده»واژۀ  فرهنگ لغت معین

 تعریف ، واژۀ نشاط را شادمانی کردن، سبکی و چاالکی، شادی، خوشی و خوشحالینیز فرهنگ فارسی عمید.(1866

رای بمناسب »را « Liveability»در دیکشنری شهرسازی، سرزندگی « رابرت کوآن» .(1209 ص،1363کند)عمید، می

ط مصنوع )رئیس کمیسیون معماری و محی« جان روس»تعریف می کند. « زندگی و فراهم آورندۀ کیفیت زندگی مطلوب

« کیفیت زندگی»ۀ از واژ« Liveability»از واژۀ باید به جای استفاده « سرزندگی»انگلستان( معتقد است برای ارجاع به 

«Quality of life »راك و تجربه بدانگونه که توسط مردم در فضا اد را کیفیت زندگیو سرزندگی  استفاده نمود. وی

 به شهر دگیباسرزن رابطه در که پژوهشی در گلکار کورش کشور داخل در .(24 ص،1385گلکار، )شود، تعریف می کندمی

 های مؤلفه از نوان یکیعدانسته و آن را به  "liveliness"ویا  "livability"یواژه معادل را شهری سرزندگی رسانده، انجام

 . (65،ص1389)خستو،نماید تعریف می شهری طراحی کیفیت سازنده

 

 فضای سرزنده
ژه های هوم واعمدتاً حول مفاست، همانطور که ذکر شد، آنچه در ادبیات تخصصی در مورد واژۀ سرزندگی مطرح گردیده

«Liveability » و«Liveliness »است.« سرزندگی»می باشد که معنی آن ها به زبان فارسی 

شود ن حس میآهای جمعی در از وجود یک فرهنگ پیشرفته برخوردار باشد، نیاز به فضایی ویژه برای انجام فعالیت فضااگر 

ان جمع بودن .حیات وزندگی فرد در می(53 ص،1386یابد)پاکزاد، ا میو چنین محیطی فقط با حضور افراد در فضا معن

سوی  از(.98،ص1382بخشد،مردم وحضور فعال و پرشورونشاط آنها در فضاست)پاکزاد،است وآنچه به یک فضا زندگی می

قش عات آنها نطالل اسرزنده که حضور افراد در آن بیشتر است در برقراری تعامالت اجتماعی افراد، تباد فضایدیگر وجود 

ه و ات جمعی شدرتباطامؤثری را ایفا می نماید. بنابراین وجود یک فضای سرزنده و پویا باعث افزایش انگیزه در برقراری 

و تکامل  ر رشدتبادل اطالعات را تسهیل می بخشد و عالقه به حضور افراد را در محیط افزایش می دهد و می تواند ب

هیل اطات را تسارتب واشد. یک فضای با کیفیت می تواند باعث ایجاد انگیزه حضور افراد شود شخصیت افراد در محیط مؤثر ب

 .(53 ص،1386بخشد و تعهدات افراد را در قبال یکدیگر به نمایش بگذارد)پاکزاد، 

 رزندهیجاد فضاهای عمومی در حقیقت خلق یک فضای سرزنده برای زندگی جمعی است، به منظور خلق یک فضای سا

ر ش بدون حضود ارزمار بایستی فهم کاملی از زندگی جمعی در کاربری مورد نظر داشته باشد، زیرا ایجاد یک بنای واجمع

رزندگی آن سیزان مخاطب غیرممکن است. در واقع فضا با حضور مخاطبان معنا می شود و هر قدر کیفیت آن فزونی یابد، م

رفتن م در نظر گ، مستلزبنابراین ارائه تعریف جامعی از سرزندگی یابد.  ارتقاء می یابد و حضور مخاطبان در آن افزایش می

خاطب ما در رمحیط سرزنده و دارای کیفیت، باید احساسی متفاوت  .روابط این کیفیت با کیفیت های دیگر محیط است

  .(20 ص،1382وت، ایجاد نماید. این محیط بایستی ندای همکاری و تشریک مساعی را با خود به همراه داشته باشد)اخ

ا در محیط ندگی ردر این پژوهش سعی می نماییم تا فقط از طریق عوامل و مؤلفه های کالبدی، سرز الزم به ذکر است که

 ایجاد نماییم.
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 دیدگاههای مختلف در مورد حالت وجودی سر زندگی

معرفی نمود  میتوان در فضای معماری( سر زندگی را Mode of Existenceبطور کلی سه حالت متفاوت از حالت وجودی )

گ، شت)لنکه پذیرش هر یک از دیدگاههای سه گانه مزبور، الزامات خاص خود را برای طراحی به دنبال خواهد دا

  . دیدگاه سوم مورد تایید این پژوهش است.(102 ص،1386

جود ماری وت محیط کالبدی معبر مبنای این دیدگاه سرزندگی در محیط صفت و کیفیتی است که در ذادیدگاه نخست: 

بدی حیط کالمشهرت دارد و بر اساس آن « جبریت محیطی»دارد و به طور مستقل از ناظر وجود دارد. این دیدگاه به 

 به ایجاد سرزندگی می انجامد.  ،مناسب

یچگونه هود و ش ای ذهنی و سلیقه ای است که توسط ناظر ساخته میبر مبنای این دیدگاه سرزندگی مقوله دیدگاه دوم:

بنای آن و بر م موسوم است« امکان گرایی محیطی»این دیدگاه به  و ارتباطی با ساختار و خصوصیات محیط مصنوع ندارد

ت که ظر اساقتصادی نا –هندسه محیط، فاقد اهمیت تلقی شده است و تنها ویژگیهای روانشناختی و موقعیت اجتماعی

 دیگری را به عنوان محیطی افسرده طبقه بندی می نماید. محیطی را به عنوان محیط سرزنده و محیط 

یان فرایند شناختی است که در جر –( ادراکیPhenomenon« )پدیده ای»بر مبنای این دیدگاه سرزندگی  دیدگاه سوم:

ز ااظر هداف نالی و داد و ستد میان خصوصیات کالبدی و قابل ادراك فضا، الگوهای فرهنگی، توانایی های ذهنی، تجارب قب

 . (103 ص،1386سوی دیگر شکل می گیرد)لنگ، 

 

 ارتقا تعامالت اجتماعی در فضاهای سرزنده 
 عیجمهای  سبب توسعه روابط جمعی در محیط فضایی چنین»سرزنده می نویسد:  فضاهای  دربارۀ« کریستین واندولد»

رزندگی و سایجاد »وی تأکید می کند: «.شده و سبب بروز تعامالت اجتماعی مطلوب و رشد ایده های نو و پویایی می شود

ا خاطب از فضخاب مافزایش حضور مخاطبان در فضا نیازمند یک مکان دموکرات و آزاد می باشد. این آزادی شامل قدرت انت

 زمینه علوم محیطی می گوید: روانشناس و محقق در « یانگ«. »نیز خواهد بود

د می ری را ایجارفتا وتکرار روزمره فعالیت ها توسط انسان سبب ایجاد الگوهای رفتاری می شود. ما ابتدا الگوهای فکری »

ر ریف آنها دحوه تعنتأکید دارد که الگوهای رفتاری و چگونگی « یانگ«. »کنیم و سپس از این الگوها استفاده می نماییم

 .(54 ص،1367)مرتضوی، ترقراری تعامالت اجتماعی افراد مؤثر اسمحیط در ب

توجه به مفهوم زندگی جمعی در کاربری های عمومی و ایجاد الگوهای رفتاری مطلوب و مرتبط با آن می تواند در برقراری 

برای تبادل تعامالت اجتماعی و ایجاد سرزندگی در محیط مؤثر باشد. در فضاهای جمعی و عمومی بهتر است، مکانی 

اطالعات افراد با یکدیگر فراهم شود زیرا وقایع و رویدادها زمانی اتفاق می افتند که افراد بتوانند یکدیگر را مالقات کنند و یا 

با یکدیگر صحبت نمایند.بهتر است افراد در محیط های جمعی از امکان بحث آزاد و غیر رسمی برخوردار شوند. از آن جایی 

یشه آزاد و خود به خود صورت می گیرد، بنابراین هر فرد از این توانایی برخوردار خواهد بود که بتواند که بحث افراد هم

تئوری های خود را آزادانه پیش ببرد و سپس به مکان خصوصی خود بازگردد و این امر الزمه محیط های جمعی 

د در جذابیت و پویایی محیط مؤثر خواهد بود. بی تردید ایجاد محیط هایی برای گفتگوهای آزا .(52 ص،1382است)اخوت، 

سالن های کنفرانس که در آن ها از صندلی هایی چیده شده و همیشه قابل پیش بینی هستند، همواره کسالت آور خواهند 

آزاد بود و این امر می تواند در میزان استفاده مخاطبان از فضا مؤثر باشد. در حالی که فضاهایی که مردم در آن ها کامالً 

بوده و می توانند به راحتی از جای خود برخیزند، حرکت کنند و نظرات خود را اعالم نمایند، بسیار جذاب می باشند. 
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اینگونه مالقات ها باعث تشویق و گفتگو می شوند و این موضوع می تواند در ایجاد سرزندگی نقش مؤثری را ایفا 

 .(28 ص،1386ادواردز، «)نماید

 

 گونه ایجاد می شود؟سرزندگی درفضا چ
« یفیتک»ده طراحی فضایی واجد کیفیت مطلوب سبب تعریف سرزندگی درفضا می شود. سرزندگی یکی از مؤلفه های سازن

نگ سی، رکلی طراحی یک محیط است. به عبارت دیگر سرزندگی به همراه کیفیتهای خوانایی، مناسب بصری، غنای ح

.. .ی محیطی و اکیزگمی، ایمنی و امنیت، انعطاف پذیری، همسازی با طبیعت و پتعلق، نفوذ پذیری، گوناگونی، آسایش اقلی

م مکان فراه ی در یکمی آفریند که همانا خود زمینه ای را جهت ارتقاء سرزندگ« کیفیت فضای مصنوع»پدیده ای را به نام 

ند محرکی؛ ، می تواند مان(. به طوری که اگر محیط واجد کیفیت های نام برده باشد52،ص 1378می نماید)گلکار، 

 وسرزندگی را ارتقا بخشد.گروههای مختلفی از مخاطبان را جذب نماید

با اضافه کردن معیار زیست  1990است در سال شدههای پاسخده بیانیان بنتلی و همکارانش،چنانکه در کتاب محیط

ی ی دارندهسی،نفوذپذیری و امنیت، فضاها،تناسبات بصری،غنای حپذیری،خوانایی،گوناگونیمحیطی به هفت معیار انعطاف

کردن معیارهای کالبدی معرف کیفیت فضایی کوروش رسد که با لحاظ است.به نظر میها را سرزنده خواندهاین ویژگی

ی فضاهای سرزنده از دیدگاه بنتلی به عنوان پژوهشگر محیطی های سازندهگرفتن مولفهگلکار،پژوهشگر داخلی و در نظر

 داد. ادی سرزندگی را اینگونه پیشنهکنندههای کالبدی تعریفیتوان مولفهخارجی،م

 
 ،معرفی معیارهای کالبدی فضای سرزنده،منبع:نگارنده1نمودار

 
 

 باغ ایرانی
 ر که در آنمحصو باغ ایرانی پدیده ای فرهنگی، تاریخی، کالبدی در سرزمین ایران است و معموالً به صورت محدوده ای

ن به وجود انسا ابنیه در نظام معماری مشخصی با هم تلفیق می شوند و محیطی مطلوب، ایمن و آسوده برای گیاه، آب و

 (.41،ص 1389آورد، ساخته می شود)شاه چراغی، می

یاه، از گل و گ گیری در دائره المعارف اسالمی در توضیح واژۀ باغ آمده؛ محوطه ای غالباً محصور، ساخته انسان با بهره

ایرانی پیوند  ( همچنین باغ206،ص 1381درخت، آب و بناهای ویژه که بر قواعد هندسی و باورها مبتنی است )چگینی، 

غور و اندیشه،  ( همچنین باغ ایرانی فضای آرامش و آسایش و محل9،ص 1358فرخنده زیبایی و سودمندی است )پیر نیا، 

ی انه ساختارها( به بیانی دیگر باغ ایرانی فضایی است که با ترکیب معمار10،ص 1383تعریف می شود. )میرفندرسکی، 

 . (41،ص 1389)شاه چراغی، پردازانه را مجسم می کندمصنوعی و طبیعی مانند آب و گیاه، معنایی رویایی و خیال 
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 جای متصور هترینبرای هر انسانی در فرهنگ های مختلف از جمله ایران، اعتقاد به زندگی در بهشت آرمانی به عنوان ب

نی گی این جهای زندوجود دارد؛ ازین رو می بینیم یکی از دالیل ایجاد باغ ایرانی سعی در فراهم کردن بهشتی نیکو برا

عتقاد ااب تأ ثیر در ب یژه باغ ایرانی نیز ، نظریات مختلفی ارائه شده که یکی از آن هامعرفی شده است. در مورد هندسه و

م یش از اسالپهای  ایرانیان باستان درباره شکل زمین و تقسیم آن توسط چهار نهر در افسانه های کهن در شکل گیری باغ

ی در این ر صورن کریم است. مهمترین تأثیو کهن الگوی باغ ایرانی و همچنین نهرهای چهارگانه بهشتی موصوف در قرآ

ی رح در الگوای مطزمینه، پیدایش نظریه الگوی چهارباغ برگرفته از چهار نهر بهشتی به عنوان فصل مشترکی با فرضیه ه

ی دیان آسمانی و اچهارباغ است؛ باغ در تفکرات ایرانی تمثیل قطعه ای از بهشت با بهره گیری از اسطوره های کهن دین

حسوب مس ها ازین رو ایجاد مکان و فضای بهشت گونه در باغ سازی، نخستین انگیزه ایرانیان در طراحی پردی است.

 (19، ص 1390شود. )منصوری ، حیدرنتاج، می

 

 الگوی جامع باغ ایرانی

ین صل مشترك بت که فتوان نمونه ای آغازین )آر که تایپ( دانس بر مبنای پژوهش های اخیر الگوی مرجع باغ ایرانی را می

یواری در ده با کباغ های ایرانی بوده و چنین توصیف می شود:محدوده ای مربع یا مستطیل شکل از زمینی نسبتاً وسیع 

قسیم اوی تپیرامون آن محصور است. سطح این محدوده با دو محور )دو جوی( متقاطع عمود بر هم به چهار قسمت مس

شود و  یت میشود. آب از فواره واقع در مرکز حوض در محل تقاطع این دو محور، فوران کرده و به چهار جوی هدامی

  ر می گیرد.ر قرادرختان درون سطوح مربع شکل را آبیاری می کند. اصلی ترین بنای باغ )کوشک( در مکان تقاطع دو محو

 تطبیق طرح ه دلیلبباغ ایرانی، طرح باغ گسترده در ایران است. نزدیک ترین شکل کالبدی به این توصیف از الگوی مرجع 

م شده ش های انجاپژوه گسترده باغ در ایران، این نوع طرح باغ بعنوان باغ ایرانی شناخته می شود و تاکنون نیز در تمامی

از باغ  نیز منظور ژوهشپاین  دربارۀ باغ ایرانی توسط محققان ایرانی و غیر ایرانی طرح گسترده باغ مورد نظر بوده است. در

ارد را د ایرانی، طرح باغ گسترده در معماری گذشته ایران است که نزدیک ترین شکل کالبدی به الگوی مرجع آن

 (. 42،ص1389)شاهچراغی،

 

 

 (42،ص1389الگوی مرجع باغ ایرانی منبع:)شاهچراغی،،1شکل
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 بررسی نظام مورد مطالعه )کالبدی( در باغ ایرانی

تناسب نظام ها م ه اینککالبد تمامی باغ های تاریخی شکل یافته از سه نظام کاشت، آب و بناها یا ) استقرار معماری( است 

گوناگون  م هایبا شرایط اقلیمی و فرهنگی هر سرزمین نسبت به سرزمین دیگر متغیر است.نظام ساختاری الیه های نظا

اغ بهای آن است. ام. در واقه کالبد باغ و کیفیت فضای آن نتیجه تلفیق نظطبیعی و مصنوعی را با یکدیگر تلفیق می کند

ی شود و مبندی  شکل مستطیل محصور می شودبا محورهای عمود برهم و موازی با اضالع حصار تقسیمبه  ایرانی با حصاری

،نظام ،نظام کاشتبیاریجمله نظام آدر شکل یابی نظام استقرار )سازمان فضایی(باغ زمینه هندسی مربوط به دیگر نظام ها،از 

بیعی و طناصر معماری و نظام منظری فراهم می شود.به بیان دیگر نظام ساختاری باغ ایرانی، زمینه هندسی تلفیق ع

و  ناصر مصنوعد و عمصنوع را در باغ پدید آورده که عناصر طبیعی را با توجه به نظام های کاشت و آب سازماندهی می کن

 استقرار معماری معین می شود. ابنیه در نظام

یمی و گی های اقله ویژنظام کاشت درختان و گیاهان در باغ ایرانی عالوه بر آن که باغ ایرانی را مبدل به پاسخی مناسب ب

یی دن نظام هادار شجغرافیایی سرزمین ایران کرده، کیفیت ویژه ای به کالبد و فضای باغ ایرانی بخشیده است، موجب پدی

دن زی دیگر تماغ سابسایه و نظام منظر به مثابه نظام های متمایز نسبت به نظام های فضایی بازشناسی شده در  چوت نظام

ئ دیدگاه سز یک ها شده است. نظام کاشت باغ ایرانی هم موثر بر نظام ساختار هندسی و هم متأثر از آن است. زیرا ا

ز ااز متأثر  ت نیزختار هندسی می داند و از دیگر سو نظام کاشکاربردی ، شیوه های کاشت و کشاورزی را سبب پیدایش سا

ب ویژگی ظام آناین هندسه است؛ به طوری که کاشت درخت و گیاهان در باغ ایرانی با در هم تنیدن هندسه یاد شده و 

  های شناخته شده ای یافته است.

ی حل قرارگیرماستای ربر چشم انداز محور اصلی در نظام منظر در باغ ایرانی بسیار متأثر از نظام کاشت است. نظام کاشت 

نوع ای متکوشک تأکید می کند و به این ترتیب بر جهت دید و حرکت در محور اصلی اهمیت می بخشد.ترکیب گونه ه

ت گل ها و ن کاشدرختان در باغ از جمله درختان خزان پذیر و خزان ناپذیر یا درختان مثمر و درختان بی بار، همچنی

وناگون از گهای  با تنوع رنگی زیاد ترکیب های رنگی متنوعی در فصول مختلف سال به وجود می آورد.این ترکیب گیاهان

 و نیز مسهالر حس دبافت های ریز یا درشت را به موجود می آورد که هم بر کیفیت بصری و منظر تأثیر می گذارد ، تنوع 

ر ب، به نوعی ه باغصویر درختان با انعکاس در آب به عنوان زایندپراکندن بوی خوش و تحریک حس بویایی. در این میان ت

هم  مین وزمحور عمودی دید تأکید می کند و موجب توسعه و وسعت مجازی در باغ می شود. حرکت روان آب روی سطح 

 ه نمایش رایاد بزجهت با شیب عمومی و منطبق با نظام ساختار هندسی، صورت خطی آب در باغ را پدید می آورد و تمایل 

 ت گوناگونیاصوا عرضه می کند. حرکت آب و پنهان و پیدا کردن آن در سطح باغ روی سینه کبکی ها، عالوه بر نمایش آن

 نیز در باغ می آفریند که نظام آوایی با ویژگی های ممتاز در باغ پدید می آورند.

ی به باغ ایران شن در، نظام متمایزی از سایه و روکاشت انواع درختان بلند و سایه افکن براساس نظام ساختار هندسی باغ

 وجود می آورد که بر کیفیات فضا و کالبد باغ ایرانی تأثیر به سزایی دارد.

سردر،  وشک، عمارتکمارت در این میان نظام استقرار ابنیه در باغ ایرانی به ابنیه و تمامی عناصر مصنوع از جمله دیوار، ع

وی ر داخل پیرباغ د دهد؛ به این ترتیب که ابنیه از شکل کامل مربع یا مستطیل فضاینظم میعمارت باالخانه، پرس و ... 

 صری، رابطهابطه بمرزی فضای باغ ایرانی، به واسطه رابطه هندسی، رو به طور کلی پیوستگی، تداخل، تلفیق و بی کندمی

 ، 1389چراغی،شاه ) اها در آن، ایجاد می شودبنکالبدی باغ و قرارگیری  ویژگی حسی )تحریک حواس انسان( و اصوالً

  .(65-88ص
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 معرفی باغ های مورد مطالعه براساس نظام کالبدی

 ایرانی دو باغ فین کاشان ودولت آباد یزد جهت بررسی معرفی می گردد.از میان باغ های 

 

نی ود، عرصه میاکوهستان آغاز می شکیلومتری جنوب غرب شهر کاشان، بر حاشیه کویر، آن جا که  6در : باغ شاه )فین(

غ ت که به باری اسچهاردیوار که بر فرازش شاخسار انبوه درختان سرو کهن چون چتری سبز نمایان است، محدوده باغ معمو

 ما مطالعاتند، ااشاه شهرت دارد. اسناد تاریخی در بیان تحوالت منطقه از زمان بوییان تا دوران صفوی خاموش مانده 

اصله فدارد، به  ه شهرتوجود باغی در شمال باغ کنونی شاه گزارش میدهد. قدمت این باغ را که امروز به باغ کهنمیدانی از 

ه های آب ن چشمزمانی میان قرن چهارم تا قرن دهم هجری نسبت داده اند. توسعه و گسترش کاشان در طول تاریخ، مدیو

 ره مدنظر حکمرانان بوده است.و کاریزهای منطقه فین است که سرسبزی و آبادی آن هموا

مالی که شیوار دباغشاه مجموعه ای است که به تدریج و در طی زمان پدید آمده است. بنای عمارت سردر ورودی باغ در 

حمام  یانه باغ ومن در بعدها تغییراتی در آن رخ داد، همچنین بارو و برج های مدور چهارگانه ی اطراف آن، عمارت سرابستا

جام و ان ر جبهه شرقی آن به زمان شاه عباس منسوب است و پادشاهان صفوی از فضای آن برای اقامتبزرگ واقع د

 های دوران فزودهتشریفات شاهانه و بزم های شادی استفاده می کردند. عمارت خلوت کریمخانی در جبهه جنوبی باغ از ا

ت ن سلطنفتحعلی شاه می باشند. در دورازندیه و عمارت شترگلویی در مجاورت عمارت خلوت کریمخانی منسوب به 

 .محمدشاه عمارت شاه نشین و حوض جوش مقابل آن در جبهه جنوبی به مجموعه بناهای باغ افزوده می شود

ن و در ه ی آفضای باغ شاه ، چهارگوشه ای محصور با ترکیبی خردمندانه و نظمی هندسی، دارای محور طولی در میان

قی شان حل تالمغربی قرار گرفته است.دو گذر اصلی شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی که در راستای شمال شرقی ـ جنوب 

رقم  غی آشنا راهارباچدر قلب باغ، تختگاهی برای استقرار سرابستان و بستری برای قرارگیری آبگیر اصلی باغ پدید آمده، 

 زده است.

ار باغ به شم برون ن عمارت دو اشکوبه، پیوندگاه درون وگذر اصلی شمالی ـ جنوبی باغ از عمارت سردر آغاز می شود. ای

ایه سروزه ای و ای فیهآید. این گذر که عبور از آن با ترنم افت و خیز آب فواره ها در میان آبراهه ای مزین به کاشی می

ین به گل ی مزاهروشن درختان کهن سرو همراه است.به آبگیر اصلی میانه ی باغ کشیده می شود که با مجموعه ی باغچه 

ل اصلی، شام و گذردهای رنگین، چشم انداز زیبایی را در برابر عمارت سرابستان پدید می آورد. باغ شاه افزون بر این 

 (80-70، ص 1383)حکمت کهن، منظر جدید،  گذرگاهی فرعی است که در طول باغ از جنوب به شمال امتداد دارد.

 

ه دو بخش . سطح باغ باز اصیل ترین و بدیع ترین طرح های باغ رسمی ایرانی است طرح  باغ دولت آباد یکی :باغ دولت آباد

 ـاصلی باغ  محور ـبا محیط مستطیل تقسیم می شود که به صورت عمود بر هم قرار گرفته اند.محور تقارن مستطیل بزرگتر 

رار دارد.محیط ر غربی ـ شرقی قدرجه نسبت به محو 30در راستای شمال غربی به جنوب شرقی و با اختالف زاویه حدود 

در سمت  تر کهمستطیل بزرگتر باغ اندرونی را تشکیل می داده که در واقع باغ خصوصی بوده است. محیط مستطیل کوچک

 راسم ورزشیی و مشمال قرار دارد محدوده باغ بیرونی را تشکیل می دهد ـ باغ آیین ـ که محل برگزاری تشریفات حکومت

 بوده است.

 اندرونی ، ت باغشترك دو باغ، اصلی ترین عمارت باغ بهشت آیین قرار داردکه دو طبقه است. اصلی ترین عماردر مرز م

ت در واقع عمار عمارت هشتی یا عمارت هشت نام دارد که در انتهای محور اصلی باغ و متصل به دیوار جنوبی است. این

 دگیر مرتفع آن، شهرت خاصی دارد.کوشک اصلی باغ دولت آباد محسوب می شود.و به سبب وجود با
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رده و رون زمین بدا به ردر باغ دولت آباد آب به تمامی به نمایش گذاشته می شود.. معمار با بازی وصف ناپذیری، بارها آب 

ک حوض در ی وبیرونن می آورد؛ به طوریکه آب در تمام سطح باغ حضور دارد. آب ابتدا در زیر بادگیر عمارت هشتی 

کل طیل شه می شود. سپس به حوضی در وسط این عمارت وارد می شودو از آن جا به سه حوض کشیده مستمرمرین دید

ده و ج ایجاد کرو مو در سه شاه نشین سرازیر می شود.در مقابل ارسی اتاق ها ، سه سینه کبکی وجود دارد که از مرمر است

یزد و در اغ میربوارد آب نمای موجود بر محور اصلی حجم آب را از بیشتر از واقعیت نشان می دهد. سپس آب از آن جا 

 ادامه به استخرهای دیگر سرازیر شده و به سوی خیابان ها و آبادی ها جاری می شود.

در دوطرف  تقارنتناسبات کرت بندی باغ از تناسبات ابعاد دو باغ مستطیل شکل تبعیت می کند. دو کرت اصلی به طور م

نوع  ه است. اینته شد. در کناره کرت ها و آب نما، دو ردیف کاج و یک رئیف سرو شیرازی کاشآب نمای بزرگ باغ قرار دارد

ابطه ی وعی رنکاشت درخت در دو سوی محور اصلی عالوه بر اینکه سبب تمرکز کردن دید به سوی عمارت اصلی و ایجاد 

نیز  ر باغاز عمارات به سمت منظ بصری میان عمارت هشتی و سردر می شود، موجب عدم محدودیت دید از سوی هر یک

 می گردد و بر اتصال بصری بین دو عمارت تأکید می کند.

شد از  ته میپوشش گیاهی نیز براساس نظم هندسی کالبد باغ تعیین می شده است. در داخل کرت ها درختان میوه کاش

یز گیاهان نبی نشد. در کرت های جا جمله انجیر و توت. همچنین در کرت ها نارنجستان، انارستان، تاکستان ایجاد می

ر تقاطع ده ودپوششی مانند پیچ امین الدوله، شبدر، یونجه و اسپس کاشته می شد.فاصله درختان با گل سرخ پر می ش

منظر جدید،  خیابانها درخت های بید مجنون و ارغوان با گل های یاس و نسترن سایه افکنی می کردند. )حکمت کهن،

 (168-160، ص 1383

 (الگوی سازماندهی در باغ ایرانی،منبع:نگارنده1دول)ج
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 نتیجه گیری

محیط  وستند هآنچه مورد قبول روانشناسان معاصر می باشد، این است که عوامل محیطی در ایجاد سرزندگی فضا مؤثر 

 تواند بوسیلۀ فراهم نمودن ابزارهایی، سرزندگی را ارتقاء بخشد. می

ویایی را تی و بنیازهای گوناگونی را برای مخاطبان تأمین می کند. و انگیزش های بصری، المسه، صوفضای ساخته شده 

ا محدود ریگری دفراهم می آورد. عالوه بر این قابلیت فضای ساخته شده از بعضی رفتارها حمایت می کند و رفتارهای 

ی توانند یطی مگی محسوب شود. در واقع عوامل محسازد. بنابراین همواره محیط می تواند ابزاری جهت ایجاد سرزندمی

در  ندان افراددو چ سرزندگی را تسهیل بخشند. برخی از محیط ها در فرد ایجاد انگیزه می کنند. انگیزه ای که سبب حضور

 فضا خواهد شد.

هد که مید انباتوجه به معیارهای موثر درارتقاء سرزندگی فضا واصول و قواعد حاکم بر باغسازی ایرانی جدول نش

ی سرزندگی، در باغ ایرانی وجود داشته و بر این اساس لزوم بازآفرینی باغ ایرانی به عنوان فضایی کنندههای تعریفشاخصه

  شود.سرزنده تبیین می
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 نگارنده باغ ایرانی ارتقاء دهنده کیفیت فضایی وحس سرزندگی،منبع:،(2جدول)

 در باغ ایرانینمود  شاخصه های مؤثر در سر زندگی معیار

 انعطاف پذیری

 ت اجتماعیارتقاء سطح تعامال -

 عمق ساختمان -

 دسترسی -

 ارتفاع-

اغ محل گفتگو و تجمع )باغ های سلطنتی ب -

 پاسارگاد(

پذیری را نقض رتفاع( انعطافا-دسترسی–)عمق-

 نمی کند

 تناسبات بصری

 دیوار –ریتم های عمودی  -

 کف –ریتم های افقی  -

 آسمان )سقف(خطوط  -

 انعطاق پذیری –گوناگونی  –خوانایی  -

 دارند درختان ریتم عمودی -

 کرار آبنمات -ی آب در طول مسیرحرکت خط -

 ظام استقرار ابنیهنخط آسمان در  -

 دیوار در لبه باغ ها  -

 رنگ و بافت کف -

 خوانایی

 راه

 دادن شخصیت قوی به راه -

 یامصنوعی()طبیعیاصر شاخص در راه استفاده از عن -

 محصوریت -

 محور اصلی -

 آب و فواره ها  -

 اف راهکاشت درختان در اطر -

 گره
 تقویت گره و فضای مکث -

 نقش کارکردی دسترسی ها -
 قرار گرفتن کوشک در امتداد محور اصلی -

 نشانه ها
 ا مثل گره راه را تقویت می کنندهنشانه  -

 کنندرا القاء میرسیدن به کاربر  وجود نشانه حس -
 ب نما در طول مسیرآاستفاده از   -

 لبه

 انداز مناسبنقطه چشم -

 بدی نمودی در لبه داشته باشدهویت کال -

 جذب جمعیت -

 باغ با دیوار مشبک )تجیر(  -

 نفوذ پذیری
 پیوستگی فضایی -

 شفافیت فضایی -

 تصویر  فضا در آب  -

 فضای باغ به بنا راه می یابد -

غ ا فضای بااز داخل بنا به باغ جریان می یابد،بنآب  -

 را قطع نمیکند.

 بی مرزی در فضا )فضای بدون مرز( -

 گوناگون

 تنوع بافت -

 پشتیبانی دو جانبه )کاربری ثانویه(  -

 تنوع کاربری -

 افزایش حق انتخاب )به تحرك بستگی دارد( -

 تأکید بر ساختار شبکه دسترسی ها -

افکن درخت و آب و درختان سایههم نشینی گل و  -

های گل-هاگل-یاهان روندهگ-گیاهان دارویی –

یاز به درختان با ن -بارختان بیدر-معطر و زینتی

 رختان میوهد -حفاظت در برابر باد

 دهای باغ های ایرانی )حکومتی/تلفیقی(کاربر-

 -شکار –آموزشی  –زراعتی  -کونتیس -تشریفاتی

     -آرامگاهی

 تنوع حواس درگیر –غنای حسی   -

 الگوی چهار باغ   -
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 نگارنده باغ ایرانی ارتقاء دهنده کیفیت فضایی وحس سرزندگی،منبع:،(2جدول)

 نمود در باغ ایرانی شاخصه های سر زندگی معیار

 غنای حسی

 بینایی  -

 ر در ایجاد سر زندگیتأثیر نو  -

 پیدا و نهان شدن آب -

-آبریز-آبشار-حجمی-سطحی-خطینمایش آب به صورت  -

 جوی-فواره-هوایی-بگردانآ-آبگزر

 ییانعکاس نور و ایجاد روشنا -

 ای راهرو در محورهاایجاد دیدرو به ج -

 جای زاویه دید ایجاد مخروط دید به -

 (یجاد تنوع رنگی در محیط با ترکیب گل و گیاهان )گوناگونیا -

 مرتفع و ایجادور عمودی دید با کاشت درختان تأکید بر مح -

 ایجاد نظم و تقارت بصری -

 )کنتراست( کوشک در برگ سبز درختان تضاد رنگی -

یوستگی و امتداد دید عمودی از داخل به خارج و خارج به پ -

 داخل کوشک

 صویر اجزای باغ و ایجاد وسعت مجازیانعکاس ت  -

نقطه ای، حجم سبزی را در  5اشت درختان چه موازی، چه ک-

 می آورد )تراکم مجازی( برابر چشم 

 ده از ارسی در معماری کوشک سبب تبدیل نور در استفا-

 شنوایی -

 صدای آب    -

 وزش باد-

رندگان )کاشت گل و درخت سبب جذب پرندگان نغمه پ-

 شود( می

 بویایی و چشایی -

 گی بوی خاكایجاد رطوبت و پراکند -

 عطر گل و گیاهان -

 و درمانی خوراکیانواع میوه ها با مصارف -

 درختان معطر -

 المسه -

 تنوع در بافت کف -

 زدودن گرد و غبار -

 خنکی و وزش نسیم در ترکیب باد و آب و سایه ایجاد -

جابجایی )قابلیت های حرکت در یک  -

 فضا(

 وجود پله و رمپ در فضای باغ و کوشک -

وامل محرك در جابجایی در محیط )نظام جهت دهندۀ ع  -

تنوع -ها سایه اندازی -درختان-استفاده از آب در محورها اصلی،

 کف سازی(
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 نگارنده باغ ایرانی ارتقاء دهنده کیفیت فضایی وحس سرزندگی،منبع:،(2جدول)

 نمود در باغ ایرانی شاخصه های مؤثر در سر زندگی معیار

 امنیت

 جتماعیاافزایش تعامالت  -

 ازیروشنایی و نور پرد -

 کاربری هاگوناگونی  -

 سی هاتعریف مناسب دستر -

 محصوریت فضا -

اغ های تجیر در دورۀ صفویه به منظور تلفیق کاربری های ب-

 عمومی و خصوصی

ا مشبک ساختن این دیوارها به دید و منظر شمری نیز اهمیت ب-

 می دهد، دید را از بیرون به درون تداوم می بخشد

 در باغنظام جهت دهندۀ اصلی  الگوی چهار باغ و-

ر ر برابدستفاده از دیوار )باغ قلعه(  کارکرد امنیتی برای ساکنین ا-

 حیوانات و دشمنان به منظور ایجاد آرامش روانی 

 زیست محیطی

 آسایش اقلیمی -

 محیط تنظیم درجه حرارت -

 ویه مناسبجریان هوا و ته -

 بت محیطتنظیم میزان رطو -

 گی های صوتیعدم وجود آلود -

 مطبوعبوی  -

 دهد.نورخورشید استرس را کاهش می-

 کنترل سایه اندازی -

 ه کاربری آفتاب گیری فضا بسته ب -

 کاشت )درختان در اطراف سبب کاهش آلودگی صوتی( نظام -

 بوی گل و گیاهان فصلی -

 یف فضای باغ می شوندباد و آب سبب تلط -
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 منابع

 
شگاهی هاد دانجشاهچراغی،آ،بندرآباد،ع،محاط در محیط کاربرد روانشناسی محیط در معماری و شهرسازی،انتشارات سازمان  [1]

 .1394تهران،چاپ اول،

 .1389ران،اهی، تهآفرینی باغ ایرانی، انتشارات جهاد دانشگ شاهچراغی،آ،پارادایم های پردیس درآمدی بر بازشناسی و باز [2]

 .1391(،20-)11،ص23سلغار،ن،نظام الگویی باغ تخت شیراز با تکیه بر بازآفرینی تصویر باغ،باغ نظر،شمارهزندیه،م،عرب [3]

 .1383(،15-03(،ص2)1براتی،ن،باغ و باغسازی در فرهنگ ایرانی وزبان فارسی،باغ نظر، [4]

ش و ارات شرکت پردازفرهاد مرتضایی،انتش ترجمهطراحی فضاهای شهری،نگرشی برفرآیندهای اجتماعی ومکانی، پور،ع،مدنی [5]

 .1387ریزی شهر تهران،برنامه

 .1380(،پاییز و زمستان15-3،ص)33رهای،مجله صفه،شماحبیبی،م،فضای شهری:برخورد نظریه [6]

 .1386پاکزاد،ج،راهنمایی طراحی فضاهای شهری،انتشارات شهیدی،چاپ سوم، [7]

 .1381ان،دانشگاه تهر معماری،نقش علوم رفتاری در طراحی محیط،ترجمه علیرضا عینی فر،انتشاراتهای لنگ،ج،آفرینش نظریه [8]

 .38،1385[گلکار،ك،نشاط و سرزندگی در شهر به کمک طراحی شهری،نشریه علمی شهر نگار،شماره9]

 .6،1389شهر،شمارهخستو،م،سعیدی رضوانی،ن،عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری،نشریه هویت  [10]

 .21،1382اخوت،م،انعطاف،تنوع و پویایی در فضاهای دانشگاهی،نشریه معمار،شماره [11]

 .1382، 29پاکزاد،ج،معیارهای کیفی سنجش فضا،مجله آبادی،شماره [12]

 .1367مرتضوی،ش،روانشناسی محیط و کاربرد آن،انتشارات شهید بهشتی،چاپ سوم، [13]

 .1386انشگاه،ترجمه حمیدرضا عظمتی و محمد باقری،انتشارات هنرومعماری،تهران،ادواردز،ب،معماری د [14]

 .1387گلکار،ك،کندوکاوی در طراحی شهری،مرکزمطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری،تهران، [15]

 .1386لنگ،ج،طراحی شهری،ترجمه سید حسین بحرینی،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ سوم، [16]

 .1381،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی،11المعارف بزرگ اسالمی،جلدرهچگینی،ن،دای [17]

 .1373،1358،زمستان 15باغ های ایرانی،تدوین فرهاد ابوضیاء،مجله آبادی، سال چهارم، شمارۀ پیرنیا،م، [18]

و نمایشگاه باغ  ، ویژه نامه همایش41ره میر فندرسکی، م،باغ ایرانی چیست؟ باغ ایرانی کجاست؟ ماهنامه موزه ها، شما [19]

 .1384ایرانی،

ماره جله منظر،شانی، ممنصوری،ا، حیدرنتاج،و،چهارباغ، بررسی منشا پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوی هنر باغسازی ایر [20]

14،1390. 

 .1383حکمت کهن، منظر جدید، ، موسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر، [21]
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