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 هیصفو یها البد باغکدر  یاسالم یرانیا یهنر و معمار یاوکوا

 2ینید حسید بهشیس، 1پوریآذر یسرک

 ده:کیچ

ه چده در خانده   كد  يا اند به گونه ن بودهيآفر ران نقشيمردم ا يبا قدمت چند هزار ساله همواره در زندگ يرانيا يها باغ

بده خودو  در دوران    يبدوده اسدت  بازسداز    يراند ياز خانه ا يمد باغ عضوآم دركثروتمندان و چه در خانه مردمان 

 برخوردار بوده است  يت خاصياز اهم يشاورزكو  يان بازسازيرانين گذشته اييمورد توجه بوده است و در آ ياسالم

دمان و دسدت  يد ل طدرح، نحدوه اسدتفاده، روش چ   يد ه از قبيبداغ صدفو   يهدا  ليپتانس يق بنا دارد تا با بررسين تحقيا

را بده   ندد و بتواندد آن  كدا يد آن دوران دسدت پ  ياز هنر و معمار يبه قسمته يصفو يها احان درباره باغيس يها نوشته

 يهدا  از بازشدهر  يتوان در عور حاضر با الگدو بدردار   يق ميجه تحقيار بندد  با توجه به نتكدر عور حاضر به  يا گونه

رده و بدا  كد ق يد زرمدان ت يها را بده شدهر   يديد شور، فضا و رنگ جدكآلوده  يها ها در شهر ان آوردن باغيگذشته و به م

 م يپر گرد و زبارمان برو يها شده شهر يدود زده و صنعت ين عناصر به مبارزه با زندگياستفاده از ا

 هیو باغ صفو ی: باغ، باغسازیدیلک واژگان 

 

 :مقدمه

 اند كه ي  گونه آن باغ بزرگ به همراه چند ساختمان ايراني فضاهاي سبز به چند گونه تقسيم مي شده يدر معمار

بوده است و گونه ديگر آن بازچه بوده كه در اندازه كوچکتر و خووصي تر به كار ميرفته و در همه خانه ها از خانه 

گودال بازچه نوع ديگري از انواع فضاي سبز ايراني است كه  ثروتمندان تا خانه مردم معمولي ساخته مي شده است 

 در جايي ساخته مي شده كه آب فراوان نداشته است  

 ارنجستان گونه اي ديگر از باغ بوده كه در آن مركبا  كشت مي شده است  ن

باغ هاي كهن ايران بسيار پرآوازه بوده اند، مردم كشاورز ايران باغ را به گونه اي مي ساختند و مي آراستند كه دل 

ر باغ هاي ايراني همه بر انگيز باشد و از بابت آبياري و آفتابگيري هيچ كمبودي نداشته باشد  و تقسيم بندي فضا د

يکي از ويژه گي هاي كاشت در باغ ها اين بود كه تا حد امکان نه تنها درخت  پايه اصول و هنر هاي ويژه بوده است 

بلکه ي  بوته كوچ  هم كنده نمي شد چون كشاورزان آب را گرامي مي داشتند، آنها زمين را مي كندند، سنگ ها 

همه اينها به اين دليل بوده كه، آبي كه به  كاشتند  ه مي كردند و سپس درخت ميرا درآورده و به خاک كود اضاف

زمين داده مي شده از دست نرفته باشد چون با دشواري به دست مي آمده  حتي گل هايي كه كاشته مي شده 

ان سرو و سودمند بوده است  چه گل هاي ساالنه و چند ساله و چه بوته ها همه سودي داشته است  در زير درخت

كاج و چنار گل هايي ماننده گل سرخ، گل زرد، گل مشکي كاشته مي شد كه از همه اين گل ها، گالب و عطر 

                                                           

 دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي نطنز  1

 دانشيار دانشگاه هنر تهران  2
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رساندن  مهمترين مساله براي سرزندگي باغ،  گرفته مي شد كه هم ويژه گي دارويي داشته و هم درآمدزا بوده است 

 مده است  آب به آن بوده كه گاه از مکان هاي دوردست به دست مي آ

كاريز يا قنا  يکي از روش هاي كهن براي دستيابي به آبهاي زيرزميني است كه با كندن چندين چاه از دامنه 

 كوهستان تا دشت و پيوستن آنها با يکديگر با گذرگاه زيرزميني آب را به سطح زمين مي رساندند  

همه جاي باغ نيز خود مساله ديگري بوده است به جزء مساله دستيابي به آب از زمين هاي دوردست رساندن آب به 

كه سازندگان باغ ها به خوبي آن را حل نموده اند  به اين گونه كه آب قنا  در مسيرهايي سازماندهي شده و با گذر 

از مسير اصلي به مسيرهاي فرعي راه را پيدا مي كرده است  شبکه آبرساني در باغ ها به چند روش كار مي كرده 

ب از ي  كاريز به دست مي آمده و به همه باغ جاري مي شده  عالوه بر آن پيش بيني هايي هم شده بود است  گاه آ

 كه اگر به آب كاريز دست يافته نشد از آب چاه بهره برداري شود 

حضور مدوام آب در باغ ايراني به دليل كمبود آب در سرزمين ماست    مهمترين مساله باغ ايراني نمايش آب است

ان ايراني مي كوشد حجم آب بيشتر به نظر برسد بارها آب را به دل زمين مي برد و دوباره آن را در مسير جوي بازب

 (4)ها و حوض ها نمايان مي سازد 
 

 ق:یتحق پیشینه

شه سرشار يهم ،يان و دوره اسالميان و خواه از زمان سامانيخواه از زمان هخامنش يرانيا ينيتزئ ييشعر و ادب هنرها

ت يعت در نهايراه به انسان و طب –ده يشيش انديعت از پين طبيا –در باغ   عت استياحترام و عالقه به طباز 

باغ مفهوم  شود  يمتوور  يدرون يايعت و دنيان طبيرابطه م يال منظم هندسکاش  مكباغ به   است يهماهنگ

 يه هايم در آيركقرآن   ندك يم فضاها را مطرح ميس و مفاهکعت و نظم جهان را منعيطب يو مذهب يعرفان

مان آوردند و يش ايخو يه به خداكرا  يسانكق يو لذ  عم يند و شادك يم ميبهشت را توص يها يخوش ،يمتعدد

م يتعر  است يرآنها جاريه آب از زكگرفتند  يجا ييشه در بازهايهم يافتند و برايش يت و آساكبر ،سرانجام آرامش

ه مردمان در آن ك يردکعمل ييد گذشته از فضايآ يم آن بر ميده و تعريه از اكآن گونه  يراني: باغ ايو واژه شناس

ل گرفته در آداب و رسوم کن و برآمده از فرهنگ و شينقش بسته بر سرزم يخود مفهوم ،نندكند و تفرج ياسايب يدم

چه به  ،اند يرانيانسان ا يهااز آرمان ييدورنما ،شانيريل گکش يشه هايمان در گذشته از انديبازها  مردمان است

بخششان  يشه و عناصر هستير و اندکز نماد تفيگرداندند تا بازشان نيس آب را چنان در باغ ميه با حفظ تقدكآنگاه 

را در باغ تجربه  يجاودانگ يدانستند و تمنا ين مياز بهشت بر يليشه باغ را تمثيش از هميه بك يگردد و چه زمان

 ردند  ك يم

ه كباغ و بوسان  يبه معن ياست ماخوذ از زبان ماد يس لغتيسد : پردينو يس ميواژه پرد يدهخدا درباره معنالمه ع

هم به  يه در پهلوك يفارس يباغ هم واژه ا  ار رفته استكهم به  يدر يز شده و در فارسيپال ،ين واژه در پهلويا

 يير بازهايه در آن تووك يوجود دارد به طور ياديث زيا  و احاديآ ،در وصم بهشت  ار رفته استكل به کن شيهم

 بلند به دست  ييوهمند با ستونها و سقم هاکش ياخهاكر و يدلپذ ييبا و بس بزرگ با درختان تنومند و آبشارهايز

ز در وصم بهشت ين يگريا  ديآ  است يدر آن جار ياديز ياست و نهرها يحوض بزرگ ين بهشت دارايو ا دهد مي

 يه روكاست  يده شده و آن بهشتيارم نام ،ز بهشتيمورد ن ي ده اند در يا جنت ناميآن را فردوس  يه گاهكآمده 

 –باغ فردوس  –باغ رضوان  –باغ ارم  يران با نامهايدر ا ياديز ين جهت همواره بازهايبه هم  جاد شده بودين ايزم

  (4) استه از بهشت يناكآنها  يم همگيه مفاهكنو و باغ جنت وجود دارد يباغ م
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 :معماری طرح -1
طرح معماري باغ ايراني درونگرا بوده است، باغ ي  جايگاه باز نبوده بلکه ي  زميني بوده كه دورتادورش با ديوار 

بسته شده است و كسي نمي توانسته از بيرون، درون آن را ببيند  هر باغ داراي ي  ورودي بوده، ساختماني كه آن را 

 ساختمان مانند بخش بيروني خانه هاي سنتي بوده كه در آن از مهمان پذيرايي مي شده  سردر نيز مي نامند اين

اما طرح كلي باغ شامل چهار قسمت كلي بوده كه توسط دو خيابان يا دو جوي آب عمود بر هم به وجود مي آمد كه 

جا را شبيه به دو راهروي در دو سوي خيابان يا جوي ها درختاني كاشته مي شد كه آن به آن چهار باغ مي گويند 

 تنگ مي كرد كه درختان در آنجا  سر به هم مي دادند و ي  داالن سبز بسيار زيبايي درست مي كردند 

در آنجا بيشتر درختان پده مي كاشتند  بسته به آب و هواي آن سرزمين چه گونگي كاشت درختان به اين گونه بود 

ريزي، ارزوان، چنار و سپيدار را در ي  رده مي كاشتند  درخت خزان كه سرو، كاج، و ي  درخت خزان دار مانند تب

 پذير براي اين بود كه سبزي هميشگي باغ را برهم زند و به آن تنوع دهد  

مهمترين ويژگي باغ ايراني آب و حركت آن در باغ است  حتي مکان و هندسه باغ هم تحت تاثير آب است و تفاو  

است  چهار باغ با وجود دو محور عمود بر هم در بازي كه معموال مستطيل است  باغ ها در شکل به كارگيري آب

 اروانسرا و باغ ايراني حاكم است همان مفهومي است كه بر خانه، كاخ، ك

 ساختار باغ ایرانی ساختار باغ ایرانی : -2

ست  محيط بيروني باغ طرح كالبدي باغ ايراني بر اساس ساختار هندسي بسيار دقيق و محاسبه شده شکل گرفته ا

عمدتا  به شکل مرب  كامل يا مستطيل است و با ديوار نسبتا بلندي محوور است ارتفاع ديوارها با توجه به جنبه هاي 

ايمني و عوامل اقليمي در هر محل متفاو  است و فضاي باغ را به طور كامل و مشخص از محيط پيرامون جدا مي 

 راني به عنوان يکي از مهمترين عناصر تعريم كننده فضا است كند به اين ترتي  ديوار در باغ اي

 اندامهای باغ ایرانی : -3

ورودي: ورودي تنها ي  دروازه نيست بلکه ساختماني است معموال دو طبقه كه در طبقه همکم هشتي و تعداي 

اتاق قرار دارد و در طبقه باال فضايي نيمه باز و ايواني كه هم منظره زيباي باغ و هم چشم انداز بيرون باغ در آن قابل 

 روئيت است  
ر كه به آن هشت بهشت مي گويند  و در هر چهار باغ بهترين حالت كوش : الگويي است چهار صفه يا پيچيده ت

روي تقاط  دو محور اصلي قرار مي گيرد و حوضي نيز در اين محل قرار دارد به كوش  كاله فرنگي نيز گفته مي 

 (1)شود  

 :پیشینه اصفهان-4

به بعد فعاليت هاي قابل  هجري رسما  به پايتختي شاه عباس انتخاب شد و از اين سال 1006اصفهان در سال 

 مالحظه اي براي ساختن قورها و پل ها و باغ ها به منظور تزئين پايتخت به عمل آمد 

ميالدي بنا نمود او در  1598يکي از اين پديده هاي جديد پايه هاي باغ شهر اصفهان است كه شاه عباس در سال 

رويه و روش او در شهرسازي با نقشه اي كه بدون ش  اين فکر بود كه زيباترين باغ شهر را به خود اختوا  دهد، 

ازل  متخووان و مشاوران در آن دخالت داشته اند به جايي رسيد كه سياحان اروپايي آن را زيباتر از قسطنتنيه و 

 رم ناميده اند  

شانگر شکوه و ايجاد ميدان نقشه جهان اصفهان كه در اين دوره پديده تازه اي در شهرسازي به نظر مي رسيد شايد ن

عظمت دربار شاه عباس صفوي بود و در ادامه آن چهار باغ به عنوان باغ شهر پديده ديگري بود كه مکمل ميدان 

نقش جهان مي باشد اين خيابان از ي  سو به ميدان نقش جهان و از سويي ديگر به بازا  بي شماري ختم مي 
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در حقيقت چهار باغ بيشتر براي اينکه گردشگاه باشد  گردد كه پيش از سه چهارم اصفهان را در بر مي گرفت 

ساخته شد نه خيابان خا ، چرا كه در آن زمان مورد احتياج نبوده است  در دو ضل  اين خيابان چهار باغ وجود 

 داشته كه وجه تسميه آن نيز همين است  

 باغ هاي مشهور واق  در خيابان چهار باغ عبار  بوده اند از:

 باغ توپخانه،  باغ بابا امير،  باغ كاج  باغ تخت،   باغ فتح آباد، باغ چهلستون، 

 باغ تاكستان،  باغ هشت گوش،  باغ پهلوان حسين،  باغ طاووس،  باغ نسترن،  

 اري ديگريباغ گلدسته و بس باغ توتستان،  باغ درويشان،  

 (5است ) اكنون بخش كوچکي از آن باقيار زيباي بلبل يا هشت بهشت بوده كه ييکي از اين باغ ها وسي  و بس 

 

 پژوهش: یهاافتهی

 باغ بلبل و عمارت هشت بهشت : -1

اين باغ از بناهاي ممتاز و تاريخي و نمونه هنر باغ آرايي است  كاخ هشت بهشت در ميان باغ بلبل و در داخل 

اصفهان را ديده اند براي اقامت مجموعه دولتخانه دوره صفوي است و طبق گزارش جهانگرداني كه در آن زمان 

شاهزادهگان و حرمسراي شاهي صفوي در زمان شاه سليمان در قرن يازدهم ساخته شده است  نام هشت بهشت به 

منظور نسبت دادن اين زيبايي ها به ابعاد مافوق دنيوي انتخاب شده است  اين باغ تنها باقي مانده از مجموعه باغ 

 باشد  يهاي سلطنتي محور چهار باغ م

شاردن سياح فرانسوي در ديدار خود از اصفهان به خوبي از آن توصيم نموده و آن را باغ بلبل ناميده است، باغ بلبل 

اكنون در اثر حوادث آن قدر كوچ  شده كه بين كاخ ها و مغازه هاي كنار خيابان چهار باغ فقط قسمت كمي از آن 

 باقي مانده است  

 باغ فرخ آباد :-2
تاريخ اين باغ كمي  يلومتري جنوب اصفهان باغ فرخ آباد واق  شده است كه ترجمه آن باغ سعاد  است در ده ك

ميالدي ساخته نشده بوده و در آن سال براي جايگاه ييالقي شاه سلطان  1700ديرتر از چهار باغ است زيرا تا سال 

و كاله فرنگي ها و بازچه بندي ها به صور  در اين باغ خيابانها، پياده روها، استخرها  حسين احداث شده بود  

هاي  خيابان قطعا  هندسي طراحي شده بود كه به طور منظم به وسيله حوض ها و كانال ها تقسيم بندي شده بود  

اصلي و فرعي و فلکه ها و بازچه ها مرب  و حوض هاي وسط آن بازچه ها، عمار  هاي آالچيقي و كاله فرنگي هاي 

در اين طرح سعي شده بود  ساس همان نقشه و هندسه و رسوم قديمي ساخته شده بود هشت گوش همه بر ا

ي كه با پل به خشکي ارتباط دارد ساخته يآالچيقي پوشيده از گل در ميان بركه يا درياچه مانند، شبه جزيره ها

ز احاطه مي شود  در شمال باغ ي  سري خانه ها و عمار  هاي مسکوني قرار داشت كه توسط حياط هاي سرسب

 شد 

لطم اقاتگاه سلطنتي در وجود آب فراوان، طراو  شبيه زاران و زيبايي »  :وا در مورد اين باغ چنين مي گويدديوال ف

اگرا را اشغال كرده بود اين باغ با ي  پياده روي  5000چشم اندازها نهفته بود  اين مجموعه مساحتي در حدود 

 ي  كه در مشرق آن قرار داشت در ارتباط بود طويل با درختان بلند با باغ هزار جد
 

 باغ و کاخ موزه چهلستون :-3

اين كاخ در ميان باغ چهلستون و مجموعه كاخ هاي محوطه دولتخانه صفوي و عمدتا  به منظور پذيرايي رسمي از 

قمري ساخته شده است  نام چهلستون داراي دو تعبير است؛ يکي عدد  11ميهمانان و سفراي خارجي در اوايل قرن 
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ستون در استخر مقابل كه عدد  20عکاس و تووير چهل كه در فرهنگ ايراني نشانگر تعداد و انبوه است و ديگري ان

باغ چهلستون اصفهان  براي بيننده تداعي مي كند   اين كاخ از اكثر هنرهاي تزئيني زمان خود بهره برده است   40

هزار  67در وسط باغ بزرگي از عهد صفويه به مساحت » چنين توصيم مي كند: « سيد محمد تقي موطفوي»را 

زيبا ترين و مجلل ترين كاخ هاي سلطنتي شهرياران صفوي در اصفهان واق  گرديده است كه باغ متر مرب  يکي از 

كاخ چهلستون نام دارد  كاخ چهلستون شامل تاالر وسيعي است كه به وسيله سه چشمه طاق ضربي بزرگ و بلند 

  «پوشيده گرديده است

متر كه طول آن در جهت شرقي و زربي است  ابعاد  225×275باغ چهلستون طرحي تقريبا مرب  مانند دارد  با ابعاد 

نزدي  به مرب  آن در مقايسه با باغ هاي ديگر دوره صفويه و در مقايسه با ميدان نقش جهان و محور چهار باغ نقش 

آرايش اصلي باغ مبتني سه محور اصلي شرقي و زربي  مفول اين باغ را در آرامش مجموعه دولتخانه نشان مي دهد 

اين محورها هم جهت با اضالع ميدان نقش جهان و بناهاي نيمه شرقي دولتخانه است  اصلي ترين محور  است كه

 (2) باغ، محوري است كه از وسط باغ عبور مي كند و كوش  در ي  سوم زربي اين محور  استقرار يافته است 
 

 دالیل نابودی چهار باغ اصفهان :-4

خيابان خوش منظر و فرح آور هم مانند ساير آثار باستاني چيزي باقي متاسفانه شاهزاده ظل السلطان از اين 

 نگذاشته است 

جداول سنگي را پر كرده و سنگ هاي حواشي آنرا فروخته و نقاشي هاي طاق نماها و ديوار ها را محو كرده است  از 

چنار كهن سال سيود ساله  همه بدتر، آنکه اين شاهزاده خسار  جبران ناپذيري به اين خيابان وارد ساخت درختان

را كه موج  ابهت و شکوه اين خيابان بود و به زمين آن سايه مي انداخت همه را از ريشه در آورد و به بهاي نازلي 

او  فروخت اين شاهزاده تمامي اين درختان را بريده و هر ي  را به مبلغ ناچيز ي يعني بيست تومان فروخته است 

چندين قرن پرورش يافته بودند بلکه خيابان عريض و طويل اين شهر را كه محل عبور  نه تنها درختاني كه در مد 

او عالوه بر تخري  خيابان چهار باغ ساختمان هاي بسياري  و مرور ساكنين و سياحان خارجي بوده از بين برده است 

ه عمار  صفويه و زيباي شهر را نيز معدوم كرده است، از قرار معلوم عمل مزبور را از اين نظر مرتک  شده است ك

اصفهان توجه ناصرالدين شاه را به خود جل  ننمايد و با آنکه چند نفر از بازگانان اصفهان حاضر شدند مبلغ هنگفتي 

به او بدهند و او را از اين كار باز بدارند اما او از توميم خود منورف نگرديد و در نتيجه اكثر با غ ها به دست او 

 ن باغ ها عبار  اند از:ويران گرديد  اي

بهشت  -6بهشت برين  -5قور آيينه خانه  -4قور نمکدان  -3عمار  هفت دست  -2باغ و قور سعاد  آباد  -1

 -14باغ طاووس  -13باغ آلبالو  -12 نارنجستان  -11باغ تخت  -10كاله فرنگي -9بادامستان -8انگورستان  -7آيين

    خسروخاني و عمار  -16سرپوشيده   -15عمار  خورشيد  

 اصفهان در سفر نامه ها:

 1کنت دو گوبینو

اصفهان شگفت آور است، اين مجموعه كاخ هايي كه به آن چهار باغ لق  داده » در سفرنامه هاي خويش مي نويسد: 

اند و ما در آن اقامت گزيده بوديم شايد جاي منحور به فردي در جهان باشد و فقط در چنين كاخ هايي امپراطوري 

باغ هاي وسي  و ابنيه متعدد به آن شباهت داشته باشد  اين تشبيه را بدون قود و فکر نمي كنم زيرا سب   با، 

 « ساختمان قديمي ترين ابنيه اصفهان تزئينا  و نقاشي ها آن آشکارا متاثر از سليقه چيني است

                                                           

1 Cont do Gobi no 
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ر آنها را مورد تعارض قرار داده اند جهت منظر اين جهانگرد گوياي اين است كه ايرانيان حتي از اقوام مهاجم كه كشو

 پيشرفت هنر و صنعت خود استفاده نموده اند )اشاره به حمله مغول( 

 : 17جهانگرد ایتالیایی قرن  1دالواله

با اطمينان خاطر اعتراف مي كند: خيابان پوپولو در رم و پورجورنال در ناپل و خيابان هونرآل در پالرمو هيچ كدام به 

 غ نمي رسد پاي چهاربا

هم قرار گرفته و هر كدام از آنها  ياو مي نويسد: در فاصله هاي مساوي درهاي اين باغ ديده مي شود كه روبرو

عمار  كوچکي است كه فقط براي تفريح كساني ساخته شده كه بخواهند در آنجا زذايي بخورند  درخت هاي فراوان 

ارها ديده مي شود كه رديم هم به ي  اندازه در فواصل در هر سو چه خيابان و چه داخل باغ در دو سمت ديو

 مساوي كاشته شده و چنان سبز و خرم است كه هر اندازه توور كنيد اين نقطه با طراو  و دلگشا است 

بزرگ آب با تناس   يعالوه بر اين گوشه به گوشه در فاصله هاي معين مقابل بناهاي بسيار زيبا در خيابان حوض ها

صحيح و اشکال مختلم بدون لبه ديده مي شود  آب در سنگفرش خيابان موج مي زند و راه نسبتا  عريضي در دو 

باري كه از يطرف براي عبور پياده و سواره ساخته اند  نهر آب نسبتا  بزرگي در وسط خيابان جاري است، كه در جو

واره هاي بسيار زيبايي ديده مي شود و در بعضي از آنها به وسيله سنگ ساخته شده مي ريزد و در چندين حوض ف

 كه در دنيا نظير آن وجود ندارد اند ردهكدست  ييها آبشار يبيسراش يتعداد
 : 17سیاح فرانسوی قرن 2 ژان شاردن

وان مبالغه در به عقيده من اصفهان به اندازه شهر لندن كه پر جمعيترين شهر اروپا است جمعيت دارد  ايرانيان به عن

 بزرگي آن ميگويند اصفهان نوم جهان وي همچنين در رابطه با چهار باغ مي نويسد: 

اين زيباترين خياباني بوده كه ديده يا شنيده است  سرتاسر اين بلوار زيبا را در وسط آب جاري در بر مي گرفت كه 

ري  مي رسد در كنار آن قهوه خانه ها و از شي  طبيعي استفاده نموده از زاينده رود گذشته و به باغ هزار ج

 (3)سواره از هر مسيري كه مي رفت فرصت مي يافت   ،استراحتگاه هاي متعدد بنا شده بود كه پياد

 :گیری نتیجه

در اواخر قرن گذشته كه بحران، شهرهاي صنعتي انگلستان و مردمش را به ستوه آورده بود شخوي با ذوق و متفکر 

را كه منشي پارلمان انگلستان بود به فکر احداث باغ در شهرها انداخت  او مي خواست شهرهاي به نام ابنزر هوارد 

صنعتي و منازل يکنواخت و اهالي سخت كوش و مشغول به صنعت گرايي را به نحوي از اين مشکل برهاند و طبيعت 

وي شهرتي جهاني يافت و تئوريهاي  را مجددا  به آنها ارزاني دارد باغ شهرهاي بسياري مطابق ايده او بنا شد، شخص

سال قبل از آنکه  250او تا به امروز چون تزي بي مثال، در مدارس شهرسازي تدريس و بحث مي گردد  در حالي كه 

شخوي چون هوارد باغ شهري بنا نهد اصفهان و قرنهاي بسياري قبل ازآن نيشابور و سمرقند و بخارا و شيراز از اين 

 دند لحاظ بر خود مي بالي

شده بودند  امروز باغ شهرها شايد  در شهرهاي ايان از دير باز شناختهطبيعت گرايي و آوردن زيبايي هاي سبز رنگ، 

 حياتي ترين عناصر در مبارزه با زندگي دود زده و صنعتي شده شهرهاي پر گرد و زبار ما باشد 
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