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 1های معاصراصول طراحی باغ ایرانی در جهت استفاده در پارکشناخت 
 

 
  2علی اکبر حیدری، 1یامید میرزای

 (19151371417، ایران. )نویسنده مسئول، تلفن : یاسوج، یاسوجدانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد -1
 (omid.mirzae2014@gmail.com)  

 علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران،دکتری معماری، عضو هئیت  -1

 ( Aliakbar_heidari@iust.ya.ir)ایمیل :  
 

 

 
 چکیده 

باغ ایرانی به عنوان هویت فرهنگی ایرانیان تاثیر گذار در ساخت  هایشناخت مولفهاین پژوهش به دنبال 

ربردی موجود بررسی اصول نظری و کا شاملهدف  اینهدف اصلی مدنظر است،  یکین منظور است. بد

ها و فضاهای سبز امروزی است. روش تحقیق پژوهش شامل پارک در ذات باغ ایرانی و مقایسه آن با

، زمحقق سا و ابزار گردآوری اطالعات شامل پرسشنامه ،ای و میدانی استای از مطالعات کتابخانهمجموعه

و از طریق مقایسه  spss یج کمی تحقیق با کمک نرم افزارعکس برداری و... است. نتا ،ده مستقیماهمش

های موجود در دهد از نظر شهروندان مهمترین شاخصتحلیل و بررسی شد. نتایج نشان میها میانگین

می، نشانه و ذات باغ ایرانی شامل تقدیس طبیعت، حفظ حریم و محرمیت، رعایت اصول آسایش اقلی

در آن است که جا دارد در طراحی پارک های شهری مورد  دتصویر قدرت زمانه بودن و آرامش موجو

 های امروزی این موارد کمتر مورد توجه است.، این در حالی است که در اغلب پارکاستفاده قرار گیرد

 

 .طبیعتپارک، ، باغ ایرانیواژگان کلیدی: 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 یتبه عنوان هو یرانیباغ ا یایاح یکردبا رو یاسوج، یپارک ساحل یطراح »ی امید میرزایی با عنوان این مقاله برگرفته از پایان نامه آقا -1

 باشد.می« یفرهنگ
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 مقدمه 

ته، باز زنده سازی و الهام گرفتن از آن ها اکنون تبدیل به علمی همه گیر در اقصی نقاط جهان گردیده، به حفظ آثار گذش

نحوی که هر کجا اثری از فرهنگ گذشته یافت می شود، بحث حفظ و بازنمایی آن مطرح می گردد. این مسئله باعث گشته تا 

و قطع نامه هایی در جهت حفظ این قبیل آثار بنیان نهد)ایرانی، کنوانسیون میراث فرهنگی یونسکو بر آن باشد تا رویکرد 

 در که محصور ای محدوده صورت به معموال و است ایران سرزمین در کالبدی تاریخی، ، فرهنگی ای پدیده ایرانی (. باغ1434

 می وجود به انسان رایب وآسوده ایمن مطلوب، محیطی و شوند می تلفیق باهم مشخصی معماری درنظام و ابنیه آب گیاه، آن

 بهره با انسان ساخته محصور، غالبا   محوطهای": آمده باغ واژه درتوضیح اسالمی المعارف دائرة در. شده است ساخته آورد،

است. این مکان به عنوان تفرجگاهی برای  مبتنی باورها و هندسی قواعد بر که ویژه بناهای آب و و درخت و وگیاه گل از گیری

ادی از معماری، هنر، فرهنگ و هویت ایرانی بوده است. هویتی که به سبب رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی ایرانیان نم

دستخوش تغییرات زیادی در دو سده اخیر شده است. به نحوی که به ندرت می توان مشاهده کرد که در یک نقطه از این مرز 

ناسی و باز تولید و طراحی گردد. لذا ضروری به نظر می رسد برای و بوم این نوع باغ سازی )از نظر کالبد و مفاهیم آن( بازش

در طراحی و معماری باغ سازی در ایران نمود تا با  یجلوگیری از انحطاط فرهنگی و هنری در هویت ایرانی، می بایست تامل

هویت ایرانی شاخص کمک درک و فهم عمیق از جلوه های آن، در طراحی فضاهای سبز عصر کنونی در جهت ارتقا فرهنگ و 

 ها و مفاهیم موجود در آن را باز تولید نمود.

 

 مبانی نظری

 یونانی مورخان هاینوشته در داشتند، خاصی یها و باغچه در حیاط واطراف بناها عالقهاالیام به ساختن باغایرانیان از قدیم

هایی را که در اطراف بنا اطه کرده و باغچهها احهای بیشتر ایرانیان را باغسال پیش، پیرامون خانه ۰۳۳۳ به نزدیک

 ساخت،و کسی را که دیس می به معنی بنا دیس. بود دیس یا دژ ای پیراموننامیدند که به معنمی په اره دئسه ساختندمی

ها، پردیس تخت جمشید است که خشایار شاه در هنگام شمردن بناهایی که ای از این باغخواندند. نمونهمی بنّا یعنی دیسا

به معنی محوطه ) پارادایز و در زبانای دیگر به فردوس ، در زبان عربیبهشت ساخته از آن نام برده. واژه پردیس به معنای

است و این بهشت به شکل باغی سبز، خرم و زیبا  بهترین زندگی به معنای وهشت یا بهشت .شودمحصور و مدور باغ( نامیده می

نیز  پالیز بریم. در فارسی قدیم واژهرا بکار می رضوان فردوس، بهشت یا، جنت شده است. ما برای این مفهوم واژهمجسم می

وز آنجا به پالیز بنهاد "حکیم گوید:  فردوسی داشته ولی امروز فقط به مزرعه خربزه اطالق می شود. چنانکههمین معنا را 

یز که احتماال  تغییر یافته همان پردیس باشد بیشتربه بعدها واژه باغ سرای در ادبیات ایران جای پردیس را گرفت. پال "روی

 (.۷۰۳۱ ،حیدری)مزرعه خربزه اطالق شد

و در زبان انگلیسی  paradis به معنی باغ، و در زبان فرانسه به صورت paradeisos امروزه این واژه در زبان یونانی به صورت

شود. بنابراین ایرانیان تصور ذهنیشان را از بهشت که به پاداش اعمال به معنی بهشت به کار برده می paradise به صورت

ان و گلها و جویبارها، و اند. در بهشت کوثر هست و درختاند، در باغهایی سرسبز و خرم تجسم بخشیدهنیک به آنها می بخشیده

ست که مانع ا دیواری در محصور این و آرمید آنهاتوان در سایه در باغ نیز آب روان خوش و گلهای زیبا و درختهایی که می

 (.1454)پیرنیا، شودورود جهنمیان به آن می

مردمواری،  یت،آورد بودن، محرم بوماست که بر  یرانیو اصول معماری ا ینی، مربوط به باورهای دهاساخت این باغ الگو بخشی

 یطو شرا «آب » ،« خاک » و «  ینفرم زم» یعنی بستر  هاییلپتانس ی. بخشباشدیو .... استوار م یهودگیب از یزو پره یارشن

 داد. یشنما 7-1  تصویرالگوها را به شکل  ینا توانیدر کل م .گیردیم جامعه را در بر و اقتصادی یاجتماع یاسی،س
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 ( 77،ص  1491)مأخذ: بر گرفته از پورمند، دهدیکه باغ به انسان م یباغ و پاسخ یریگ شکل یازن: 7-1تصویر 

 

باغ  یدایشدر زمان پ یهمادی اول و ییغا ی،( وجود دارد، ماحصل علت فاعلیرانیهای باغ اآنچه تحت عنوان علت صوری )نظام

زد تا  یزیزمان تولدش گر ینید-یزمان حال به محتوای فرهنگ در یخیتار اثر یکشناخت  یدر پ یستیبا نتیجه . درباشدیم

آنچه به عنوان  یرانیهای ادر مورد باغ(. 34 :1491 ی،آن معلوم گردد)اسالم یدایشپ یتو واقع یتاصل کالبدی، یتعالوه به کل

 یالتش هست و به تبع پرداختن به تمابرای امرار معا یوهفراتر از الزام فضای سبز و درختان م شود،می خوانده یازسطوح ن

تعلق دارد )اظهر انصاری،  -هستند یژهایو اقتصادی و یو اجتماع یاسیس یازصاحب امت که از جامعه یبه قشر خاص یزن یانسان

 یشترباغها بین ا سازد؛یرا آشکار م یقتحق ینو فرم صوری آنها ا یرانیا باغهای به ساختار و عملکرد یزی(. گر351: 1433

 یانبن یانبرای ائمه اطهار، عالمان و روحان یا یانشان(، اطرافیحکومت -ی)سکونت جامعه برای شخص خودشان یتوسط اقشار اصل

 (. 13-11، ص  1434اند )باغ مزارها( )خوانساری، نهاده شده

ها و گلها(، )درختان، بوته یاهب، گمنابعآ"شامل:  یازاجزاء مورد ن که دهدیبحث الزمات و نمود بالفعل آنها در باغ نشان م مطالعه

ها فراتر از الزامات است و آنچه از باغ یزیچ یرانیکه هنر ا ی. درحالشودیم "و حصار( یوارد ی،های مسکون)بخش معماری اجزاء

 ییمعنا میکه توسط مفاه باشدیو نظام رنگ م یینظام کاشت، نظام معماری، نظام آوا یاری،نظام آب یب هنرمندانهترک بینیمیم

 (.  113، ص  1435 یدی،و شه یی،تقوا یان،اند ) بمانخورده گره )معنوی( و کارکردی در هم

های  نظام صوری -ییمعنوی علت غا -ییعلت مادی علت غا یطمح یفاعل علت (ییهامولد )مستندات و دارا یرهایمتغ محدوده

و  اصول بهشت و عناصر بروز( یعت،)تقدس طب ینیو باورهای د یالت اصولو تما ی انتظارات عالیقانسان یعلت فاعل یرانیباغ ا

و  باورها و جامعه یطو اقتصادی مح یاجتماع یاسی،س شرایط و نظام مقدس، آموزههای مرتبط هندسه فرهنگ معماری زمان

بستر  ویژگیهای یرانیباغ ا شکلگیری اصول یا یطراح ی الزامات الگوهایاانسان یترفتارهای عامه مردم )خلق و خو و...(، هو
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الگو،  کهن خاتمه پس از اسالم یا اسالم تداوم از نظام معنایی نظام کالبدی نظام کاکردی پیش (یتمحدود- یل( )پتانسیم)اقل

علت  -وابسته  متغیر و ...( یمنابع آب یاهی،ساخت، مصالح )پوشش گ تکنولوژی .... ها)ارزشها و ....(، نمادها و نشانه یمکان یتهو

 .گیردیشده را در بر م یادهماهنگ پنج نظام  یبآن است که ترک ییادراک فضا یرانی،باغ ا یژگیو مترینمه صوری

، فطری و حواس  یتجربه حس یافتموجود، به صورت در هاییه( از باغ طبق نظریطمح از کسب اطالعات یندادراک )فرآ 

 یتبوده، کل یرانیباغ ا یریشکل گ یانبن یهدف اصل . اما آنچهگیردیم صورت نظامهای فعال درون انسان( - یک)اکولوژ

کثرت و کثرت در  ین)وحدت در ع آوردیاز فضا را به وجود م کلی آن، درک یکتمام حواس در  یریکه با به کارگ یستواحد

 (. 1433 ی،وحدت( )شاهچراغ ینع

 

 روش تحقیق 
 هدفو  ینظر یجهت نگارش مبان ایمنابع کتابخانهبر  یهو با تک یاستنباط - یفیتوص یقتحق ینروش مورد استفاده در ا

اطالعات  یاز گردآور یدر بخش ینمختلف شهروندان است. همچن ینظرات گروه ها یو طرح پرسشنامه جهت گرد آور پژوهش

استفاده شد. پرسشنامه طرح شده، محقق ساز  یازمورد ن یها یو کروک یساسک یم، ترس یرجهت ضبط تصاو یدانیاز برداشت م

با  یاعتبار صور یی،اعتبار محتوا یق)پرسشنامه( از طر یقاست. اعتبار ابزار سنجش تحق ایبر مطالعات کتابخانه یهبا تک و

ابزار  هاییهگو یاییپا ینهدر زم ینبدست آمده است. همچن هایاتفاق نظر آنان درباره شاخص یافتو در یدبه اسات همراجع

بودن  یحاز صح یکرونباخ حاک یآلفا میزان. شد یابیکل ابزار سنجش ارز یاییاپ یهبه گو یهگو یهمبستگ یقسنجش از طر

 طریق از هااساس پاسخ به پرسش ینبر ا گردید،استفاده  یکرتل یپرسشنامه از الگو ینمذکور خواهد بود. در تدو یپرسشنامه

 مختلف افراد نظرات به مربوطپرسش  یخواهد بود. پرسشنامه متشکل از تعداد یادز یلیکم تا خ یلیاز خ ییتا 7 یفط یک

مطرح شده در  یاهمذکور، بر اساس شاخص هایقرار خواهد داد. پرسش یابیرا مورد ارز یرانیا یهاباغ ساختار به نسبت

محاسبه  یفرمول کوکران و با توجه به حجم جامعه آمار. تعداد پرسشنامه بر اساس شدطرح خواهد  یقتحق یچهارچوب نظر

داده  یلو تحل یهاست. در تجز یرازشهر ش آباد در یفپژوهش شمامل دو باغ ارم و عف ینمورد مطالعه در ا یهاونهخواهد شد. نم

 یعتوز ی. انتخاب نوع آزمون با توجّه به چگونگشد دهمطالعات استفا ییمحتوا یلو تحل Spssافزار از نرم  یاتها و آزمون فرض

قرار  یمورد بررس یو استنباط یفیدر دو سطح آمار توص یجنتا ینشود. همچن یخاب مانت یو جامعه آمار یّرهاداده ها و نوع متغ

 گرفت. 

 

  یافته ها

 

  
 مولفه زندگی و تفرج :2نمودار  مولفه تفریح و برگزاری مراسم: 1نمودار 

مطالعه، از منظر مولفه های مورد های آماری توزیع شده نشان داد از نظر شهروندان و بازدید کنندگان باغتحلیل پرسشنامه
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. (1)نمودار  های معاصر استبرای پارک 1731برای باغ ایرانی و  1754میانگین اکتسابی  "تفریح و برگزاری مراسمات"

ها و پارک 1719باغ ایرانی داری نمره میانگین اکتسابی  "زندگی و تفرج"همچنین این نتایج نشان دادند که در شاخص قابلیت 

 .(1)نمودار هستند 4733ین داری نمره میانگ

  

  
 جاذبه شنوایی)صدای پرنده،آب، باد(: 4 نمودار جاذبه بویای)عطر گیاهان( :3نمودار 

 

های مورد مطالعه، از منظر مولفه های آماری توزیع شده نشان داد از نظر شهروندان و بازدید کنندگان باغتحلیل پرسشنامه

)نمودار های معاصر استبرای پارک 4713برای باغ ایرانی و  4735با میانگین اکتسابی  حاصل از عطر گیاهان "جاذبه بویایی"

حاصل از صدای پرندگان، آب و باد در باغ ایرانی  "جاذبه شنوایی". همچنین این نتایج نشان دادند که در شاخص قابلیت (4

 .(3)نمودار دهستن 1737ها داری نمره میانگین و پارک 172داری نمره میانگین اکتسابی 

 

  
  : خاطره انگیزی و احساس تعلق6نمودار  : جاذبه بصری )رنگ و فرم(5نمودار 

 

های مورد مطالعه، از منظر مولفه های آماری توزیع شده نشان داد از نظر شهروندان و بازدید کنندگان باغتحلیل پرسشنامه

)نمودار است 4های معاصر برای باغ ایرانی و برای پارک 4739ن اکتسابی حاصل از رنگ و فرم ساختار، با میانگی "جاذبه بصری"

در باغ ایرانی داری نمره میانگین  "خاطره انگیزی و احساس تعلق  ". همچنین این نتایج نشان دادند که در شاخص قابلیت (7

 .(2)نمودار هستند 1732ها داری نمره میانگین و پارک 473اکتسابی 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
 : مولفه حس حریم و محرمیت8نمودار  مولفه عالقه و تقدیس طبیعت: 7نمودار 

 

های مورد مطالعه، از منظر مولفه های آماری توزیع شده نشان داد از نظر شهروندان و بازدید کنندگان باغتحلیل پرسشنامه

. همچنین (5)نمودار است 4733های معاصر برای باغ ایرانی و برای پارک 3711با میانگین اکتسابی "عالقه و تقدیس طبیعت"

و  3719در باغ ایرانی داری نمره میانگین اکتسابی  "حس حریم و محرمیت"این نتایج نشان دادند که در شاخص قابلیت 

 .(3)نمودار هستند 1747ها داری نمره میانگین پارک

 

  
 ت برین(: مولفه باور دینی )بهش11نمودار  : مولفه وجود فرهنگ و باور بومی9نمودار 

 

های مورد مطالعه، از منظر مولفه های آماری توزیع شده نشان داد از نظر شهروندان و بازدید کنندگان باغتحلیل پرسشنامه

. همچنین (9)نمودار است 1755های معاصر برای باغ ایرانی و برای پارک 4735با میانگین اکتسابی "وجود فرهنگ و باور بومی"

 4791در باغ ایرانی داری نمره میانگین اکتسابی  "مولفه باور دینی )بهشت برین( "که در شاخص قابلیت این نتایج نشان دادند 

 .(11)نمودار هستند 1733ها داری نمره میانگین و پارک
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 : تصویر قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی12نمودار  : مولفه آرامش بخشی11نمودار 

 

های مورد مطالعه، از منظر مولفه یع شده نشان داد از نظر شهروندان و بازدید کنندگان باغهای آماری توزتحلیل پرسشنامه

. همچنین این نتایج (11)نمودار است 3711های معاصر برای باغ ایرانی و برای پارک 3731با میانگین اکتسابی "آرامش بخشی"

در باغ ایرانی داری نمره میانگین اکتسابی  "تصادیتصویر قدرت سیاسی، اجتماعی و اق"نشان دادند که در شاخص قابلیت 

 .(11)نمودار هستند 4712ها داری نمره میانگین و پارک 4795

 

  
 : مولفه احترام به حیوانات14نمودار  : مولفه آسایش اقلیمی13نمودار 

 

 "های مورد مطالعه، از منظر مولفه های آماری توزیع شده نشان داد از نظر شهروندان و بازدید کنندگان باغتحلیل پرسشنامه

. همچنین این (14)نمودار های معاصر استبرای پارک 4721برای باغ ایرانی و  3749با میانگین اکتسابی  "آسایش اقلیمی

 ها داریو پارک 1711در باغ ایرانی داری نمره میانگین اکتسابی  "احترام به حیوانات"نتایج نشان دادند که در شاخص قابلیت 

 .(13)نمودار هستند 1725نمره میانگین 
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 : اجتماع پذیری و تعامالت اجتماعی16نمودار  : گیاهان دارویی)دفع حشرات(15نمودار 

 

های مورد مطالعه، از منظر مولفه های آماری توزیع شده نشان داد از نظر شهروندان و بازدید کنندگان باغتحلیل پرسشنامه

. (17)نمودار است 1741های معاصر برای باغ ایرانی و برای پارک 1733با میانگین اکتسابی  "رات(گیاهان دارویی)دفع حش"

در باغ ایرانی داری نمره میانگین  "اجتماع پذیری و تعامالت اجتماعی "همچنین این نتایج نشان دادند که در شاخص قابلیت 

 .(12دار )نموهستند 3715ها داری نمره میانگین و پارک 4731اکتسابی 

 

  
 : توجه به بستر طراحی18نمودار  : سرزندگی و شادابی17نمودار 

 

های مورد مطالعه، از منظر مولفه های آماری توزیع شده نشان داد از نظر شهروندان و بازدید کنندگان باغتحلیل پرسشنامه

. همچنین (15)نمودار است 4791های معاصر کبرای باغ ایرانی و برای پار 4737با میانگین اکتسابی  "سرزندگی و شادابی"

-و پارک 4751در باغ ایرانی داری نمره میانگین اکتسابی  "توجه به بستر طراحی"این نتایج نشان دادند که در شاخص قابلیت 

 .(13)نمودار هستند 4713ها داری نمره میانگین 
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 آلودگی هوا و صوت: کاهش 21نمودار  : استفاده از علم روز در اجرا19نمودار 

 

 "های مورد مطالعه، از منظر مولفه های آماری توزیع شده نشان داد از نظر شهروندان و بازدید کنندگان باغتحلیل پرسشنامه

. (19)نمودار های معاصر استبرای پارک 4711برای باغ ایرانی و  3711با میانگین اکتسابی  "استفاده از علم روز در اجرا 

در باغ ایرانی داری نمره میانگین اکتسابی  "کاهش آلودگی هوا و صوت "نتایج نشان دادند که در شاخص قابلیت همچنین این 

 .(11)نمودار هستند 3711ها داری نمره میانگین و پارک 4739

 

 گیریبحث و نتیجه
های شهری بکار رفته رانی در پارکاین مطالعات نشان داد که در آیتم های برسی شده چه میزان از مفاهیم و کارکردهای باغ ای

است. بدین منظور از بازدیدکنندگان چهار باغ دولت آباد یزد، چهلستون اصفهان، فین کاشان و ماهان کرمان خواسته شد 

های مورد پرسش درباره باغی که پرسشنامه این پژوهش را پاسخ دهند. در این پرسشنامه شهروندان نظر خود را درباره مولفه

 حضور دارند و پارکی که بیشترین مراجعه را به آن دارند ذکر کنند. در آن 

مطالعات این بخش نشان داد در مولفه قابلیت تفریح و برگزاری مراسم در دو مکان سوال شده، باغ های تاریخی با میانگین 

این سوال شهروندان را معطوف اند. ذهنیتی که هنگام پاسخ به اکتسابی بسیار کمتری نسبت به پارک های معاصر سنجیده شده

های تاریخی مالکانی خاص داشته و هر اندازه در آن جشنی برگزار به خود کرده بود. این ذهنیت شامل این بود که که باغ

های عصر کنونی معنای بسیار میشده یا تفریحی برقرار بوده مربوط به اقشار خاص و اغلب درباری بوده است در حاکی که پارک

 توان در آن تفریح نمود یا جشنی بپا داشت. دارند و حتی در گروههای دو نفره میتری عام

های معاصر با اختالف باالیی ها حاکی از آن بود که پارک در مورد قابلیت زندگی و تفرج در دو محیط مورد مطالعه، یافته

ین پژوهش داشت. وضعیت اداره باغ ایرانی در کارایی و راندمان بیشتری نسبت به باغ ایرانی در نزد مشارکت کنندگان در ا

کند. گذشته و حال حاضر نوعی از قابلیت دسترسی نداشتن برای همه و معطوف به قشر خاصی از شهروندان بودن را تداعی می

با ها به عنوان یک فضای عمومی در هر زمان و مکان قابلیت دسترسی و استفاده را دارند و غالاین در حالی است که پارک

ها قابلیت عمومی بودن فضا بنحوی که استفاده از آن هزینه بسیار کمتری را در پی دارند.بدین سبب در طراحی پارک

 ای ارزشمند محسوب میگردد.شهروندان آن را درک کنند مولفه

نموده است.  های معاصر کیفیت بیشتری را کسبجاذبه بویایی اولین مولفه ای است که در آن باغ ایرانی نسبت به پارک

استفاده از گلهای معطر در فضاهای کوچکتر، وسعت بیشتر گلها نسبت به مساحت باغ، استفاده از پوشش گیاهی سنتی و معطر 

های ایرانی جاذبه شنوایی اند. همچنین در باغاز جمله دالیلی است که از نظر شهروندان دالیل جاذبه بویایی باغ ایرانی ذکر شده

ارک ها وجود دارد. محدویت ابعاد فضای باغ ایرانی، دور بودن از فضاهای تردد اتومبیل، نبودن وسایل و بیشتری نسبت به پ
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اسباب بازی کودکان، نبود عغذیه فروشی، نگهداری از پرندگان آواز خوان، وجود فوراه و... از جمله دالیل برتری باغ ایرانی نسبت 

 با پارک ها در مولفه جاذبه شنوایی بودند.

هایی بوده که نسبت به پارک از میانگین باالتری برخوردار بوده است. در این شاخص ذبه بصری باغ از دیگر شاخصجا

شهروندان معتقد بودند باغ ها به دلیل تناسبات خاص آن، وجود کوشک و معماری زیبای آن در هر باغ، استفاده از انواع 

و تاللو کوشک و درختان در آن از جمله مواردی است که بر جاذبه تزئینات و رنگ در ساخت کوشک ها، استفاده از حوض 

بصری باغ افزوده است. همچنین باغ ها به دلیل پاسخگویی مناسب به احساس های فردی و روانی افراد، و گذراندن اوقات 

ق بیشتر برای جذابتر و کمتر تکرار شدن این تجربه در طول سال دارای خاطره انگیزی بیشتر و در نتیجه احساس تعل

 شهروندان هستند.

در شاخص عالقه وتقدیس و احترام به طبیعت باز هم این باغ ایرانی بود که با اختالف امتیاز نسبتا باالیی نسبت به پارک های 

امروزی قرار داشت. هر چند که پارک های امروزی هم نسبتا نمره مناسبی را در این موضوع کسب کردند. از جمله دالیل 

ن باالی این مفهوم در باغ ایرانی که شهروندان به آن اشاره کردند می توان به مواردی همچون نمود داشتن همه مظاهر میانگی

طبیعت )باد، آب، خاک و آتش( در باغ ایرانی، استفاده از مصالح بوم آورد و طبیعی، وجود درختان زیاد و ساخت باغ در شرایط 

ای است که در آن تفاوت بسیار زیادی بین دو رد. محرمیت و حس حریم داشتن مولفهاقلیمی خاص و متفاوت با محیط اشاره ک

های مکان مورد مطالعه وجود دارد. شهروندان در این باره معتقداند که باغ به دلیل داشتن حصار، امنیت باال و استفاده از پرچین

 م امنیت در این مورد است.ها از جمله دالیل احساس امنیت در این فضا و عدگیاهی در پشت نمیکت

شهروندان مشارکت کننده در این تحقیق معتقد بودند در باغ های سنتی ایرانی فرهنگ ملی و باور دینی ایران بسیار بیشتر از 

گر شده پارک ها وجود دارد. این مفاهیم گاها از طریق ساخت و سازهای ابنیه باغ و گاهی در وجود نمادین و تزئینات باغ جلوه

. همچنین در همین ساختارها و نمادهایی دیگری مثل وجود درختان بهشتی است که باورهای دینی و فرهنگ بومی است

 تجسم شده است.

کند. از نظر شهروندان هر دو مکان مورد مطالعه با امتیاز باال و اختالف اندکی حس آرامش بخشی قوی را به مخاطب عرضه می

شود این مکان ها حس قوی از آرامش را به مخاطب القا زندگی در شهرا است که موجب میاین مسئله ناشی از مخاطرات روانی 

کند. از نظر مشارکت کنندگان پارک های کنونی به دلیل مشابه بودن، بکار نبردن مصالح زیبا، متفاوت و گران قیمت، نبود هیچ 

تر نماد قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زمانه ها و موارد بسیاری دیگر از این قبیل کمنماد و سمبل خاص در اغلب آن

 گردد.محسوب می

باغ ایرانی به سبب این که اغلب در شهرهای گرم و خشک و در مواردی در کویرهای ایران ساخته شده نمادی روشن از درک 

رگ یا درختان شرایط اقلیمی و پیش بینی اصول آسایش اقلیمی برای فصول مختلف سال است. استفاده از درختان پهن ب

همیشه سبز و مقاوم در برابر بی آبی کی از این مولفه ها است. از طرفی نتایج نشان دادند به دلیل وجود حصار در اطراف باغ و 

ها برای حیوانات، از جمله برای نوشیدن آب به میزان کمتری نسبت به پارک ها مولفه احترام به قابل استفاده نبودن این باغ

 باشد.ها مینمود دارد. هر چند در پارک ها هم این موضوع نهایتا معطوف به پرندگان اهلی و وحشی و گربه حیوانات در آن

استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی یکی از مهمترین هنرهای ایرانیان بوده است. گاها این گیاهان در فضای مسکونی کشت 

از عطرهای خوشبویی که از آن استشمام میشده به محیط زندگی طراوت میشده تا هم از خواص دارویی آن استفاده گردد، هم 

و در پارک های  3ها خواصیت زد حشره داشتن. این موضوع در باغ ایرانی میانگین کمتر از بخشید و هم اینکه بعضی از آن

ی شامل استفاده از شیب معاصر نزدیک به یک است و نشان از فراموشی این میراثایرانی است. از طرفی توجه به بستر طراح

ها در مسیر قنات ها از جمله راهکارهایی بوده که در زمین، استفاده از مصالح بوم آورد، توجه به اقلیم منطقه، احداث باغ

معماری باغ ها نشان از توجه به بستر و محیط طراحی بوده است. این در حالی است که در طراحی و ساخت پارک های کنونی 

 این موضوع وجود دارد. و تقریبا در همه شهرها از خصوصیاتی مشترک برای ساخت پارک استفاده می شود. توجه کمتری به
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های تاریخی مورد مطالعه به میزان نسبتا زیادی نسبت به پارک های عصر حاضر از علم روز شهروندان معتقد بودند که در باغ

د عمر طوالنی و مفید باغ ها نشان از قدرت باالی علوم ساخت مصالح معماری و ساخت و ساز استفاده می شده. آنها معتقد بودن

و مکان ها در عصرهای قدیم داشته. این در حالی است که در عصر کنونی عمر مفید مکانها و جزئیات ساخت آنها گاهی به 

شتر، تعداد درختان زیادتر، تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد. اما آنها معتقد بودند که پارک های کنونی به دلیل وسعت بی

رسد اگر این برداشت های شهری و ترافیکی و.. تاثیر بیشتری در کاهش آلودگی صوتی و هوا دارند. به نظر مینزدیکی به گره

درست نباشد می توان نتیجه گرفت این موضوع نشان از انتظار شهروندان درباره کارکرد و بازده مناسب این مکان ها در این 

 ارد.راستا د

 

  منابع

 1391 بهار هنر، کیمیای :تهران .اسالمی معماری در گرایی افقی اصل (، بازشناسی۷۰3۷مهنوش، ) راد، شاهین؛ غالمرضا سید اسالمی، -

 480 صفحات ، 66 شماره، مغول، تهران کاخهای و باغها، (1348انصاری،محمد، ) اظهر -

باغهای  کالبدی عناصر در محیطی فرهنگی، بنیادهای (، بررسی7331دشریف، )محم علیاکبروشهیدی، تقوایی، محمدرضا، بمانیان، -

 .7بهار،ص ،7 شماره دهم، سال زیست، محیط تکنولوژی و علوم فصلنامه .اسالم از بعد و قبل) ایرانی  -703.

 و معماری - زیبا هنرهای ایرانی، نشریه باغ ساخت وجودی های علت (، تحلیل7330احمدرضا، ) قالتی، حسنعلی؛ کشتکار پورمند، -

 .17-26، صص 71  شماره شهرسازی

 .7313مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران، . 71نشریه آبادی شماره  "باغهای ایرانی" .پیرنیا، محمد کریم -

 ۵الی۰ص، قنات و باغ ایرانی، ۷۰۳۱حیدری  -

 .گردشگری و فرهنگی میراث سازمان :تهران.بهشت از بازتابی ایرانی باغ . 1383 همکاران، و ریخوانسا - 

 سوم، شهر، سال هویت شناختی، نشریه بوم نظریه روانشناسی براساس ایرانی باغ محیط ادراک فرآیند (، تحلیل7333شاهچراغی، آزاده، ) -

 .1شماره 
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