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 اسالم و باستان دوران معماری های حکمت بر کیدأت با قاجار و صفویه عهد در ایران شناسی باغ

 نمونه موردی: باغ فین کاشان، باغ ارم شیراز، باغ شاهزاده ماهان کرمان

 4میردریکوندیصبا  ، 3محمدعلی کاظم زاده رائف ، 2عبداله جاسمی،  1زهرا عامری پور

 ایران خوزستان، دانشگاهی جهاد عالی آموزش مؤسسه معماری کارشناسی دانشجوی -1

 ایران خوزستان، دانشگاهی جهاد عالی آموزش مؤسسه معماری کارشناسی دانشجوی -2

 ایران خوزستان، دانشگاهی جهاد عالی آموزش مؤسسه معماری مهندسی آموزشی گروه علمی هیأت عضو -3

 ایران خوزستان، دانشگاهی جهاد عالی آموزش مؤسسه معماری مهندسی آموزشی گروه مدعو مدرس -4

 چکیده

 خصوصیاتی ی، واجدتاریخ ادوارتمام  در به عنوان یکی از مظاهر حکمت های معماری اصیل این سرزمین، ایرانی باغ

 خصوصیات از متأثر سو یک از این گونه معماری، ح و اجرایطر قواعد و معیارهای بوده است. پیوسته و پایدار انسانی،

جمله این  از. است بوده محیطی و اکوسیستم شرایط تأثیر تحت سوی دیگر از و زمین ایران تمدن و فرهنگ شاخص

 حوزه هایو محور در  ات ویژگی ها می توان به حرکت فیزیکی و بصری، رنگ، نور و سایه، مبدأ و مقصد، هندسه، تناسب

القای و  استفاده کنندگان رضایت کیفی ،و تأمین آسایش آفرینیدر راستای زیبایی  گیاهان، پرندگان و کالبد معماریآب،

آخرت، به عنوان پاداش نیکوکاران و  در ، مکانیبهشت ،کریم قرآندر . حس حضور آن ها در بهشت زمینی، اشاره نمود

 این از گرفتنلهام ا با ،و قاجار اسالمی منجمله در عهد صفوی در دوره ایرانی  معماران و است هشد پرهیزگاران معرفی

با بررسی  تا  است آن پی در نوشتار این. برین هستند از بهشت نمادین و زمینی تمثیلی کهخلق نمودند باغ هایی ،مفهوم

 را یاسالم و باستان دوران ایران در معماری های و اندیشه حکمتجایگاه  ،قاجار و صفویه دوره ایرانی در باغخصوصیات 

 آوری جمع با که شده گرفته بهره تحلیلی توصیفی تحقیق، روش از مقاله این در .دهد قرار تحلیل مورد در این نوع معماری 

 انجام موضوع با مرتبط های نشریه و عمومی ،تخصصی های کتابخانه و مطالعه کتب و آثار علمی بررسی طریق از اطالعات

  .است شده

 ایران معماری حکمت قاجار، دوره صفویه، دوره ایرانی، باغواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

هرچند  است؛ آبیاری نظام ویژه به ساخت های نظام تأثیر تحت بیشتر اقلیمی، خاص شرایط دلیل به زمین ایران در سازی باغ

 روحیه و اقلیمی خاص ویژگی. اند داشته باغ ساخت در ویژه نقشی بعدی مراحل در شناختی زیبایی و حسی عوامل که

 عملکردگرایی این ،سازی باغ در. است گردیده سازی و باغ معماری زمینه در آنان شدن عملکردگرا موجب خاص ایرانیان،

 گرفته صورت مفاهیم این مبنای بر نیز زمینه در این خوانش گونه هر و باشد می مشهود ایرانی باغ شدن قالب نظام مند در

 عالقة بناها بر و دور و ها حیاط در باغچه و ها غ با ساختن به دیرباز از ها ایرانی (52: 1390قالتی، کشتکار و )پورمند.است

 معماران .باشد می رفیع و مرتبه بلند جایگاهی دارای ایران سنتی معماری و شهرسازی در ایرانی باغ شاید. اند داشته خاصی

 ایرانی باغ در را قرآن اخروی بهشت های ویژگی تمامی باغ، احیطر در بودند کرده شتال دوره این )دوره صفویه(مسلمان

 عناوینی از )دوره قاجار(ها آن باره این در. نمایند اجرا و طراحی اخروی بهشت از تمثیلی عنوان به را آن و بخشند متجس

 فرانسوی، سازی محوطه از تأثیر با دوره این سازی باغ و بندی آذین. نمودند استفاده ها باغ گذاری نام در بهشت با مرتبط

 دیوارهای با باغ محصوریت دلیل دوره این در مالک خصوصی استفاده است گرفته درختان و کاری چمن وسیع سطوح

 خداوند جمال های جلوه از آیاتی خود که کریم قرآن( 389و378: 1396)گودرزی،.باشد می ضخیم جرزهای و بلند

 و است نموده توصیف آخرت جهان در را بهشت دارد، طبیعت خرمی و سرسبزی از انسان که تصاویری بر تکیه با است

 تمثیلی راستی به که اند ساخته فناپذیر جهاناین  در را هایی باغ ها، توصیف این به عنایت با مسلمان معماران اسالم از پس

 وجود با که بوده مشترک عناصری دارای حال تا آغاز از اسالمی باغاست.  شده توصیف قرآن در که است بهشت از

 همواره ها باغ این در هستندکه طبیعی عناصر آب و درخت. دانکرده  حفظ باغ در را خود گذشته ارزش سالیان، گذشت

 های باغ به باید ایرانی باغ گیری شکل ساختار نمودن مشخص جهت (2: 1394)هاتفی شجاع،.کرده اند بازی را اصلی نقش

 نوشته طرفی از .باشند می نیز خود ماقبل های باغ مشترک خصوصیات حاوی که نمود تکیه صفوی دوران از مانده باقی

 های دوره در ها باغ این ساختار در احتمالی تغییرات شناخت موجب موجود های نمونه با ها آن مقایسه و مورخین های

 (52: 1389)متدین،.بود خواهد قاجار دوره خصوص به و بعد

 

 است؟ شده خلق ایران، معماری های حکمت چه اساس بر قاجار و صفویه دوران در ایرانی باغ:  تحقیق الؤس

 پیشینه پژوهش

در مقاالتی . است نشده انجام ،پژوهش باشد این مسأله بر متمرکز دقیقاً که مشابهی پژوهش تاکنون نگارندگان، بررسی طبق

 از ایران سازی غ با بر تحلیلی، (1394بوکانی)کاوه مانند: باغ سازی و عناصر معماری آن)تجزیه و تحلیل باغ فین کاشان(

)پورمند ایرانی باغ ساخت وجودی های علت تحلیلو  (1396)گودرزی،پهلوی عصر پایان تا هخامنشی حکومت دوران آغاز
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 ،قاجار و صفویه دوران دوره های مستمر منجمله در ایران شناسی باغ چگونگی از کلی مطالبی ،(1390و کشتکارقالتی

  .است گرفته قرار تحلیل و بررسی مورد

 

 

 ایران در سازی باغ تحول سیرـ 1

 پیشینه باغ سازی ـ 1ـ1

باغ ایرانی پدیده ای تاریخی که شناخت آن تنها به آگاهی داشتن از سیر تحول باغ شناسی و اطالعات شکلی و سبکی 

 پیشینه که ایرانی های باغ( 6: 1392)اعتضادی،است.د و براساس خیالی پدید آمده محدود نمی باشد. باغ ایرانی محتوایی دار

 خصوصیات از تأثیر برخی تحت سو یک از ها آن طراحی های ویژگی همواره رسد هخامنشی می دوره به آنها گیری شکل

 ها باغ طراحی این کلی الگوی. است بوده محیطی شرایط تأثیر تحت سوی دیگر از و ایران تمدن و مذهب فرهنگ، مهم

قاجار  دوره اواخر در که است بوده استوار چهارباغی طرح بر قاجار بیشتر دوره پایان تا هخامنشیان حکومت آغاز زمان از

 باغ و باغ .گیرد می قرار فرنگی معماری سبک و تأثیر تجددگرایی تحت طراحی الگوی نوع این پهلوی حکومت آغاز از و

است.  بوده طبیعت و باغ مظاهر از همواره آکنده ایرانی عالم بطوریکه است، ایرانی در فرهنگ بسیاری معانی متضمن سازی

 به ایران معماری در باغ ساخت قدمت است. شده می گفته فردوس یا پردیس یا و " سرا باغ " باغ ایرانی به ایران ادبیات در

 گیری فرهنگ شکل با همراه ایرانی باغ بر حاکم نظم دستیابی به و رسد می پاسارگاد( های م)باغاسال از های قبل دوره

 واقع و خرم زار چمن دشتی و گوناگون درختان از انبوهی بزرگ و باغ میان در کورش های کاخاست.  شده حاصل ایرانی

 بوستان را سرسبز این محوطه. است شده می سیراب آوردند، می پلوار رود که از متعددی گذرهای آب توسط که بوده

 بسیار رسید، اوج به ساسانیان نزد در که سازی کاخ سنت (378و377: 1396گودرزی،)سلطنتی( نامیدند. پاسارگاد)باغ

 در هایی باغ که چنین است آن از حاکی هخامنشی باغ  گلگشت چندین های بازمانده. داشت وجود ایران آن در از پیش

 که. محصور است اغآن ب معنای و اند نامیده پردیس می ،باستان فارسیزبان  به را ها آن که است داشته وجود زمان آن

 کردند می کوشش ایرانیان قدیم .شود مى انتخاب بهشت معادل عنوان به توسط آنان و رود می غرب به که است نام همین

 ها صاحبان باغ بودند، تر افکن سایه و تنومندتر و تر کهن درختان این هر قدر و کنند، ایجاد فراوان درختان با هایی باغ

 کاشتن به را مردم وسیله بدین و درآمد ملی های جشن از صورت یکی به کاری درخت که حدی به بالند می خود به بیشتر

 ( 57 :1389امرئی، مختاباد و سروش گودرزى)کردند. می تشویق نهال و پرورش درخت

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

4 

 

                               
سازی شده پردیس زپرسپکتیو با :2د)پردیس(                                           تصویرشمارهپاسارگا:پالن باغ 1تصویرشماره

 پاسارگاد

 منبع: سایت آزاد اینترنتی                                                                               (   383: 1396منبع: )گودرزی،

 شک علت بی بوده اند. موعود بهشت نمونه آن مردم نظر در کشور این های تاکنون، باغ اسالمی های سده سراسر در

 ایران فالت درختی بی و خشکی هستند، ها قائل باغ برای که زیادی ارزش و ها آن بین در عقیده این آمدن بوجود

 (57 :1389امرئی، مختاباد و سروش )گودرزى.گردد می باز ابتدایی ادوار به ها باغ بخش جنبه حیات منشأ و است. اصل

 شیراز در است؛ کرده می حکومت ایران بره.ق  372ـ338که بین سال های  دیلمان دیار از شاهی دیلمی عضدالدوله امیر

 در عضدالدوله .نمود بنا بود روان آن در آبی جوی که درخت و گل از پر بزرگ باغ آن پیرامون در و بود ساخته کاخی

 ساخته تعبیه درختان از هایی بوستان آن اطراف در و کرده بنا گنبدهایی آن فراز بر و ساخته روان آب های جوی کاخ این

 موازات به اتابکان حکومتی محور. است کرده فراهم را آسایش اسباب و وسایل تمام و نموده حفر هایی حوض آن در و

 به منضم باغ و حکومت مرکز یک ایجاد به اقدام خود، حکومت تثبیت برای و گرفت شکل عضدی قنات و بویه آل محور

 سمت در اتابک حکومتی باغ. است نو جامع مسجد دیگر سوی و عتیق جامع مسجد محور این سوی یک. پرداختند آن

 اتابکان توجه نشانگر تواند می درخت و آب تلفیق در نو مسجد حیاط طراحی همچنین .است گرفته شکل نو مسجد جنوب

 احداث دیگر شهرهای و سمرقند اطراف در زیادی های باغ تیمور، زمان در. باشد شهری فضای در طبیعی عناصر تبلور در

 اصلی نمونه دهند می نشان مشترک، هایی جنبه با سمرقند، متعدد های غ با. اند ف معرو تیموری دورة باغهای نام با که شد

 یزدی، الدین شرف های نوشته خواندن با اما رفتند؛ میان از زود بسیار ها باغ این. بعدند های قرن در شده ایجاد های باغ

 چادر مخصوص چمنزارهای بیرون در اند توانسته شناسی، باستان جدید های کاوش کمک به و تیمور، عصر نویس خاطره

 به که جدیدی محور بر صفوی دورة در شهر ساختار .کنند شناسایی را تیموری باغ پنج عمومی، بزرگ های جشن و زدن

 و دارالشفاء قصر، از متشکل ای مجموعه شاه، میدان. گرفت شکل داشت قرار فارس اتابکان و بویه آل محورهای موازات

 مجاور حکومتی باغ شمالی ضلع. است داشته قرار آن به منضم حکومتی باغ صفوی، قصر پشت در که بود صفوی مسجد

 سوی دو در صورت، به دیگری محور زمان این در شهر بزرگان و شد می مرتبط شاه باغ به شهر از خارج در که بود معبری

 کالبدی ساختار بر رمؤث دهندة نظام خاص اصول و معنایی و عملکردی های نظام وجود. بودند کرده احداث هایی باغ آن
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 باغ کالبدی ویژة هویت از ای عمده بخش بود، سازندگان فرهنگی و اعتقادی باورهای تأثیر تحت که عناصر، این فضایی و

 نبود، مستثنا امر این از تنها نه صفوی دورة سازی باغ که رسد می نظر به. است نموده تعریف مختلف اعصار در را ایرانی

 وسیلة به صفوی دورة در اصفهان شهر باغ .یافت ویژه تیهوی شیعی عقلی حیات و مذهب از رمتأث اصولی واسطة به بلکه

 بخش چهار به پیوستگی عین در( ایرانی باغ مدل با مطابق چهارباغ، محور و رودخانه) شهر دهندة نظام اصلی عناصر تقاطع

 و باغ .داد می جای مجزا های بخش در را اصفهان در ساکن مذهبی و قومی مختلف های گروه که شد می تقسیم اصلی

 و کاری چمن وسیع سطوح فرانسوی، سازی محوطه از تأثیر با دوره این سازی باغ و بندی آذین، قاجار دوره سازی باغ

  (389و388و386: 1396)گودرزی، است گرفته صورت ها باغچه کاری گل و ها حوضچه تزیینی، درختان

 
و  بین )حقیقت:منبع اسالمی و شیعی، باورهای جایگاه باغ و الگوی با صفوی دورة در ایرانی شهر باغ (ارتباط1نمودار )

 (11 ، 1392 همکاران؛

 به موسوم های باغ به توجه میزان بیشترین که است این از حاکی موجود شواهد ،(وقاجار)صفوی دوره تا هخامنشی عهد از

 در گیری قرار( 21: 1393متدین، و متدین).است بوده حکومت یا دولت یعنی اجتماعی الیه باالترین سوی از ایرانی باغ

 و آسایش باعث اخروى بهشت متذکر و نماد همچون که بوده هایی باغ ساخت اهمیت موجب همواره خشک و گرم اقلیم

 (56: 1389امرئی، مختاباد و سروش گودرزى).است شده خطه این مردمان آرامش

 ( علل پیدایش باغ های تاریخی ایران2نمودار شماره)            

            

علل پیدایش باغ های تاریخی ایران

عوامل خاص شکل 
گیری باغ ها

مثمر بودن باغ
ایجاد فضاهای زیبا با  

تکیه هنر باغبانی

عوامل مشترک و عمومی در 
شکل گیری باغ ها

دالیل مذهبی
دالیل تفریح

و تفرج
علل 

حکومتی_سیاسی
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 (60: 1389متدین، ( 1برگرفته از جدول شماره)منبع: )

 ایرانی باغ فضاهای و هندسه تعریف در اسالمی و باستان دوره های حکمت جایگاه  ـ2

  اجزاء و عناصر باغ ایرانیـ 1ـ2

 و دیوار سردر ،ها عمارتـ 1ـ1ـ2

 باغ خلوت طرف در را اندرون بناهای و داشت قرار طولی محور امتداد در سوم یک نسبت به کوشک نیز هایی باغ در

 اما داشت، را اجزاء سایر و کرت میان هم اندرون طرف باغ. بود اندرون مخالف جهت در اصلی منظر و دادند می قرار

 حقیقت در که بودند سردرهم بناهای اصلی، کوشک یا اصلی عمارت بر عالوه ایرانی، های باغ در .بود مسدود آن پشت

 بود، معمولی در یک سردر جای به هم گاهی. بودند زیبا بسیار معموالً و شدند می محسوب باغ پذیرایی محل یا باغ بیرونی

 .نباشد رؤیت قابل مستقیماً بیرون از باغ داخل شد می موجب که مشبک دیواری یعنی بود،( پرس) یک مقابلش در اما

 ساخته ها آن عملکرد برای مناسب نقاط در که نیاز مورد بناهای سایر و حمام انبار، آب زمستانی، تابستانی، های عمارت

مفهوم پردیس ارتباط تنگاتنگی با لغت دیوار دارد. و در ادبیات  (58: 1389امرئی، مختاباد و سروش گودرزى.)شد می

غرب معنای بهشت پذیرفته و در قرآن نیز به شکل معرب به صورت فردوس به کار رفته است.از لحاظ لغوی دیوار به معنی 

 ( 4: 1394)کاوه بوکانی،است که در اطراف خانه می گذارند.جدار و بنایی 

 
 ،:الگوی درون و برون گرایی کوشک4تصویرشماره    :چهار نحوه قرارگیری کوشک درمحوطه باغ 3تصویرشماره

 :اسالمیچپ ،راست:ساسانی

 نگارندگان( :منبع: )تحلیل و بررسی               (                                    2: 1373منبع:)پیرنیا،

 آبـ 2ـ1ـ2

 یافته می باغ جریان آب دائم طوره ب که است بوده ای چشمه یا و قنات((کاریز  وجود بر متکی همواره ایرانی باغ وجود

 مصارف دیگر برای باشد، باغ مصرف مازاد آنچه باغ کامل آبیاری پس از و شده باغ وارد ابتدا آب معمول، طور به. است

و  ها اندازه ها، طرح با گوناگون های فواره و ها آبگردان آبشارها، استخرها، ها، ضحو بنماها،از آ. شود می خارج باغ از

 در آب از متنوعی صداهای ایجاد و باغ نمودن زیباتر درخشانی برای نتایج و اند نموده استفاده متفاوت، آب جهش میزان

 کوشک کوشک
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پاسارگاد براساس نظر استروناخ منبع  (54: 1390قالتی، کشتکار و پورمند)است. شده حاصل آب تر پرحجم نمایش باغ و

 ( 6: 1394بوکانی، کاوه)ر جوی های کم عرض در جریان بوده.اصلی آب در خارج مجموعه قرار داشته و آب تزئینی د

                            
آبراهه دوره اسالمی   :7تصویرشماره            : آبراهه و خروجی آب در پردیس پاسارگاد    6و 5تصویرشماره         

 اینترنتی( آزاد سایت: )منبع

 است. چهار شده گرفته کار به ایرانی باغ در که بهشتی است نهر چهار از تمثیلی چهارجوی، و جهت چهار در آن حرکت

 می هند و ایران های باغ میان از که نهرهایی برای طراحی الهام مورد بعدها احتماالً گذرد می بهشت میان از که نهری

 که است بهشت حوض نماد حکم در ها باغ در مرکزی آمد. بنابراین این حوض اسالم از بعد در کار معماران به گذرد

در باغ های ایرانی حوض مرکزی  (58: 1389امرئی، مختاباد و سروش )گودرزىرود. می شمار به نیز ملکوت از عالم جزئی

  (6: 1394)کاوه بوکانی،به همراه فواره نقش محوری را برعهده دارد. 

 باغ در آب حضور مراتب سلسله( 3)شماره نمودار

 

 

 

 

 

  

 نگارندگان :( تحلیل7: 1394منبع برگرفته: ) از کاوه بوکانی،

 ایرانی باغ در و درختان گیاهان مفهومی بازشناسیـ 3ـ1ـ2

 درختان متوجه گیاهان، اصلی حجم شوند؛ می کاشته تزیین و محصول برداشت سایه، ایجاد هدف با ایرانی باغ در گیاهان

 سه در توان می را گیاهان. دارند وجود غها با در کمتری میزان به تزیینی گیاهان و ها گل و است دار محصول و دار سایه

   سایه درختان از ایرانی های باغ در سایه ایجاد برای. است تزیینی های گل و ها بوته درختان، شامل که کرد تقسیم گروه

 ورود آب به باغ
باغ درآب  حضور باغ ازآب  خروج   

 نمادین

 منظری)درک وجود(

 عملکردی

یاری درختان و گیاهانبآ  
دستیابی به نوع 

 طراحی و تاسیسات

خروج به سوی شهر، 

 مزار و یا باغ های دیگر
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 چنار و سرو درختان ردیف از بیشتر باغ، اصلی محورهای در است شده استفاده آن مانند و نارون چنار، بید، مانند افکن

 (56: 1390قالتی، کشتکار و پورمند).است شده استفاده

 گیاهان و درختان در دوره باستانـ 1ـ3ـ1ـ2

 می شناخته را سبزه ها و گل ها و درختان از بسیاریگونه های  باستان، دوران از زیسته اند می ایران سرزمین در که اقوامی

قرن  سفالی ظروف در ویژه به مکشوفه اولیه آثار در آب و گیاه و گل به مربوط نقوش. اند داشته پایدار پیوندی گل با و

 پیرامون باغات به هخامنشیان زمان در. دارند اولیه استقرارهای در ها انسان زندگی در آنها حضور اهمیت از خبر کهن،های 

 تصویر به را آن خود درکتاب زرتشت که است بهشتی زمینی تصویر حقیقت در که گفتند می دئازا پائری قصرها و معابد

. شود می دیده ها درخت تک و باغ و آب استخر نقش جمشید، تخت و شوش از آمده بدست های سفال روی بر .کشیده

 در درختان نوع این فراوانی نمایانگر نیز جمشید تخت دیوارهای روی بر نخل، و کاج و سرو درختان برجسته سنگی نقوش

  (60 :1390قالتی، کشتکار و پورمند).اند بوده قائل سبزه و درخت برای مردم که است احترامی و دوره آن های باغ

                                            
 تخت های نگاره واسطه سنگ به آن و سرو درخت :9جمشید تصویر تخت سنگی پلکان بر آبی نیلوفر شکوفه :8تصویر

)منبع: سایت آزاد اینترنتیجمشید  

 اسالمی مبانی در درخت و گیاه مفهومـ 2ـ3ـ1ـ2

 است،کمال باال متوجه و بیرون به هایش شاخه زیرا ،است داشته زمانی و مکانی امکان رشد، کمال به نیل برای درخت

 بر عالوه است. و می شده توجه درختان معنوی جنبه به اسالمی مبانی در همواره رو این از. است باز بلکه نیست، بسته آن

 از موارد اکثر در کریم نآقر در .اند انگاشته گرامی را الهی آفریده این نیز معرفتی منابع از بسیاری کریم، قران یاتآ

 چنان .باشد می دارد تنه که ها روییدنی از چه هر معنای به حقیقت در شجر واژه. است شده یاد" شجر" واژه با درخت

 فی یجدوا ال ثم بینهم شجر فیما یحکموک حتی یؤمنون ال ربک و فال":  خوانیم می نساء مبارکه سوره 65 آیه در که

 مگر شوند نمی ایمان اهل حقیقت به اینان که تو خدای به قسم نیست چنین نه " تسلیما یسلمو و قضیت مما حرجا انفسهم

 و نداشته دل در اعتراضی گونه هیچ کنی که حکمی هر به گاه آن و کنند حاکم را تو تنها نزاعشان و خصومت در نکهآ

 از را منازعه که چرا دارد قرابت درخت معنای با "شجر" کلمه نیز مورد این در. باشند تو فرمان تسلیم وجان دل از کامالً

 شجر واژه کلی طور به ولی. آمیزد می هم در را درخت شاخه و برگ مثل خصم دو سخن که نامند می مشاجره جهت آن
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 مختلف های ویژگی و متنوع صفات کننده بیان کدام هر که است گرفته قرار استفاده مورد نآقر در بارها مختلف اشکال با

 میان این در که شود می دیده نیز ایرانی های باغ در که است بهشتی تعابیر زیباترین از ها آن سایه و درختان. باشد می آن

 :گوید می رومی الدین جالل. اند شده توصیف قرآن در که هستند بهشتی درختان جمله از طلح و سدر سدره، طوبی،

 هاتفی) ".است کرده خم سر سجده به بنفشه و اند داده سر مناجات آواز پرندگان و گزاردنند نماز حال در درختان"

  (6و4و3: 1394شجاع،

                                          
 اسالمی )منبع: سایت آزاد اینترنتی( دوره در گیاهان درختان و :12و 11و10تصاویر

 ایرانی باغ هندسهـ 2ـ2

 می نشان روشن و ساده را باغ اجزاء بین فاصلة  که مربع شکل و شد می هندسی های شکل به خاصی توجه ایرانی باغ در

 طرف هر از کاشت محل فاصلة تعیین در دقت گام، نخستین درخت، کاشتن وقت به. بود برخوردار خاصی اهمیت از داد،

. دیدند می را درختان ردیف کردند، می نگاه که طرف هر از که گرفت می شکل هایی مربع ترتیب بدین و بود

 این در. بود کشیده مستطیل شکل به اصلی انداز چشم بودن باز ایرانی سازی باغ در دیگر مهم اصل یک( 1373)پیرنیا،

 می بلند درختان فضا این در. شد می واقع اصلی انداز چشم در درست که بود ای کشیده و باز فضای بنا، مقابل در ها، باغ

 کشیدگی سه: بود مهم اصل دو ایرانی باغ هندسة در خالصه طور به (58: 1389امرئی، مختاباد و سروش گودرزى).نشاندند

 به قبل، خیلی به اصول این سابقة. بودند شکل مربع و منظم تقسیماتی دارای خود که هایی مربع به باغ تقسیم و هم، کنار در

 می تقسیم مربعی صورت به آب و زمین و بوده معمول مربعی کاشت هم ما کشاورزی در. گردد می باز قبل سال هزاران

 به که باغ از بخش هر منظور این برای و است درختان کاشتن نحوة در هندسی و دقیق نظم( 1373 پیرنیا،).است شده

 تر طوالنی عمر که درخت یک مربعی شبکة این رأس هر در و تقسیم کوچک های مربع به است مستطیل یا مربع شکل

 ترتیب همین به و متوسط عمر با درختان آن رأس هر و تقسیم کوچکتر مربع به ها مربع این سپس و شد می کاشته دارد

 (59: 1389امرئی، مختاباد و سروش گودرزى).شد می کاشته آنها میان های مربع رئوس در کوتاه عمر با درختان
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                     ایرانى باغ :هندسه13تصویرشماره  

                                               : (               1373منبع: )پیرنیا،

  چهارباغ هندسی الگویـ 1ـ2ـ2

 شده ساخته های باغ در واحد هویت یک عنوان به و شده تکرار مختلف های دوره در مشابهی نسبتاً الگوی با ایرانی باغ

 زبان این که الگویی کهن فهم و شناخت. است گرفته قرار بازتولید مورد میانه آسیای تا هند از ایران جغرافیایی محدوده در

 دیگر سوی از ایرانیان بینی جهان و سو یک از باغ عناصر فهم به نیاز که است تالشی گیرد، می شکل آن حول مشترک

 بر حاکم الگوی که بحث این قبل ها مدت از. است ایرانی باغ در پایه هندسة سر بر بحث ها چالش این ترین مهم .دارد

 با .است داشته متعددی مخالفان و موافقان و شده شروع بوده،«  چهارباغ» نام به چهارقسمتی هندسة یک ایرانی باغ طراحی

 مورد ایرانی باغ شکل بر را بهشت صوری تأثیر اندیشه توان می ایرانیان، سوی از زمین دانستن چهاربخشی عدم به توجه

 و اعداد تقدس چون مفاهیمی و درخت و آب مانند اجزا نمادین های ظرفیت به توجه با (8: 1396)براتی،.داد قرار تردید

. گشتند ایرانیان نزد خاص مفهوم دارای یک هر اشیاء به نمادین های ویژگی اعطای و تقدیس در ایرانیان ویژگی همچنین

 و خشک گرم، سرد،)طبیعی های المان -1 :از است عبارت اسالمی شناسی هانیک در چهار عدد معنای مثال عنوان به

 - 4 )شرق و غرب جنوب، شمال،( اصلی جهت چهار - 3 )آتش و زمین هوا، ، آب( اولیه عنصر چهار  -2( مرطوب

 خصوص به. گیرند قرار هم با ارتباط در بخواهندچهارگانه ای  عناصر گاه هر )انسان و حیوان گیاه، فلز،( عنصر چهار

 و ترین عاقالنه ترین، ساده ترین، منظم مربع. گیرد می شکل منطقی مربعی ایرانی بیهوده ستیز و عقل گرا بینیجهان  در

 مصادیق در توانی م را مربع شکل آن نماد و چهار عدد. است چهارگانه ارتباطات ایجاد برای شکل ترین یافته کمال

 جهان .یمن خوش نمادی عنوان به چهارتایی بندی تقسیم :چهار عدد به ایرانیان کهن اعتقاد -1 :کرد رهگیری زیر فرهنگی

 چهار مناسبت به که بخش چهار به فضا تقسیم .باشد می جهان پیدایش منشاء اصلی عنصر چهار و شده تقسیم بخش چهار به

 فرهنگ در ابدی صور عنوان به مانداال شبیه آنها از ترکیبی و وار دایره و گونه مربع اشکال .است بوده معمول مقدس، عنصر

 از غیر به را چهار عدد از مهمی نمودهای -3 بهشت نهر چهار به اشاره و کریم قرآن در چهار عدد کاربرد -2 کهن های

 ایوانی، چهار مدارس ایوانی، چهار مساجد چارسو، چارطاق، صورت به هم ایرانی معماری در توان می «چهارباغ»

 ایجاد و جهت یابی در چهارتایی تقسیمات و مستطیلی مربع هندسه از استفاده -4 .دید...  و ایوانی چهار کاروانسراهای
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 هنرها سایر وارد و گشته نمادین مفاهیم دارای چهارباغ الگوی ترتیب بدین .است داشته کاربرد هم مناسب آبیاری نظام

 باغ نهاده؛ بنیان را الگوی چهارباغ اساس شود می گفته که باغ نخستین (60: 1390قالتی، کشتکار و پورمند).گشت نیز

 صورت به و است گمان و حدس اساس بخشی بر و ها حفاری اساس بر آن نقشه از بخشی است که پاسارگاد شاهی

  (382: 1396گودرزی،) .است شده ارائه چهار بخشی

                                                       
چهارباغ در باغ دوره  :17تصویر             چهارباغ     تأثیر تحت استروناخ پالن :16تصویر                                                

 اسالمی

منبع:                                                            (5: 1390منبع: )لبیب زاده و همکاران،                                           

 (11: 1396براتی،)

 کننده تعریف نقش بر کیدأت با قاجار و صفویه دوران در ایران شاخص های باغ تحلیلی بررسیـ 3

 اسالم و باستان دوران معماری های حکمت

 پدیده یک واقع در ایرانی باغ. باشد می رفیع و مرتبه بلند جایگاهی دارای ایران سنتی معماری و شهرسازی در ایرانی باغ

 در بسیاری معانی متضمن سازی باغ و باغ همچنین،. است ایرانی فرهنگ و جامعه به متعلق که است بعدی چند و فرهنگی

 صفوی دوره ماقبل های باغ. است بوده طبیعت و باغ مظاهر از آکنده همواره ایرانی عالم بطوریکه است، ایرانی فرهنگ

 مانده باقی های باغ به باید ایرانی باغ گیری شکل ساختار نمودن مشخص جهت. اند رفته بین از ماجرا پر های سال طول  در

 مورخین های نوشته طرفی از. باشند می نیز خود ماقبل های باغ مشترک خصوصیات حاوی که نمود هکیت صفوی دوران از

. بود خواهد بعد های دوره در ها باغ این ساختار در احتمالی تغییرات شناخت موجب موجود های نمونه با ها آن مقایسه و

 اروپایی معماری از تدریج به معماری فضاهای دیگر از برخی طراحی همانند ایرانی های باغ طراحی نیز قاجار دوره در

 ( 380و378: 1396گودرزی،).شدند نامیده پارک زمان همان در ها، آن طراحی چگونگی از پیروی به که پذیرفت تأثیر

 :به بررسی تحلیلی کالبدی باغ های شاخص ایران در دوران صفویه و قاجار پرداخته شده است ذیالً

  باغ فین کاشانمعماری  های حکمت ـ1ـ3

)کاوه باغ فین هم انسجام بیشتری یافت. از ابتدای دوره صفویه به همان نسبت که ثبات سیاسی بیشتر گردید، تاریخ

 یک بنابراین است، اسالم از پس در زمان شده طراحی ایرانی های باغ اولین شمار در کاشان فین باغ( 10: 1394بوکانی،
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 نمادپردازی تأثیر تواند بسیاری می جنبه های از باغ این .است ایرانی های باغ طراحی بر اثرات اسالم از ارزیابی قابل نمونه

 اسالم از ایرانی قبل باغ الگوی با را حاضر نوشتار در مطرح کالبدی تمایزات عین حال در. سازد مجسم را بهشت از قرآن

 های نقشه مطابق باغ الگوی اولیه. است داشته های ویژ اهمیت تقارن حفظ باغ، اولیه طراحی درمی کند.  تبیین خوبی به

. هستند قرینه با یکدیگر پایین بخش دو و باال بخش دو و است شده تقسیم بخش به چهار آب اصلی مسیرهای توسط موجود

شده  قوی طراحی آن در حرکتی محورهای و است تر نزدیک چهارباغ الگوی مشهور به دوره این در تقسیمات سازماندهی

 قرآن در .دارد مطابقت بهشت قرآنی الگوی تفسیرهای برخی با فین باغ پالن در هندسه چهاربخشی بکارگیری مبانی .اند

چگونگی  و (نهر چهار)چهارباغ صورت به ایرانی باغ هندسی که اساس است شده وصف بهشتی چهارگانه نهرهای کریم

 شراب و عسل شیر، زالل، آب از نهرهایی عناوین با چهار نهر این ،15 آیه محمد سوره در. است آن در آب مسیر و معماری

 ساختار شده مطرح آن در بهشت توصیفات بهترین و است مشهور قرآن عروس به که الرحمن سوره در قرآن در وذکر 

 گستردگی دوبخشی، تقسیمات سوره این درو  کرده معرفی ( باغ دو درون باغ دو)ویژه شکل با چهارباغ صورت به را بهشت

 (9ـ7: 1390)لبیب زاده و همکاران،.اند شده معرفی دوگانه های زوج صورتب هستی های بخش از بسیاری و دارد بیشتری

             
 کاشان فین باغ ندیب تقسیم شکل:  چپ الرحمن، سمت راست سمت :19تصویر    کاشان فین باغ : پالن18تصویر     

 (8: 1390همکاران، و زاده لبیب:)منبع

 عملکردی نقش بر عالوه آب .دارد حضور میانی حوض در و جریانی جوششی، آبشاری، های صورت به فین باغ در آب

 اصوات ایجاد همچنین و باغ در صفا ایجاد و آرایی زمین در را بارزی نقش دارد، گیاهان آبیاری در که بخشی حیاط و

 نهرهای در آب حضور.1: ابدی میحضور صورت چهار به آب عنصر بهشت ساختار در. گیرد می عهده به دلپذیر

 آب حضور.4( 31)واقعهبهشتی آبشارهای در آب حضور.3( 60)بقرهبهشتی های چشمه در آب حضور.2( 25)بقرهبهشتی

 یکسو در اصلی کوشک فین، باغ در دارد. حضور صورت چهار هر به آب فین باغ در(. 1)کوثربهشتی حوضهای در

 های 22 غرفه(هاکوشک  قرآنی، بهشت الگوی در .است متمایل نیز طرف سه به آب تقسیم محل و گرفته قرار باغ باالی

 به آن بر بهشتیان هم و شود تأکید کوشک بر هم تا ( 58:  عنکبوت و 30:  زمر).اند شده قراردادهصفه هایی  بر )بهشتی

 تقسیم قسمت چهار به را باغ کل فرعی، و اصلی محور تقاطع در که عباسی شاه کوشک فین باغ در .بنشینند باغ نظاره

 ( 10: 1390)لبیب زاده و همکاران،دارد. جریان طرف سه به آن از آب چون است، نزدیک قرآنی الگوی این به کرده،
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  کوشک مقابل حوض و متر یک حدود آبراهه های :21تصویرشماره      آب گردش : نحوه20تصویرشماره      

 (11و10: 1390همکاران، و زاده لبیب:)منبع

 باغ ارم شیرازمعماری  های حکمت ـ2ـ3

 این. است کرده تعریف را آن اطراف محیط باغ حاشیهغیر از حصار، ردیف درختان در مستطیل شکل است.  باغ ارم تقریباً

 ردیف و میانی عریض خیابان با محور این. باغ عرض میانهع طولی و در الباغ یک محور اصلی حرکتی دارد به موازات اض

ها و بناهایی که بر روی  و ورودی باغ و آبنما و حوضهای میانی و نیز کوشک (دو ردیف در هر طرف)درختان بلند های

 15-10ترین قسمت آن حدود ترین و پایینالف ارتفاع باباغ بر سطحی شیبدار بنا شده و اختالاست.  شده تعریف آن است

تهای باغ نیز بنایی سه طبقه و کوشک اصلی ان.اند های منظم مسطح کرده داخلی آن را با سکوبندیمتر است. اما سطح 

داشته  است. این بنا کوشک انتهایی به دو سو، یعنی جلو و پشت باغ نظر باغ است و عمدتاً (به موازات عرض باغ)یده کش

حیاط و  این از اثری ویلبره نی است، اما در نقشاست. کوشک اصلی در وضعیت فعلی باغ بخشی از ساختمانی با حیاط میا

بزرگ  کوشک اصلی باغ با آبنمای .بنایی مستقل ترسیم شده است بناهای اطراف آن نیست و کوشک انتهایی به صورت

 ( 10ـ 8: 1396)عالئی،.تمقابلش همراه شده و بر اهمیتش تأکید شده اس

                                        
 )منبع:سایت آزاد اینترنتی(پالن و هندسه کلی باغ ارم شیراز : نما و24و23و22تصویر شماره

 باغ شاهزاده ماهان کرمانمعماری  های حکمت ـ3ـ3

 در کوشک. است آن اصلی محور در زیبا آبشارهای ودوج شود می تهخسا های پل صورت به که باغ این های ویژگی از

 برمی انسان در متعالی احساس نوعی و است عالی بسیار دیدی دارای منظری نظر از گیرد، می قرار تخت باغ مرتفع نقطه
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 ردیف و روها پیاده آبشارها، مرکزی، محور با باغ کلی شکل دارد، قرار کرمان وسیع درصحرایی ماهان، شاهزاده باغ انگیزد

. سازد می همتوج ها کوه متن در انهباالخ سفید بنای به را بیننده دید میوه، انبیج های کرت سرو، و چنار تاندرخ متناوب

 یزیکیف چشمی، حرکت لحاظ به چه حرکت ایجاد در زیادی عنصر دارای کوشک تا اصلی ورودی از راه و حرکتی مسیر

  (36ـ33: 1397)آزمون و معینی،..گردد می احساسی و

                                     
 باغ شاهزاده ماهان ، )منبع: سایت آزاد اینترنتی( :26و25تصویر شماره 

 گیریو نتیجه جمع بندی

استوار  پیدایش باغ ایرانی را می توان حاصل توسعه فرهنگ وتمدن پارسیان دانست. ترکیب ساده و موزون، رابطه صحیح، 

 سطوح سبز و سخت به صورت و تقسیمات محورهای عمود بر هم، توأم با سلسله مراتب، نظم و تناسب هندسی مشخص

 هخامنشیان بدو امپراتوری از، باغ گونهطراحی این کلی الگوی. است بودهباغ ایرانی  از ویژگی های شاخص و متوازن متعادل

دوره  آغاز با باغ، برای مشخص حریم تعریف مرزبندی واست.  بوده استوار ،چهارباغی طرح بر غالباً ،قاجار عصر پایان تا

 ،ها باغ نپالکلی  تقسیمات و محوربندی می،اسال و شروع عصر دوران ساسانی از پس. یابد می مفهوم و معنی ،میاسال ی

 شکل ،صفویهدوره ی  در. گردیدافزوده  نیز کوشک ها طبقات تعداد بر و چهارباغ متحول الگوی به دوتایی تقسیمات از

 شهر های ورودی به بخشی برای هویت صفویان سازی باغ اصول دهنده ی نمایش غربی شهر و شمالی محور دو گیری

مردم آن دوره و اهتمام در توسعه کالبدی شهرهای مهم با عنایت به  درآحاد مذهبیملی ـ  روحیه بازگشت .ه استبود

 دوران پس از است. باغ های ساخته مبدل ایرانی های باغ طالیی عصر به را صفوی باغ های مفاهیم پایدار ایرانی اسالمی،

در نظر  طبیعی، لذت و خلوت غالباً در عرصه ها باغ ،قاجار ی دوره در .دارند تفریحی ـ حکومتی ویژگی ، عمدتاًصفوی

 .استبوده  خویش زمان آینه و آن عصر  بر حاکمویژگی  دوره ای، بازتاب و نماد هر در باغ .گرفته شده و خلق می گردند

 قاجار و صفویه باغ معماری( 1)شماره جدول

تعریف دالیل 

 کننده

و  های صفوی باغ معیارهای انسانی و کالبدی طرح  حوزه

 قاجار

باغ محصور و خصوصی حریم فرهنگی ادراک و اندیشه  
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باغ صاحبجهان بینی و نظرات  فرهنگی ادراک و اندیشه  

منظر و ساختمان معماری فرهنگ فرهنگی ادراک و اندیشه  

باغ بابنا  و ترکیب تلفیق عملکردیکالبدی و فیزیک و هندسه  

شناسی زیبایی ادراک و اندیشه  آب در بنا انعکاس تصویرایجاد و  

باغ و سیمای تهرنگ کالبدی وعملکردی فیزیک و هندسه  

 منابع و مآخذ

 نور. پیام دانشگاه انتشارات، مبانی نظری معماری، 1389نقره کار، عبدالحمید،  .1

 تهران. پانزدهم، شماره چهارم، سال آبادی، ، باغ های ایران، مجله1373کریم، محمد پیرنیا، .2

پهلوی، مدیریت  عصر پایان تا هخامنشی حکومت دوران آغاز از ایران غسازی با بر ، تحلیلی1396گودرزی،ویدا،  .3

 .48شهری، شماره

 شهرسازی، معماری، المللی بین باغ ایرانی ، کنفرانس در گیاهان مفاهیم بازشناسی، 1394شجاع،سمیه،  هاتفی .4

  افق زیست؛ محیط و هنر عمران،

دلگشا،  باغ و نما جهان باغ و تخت باغ و ارم باغ شیراز تاریخی های باغ معماری طرح در ، تنوع1388عالئی،علی، .5

 . 49شماره

اولین کنفرانس  کاشان( ، فین باغ تحلیل و تجزیه)آن معماری عناصر و سازی ، باغ1394کاوه بوکانی، پرنگ،  .6

 معماری،شهرسازی و مدیریت شهری.ساالنه پژوهش ها

اسالمى،  دوره در ایرانى باغ گرایى ، نماد1389امرئی، سیدمصطفی،  سروش،محمدمهدی و مختاباد گودرزى .7

 .13هویت شهر، شماره

 .24ایرانی منظر، شماره، دریچه ای به باغ 1392اعتضادی، الدن، .8

 .7شرق،شماره تمدن و هنر ایرانی، فصلنامه باغ ایجاد ، لزوم1394متدین،حشمت اله و متدین،رضا،  .9
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 هنرهای ایرانی، نشریه باغ ساخت وجودی های علت ، تحلیل1390پورمند،حسنعلی و کشتکارقالتی، احمدرضا،  .10

  شماره شهرسازی و معماری - زیبا

 محوری شکل گیری الگوی و ایرانیان ، جهان بینی1396براتی،ناصر، آل هاشمی، آیدا، میناتورسجادی، آرمان،  .11

 .41ایرانی، منظر، شماره باغ

 .15ایران،باغ نظر، تاریخی های باغ پیدایش ، علل1389متدین، حشمت اله،  .12

 در معنوی ایدههای تأثیر تطبیقی بررسی، 1390زاده،راضیه ، حمزه نژاد، مهدی، خان محمدی، محمدعلی،  لبیب .13

 . 19اسالمی، باغ نظر، شماره دوره از فین باغ و هخامنشی دوره از پاسارگاد باغ موردی باغ مطالعه شکل

 و حرکت تئوری اساس ماهان بر شاهزاده باغ فضایی کیفیت ، تحلیل1397آزمون،فیروزهف معینی، مهدیه،  .14

 .1مخاطبان، پژوهش های معماری و محیط، شماره ذهنی تصویر ارزیابی
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