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    8484  زمستانزمستان

WWiinntteerr  ooff  22000055    
  ∗∗پري ناز باستاني اله آباد پري ناز باستاني اله آباد :  :  نگارنده نگارنده 

  فردوسهاي كويريفردوسهاي كويري  پرديسهاي ايراني،پرديسهاي ايراني،
  

                       برونگرايي ، پرديس ، تضاد، تقارن ، تكرار، درونگرايي ، كشش ، كوير ، گردش آب ، هندسه  : واژه هاي كليدي
  : : چكيده چكيده                                         

كوير، به عنوان نمادي از سوزا نندگي و تشنگي، بخش عظيمي از سرزمينمان ايران را در بر گرفته اسـت و بـه فراخـور                         كوير، به عنوان نمادي از سوزا نندگي و تشنگي، بخش عظيمي از سرزمينمان ايران را در بر گرفته اسـت و بـه فراخـور                         
همين ويژگيها، مردمان اين خطه در پي قرون متمادي با فراست و تدبير با ناماليمات آن دست و پنجه  نرم كرده انـد و                         همين ويژگيها، مردمان اين خطه در پي قرون متمادي با فراست و تدبير با ناماليمات آن دست و پنجه  نرم كرده انـد و                         

پرداخت به فن و هنر معماري نيز جزئـي از آن تـدابير بـي               پرداخت به فن و هنر معماري نيز جزئـي از آن تـدابير بـي               . . و سختي آن را به نرمي و مالطفت مبدل ساخته اند          و سختي آن را به نرمي و مالطفت مبدل ساخته اند          خشونت  خشونت  
بـه عنـوان عـضوي از اعـضاي بـي شـمار معمـاري سـربلند ايـن سـرزمين، از جايگـاه ويـژه اي                           بـه عنـوان عـضوي از اعـضاي بـي شـمار معمـاري سـربلند ايـن سـرزمين، از جايگـاه ويـژه اي                           » » پرديـسها پرديـسها ««بديل است و  بديل است و  

ايـن فردوسـهاي كـويري، بـه سـان      ايـن فردوسـهاي كـويري، بـه سـان      . . تحليلنـد تحليلنـد برخوردارند كه از جوانب و ديدگاه هاي متفاوتي، قابـل تامـل، بررسـي و      برخوردارند كه از جوانب و ديدگاه هاي متفاوتي، قابـل تامـل، بررسـي و      
گوهري گرانبها بر پهنه زرگون كوير مي درخشند و بر اين ايده صحه مي گذارند كه مردمان اين خطه پـر بهـا بـر ايـن                        گوهري گرانبها بر پهنه زرگون كوير مي درخشند و بر اين ايده صحه مي گذارند كه مردمان اين خطه پـر بهـا بـر ايـن                        
باور بوده اند كه براي پيشرفت و آباداني، پا بر اين جهان نهاده اند و آناني كه بيشترين تـالش را در ايـن راسـتا بـه ثمـر                              باور بوده اند كه براي پيشرفت و آباداني، پا بر اين جهان نهاده اند و آناني كه بيشترين تـالش را در ايـن راسـتا بـه ثمـر                              

  . . د ، از اجر و منزلت بيشتري در اين جهان و نزد پروردگارشان برخوردارندد ، از اجر و منزلت بيشتري در اين جهان و نزد پروردگارشان برخوردارندرساننرسانن
  اين مبحث سعي بر آن دارد تا تحليلي قياسي بر چگونگي گونه شناسي كالبدي پرديسهاي كـويري ايـران داشـته                       اين مبحث سعي بر آن دارد تا تحليلي قياسي بر چگونگي گونه شناسي كالبدي پرديسهاي كـويري ايـران داشـته                                   

 در اين بهشتهاي خفته در      در اين بهشتهاي خفته در     باشد وتشابهات و تفاوتهاي تدابير گذشتگان را براي هماهنگي با شرايط و ويژگيهاي اقليمي،             باشد وتشابهات و تفاوتهاي تدابير گذشتگان را براي هماهنگي با شرايط و ويژگيهاي اقليمي،             
  : : اهداف اصلي اين مبحث عبارتند از اهداف اصلي اين مبحث عبارتند از ..دل كوير، بررسي نمايددل كوير، بررسي نمايد

  آيا فلسفه اي خاص در شكل گيري پرديسهاي كويري تأثيرگذار بوده است ؟ آيا فلسفه اي خاص در شكل گيري پرديسهاي كويري تأثيرگذار بوده است ؟   . . 11
  آيا عناصر مشابهي در باغهاي كويري ايراني سازنده كالبد آنها هستند؟آيا عناصر مشابهي در باغهاي كويري ايراني سازنده كالبد آنها هستند؟  . . 22

  ني كدام است ؟ ني كدام است ؟ هندسة نظام دهندة عناصر تشكيل دهندة باغهاي ايراهندسة نظام دهندة عناصر تشكيل دهندة باغهاي ايرا  . . 33

  ر در ساختار كالبدي پرديسهاي كويري ايران كدامند ؟ ر در ساختار كالبدي پرديسهاي كويري ايران كدامند ؟ تتضايي و پيامهاي مستضايي و پيامهاي مستففكيفيتهاي كيفيتهاي   . . 44

  : : مقدمه مقدمه 

. . پرديسهاي ايراني آفرينشي هنرمندانه در دل سوزان كويرند كه چونان فرشي گهربار بر خاك تافتة كوير گسترده شده اند پرديسهاي ايراني آفرينشي هنرمندانه در دل سوزان كويرند كه چونان فرشي گهربار بر خاك تافتة كوير گسترده شده اند 

گستر ، گلهاي رنگارنگ و معطر، درختان ميوه دار ، صوت دل انگيـز              گستر ، گلهاي رنگارنگ و معطر، درختان ميوه دار ، صوت دل انگيـز              جويهاي روان ، درختان سر به فلك كشيده و سايه           جويهاي روان ، درختان سر به فلك كشيده و سايه           

 از تصوري ماورائي ويادآور تشنگي انـسان و          از تصوري ماورائي ويادآور تشنگي انـسان و         ،،ي سوزان ؛ همگي تصويري زميني     ي سوزان ؛ همگي تصويري زميني     ررپرندگان و كوشكهاي با شكوه ؛ در ديا       پرندگان و كوشكهاي با شكوه ؛ در ديا       

   . .ندند ذات مقدس الهي و آسودگي در بهشت در جوار حق ذات مقدس الهي و آسودگي در بهشت در جوار حق به بهجستجوي او جهت دستيابيجستجوي او جهت دستيابي

                                                                                
مهندس پری ناز باستانی اله آباد  ، کارشناس ارشد معماری و عضو هيئت علمی مهندس پری ناز باستانی اله آباد  ، کارشناس ارشد معماری و عضو هيئت علمی   ∗∗

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردستان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردستان 

   خيابان دانشگاه  خيابان دانشگاه –– بلوار دانشجو  بلوار دانشجو –– ميدان انقالب  ميدان انقالب ––اردستان اردستان : : آدرس حمل  آار آدرس حمل  آار 

EEmmaaiill  ::  nnaazzbbaasstt  @@  yyaahhoooo..ccoomm  
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  گه حادثه چون افتادمگه حادثه چون افتادمامامكه در اين دكه در اين د                  فراقفراق    هم شرحهم شرحد د   چهچه،،قدسم قدسم   طاير گلشنطاير گلشن    
   آبادم آبادم   خراب خراب   دير دير   اين اين   آورد در آورد در  ممددآآ                       بود بود  مميي برين جا برين جاسسوودد فر فر و وممبودبود من ملك  من ملك 

   يادم يادم  ازاز        برفتبرفت       تو تو   سر سر  هوايهواي      بهبه    حوضحوض  لب لب   ساية طوبي او دلجويي حور وساية طوبي او دلجويي حور و    
  حافظحافظ

  ؛ معمار ايراني ؛ آرزوها ،؛ معمار ايراني ؛ آرزوها ،  زمينند و چه زيبا ، هنرمندانه  و مدبرانهزمينند و چه زيبا ، هنرمندانه  و مدبرانهروي روي رربراستي كه باغهاي ايراني تكرار بهشت ببراستي كه باغهاي ايراني تكرار بهشت ب   و و

پرديسهاي كويري در جهت پرديسهاي كويري در جهت . .  است  است نهادهنهاده قابي زيبا بر پهناي كوير  قابي زيبا بر پهناي كوير چونانچوناناعتقادات و تدابير خود را به هم آميخته و آن را اعتقادات و تدابير خود را به هم آميخته و آن را 

 جهان و با تكيه بر دانش با پايه  جهان و با تكيه بر دانش با پايه يده هاييده هايقادات مذهبي مبتني بر احترام بر تمام آفرقادات مذهبي مبتني بر احترام بر تمام آفرتتشادماني ، آباداني ، براساس اعشادماني ، آباداني ، براساس اع  تأمينتأمين

با آنها با آنها   معماري كويري ايراني بوجودآورده اند ؛ به گونه اي كه به عنوان حد اعالي آرزوها در ساير  هنرها رخنه كرده ومعماري كويري ايراني بوجودآورده اند ؛ به گونه اي كه به عنوان حد اعالي آرزوها در ساير  هنرها رخنه كرده و

تور تور كاشي كاريهاي رنگين، نقوش ظروف لعابدار، نقاشيهاي مينياكاشي كاريهاي رنگين، نقوش ظروف لعابدار، نقاشيهاي مينيا  نقش پرديسها را مي توان در فرشهاي ايراني،نقش پرديسها را مي توان در فرشهاي ايراني،  .. اند اندآميختهآميخته

  : : آنچنان كه حافظ مي فرمايد آنچنان كه حافظ مي فرمايد . .  مشاهده نمود مشاهده نمود  ايراني و حتي شعر و ادبيات اين سرزمين زيبا،ايراني و حتي شعر و ادبيات اين سرزمين زيبا،

  گلشني پيرامونش چون روضة دارالسالمگلشني پيرامونش چون روضة دارالسالم    بزنگاهي دلنشان چون قصر فردوس برين بزنگاهي دلنشان چون قصر فردوس برين 

  عناصر باغ ايراني عناصر باغ ايراني 

ايراني به اوج خود رسيده ايراني به اوج خود رسيده  اساسي ترين اصول معماري ايراني است كه در شكل گيري باغهاي  اساسي ترين اصول معماري ايراني است كه در شكل گيري باغهاي ززاحترام به طبيعت يكي ااحترام به طبيعت يكي ا

آب ، نبات ، گذر، آب ، نبات ، گذر، . .  به گونه اي كه عناصر تشكيل دهندة آن ، هريك عضو يا نمادي از عناصر طبيعت است  به گونه اي كه عناصر تشكيل دهندة آن ، هريك عضو يا نمادي از عناصر طبيعت است ،،است است 

  .. و كوشك از آن جمله اند  و كوشك از آن جمله اند روديروديديوار، وديوار، و

   آب  آب ..11

 از همـين   از همـين  ..آب مظهر زندگي و سمبل پاكي و طراوت است كه آرامش و آسايش و سرخوشي را به انسان هديه مـي دهـد                       آب مظهر زندگي و سمبل پاكي و طراوت است كه آرامش و آسايش و سرخوشي را به انسان هديه مـي دهـد                       

روي از ديرباز به عنوان يكي از عناصر مقدس در اعتقادات ايرانيان محسوب مي شده بگونه ا ي كـه پيـدايش آب در هـر                          روي از ديرباز به عنوان يكي از عناصر مقدس در اعتقادات ايرانيان محسوب مي شده بگونه ا ي كـه پيـدايش آب در هـر                          

آب مهمترين و بارزترين مشخصة پرديسها ا سـت كـه بـه فرمهـا و                آب مهمترين و بارزترين مشخصة پرديسها ا سـت كـه بـه فرمهـا و                  ..را به فضايي مقدس مبدل مي ساخته است         را به فضايي مقدس مبدل مي ساخته است         جا  جا  مكان آن مكان آن 

 كويري ، مظهر آب به عنوان سرچشمة پيدايش باغ ، و نمايش آب جزء   كويري ، مظهر آب به عنوان سرچشمة پيدايش باغ ، و نمايش آب جزء  درباغهايدرباغهاي. . شكلهاي مختلف در آن تجلي مي يابد      شكلهاي مختلف در آن تجلي مي يابد      

  . . قابل بررسي است قابل بررسي است » » چشم نوازي  آب چشم نوازي  آب « « و و » » موسيقي آب موسيقي آب ««،،» » گردش آبگردش آب««الينفك ساختار معماري آن است كه در قالب الينفك ساختار معماري آن است كه در قالب 

   گردش آب گردش آب..11--11

  تتجرياني كه حس طراو   جرياني كه حس طراو   . .  شور و حال و تداوم حيات است كه در كالبد معماري نمايان مي شود               شور و حال و تداوم حيات است كه در كالبد معماري نمايان مي شود              ،،گردش آب در پرديسها   گردش آب در پرديسها   

جرياني جرياني . . است است ) ) معماريمعماري(( حيات دركالبد خاكي     حيات دركالبد خاكي    ييسيرابي را به گردشگران منتقل مي سازد و در حقيقت نماد تجر           سيرابي را به گردشگران منتقل مي سازد و در حقيقت نماد تجر             خنكا و خنكا و 
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آنچـه كـه بـر گـردش و         آنچـه كـه بـر گـردش و         . . كه بر تمام حواس پنجگانة انسان تأثير گذار است و تا عمق روح و جان آدمي نفـوذ  مـي كنـد                        كه بر تمام حواس پنجگانة انسان تأثير گذار است و تا عمق روح و جان آدمي نفـوذ  مـي كنـد                        

  : :  صور زير قابل بررسي است  صور زير قابل بررسي است  در درست كهست كهويژه ايويژه اي دارد ، همان نظام هندسي  دارد ، همان نظام هندسي چرخش آب در پرديسهاي ايراني تسلطچرخش آب در پرديسهاي ايراني تسلط

  . .  جوي بهشتي  جوي بهشتي چهارچهار جهت اصلي و ايجاد  جهت اصلي و ايجاد چهارچهار راستا به سوي  راستا به سوي دودوتأكيد بر محورهاي عمودي و جاري شدن آب در تأكيد بر محورهاي عمودي و جاري شدن آب در   

    ..))محورهاي اصلي محورهاي اصلي (( باغ  باغ  زمينه زمينهانطباق جريان آب بر محورهاي تقارنانطباق جريان آب بر محورهاي تقارن  

    .. منطبق بر سازماندهي شبكه اي منطبق بر سازماندهي شبكه اي،،از محورهاي  اصلياز محورهاي  اصليايجاد جويبارهاي فرعي منشعب ايجاد جويبارهاي فرعي منشعب   

  .. كمك مي كند كمك مي كندننوجود شيب هم راستا با محور آب كه به جريان يافتن آوجود شيب هم راستا با محور آب كه به جريان يافتن آ  

   موسيقي آب  موسيقي آب ..11--22

صداي آب در جويبارهاي روان از جملة زيباترين و آرامش بخش ترين اصوات زميني است كه چونان موسيقي ماورائي صداي آب در جويبارهاي روان از جملة زيباترين و آرامش بخش ترين اصوات زميني است كه چونان موسيقي ماورائي 

اين طنين گوش نواز در اين طنين گوش نواز در . .  را از تنشها و هياهوي روزمرگي ، به سوي خود فرا مي خواند  را از تنشها و هياهوي روزمرگي ، به سوي خود فرا مي خواند بر گوشها زمزمه مي كند و انسانبر گوشها زمزمه مي كند و انسان

  ::پرديسهاي ايراني به روشهاي خاصي  آفريده مي شود پرديسهاي ايراني به روشهاي خاصي  آفريده مي شود 

  . . استفاده مفيد از شيب طبيعي زمين در جهت جريان دادن آب درجويها استفاده مفيد از شيب طبيعي زمين در جهت جريان دادن آب درجويها 

  . . ايجاد شيبهاي مصنوعي به صورت آبشارهاي كوچك ايجاد شيبهاي مصنوعي به صورت آبشارهاي كوچك 

  ) . ) . موج سنگها موج سنگها (( كبوتري  كبوتري ينهينهسساستفاده از سنگهاي استفاده از سنگهاي 

  ) . ) . در جويهاو حوضهادر جويهاو حوضها( ( استفاده از فواره هاي سنگي يا فواره هاي فلزي چرخان در جهت ايجاد چرخش آب استفاده از فواره هاي سنگي يا فواره هاي فلزي چرخان در جهت ايجاد چرخش آب 

   چشم نوازي آب  چشم نوازي آب ..11--33

كه به صورت انعكاس در كه به صورت انعكاس در  است  است بودهبوده  نظرنظر  پرديسها مدپرديسها مد ساخت  ساخت حض بصري از ديگر عواملي است كه در معماري آب مثلحض بصري از ديگر عواملي است كه در معماري آب مثل

  . . اق در جلوه قابل بررسي استاق در جلوه قابل بررسي استآب ، نرمش آب و اغرآب ، نرمش آب و اغر

    انعكاس در آبانعكاس در آب  ..11--33--11

ست كه شاعران به ست كه شاعران به  ا ا دو برابر شدن روي زيبا دو برابر شدن روي زيبا همچون  همچون ،،درآبدرآبغيره غيره  تصوير بناها ، آسمان ، گياهان ، جمعيت انساني و تصوير بناها ، آسمان ، گياهان ، جمعيت انساني و

انعكاس درآب  نمادي از اتصال زمين و انعكاس درآب  نمادي از اتصال زمين و . .  است  است  معماري معماريدردرشعرشعري ي  ا ا و مي توان گفت به گونه و مي توان گفت به گونهكرده اندكرده اندكرات از آن ياد كرات از آن ياد 

جهان دنيوي است كه به فلسفة وجودي پرديسها و تمثيل فردوس بودن آنها معنا و عمق جهان دنيوي است كه به فلسفة وجودي پرديسها و تمثيل فردوس بودن آنها معنا و عمق به به سمان ، و عالم ماورايي سمان ، و عالم ماورايي آآ

  بيشتري بيشتري 
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  ..11  »»معكوس شدن نقش و زمينه ، كه گويي نقشي زمينة نقشي ديگر استمعكوس شدن نقش و زمينه ، كه گويي نقشي زمينة نقشي ديگر است «  «  ، ،مي بخشدمي بخشد

   نرمش آب  نرمش آب ..11--33--22

 متوازن و آرام به  متوازن و آرام به ،،موزون است كه با پويشي زيبا موزون است كه با پويشي زيبا حركت مواج ، امواج و قطرات حاصل از ريزش آب ، يادآور حركاتي حركت مواج ، امواج و قطرات حاصل از ريزش آب ، يادآور حركاتي 

  . . سوي هدف و غايت هستي رهسپار است و نظاگران كوير را با خود همراه ساخته و اين شادابي را به آنها منتقل مي سازدسوي هدف و غايت هستي رهسپار است و نظاگران كوير را با خود همراه ساخته و اين شادابي را به آنها منتقل مي سازد

   اغراق در جلوه آب  اغراق در جلوه آب ..11--33--33

گرانبها و گرانبها و   يشتر نماياندن اين دريشتر نماياندن اين درآنچه كه در پرديسهاي كويري مد نظر معماران بوده است ، هنر و تدبير آنان در جهت بآنچه كه در پرديسهاي كويري مد نظر معماران بوده است ، هنر و تدبير آنان در جهت ب

  : : حفاظت از آن  است كه جهت نيل به اين هدف تدابير زير مد نظر آنان بوده است حفاظت از آن  است كه جهت نيل به اين هدف تدابير زير مد نظر آنان بوده است 

  . . استفاده از آبنماها با ظاهري وسيع ولي كم ژرفا جهت جلوة آب استفاده از آبنماها با ظاهري وسيع ولي كم ژرفا جهت جلوة آب 

  . . استفاده از هندسة منظم درگردش آب در سراسر پرديس باجويبارهاي كم عمق استفاده از هندسة منظم درگردش آب در سراسر پرديس باجويبارهاي كم عمق 

  . . و ايجادكفو ايجادكف  رش قطرات آبرش قطرات آبپپكوچك براي كوچك براي   ها و آبشارهايها و آبشارهايكف جويباركف جويبار  تراش دادنتراش دادن

  . .  زياد در طول مسير گردش آب  زياد در طول مسير گردش آب  متوالي و متوالي واستفاده  از فواره هاياستفاده  از فواره هاي

   نبات  نبات ..22

و گلهاي رنگارنگ از عناصر مهم باغ ايراني هستند كه فرشي هزار طرح و هزار رنگ را و گلهاي رنگارنگ از عناصر مهم باغ ايراني هستند كه فرشي هزار طرح و هزار رنگ را    سايه دار و گلدار سايه دار و گلدار ميوه، ميوه،درختاندرختان

آن آن  پرديس ايراني پيرو هندسة حاكم بر  پرديس ايراني پيرو هندسة حاكم بر بستربسترقرارگيري گياهان درقرارگيري گياهان در. .   وير آفريده اندوير آفريده اندبراساس نظمي خاص بر پهنة زرگون كبراساس نظمي خاص بر پهنة زرگون ك

  : : است است 

  . . وجود باغچه ها براساس محورهاي اصلي باغ وجود باغچه ها براساس محورهاي اصلي باغ 

  . . ايچاد چهارباغ نشأت گرفته از تقاطع محورهاي اصلي باغ ايچاد چهارباغ نشأت گرفته از تقاطع محورهاي اصلي باغ 

   شبكه اي  شبكه اي باغچه بند هاي كوچك براساس تقسيم بنديهاي منشعب از هندسة اصلي براساس سازماندهيباغچه بند هاي كوچك براساس تقسيم بنديهاي منشعب از هندسة اصلي براساس سازماندهي

 براي تأكيد بر هندسة باغ  براي تأكيد بر هندسة باغ ،،سازگاري آن با اقليمسازگاري آن با اقليم  در پرديسهاي ايراني براساس نوع گياه و طول عمر آن  ودر پرديسهاي ايراني براساس نوع گياه و طول عمر آن  و      همچنين       همچنين 

  : : تدابير زير مدنظر بوده است تدابير زير مدنظر بوده است 

  . . كاشت درختان بلندكاشت درختان بلند: : در طول محور اصلي در طول محور اصلي 

    ..كاشت گلهاي رنگارنگ و معطركاشت گلهاي رنگارنگ و معطر: : در حاشية محورها در حاشية محورها 
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  . . ختان بلند ختان بلند كاشت دركاشت در: : حاشية ديوار حاشية ديوار 

  ..درختان طويل العمر درختان طويل العمر : :  بنديها  بنديها باغچهباغچهرئوس رئوس 

  . . گلها و درختان كوتاه عمر گلها و درختان كوتاه عمر : : ساير بخشهاي كرت بندي ها ساير بخشهاي كرت بندي ها 

      .. مي باشند مي باشندتدابير فوقتدابير فوق نتايج  نتايج جملهجمله      تأكيد بر محورهاي اصلي باغ ، حفظ هندسة باغ  و تنوع رنگي از      تأكيد بر محورهاي اصلي باغ ، حفظ هندسة باغ  و تنوع رنگي از

   گذر  گذر ..33

فرد با عبور از گذر ، هر آن با كيفيتهاي متنوع فرد با عبور از گذر ، هر آن با كيفيتهاي متنوع   ..هري عمل مي كند هري عمل مي كند گذر به عنوان رگ حياتي در هر فضاي معماري و شگذر به عنوان رگ حياتي در هر فضاي معماري و ش

 كندي و تندي  كندي و تندي ..فضايي روبرو مي شود و گذر با خصوصيات متفاوت و ويژه خود ، فرد را در طي طريق راهنمايي مي كندفضايي روبرو مي شود و گذر با خصوصيات متفاوت و ويژه خود ، فرد را در طي طريق راهنمايي مي كند

مي مي   د القاءد القاءحركت ، توجه به جهات مختلف ، مكث يا حركت ، همه و همه از رهنمودهايي است كه در اين راستا به فرحركت ، توجه به جهات مختلف ، مكث يا حركت ، همه و همه از رهنمودهايي است كه در اين راستا به فر

  : : ويژگيهاي مشترك گذرهاي پرديس را مي توان در موارد زير خالصه نمود ويژگيهاي مشترك گذرهاي پرديس را مي توان در موارد زير خالصه نمود . . شودشود

  . . كوتاه ترين زمان به مقصد مي رسدكوتاه ترين زمان به مقصد مي رسدرر راه راست كه د راه راست كه ددد نما نما،،گذرهاي پرديسي گذرهايي مستقيمند نه پر پيچ و تابگذرهاي پرديسي گذرهايي مستقيمند نه پر پيچ و تاب

  . . گر را قطع مي كنندگر را قطع مي كنند در يك نقطه يكدي در يك نقطه يكدي معموال معموالكهكهباغ  بوجود آمده اندباغ  بوجود آمده اند محورهاي اصلي  محورهاي اصلي بر اساسبر اساسمسيرها مسيرها 

  . . شيب در محور اصلي كه منجر به ايجاد پرسپكتيو و و سعت مجازي مي گرددشيب در محور اصلي كه منجر به ايجاد پرسپكتيو و و سعت مجازي مي گردد

   .  .  ايجار مي شوند ايجار مي شوند گذرهاي فرعي تر بر مبناي سازماندهي شبكه اي گذرهاي فرعي تر بر مبناي سازماندهي شبكه اي

  ديوار به منزلة قابديوار به منزلة قاب. . 44

قشي خاص به آن قشي خاص به آن ساختن به معناي تعريف و محدود كردن بخشي از زمين و متمايز كردن آن از باقي جهات و دادن نساختن به معناي تعريف و محدود كردن بخشي از زمين و متمايز كردن آن از باقي جهات و دادن ن

 عرصة درون و برون از هم  عرصة درون و برون از هم ووديواربه عنوان عنصري مرزي ، گسترة پرديس را از فضاي بيرون جدا مي سازد  و دديواربه عنوان عنصري مرزي ، گسترة پرديس را از فضاي بيرون جدا مي سازد  و د. . است است 

كادر كادر « « . .  محصور گشته و از خشكي و سوزانندگي كوير در امان مي ماند محصور گشته و از خشكي و سوزانندگي كوير در امان مي ماند،،فاصله مي گيرند و بهشت كوچك توسط قابيفاصله مي گيرند و بهشت كوچك توسط قابي

 ديوار نماد مرز  ديوار نماد مرز 22»». . ي رواني ايجاد مي كند و پيوندي مخفي برقرار مي شودي رواني ايجاد مي كند و پيوندي مخفي برقرار مي شوددر بين فاصله هاي موجود واحدها ، انباشتگدر بين فاصله هاي موجود واحدها ، انباشتگ

اقتضاي طبيعت جنّت آن اقتضاي طبيعت جنّت آن « «  . . مي يابد مي يابداست كه هستي از آن آغاز مي شود، آغاز و تولدي كه به زيبايي در باغ ايراني تجلّياست كه هستي از آن آغاز مي شود، آغاز و تولدي كه به زيبايي در باغ ايراني تجلّي

اي حصار اطراف پرديسهاي اي حصار اطراف پرديسهاي  از ويژگيه از ويژگيه33»»..رروان مطابقت داردرروان مطابقت داردععاست كه مستور و سرّي باشد، چون با دنياي باطني و قاست كه مستور و سرّي باشد، چون با دنياي باطني و ق

  : :  مي توان به موارد زير اشاره داشت  مي توان به موارد زير اشاره داشت ،،ايراني در اقليم كويريايراني در اقليم كويري

  ..فرم چهارضلعي به صورت مربع يامستطيلفرم چهارضلعي به صورت مربع يامستطيل  
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  . . ديوار به عنوان حفاظي نفوذ ناپذير در برابر گرماي سوزان برون و حفاظت از لطافت هواي درون ديوار به عنوان حفاظي نفوذ ناپذير در برابر گرماي سوزان برون و حفاظت از لطافت هواي درون مرتفع بودن مرتفع بودن   

   ورودي ها  ورودي ها ..55

ورودي مكان ورودي مكان . . آن نفوذ به تمام زيبايي ها و دستيابي به تمام كماالت امكانپذير استآن نفوذ به تمام زيبايي ها و دستيابي به تمام كماالت امكانپذير است   طريق طريقبهشت نيز دري داردكه ازبهشت نيز دري داردكه از

و فضايي است انتقالي كه و فضايي است انتقالي كه   ورودي نقشي حفاظتي داردورودي نقشي حفاظتي دارد44..»»محل واژگوني جهان استمحل واژگوني جهان است« « يابه گفته اي ديگريابه گفته اي ديگر  دگرگوني فضا ودگرگوني فضا و

 نظاره گر  نظاره گر  كه كه چشمي چشمي،،ند، از آن مي گذرندند، از آن مي گذرند تنها آناني كه اجازة دخول به مكان اصلي را دار تنها آناني كه اجازة دخول به مكان اصلي را دار و وشايد اشارتي به برزخ باشدشايد اشارتي به برزخ باشد

  : : ورودي در پرديسهاي ايراني داراي ويژگيهاي زير است ورودي در پرديسهاي ايراني داراي ويژگيهاي زير است . . بر برون و درون استبر برون و درون است

  . . وجود يك الي چهار عدد ورودي در چهار جهت اصلي بر حصار اطراف باغ وجود يك الي چهار عدد ورودي در چهار جهت اصلي بر حصار اطراف باغ 

  . .  باغ  باغ ديها براساس تقارن محوري و منطبق بر محورهاي اصلي شكل گيري فرم زمينةديها براساس تقارن محوري و منطبق بر محورهاي اصلي شكل گيري فرم زمينةروديروديقرار گيري وقرار گيري و

  . . شاخص بودن ورودي از عنصر ديوار شاخص بودن ورودي از عنصر ديوار 

   كوشك  كوشك --66

كوشك به عنوان مأواي اصلي باغ ايراني، تمركز و توجه را به سوي خود جلب مي نمايد و در واقع تمامي اجزاء در كوشك به عنوان مأواي اصلي باغ ايراني، تمركز و توجه را به سوي خود جلب مي نمايد و در واقع تمامي اجزاء در 

 را در بر دارد كه با تدابير  را در بر دارد كه با تدابير سكونسكونكوشك پيام كوشك پيام ..جهت آرامش و آسايش و به اوج رسيدن اين مكان گرد هم آمده اند جهت آرامش و آسايش و به اوج رسيدن اين مكان گرد هم آمده اند 

  : : صي اين پيام القاء مي گرددصي اين پيام القاء مي گرددخاخا

  . .  محور اصلي باغ محور اصلي باغووقرار گيري در محل تقاطع دقرار گيري در محل تقاطع د

  . . ترين سطح زمين ترين سطح زمين   قرارگيري كوشك در مرتفعقرارگيري كوشك در مرتفع

  . . برآمدن خط آسمان كوشك از زمين برآمدن خط آسمان كوشك از زمين 

  . .  كوشك به عنوان نقطة مكث  كوشك به عنوان نقطة مكث پيش رويپيش رويمكانيابي آبنماها مكانيابي آبنماها 

  . . انعكاس تصوير كوشك بر آبنما انعكاس تصوير كوشك بر آبنما 

  .. منطبق بر محورهاي اصلي باغ  منطبق بر محورهاي اصلي باغ ،،ان نقطة مكث درجلوي كوشكان نقطة مكث درجلوي كوشكقرار گيري باغچه اصلي به عنوقرار گيري باغچه اصلي به عنو

  . . جهت گيري محورهاي آب روي به سوي كوشك جهت گيري محورهاي آب روي به سوي كوشك 
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كوشك جزئي الينفك از باغ است و گويي باغ در بناهاي كوشك و كوشك در فضاي باغ امتداد يافته است كوشك جزئي الينفك از باغ است و گويي باغ در بناهاي كوشك و كوشك در فضاي باغ امتداد يافته است           

 درونگرايي را توأماً القاء مي كنند و با اين  درونگرايي را توأماً القاء مي كنند و با اين آنها برونگرايي وآنها برونگرايي و. . كوشكها در پرديسهاي كويري ايران خصلتي دوگانه دارندكوشكها در پرديسهاي كويري ايران خصلتي دوگانه دارند..

  . . بيان پارادوكسي؛ رمز آلودگي حيرت آوري را به گردشگر باغ القاء مي نمايند بيان پارادوكسي؛ رمز آلودگي حيرت آوري را به گردشگر باغ القاء مي نمايند 

  

   درونگرايي كوشك  درونگرايي كوشك ..66--11

در ايجاد آن مؤثر در ايجاد آن مؤثر   كه اصول فلسفي و عوامل اقليميكه اصول فلسفي و عوامل اقليمي  درونگرايي از اصول مهم اوليه در شكل گيري معماري ايراني استدرونگرايي از اصول مهم اوليه در شكل گيري معماري ايراني است

رونگرايي در جستجوي حفظ حريم محيطي است كه در آن شرايط كالبدي با پشتوانه تفكر، تعمق و عبادت رونگرايي در جستجوي حفظ حريم محيطي است كه در آن شرايط كالبدي با پشتوانه تفكر، تعمق و عبادت دد« «   ..بوده اندبوده اند

  55»»..به نظمي موزون و متعالي رسيده است به نظمي موزون و متعالي رسيده است   به منظور رسيدن به اصل خويش ويافتن طمأنينه خاطر وآرامش اصيل در درون ،به منظور رسيدن به اصل خويش ويافتن طمأنينه خاطر وآرامش اصيل در درون ،

كزيتي كه عناصر پراكنده رابه وحدت مركزي كزيتي كه عناصر پراكنده رابه وحدت مركزي  مر مر ، ،درونگرايي در كوشكها به صورت تأكيد بر مركزيت ظهور مي كنددرونگرايي در كوشكها به صورت تأكيد بر مركزيت ظهور مي كند

  : : اين تأكيد در قالبهاي زيرقابل مشاهده است اين تأكيد در قالبهاي زيرقابل مشاهده است . . مبدل مي سازدمبدل مي سازد

  . . تأكيد بر مركزيت براساس تقسيم چهار بخشي مربع يا هشت ضلعي تأكيد بر مركزيت براساس تقسيم چهار بخشي مربع يا هشت ضلعي 

  . . تأكيد بر مركزيت با بوجودآمدن فضاي وسيع و مرتفع در محل تمركز تأكيد بر مركزيت با بوجودآمدن فضاي وسيع و مرتفع در محل تمركز 

  . . اندن مسير آب به مركز كوشك اندن مسير آب به مركز كوشك ا و كشا و كشممتأكيد بر مركزيت با طراحي آبنتأكيد بر مركزيت با طراحي آبن

  . . تأكيد بر مركزيت با گشودگي سقف در محل تمركز و ورود نور به فضا واجازه ديد به آسمان تأكيد بر مركزيت با گشودگي سقف در محل تمركز و ورود نور به فضا واجازه ديد به آسمان 

  . . يت ديد به مركز فضاي معماري كوشك يت ديد به مركز فضاي معماري كوشك بلبلايجاد ايوانهايي در داخل بنا با قاايجاد ايوانهايي در داخل بنا با قا

   برونگرايي كوشك  برونگرايي كوشك ..  66--22

  : : بل بررسي است بل بررسي است ظهور كوشك به صورت عنصري برونگرا در زمينة پرديس قاظهور كوشك به صورت عنصري برونگرا در زمينة پرديس قا

  چهارچهار ديد به  ديد به ،، به شكل هشت بهشت يا معكب شكل يا معكب مستطيل شكل به شكل هشت بهشت يا معكب شكل يا معكب مستطيل شكلويژه،ويژه،   اي ايايجاد بناهايي بر مبناي هندسهايجاد بناهايي بر مبناي هندسه

  . .  سو را ايجاد مي كند  سو را ايجاد مي كند هشتهشتسو و يا سو و يا 

  ..وجود ايوانهايي با ديد به نقاط مختلف پرديسوجود ايوانهايي با ديد به نقاط مختلف پرديس

قابل قابل ، ،  فرمهاي مختلف فرمهاي مختلفبابادر زمينه هايي در زمينه هايي   كهكه در پرديسها است  در پرديسها است  قابل توجه قابل توجه خصوصيات مشترك خصوصيات مشتركديگرديگرجانمايي كوشك از جانمايي كوشك از 

    ..بررسي است بررسي است 
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   جانمايي كوشك جانمايي كوشك . .66--33
  ) ) رنرنااققبه صورت متبه صورت مت.( .( در زمينة مربع كوشك معموالً در وسط همراه با ديد به چهار سوي باغ است در زمينة مربع كوشك معموالً در وسط همراه با ديد به چهار سوي باغ است 

  ::در زمينة مستطيل شكل جانمايي كوشك در دو حالت مشاهده مي شوددر زمينة مستطيل شكل جانمايي كوشك در دو حالت مشاهده مي شود

    .. ديوارة باغ  ديوارة باغ بر محور تقارنبر محور تقارنقرار گيري قرار گيري   --

ارگيري در محدودة ارگيري در محدودة قرقر  --
3
    ).).به صورت متقارنبه صورت متقارن((ي باغ ي باغ لل محور طو محور طو1

د د ننبه غير از كوشك  اصلي ، فضاها و بناهاي فرعي تري نيز گاهاً در پرديسها به صورت فضاهاي خدماتي وجود داربه غير از كوشك  اصلي ، فضاها و بناهاي فرعي تري نيز گاهاً در پرديسها به صورت فضاهاي خدماتي وجود دار            

    . . كه معموالً در حاشية ديوار و به دور از تمركز و توجه خاص ، قرار گرفته اند كه معموالً در حاشية ديوار و به دور از تمركز و توجه خاص ، قرار گرفته اند 

  هندسة نظام دهنده و فلسفة شكل گيري پرديسهاي ايراني هندسة نظام دهنده و فلسفة شكل گيري پرديسهاي ايراني 

آنچه كه در نظر نخست در بررسي عناصر تشكيل دهنة باغ ايراني قابل توجه است ، تسلط نظم هندسي ويژه اي است كه آنچه كه در نظر نخست در بررسي عناصر تشكيل دهنة باغ ايراني قابل توجه است ، تسلط نظم هندسي ويژه اي است كه 

  هندسه اي كه ملموس و قابل رؤيت نيست بلكه نظاميهندسه اي كه ملموس و قابل رؤيت نيست بلكه نظامي. . بر آمده از اصول اعتقادي و فلسفي مردمان اين سرزمين است بر آمده از اصول اعتقادي و فلسفي مردمان اين سرزمين است 

 كه بر تمام اجزاء احاطه دارد و در آميختن وكنار  كه بر تمام اجزاء احاطه دارد و در آميختن وكنار 77مندل وارمندل وار  ايايهندسه هندسه . . 66است در جهات كنترل فضاها و عناصر مختلفاست در جهات كنترل فضاها و عناصر مختلف

 زبيايي را در پي داشته  زبيايي را در پي داشته  تا تااين هندسه وحدت و تنوع را دركنار هم قرار مي دهداين هندسه وحدت و تنوع را دركنار هم قرار مي دهد. . هم نظام گرفتن عناصر براساس آن است هم نظام گرفتن عناصر براساس آن است 

كه توسط خطوط افقي و عمودي موازي با اضالع كه توسط خطوط افقي و عمودي موازي با اضالع   بع و هشت ضلعي استبع و هشت ضلعي است بر مبناي شكلهاي مر بر مبناي شكلهاي مرمندل وار،مندل وار،   هندسه هندسه88..باشندباشند

 و عدد چهار  و عدد چهار  ، ، نشانگر پايداري و ماندگاري است نشانگر پايداري و ماندگاري است،، خطوط عمودي خطوط عمودي؛؛ نمايانگر وقار نمايانگر وقار ، ،خطوط افقيخطوط افقي. . تقسيم مي شود تقسيم مي شود ،،شكل شكل 

شت و شت و  چهارجوي جاري در به چهارجوي جاري در به،، تمثيلي از چهار فصل، چهار عنصر سازندة جهان  تمثيلي از چهار فصل، چهار عنصر سازندة جهان به عنوانبه عنوان  كيهانيكيهاني   و و مقدس مقدس است استعدديعددي

 تداوم و گسترش  تداوم و گسترش ،،اين هندسه تشكيل هسته اي مركزي را مي دهد كه با تكيه بر اصل كثرت گرايياين هندسه تشكيل هسته اي مركزي را مي دهد كه با تكيه بر اصل كثرت گرايي. . چهار جهت آسمانچهار جهت آسمان

تطابق اين هندسة فلسفي را در پرديسهاي تطابق اين هندسة فلسفي را در پرديسهاي . .  را از مركز ثقل ، گسيخته نمي سازد را از مركز ثقل ، گسيخته نمي سازداجزااجزا هيچگاه پيوند  هيچگاه پيوند مي يابد،گسترشي كهمي يابد،گسترشي كه

  ))44و و   33،،  22،،  11ستهار شماره ستهار شماره پيوپيو ( (::ايراني در صور زير مي توان نظاره گر بودايراني در صور زير مي توان نظاره گر بود

  . . شكل گيري زمينة باغ بر مبناي مربع يا مستطيل به عنوان فرمي زميني و خاكي شكل گيري زمينة باغ بر مبناي مربع يا مستطيل به عنوان فرمي زميني و خاكي 

  .. چهارباغ  چهارباغ  يا ياتقسيم بندي بسترباغ بر مبناي دو محور عمود بر هم و ايجاد چهارجوي وتقسيم بندي بسترباغ بر مبناي دو محور عمود بر هم و ايجاد چهارجوي و

  . . خشي در چهارباغها خشي در چهارباغها  ب بچهارچهاراستفاده از خطوط مستقيم عمود بر هم در طراحي باغ و ارائه تقسيمات تسلسوار استفاده از خطوط مستقيم عمود بر هم در طراحي باغ و ارائه تقسيمات تسلسوار 

  . . كه خود مفاهيم تكرار و تأكيد را در بر داردكه خود مفاهيم تكرار و تأكيد را در بر دارد) ) كوشك كوشك ((تأكيد بر اصل تقارن در جهت تأكيد بر عنصري خاص تأكيد بر اصل تقارن در جهت تأكيد بر عنصري خاص 
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  ..شكل گيري فضاي كوشك و تقسيم بندي هاي فرعي فضايي آن بر مبناي هندسه مسلط بر كل باغشكل گيري فضاي كوشك و تقسيم بندي هاي فرعي فضايي آن بر مبناي هندسه مسلط بر كل باغ

  پيامهاي مستتر درساختار پرديسهاي كويري ايرانيپيامهاي مستتر درساختار پرديسهاي كويري ايراني

    ي پرديسها براساس هندسه و اصول اعتقادي و فلسفي ايرانيان گرد هم آمده اند كه اين آرايش فضايي ، ي پرديسها براساس هندسه و اصول اعتقادي و فلسفي ايرانيان گرد هم آمده اند كه اين آرايش فضايي ، عناصر كالبدعناصر كالبد

 و  و حركتحركتواژه هاي فضايي متفاوتي را ارائه مي دهد و گرد هم آمدن اين واژه ها براساس نظم وهدفي ويژه  پيامهاي واژه هاي فضايي متفاوتي را ارائه مي دهد و گرد هم آمدن اين واژه ها براساس نظم وهدفي ويژه  پيامهاي 

 پويايي ، جهت يابي ، زندگي  پويايي ، جهت يابي ، زندگي ، معناي ، معناي حركتحركت   پيام پيام..نندنند را با ساختارهاي كيفي متنوعي بر گردشگران باغ القاء مي ك را با ساختارهاي كيفي متنوعي بر گردشگران باغ القاء مي كسكونسكون

واژه ها و واژه ها و . .  و آرامش را دربردارد و آرامش را دربرداردململتوجه ، تمركز ، تفكر ، تأتوجه ، تمركز ، تفكر ، تأ   معناي معناي،،  سكونسكون    پيامپيامو تالش براي رسيدن به هدف ؛ وو تالش براي رسيدن به هدف ؛ و

  : : مفاهيم موجود در ساختار كالبدي پرديسهاي ايراني رامي توان به صورت زير دسته بندي كرد مفاهيم موجود در ساختار كالبدي پرديسهاي ايراني رامي توان به صورت زير دسته بندي كرد 

  تكرارتكرار. . 11

      99.. در بسياري از ديگر مفاهيم پاية معماري ظاهر مي شود در بسياري از ديگر مفاهيم پاية معماري ظاهر مي شودتكرارتكرار. . تر داردتر داردتتسسمماهيم شباهت و همساني را درخود اهيم شباهت و همساني را درخود  مف مفتكرارتكرار

  :: در پرديسهاي ايراني توسط بسياري از عناصر ظهور مي يابد بگونه اي كه با حواس مختلف انسان قابل درك است  در پرديسهاي ايراني توسط بسياري از عناصر ظهور مي يابد بگونه اي كه با حواس مختلف انسان قابل درك است تكرارتكرار

    

  . .  فواره هاي آب در جويبارها  فواره هاي آب در جويبارها تكرارتكرار

  . . اي مصنوعي در محور اصلي و در امتداد شيب پرديس اي مصنوعي در محور اصلي و در امتداد شيب پرديس آبشارهآبشارهتكرار تكرار 

  . . باغچه بنديها و كرت بنديهاباغچه بنديها و كرت بنديهاتكرار  تكرار    

  . . گياه و نبات گياه و نبات تكرار تكرار   

  . . گشودگيها در نماي كوشك گشودگيها در نماي كوشك تكرار تكرار   

  .  .  نهفته در هندسة متقارن پرديسنهفته در هندسة متقارن پرديستكرار تكرار 

  1010تقارن تقارن . . 22

 موجب خشنودي  موجب خشنودي تقارنتقارن. . ايراني مشهود است ايراني مشهود است  بارزترين و گوياترين جلوة تعادل است كه در طرح اغلب پرديسهاي  بارزترين و گوياترين جلوة تعادل است كه در طرح اغلب پرديسهاي تقارنتقارن

تقارن در پرديسهاي تقارن در پرديسهاي . . وحدتي در عين كثرت وحدتي در عين كثرت از تعادل و قدرت است كه به سادگي نوعي وحدت را ايجاد مي كند، از تعادل و قدرت است كه به سادگي نوعي وحدت را ايجاد مي كند، 

  : : كويري ايران به صور زير قابل مشاهده است كويري ايران به صور زير قابل مشاهده است 

  . .  در جانمايي عناصر مختلف در زمينة پرديس در جانمايي عناصر مختلف در زمينة پرديستقارنتقارن  
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  . .  در ساختار كوشك در ساختار كوشكتقارنتقارن

  . . ر فرم آبنماهار فرم آبنماها د دتقارنتقارن

  . . انعكاس تصوير كوشك و زمينة اطراف آن درآبانعكاس تصوير كوشك و زمينة اطراف آن درآب

  پيوستگيپيوستگي. . 33

 كيفيتي است از مباني اولية روانشناسي ادراك كه براساس ارتباط پيوسته عناصر فضا وجوش خوردن آنها به هم  كيفيتي است از مباني اولية روانشناسي ادراك كه براساس ارتباط پيوسته عناصر فضا وجوش خوردن آنها به هم پيوستگيپيوستگي

از از . .  كمك مي كنند كمك مي كنندوستگيوستگيپيپيمشابهت و نزديكي از اصولي  روانشناسي ادراكند كه به ايجاد مفهوم مشابهت و نزديكي از اصولي  روانشناسي ادراكند كه به ايجاد مفهوم   ..پديدار مي شود پديدار مي شود 

شاخص ترين عنصر را در كل مجموعه مطرح مي سازد شاخص ترين عنصر را در كل مجموعه مطرح مي سازد   ويژگيهاي پيوستگي آن است كه استقالل اجزاء را كاهش داده وويژگيهاي پيوستگي آن است كه استقالل اجزاء را كاهش داده و

 پيام حركت را در بردارد، حركتي كه  پيام حركت را در بردارد، حركتي كه  پيوستگي پيوستگي1111»»..با تبديل  تدريجي شلكها جايگزين استقالل نسبي عناصر مي شودبا تبديل  تدريجي شلكها جايگزين استقالل نسبي عناصر مي شود« « و و 

در پرديسهاي ايراني كيفيتهاي متنوع فضايي ، بدون گسيختگي ، تنوع و تحول را در پرديسهاي ايراني كيفيتهاي متنوع فضايي ، بدون گسيختگي ، تنوع و تحول را . . با مفهوم تدريج ادغام شده استبا مفهوم تدريج ادغام شده است

اين مفهوم در باغ هاي ايراني توسط تمام حواس پنجگانه قابل ادراك اين مفهوم در باغ هاي ايراني توسط تمام حواس پنجگانه قابل ادراك . . ددننبه هم مرتبط مي سازبه هم مرتبط مي سازاصل پيوستگي اصل پيوستگي براساس براساس 

 هم مأوايي رنگهاي متنوع  هم مأوايي رنگهاي متنوع  صوت آب و آواي پرندگان ، شميم معطر گلها ، بوي ناي خاك آميخته به آب ، صوت آب و آواي پرندگان ، شميم معطر گلها ، بوي ناي خاك آميخته به آب ،،،نسيمنسيم. . است است 

همگي بيانگر رابطة تنگاتنگ همگي بيانگر رابطة تنگاتنگ ، ،  و ريز و درشت در كنار هم  و ريز و درشت در كنار هم مختلفمختلف فرم هاي  فرم هاي قرارگيريقرارگيري  ووو متضاد با تركيب بندي متعادل و متضاد با تركيب بندي متعادل 

 فضا را  فضا را  پيوستگي پيوستگيعناصر بوجود آورندة پرديسها هستند كه با تفكري ژرف و نظمي شگرف گردهم آمده اند تا سياليت وعناصر بوجود آورندة پرديسها هستند كه با تفكري ژرف و نظمي شگرف گردهم آمده اند تا سياليت و

 منتقل سازند و گذر از مدخل ورودي ها و مرز را به امنيت و  منتقل سازند و گذر از مدخل ورودي ها و مرز را به امنيت و ،به او،به او حركت آرام رهگذر باغ حركت آرام رهگذر باغبه آرامي و بدون خدشه بربه آرامي و بدون خدشه بر

است ، است ، د د اادد تأكيدي بر يكپارچگي و وحدت اض تأكيدي بر يكپارچگي و وحدت اض،، عناصر در باغهاي ايراني عناصر در باغهاي ايرانيپيوستگيپيوستگي. . اي كوشك مبدل سازنداي كوشك مبدل سازندووآرامش مأآرامش مأ

  ..  م مي شودم مي شود ؛ خت ؛ خت درون و برون را ممكن مي سازد درون و برون را ممكن مي سازدتضادتضاد گسستگي و  گسستگي و ؛كه؛كه  ه باغه باغ كه به ديوار كه به ديوارامتداديامتدادي

   تضاد تضاد..44

ي ي تضادتضاد؛ ؛ ، درميان جهاني پرتب و تاب، درميان جهاني پرتب و تاب مملو از آرامش مملو از آرامش است استآنچه كه در باغهاي ايراني قابل تأمل است ، آفرينش بهشتيآنچه كه در باغهاي ايراني قابل تأمل است ، آفرينش بهشتي

  خشكي و پژمردگي، سيراب شدن در تقابل باخشكي و پژمردگي، سيراب شدن در تقابل با در برابر در برابر و سرسبزي و سرسبزي طراوت طراوت.. سرچشمة وجودي آن است  سرچشمة وجودي آن است  پيدايش آب ، پيدايش آب ،كهكه

م هندسي در برابر نظم ارگانيك ، هزار رنگ مقابل تك رنگ و پرنقشي در م هندسي در برابر نظم ارگانيك ، هزار رنگ مقابل تك رنگ و پرنقشي در تشنگي، خنكي در مقابل سوزانندگي ، نظتشنگي، خنكي در مقابل سوزانندگي ، نظ

 را  را  نقطه متضاد  نقطه متضاد اين دواين دو. . ي را نمايان مي سازند كه بدون وجود يكي ديگري بي معناست ي را نمايان مي سازند كه بدون وجود يكي ديگري بي معناست تضادتضادبرابر سادگي ، همه و همه برابر سادگي ، همه و همه 

    1212..تنها مرزي از هم جدا مي سازد كه با عبور از آن مي توان تولدي دوباره را تجربه نمودتنها مرزي از هم جدا مي سازد كه با عبور از آن مي توان تولدي دوباره را تجربه نمود

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  1111

   كشش  كشش ..55

 پيام آغاز  پيام آغاز كششكشش. . شود كه خود منشعب از تفاوت است شود كه خود منشعب از تفاوت است    تالشي است كه از جاذب و شاخص بودن ناشي مي تالشي است كه از جاذب و شاخص بودن ناشي ميكشش كشش 

حركت را در بر دارد و فرد را به سوي هدف غايي مي كشاند، پويش و حركتي كه در نهايت به مكث ، تأمل و آرامش و حركت را در بر دارد و فرد را به سوي هدف غايي مي كشاند، پويش و حركتي كه در نهايت به مكث ، تأمل و آرامش و 

يسهاي ايراني از سوي كوشك اعمال مي شود كه تمام يسهاي ايراني از سوي كوشك اعمال مي شود كه تمام اين قطبيت و شاخص بودن در پرداين قطبيت و شاخص بودن در پرد. . تفكر در دل هدف مي انجامدتفكر در دل هدف مي انجامد

  : :  خود فرا مي خواند ، فراخواني كه با استفاده از تدابيري ويژه اعمال مي شود  خود فرا مي خواند ، فراخواني كه با استفاده از تدابيري ويژه اعمال مي شود ييگذرها و حركات را به سوگذرها و حركات را به سو

    ..برپايي بافتي متفاوت از بافت طبيعت اطراف تحت عنوان كوشكبرپايي بافتي متفاوت از بافت طبيعت اطراف تحت عنوان كوشك  

    ..))اي اصلي گردش آب وياگذراي اصلي گردش آب وياگذرمثل محورهمثل محوره((تفاوت خط آسمان كوشك نسبت به محورهاي كششي تفاوت خط آسمان كوشك نسبت به محورهاي كششي   

    ..ي كوشك در محل تقاطع آنهاي كوشك در محل تقاطع آنهاييگيري محورهاي اصلي پرديس به سوي كوشك و جانماگيري محورهاي اصلي پرديس به سوي كوشك و جانما  سمتسمت  

  . . جانمايي كوشك اصلي در منطقة رفيع تر در پرديسهايي كه از شيب زمين استفاده شده است جانمايي كوشك اصلي در منطقة رفيع تر در پرديسهايي كه از شيب زمين استفاده شده است   

قارن مفهوم تأكيد و شاخص قارن مفهوم تأكيد و شاخص ساخت متقارن كليت بناي كوشك در ارتباط با محورهاي اصلي پرديس كه اين تساخت متقارن كليت بناي كوشك در ارتباط با محورهاي اصلي پرديس كه اين ت  

  . . را در خود مستتر داردرا در خود مستتر دارد

  .  .   جويبار جلوه مي كند جويبار جلوه مي كندييخطخط بعد از حركت  بعد از حركت نقطهنقطهوجود آبنماي وسيع پيش روي كوشك كه به عنوان وجود آبنماي وسيع پيش روي كوشك كه به عنوان   

  .. و تأكيد بيشتر بر كوشك  و تأكيد بيشتر بر كوشك آبنماآبنماانعكاس نماي كوشك در انعكاس نماي كوشك در   

االر مانند رفيع ، گاه با االر مانند رفيع ، گاه با ساخت كوشك براساس مفهوم تقارن و تأكيد بر مركزيت كه با شكل گيري فضاي تساخت كوشك براساس مفهوم تقارن و تأكيد بر مركزيت كه با شكل گيري فضاي ت  

طاق گنبدي همراه است ، و يا آبنمايي در آن شكل گرفته است و يا با شعاعي از نور روشنايي را پس از طي تاريك طاق گنبدي همراه است ، و يا آبنمايي در آن شكل گرفته است و يا با شعاعي از نور روشنايي را پس از طي تاريك 

  . . به يكباره ارزاني مي داردبه يكباره ارزاني مي دارد

استفاده از آب كه خود به تنهايي همچون مغناطيسي است كه فضا را قطبي مي سازدو در نهايت به آبنماي وسط استفاده از آب كه خود به تنهايي همچون مغناطيسي است كه فضا را قطبي مي سازدو در نهايت به آبنماي وسط   

  . . مي انجامد مي انجامد كوشك كوشك 

  ..ايجاد قابي از آب گرداگرد كوشك، جهت تاكيد بيشتر بر آنايجاد قابي از آب گرداگرد كوشك، جهت تاكيد بيشتر بر آن  

  

  و حاصل سخن آنكه و حاصل سخن آنكه 
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 آنچه كه در بررسي  آنچه كه در بررسي .. كوير جاي گرفته اند كوير جاي گرفته اند بستر بستر زيبا بر زيبا برفرشيفرشي  پرديسهاي ايراني تكرار بهشت بر روي زمينند كه به سانپرديسهاي ايراني تكرار بهشت بر روي زمينند كه به سان

  ::مار استمار استساختار  كالبدي پرديسهاي كويري ايران درمي يابيم، وجود شباهتهاي بيشساختار  كالبدي پرديسهاي كويري ايران درمي يابيم، وجود شباهتهاي بيش

  ..تشابه در عناسر سازنده، شامل آب، نبات، گذر، ديوار، ورودي و كوشكتشابه در عناسر سازنده، شامل آب، نبات، گذر، ديوار، ورودي و كوشك  

تسلط نظام هندسي نمادگرايانه بر  فرم زمينه و جانمايي عناصر سازنده باغهاي ايراني كه برگرفته از اصول تسلط نظام هندسي نمادگرايانه بر  فرم زمينه و جانمايي عناصر سازنده باغهاي ايراني كه برگرفته از اصول   

  ..اعتقادي و فرهنگي استاعتقادي و فرهنگي است

: : خص؛ و كيفيتهاي فضايي  مشابه همانندخص؛ و كيفيتهاي فضايي  مشابه همانند شا شاووتكرار، تقارن تكرار، تقارن ::وجود واژگان فضايي مشابه پرديسهاي ايراني،مانندوجود واژگان فضايي مشابه پرديسهاي ايراني،مانند  

  ..كششكششتداوم، تضاد و تداوم، تضاد و 

احترام به احترام به . . دارنددارندپرديسهاي ايراني پرديسهاي ايراني           اين همسانيها همگي حكايت از وحدت فكري و اعتقادي بوجود آورندگان           اين همسانيها همگي حكايت از وحدت فكري و اعتقادي بوجود آورندگان 

نچه كه نچه كه ، و آ، و آ آن است آن استريشهريشه با طبيعت  با طبيعت ارزشهاي واالي انساني ، همزيستي مسالمت آميز و توجه به محدوديتهاي اقليميارزشهاي واالي انساني ، همزيستي مسالمت آميز و توجه به محدوديتهاي اقليمي

 علوم هندسه و رياضيات،  علوم هندسه و رياضيات، ،، نمادگرايي  نمادگرايي ،،اتاتن اعتقادن اعتقاده شدنه شدندر هم آميختدر هم آميختفردوسهاي كويري ايران كهن را پديد آورده اند، فردوسهاي كويري ايران كهن را پديد آورده اند، 

 راز پايداري و  راز پايداري و  و وفته اندفته اندبه كار ربه كار ر   زيبا زيبا اين سرزمين اين سرزمينمعماريمعماريدرايجاد تمام درايجاد تمام لي كه لي كه وو اص اص؛؛ است است به روز معماري به روز معماريدانشدانشر و ر و بيبيتدتد

 مي  مي اين اصولاين اصول  ،، براي ايجاد معماري ماندگار براي ايجاد معماري ماندگار لذا لذا..را در خود نهان دارندرا در خود نهان دارندكوير كوير    زرگون زرگونپابرجايي اين درهاي گرانبها بر پهنةپابرجايي اين درهاي گرانبها بر پهنة

، ايده ها و ابتكارات معماران عصر ، ايده ها و ابتكارات معماران عصر   تفكراتتفكرات  دهي به آرزوها، اعتقادات،دهي به آرزوها، اعتقادات،  براي شكلبراي شكل   به عنوان الگويي ارزشمند به عنوان الگويي ارزشمندتوانندتوانند

 احترام به  احترام به ،، انساني  انساني  با ارزش نهادن به اصول اعتقادي و با ارزش نهادن به اصول اعتقادي وهدفي كههدفي كه  ؛؛ن ايران استفاده شوندن ايران استفاده شوندااممحاضر سرزمينحاضر سرزمين

  ،، دانش نوين معماري و ساختمان سازي دانش نوين معماري و ساختمان سازيزارزار اب اب تكيه بر تكيه بر توجه به اقليم منطقه و با توجه به اقليم منطقه و با و طبيعت، و طبيعت،محيط زيستمحيط زيست

  . .  است  است افتنيافتنييي  دستدست
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  : : انوشتها انوشتها پپ

    ..2626، ص ، ص ) ) 13841384،،شهيد بهشتي شهيد بهشتي تهران ، انتشارات دانشگاه  تهران ، انتشارات دانشگاه  (( ؛ ترجمة فرزين فردانش ، چاپ اول ،  ؛ ترجمة فرزين فردانش ، چاپ اول ، عناصر معماري از صورت تا مكانعناصر معماري از صورت تا مكان؛ ؛ ..فون مايس ، پ فون مايس ، پ . . 11

    ..4848، ص ، ص ) ) 13821382تهران ، انتشارات سروش ، تهران ، انتشارات سروش ، (( ؛ ترجمة فيروزه مهاجر، چاپ چهارم ،  ؛ ترجمة فيروزه مهاجر، چاپ چهارم ، زبان تصويرزبان تصوير؛ ؛ ..كپس ، ج كپس ، ج . . 22

  . .   148148، ص ، ص ))13691369تهران ، انتشارات سروش ، تهران ، انتشارات سروش ، (( ، چاپ اول،  ، چاپ اول، ستاريستاري ؛ ترجمة جالل  ؛ ترجمة جالل ))اصول و روشهااصول و روشها((هنر مقدس هنر مقدس ؛ ؛ ..بوركهارت ، تبوركهارت ، ت. . 33

   .  . 153153، ص ، ص ) ) 13841384تهران ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران ،انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ( (  ؛ ترجمة فرزين فر دانش ، چاپ اول ،  ؛ ترجمة فرزين فر دانش ، چاپ اول ، عناصر معماري از صورت تا مكانعناصر معماري از صورت تا مكان  ؛؛.. فون مايس ، پ فون مايس ، پ..44

  . . 9898 و ص  و ص 9797، ص ، ص ) ) 13781378تابستان تابستان ((، ، 11؛ فصلنامة معماري و فرهنگ ، سال اول ، ش ؛ فصلنامة معماري و فرهنگ ، سال اول ، ش الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايرانالهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران؛ ؛ . . ديبا، دديبا، د. . 55

  . . 6565، ص ، ص ) ) 13761376اصفهان ، نشرخاك ، اصفهان ، نشرخاك ، (( ؛ چاپ اول ،  ؛ چاپ اول ، معماري ، الگو ، نظممعماري ، الگو ، نظم؛ ؛ ..مي ، ممي ، معموعمو. . 66

، ص ، ص 2525، ص ، ص  )  ) 13801380اصفهان، نشرخاك، اصفهان، نشرخاك، (( ترجمةحميدشاهرخ، چاپ اول،  ترجمةحميدشاهرخ، چاپ اول، حس وحدت، سنت عرفاني در معماري ايراني؛حس وحدت، سنت عرفاني در معماري ايراني؛؛ ؛ ..؛ و بختيار،ل؛ و بختيار،ل..اردالن ،ن اردالن ،ن . . 77

3030 .  .   

دانشگاه شهيد دانشگاه شهيد   تهران، انتشاراتتهران، انتشارات((،چاپ دوم، ،چاپ دوم،   مهندس عبدالرضا همايونمهندس عبدالرضا همايون  وو  پاكزادپاكزاد  انشاهانشاه؛ ترجمة دكترجه؛ ترجمة دكترجهشناسي درمعماريشناسي درمعماري  زيباييزيبايي؛؛..كك..يي..ترترووگرگر. . 88

  . . 118118ص ص ، ، ) ) 13831383بهشتي،بهشتي،

  . . در مفاهيمي مانند تقارن ، ريتم و تدريج به نوعي با مفهوم تكرار روبرو مي شويم در مفاهيمي مانند تقارن ، ريتم و تدريج به نوعي با مفهوم تكرار روبرو مي شويم . . 99

تفاوت در كاشت گياهان ، تفاوتهايي در تفاوت در كاشت گياهان ، تفاوتهايي در . . ت طرح پرديسها است ت طرح پرديسها است تقارن مطلق در ساختار پرديسها موجود نيست و تقارن ياد شده در ارتباط با كليتقارن مطلق در ساختار پرديسها موجود نيست و تقارن ياد شده در ارتباط با كلي. . 1010

  . . جانمايي، فرم و يا ابعاد آبنماها و باغچه بندي ها از آن جمله اند جانمايي، فرم و يا ابعاد آبنماها و باغچه بندي ها از آن جمله اند 

   .  . 8484، ص ، ص ) ) 13841384تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ((  ؛ ترجمة فرزين فر دانش ، چاپ اول،؛ ترجمة فرزين فر دانش ، چاپ اول،عناصر معماري از صورت تا مكان عناصر معماري از صورت تا مكان ؛ ؛ ..فون مايس ،پفون مايس ،پ. . 1111

  . . يكي از اصول معماري ايراني انتطباق معماري با محيط و اقليم پيرامون است يكي از اصول معماري ايراني انتطباق معماري با محيط و اقليم پيرامون است  و  و تضادبه معناي مقابلة ساختار معماري با محيط اطراف نيستتضادبه معناي مقابلة ساختار معماري با محيط اطراف نيست. . 1122
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  : : فهرست منابع فهرست منابع 

  ..13138080نشر خاك ،نشر خاك ،: :  اصفهان  اصفهان ،، ؛ ترجمه حميد شاهرخ ، چاپ اول  ؛ ترجمه حميد شاهرخ ، چاپ اول حس وحدتحس وحدت؛ ؛ ..و بختار، ل و بختار، ل ..اردالن، ن اردالن، ن   . . 11

    13691369انتشارات سروش ، انتشارات سروش ، :: ؛ ترجمة جالل ستاري ، چاپ اول، تهران  ؛ ترجمة جالل ستاري ، چاپ اول، تهران ))اصول و روشهااصول و روشها((هنر مقدس هنر مقدس ؛ ؛ ..تتبوركهارت ، بوركهارت ،   . . 22

  ..13711371دانشگاه علم و صنعت ايران،دانشگاه علم و صنعت ايران،: : ؛ چاپ اول ، تهران ؛ چاپ اول ، تهران معماري اسالمي ايران معماري اسالمي ايران ؛ ؛ ..پيرنيا ، م پيرنيا ، م   . . 33

  . . 13831383يي ، آذر و د ، آذر و د2828، نشريه معمار ، شماره ، نشريه معمار ، شماره » » حس مكان در باغ ايراني و باغ ژاپنيحس مكان در باغ ايراني و باغ ژاپني««، ، . . جواهريان؛فجواهريان؛ف  . . 44

   . .13691369انتشارات سروش،انتشارات سروش،: :  چاپ اول، تهران  چاپ اول، تهران ؛؛))باغهاي طبسباغهاي طبس((طبس شهري كه بودطبس شهري كه بود؛ ؛ . . دانشدوست ،ي دانشدوست ،ي   . . 55

  ..13721372 چاپ اول،انتشارات شهرداري ايران، چاپ اول،انتشارات شهرداري ايران،فضاهاي ورودي در معماري سنتي ايران؛فضاهاي ورودي در معماري سنتي ايران؛؛ ؛ ..سلطانزاده ،ح سلطانزاده ،ح     . . 66

--وابـسته بـه مراكـز فرهنگـي       وابـسته بـه مراكـز فرهنگـي       ((تشارات دفتـر پژوهـشهاي فرهنگـي      تشارات دفتـر پژوهـشهاي فرهنگـي      انان: :  چاپ اول، تهران      چاپ اول، تهران     فضاهاي شهري در بافتهاي تاريخي  ايران؛      فضاهاي شهري در بافتهاي تاريخي  ايران؛      ؛  ؛  ..سلطانزاده ، ح    سلطانزاده ، ح      . . 77

  ..13713700،،) ) سينماييسينمايي

  . . 13831383مهر و آبانمهر و آبان  ،،  2727شمارهشماره  ،،  نشريه معمارنشريه معمار  ،،  » » پارادوكس باغ ايرانيپارادوكس باغ ايراني««، ، . . شاهچاغي،آشاهچاغي،آ  . . 88

  ..13761376،نشر خاك ،،نشر خاك ،: :  ؛ چاپ اول، اصفهان  ؛ چاپ اول، اصفهان ؛ معماري،الگو،نظم؛ معماري،الگو،نظم. . عمومي ، م عمومي ، م   . . 99

   .  . 13831383؛ ترجمة دكترسيمون آيوازنان ، چاپ اول ، تهران ، دانشگاه تهران ، ؛ ترجمة دكترسيمون آيوازنان ، چاپ اول ، تهران ، دانشگاه تهران ، تا مكان تا مكان  نكاهي به مباني معماري از فرم  نكاهي به مباني معماري از فرم پ ؛ پ ؛ ..فون مايس فون مايس   . . 1010

   . .13813844دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشگاه شهيد بهشتي ، : : ؛ ترجمة فرزين فردانش ، چاپ اول ، تهران ؛ ترجمة فرزين فردانش ، چاپ اول ، تهران  عناصر معماري ازصورت تا مكان  عناصر معماري ازصورت تا مكان پ ؛ پ ؛ ..فون مايس فون مايس   . . 1111

   .  . 13821382، انتشارات سروش ، ، انتشارات سروش ، ؛ ترجمة فيروزه مهاجر ، چاپ چهارم ، تهران ؛ ترجمة فيروزه مهاجر ، چاپ چهارم ، تهران   زبان تصويرزبان تصوير؛ ؛ ..كپس ، ج كپس ، ج   . . 1212

مركـز چـاپ  و      مركـز چـاپ  و      : : ؛ ترجمه دكتر جهانشاه پـاكزاد و مهنـدس عبـد الرضـا همـايون ، چـاپ دوم ، تهـران                       ؛ ترجمه دكتر جهانشاه پـاكزاد و مهنـدس عبـد الرضـا همـايون ، چـاپ دوم ، تهـران                       ؛ زيبايي شناسي درمعماري     ؛ زيبايي شناسي درمعماري     كك..گروتر، ي   گروتر، ي     . . 1313

   .  . 13831383انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 

   . .13841384دانش ،دانش ، ، چاپ اول ، تهران، نشر سروش  ، چاپ اول ، تهران، نشر سروش »»سيري در مباني نظري معماريسيري در مباني نظري معماري««، ، . . معماريان ، غمعماريان ، غ  . . 1414
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::11پيوستپيوست

  

  آبآبگردشگردش

  بنديبندي  باغچهباغچه

  ديوارديوار

  ررگذگذ

  وروديورودي

    

    

  كوشككوشكجانماييجانمايي  وو  فرمفرم

  خدماتيخدماتي فضاهايفضاهاي  جانماييجانمايي

  ))كرمانكرمان((ماهانماهان--شاهزادهشاهزاده  باغباغ  كاشانكاشان--فينفين باغباغ
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  آبآب گردشگردش

  بنديبندي  باغچهباغچه

  ديوارديوار

  گذرگذر

  وروديورودي

  كوشككوشك جانماييجانمايي وو كوشككوشك  فرمفرم

  خدماتيخدماتي فضاهايفضاهاي جانماييجانمايي

طبسطبس--گلشنگلشنباغباغ

  

   شيراز شيراز--باغ ارمباغ ارم

  

  ::22پيوستپيوست
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::33پيوستپيوست

  

  آبآب  گردشگردش

  ييبندبند  باغچهباغچه

  ديوارديوار

  گذرگذر

  وروديورودي

  جانماييجانمايي  وو  كوشككوشك  فرمفرم
  كوشككوشك

  خدماتيخدماتي فضاهايفضاهاي جانماييجانمايي

  يزديزد--آبادآباد  دولتدولت  باغباغ  اصفهاناصفهان--چهلستونچهلستون باغباغ
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   مندل مندل::44پيوستپيوست

  )) مشهد مشهد،،بعه خواجه ربيعبعه خواجه ربيع    --اصفهاناصفهان، ، مسجد جامعمسجد جامع(( مندل متشكل از چهار مربع مندل متشكل از چهار مربع . .11

  ))  طرح كوه سنگي،  نزديك كرمان  طرح كوه سنگي،  نزديك كرمان--مسجد جامع، اصفهانمسجد جامع، اصفهان((هشت گوشههشت گوشه مندل  مندل  . .22

  )) طرح گنبد قابوس طرح گنبد قابوس--تربت شيخ جام، گل و بته  هندسيتربت شيخ جام، گل و بته  هندسي((مندل مدور هم مركزمندل مدور هم مركز. .   33
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IIrraanniiaann  GGaarrddeennss  aass  DDeesseerrtt  PPaarraaddiisseess  
PPaarriinnaazz  BBaassttaannii  

  

KKEEYY  WWOORRDDSS::  eexxttrraavveerrssiioonn,,  ggaarrddeenn,,  ccoonnttrraasstt,,  ssyymmmmeettrryy,,  rreeppeettiittiioonn,,  iinnttrroovveerrssiioonn,,  aattttrraaccttiioonn,,  ddeesseerrtt,,  wwaatteerr––cciirrccuullaattiioonn,,                                          

ggeeoommeettrryy      

  

  

AAbbssttrraacctt::    

DDeesseerrtt,,  aass  aa  ssyymmbbooll  ooff  sswweelltteerriinngg  aanndd  tthhiirrssttiinneessss,,  hhaass  eenngguullffeedd  aa  llaarrggee  ppaarrtt  ooff  oouurr  

ccoouunnttrryy,,  IIrraann..  BBeeccaauussee  ooff  tthheessee  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  dduurriinngg  pprroolloonnggeedd  cceennttuurriieess,,  tthhee  

ppeeooppllee  ooff  tthhiiss  rreeggiioonn  hhaavvee  ssttrruugggglleedd  aaggaaiinnsstt  iittss  hhaarrddsshhiippss  wwiitthh  wwiissddoomm  aanndd  ttaacctt..  

TThheeyy  cchhaannggeedd  iittss  hhaarrsshhnneessss  aanndd  rroouugghhnneessss  iinnttoo  ssmmooootthhnneessss  aanndd  ssooffttnneessss..  TThhee  

aarrcchhiitteeccttuurraall  aarrtt  aanndd  sskkiillllss  aarree  aallssoo  aa  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ssiinngguullaarr  cclleevveerrnneessss..  AAss  mmeemmbbeerrss  

ooff  llaarrggee  nnuummbbeerrss  ooff  IIrraann’’ss  hhoonnoorreedd  aarrcchhiitteeccttuurree,,  ““GGaarrddeennss””  hhaavvee  aa  ssppeecciiaall  ssttaattuuss  

wwhhiicchh  ccaann  bbee  aannaallyyzzeedd  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  aanngglleess..  TThheessee  ddeesseerrtt  ppaarraaddiisseess  gglliitttteerr  aass  

pprreecciioouuss  jjeewweellrriieess  oonn  tthhee  ddeesseerrtt’’ss  ggoollddeenn  aarreeaa  aanndd  ccoonnffiirrmm  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  

ppeeooppllee  ooff  tthhiiss  vvaalluuaabbllee  aarreeaa  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  bboorrnn  ttoo  mmaakkee  pprrooggrreessss  aanndd  ttoo  

mmaakkee  tthhee  eeaarrtthh  hhaabbiittaabbllee..  TThheeyy  aallssoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhoossee  wwhhoo  ddoo  tthheeiirr  bbeesstt  iinn  tthhiiss  

rreeggaarrdd  wwiillll  hhaavvee  ggrraatteerr  rreewwaarrdd  bbeessttoowweedd  oonn  tthheemm  bbyy  GGoodd..  

TThhee  aaiimm  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee  iiss  ttoo  hhaavvee  ccoommppaarraattiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ssttrruuccttuurree  ooff  ttyyppiiccaall  

IIrraanniiaann  ggaarrddeennss  aanndd  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  ssiimmiillaarriittiieess  aanndd  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  ooppiinniioonnss  

ooff  oouurr  aanncceessttoorrss  rreeggaarrddiinngg  cclliimmaattiicc  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthheessee  ggaarrddeennss..  

TThhee  mmaaiinn  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  aarrttiiccllee  aarree  aass  tthhee  ffoollllooww::  

11..  IIss  tthheerree  aannyy  ssppeecciiaall  pphhiilloossoopphhyy  ffoorr  ffoorrmmiinngg  IIrraanniiaann  ddeesseerrtt  ggaarrddeennss??    

22..    AArree  tthheerree  ssiimmiillaarr  eelleemmeennttss  iinn  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  IIrraanniiaann  ddeesseerrtt  ggaarrddeennss??    

33..  WWhhiicchh  ggeeoommeettrryy  rreegguullaatteess  tthhee  eelleemmeennttss  ooff  IIrraanniiaann  ddeesseerrtt  ggaarrddeennss??    

44..  WWhhaatt  aarree  tthhee  ssppaattiiaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  aanndd  hhiiddddeenn  mmeessssaaggeess  ooff  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn  

ooff  IIrraanniiaann  ddeesseerrtt  ggaarrddeennss??        
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