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امین ماهان
استادیار گروه معماري، واحد الهیجان، دانشگاه آزاد اسالمي، الهیجان، ایران.

ــل  ــار و عم ــر رفت ــد. ه ــل تفکیک ناپذیرن ــط، هم زیســت و در عم ــات در رواب ــگ و ارتباط ــده | فرهن چکی
فرهنگــی، رویــدادی ارتباطــی اســت و هــر کنــش ارتباطــی، رویــدادی فرهنگــی محســوب می شــود. رســانه 
دروازه ای اســت کــه از طریــق آن فرهنــگ بــه افــراد منتقــل می شــود، زیــرا محتــوای رســانه یــک عنصــر 
فرهنگــی بــه شــمار می آیــد. امــروزه دســتیابی بــه درک کامــل و همه جانبــه از ارتبــاط رســانه و فرهنــگ، 
ــگاه  ــر نیســت. رســانه ها جای ــات بین رشــته ای امکان پذی ــای چندفرهنگــی و مطالع ــدون انجــام پژوهش ه ب
و فضــای بسترســازی فرهنگــی، تأمــل و ژرف اندیشــی دربــارۀ اهمیــت معنــا و اندیشــه ورزی بــا توجــه بــه 
متــن فرهنگــی و ســاحت اجتماعــی قلمــداد می شــوند کــه بــه تقویــت و بازســازی الگویــی منســجم از معنــا 
ــۀ منظــر فرهنگــی،  ــن طبیعــت اهلی شــده، به مثاب ــاغ، ای ــد. ب ــادرت می ورزن ــون ارزشــی مب و تأســیس کان
حاصــل یــک تعامــل پیچیــدۀ تاریخــی اســت کــه در بســتر زمــان شــکل گرفتــه و همزمــان از ارزش هــای 
ــۀ  ــه اش کلی ــای چندگان ــطۀ ارزش ه ــه واس ــت و ب ــوردار اس ــودمندی برخ ــی و س ــناختی، متعال زیبایی ش
ــوان  ــان« به عن ــواره »انس ــل، هم ــن تعام ــر ای ــک س ــای ی ــد. در انته ــر می کن ــه را درگی ــواس پنج گان ح
موجــودی اجتماعــی کــه قــادر بــه ســاخت یــک فرهنــگ اســت قــرار داشــته و در ســر دیگــر ایــن تعامــل، 
هــر آن چیــزی اســت کــه انســان در دوران گوناگــون بــا آن برخــورد داشــته اســت. در برخــورد اول و اساســی 
ــرده و  ــرار ک ــاط برق ــش ارتب ــط پیرامون ــا محی ــان ب ــدی، انس ــای بع ــرار دارد. در برخورده ــت« ق او »طبیع
دســتاورد ایــن ارتبــاط یــک فرهنــگ ایجــاد کــرده اســت. لــذا بــاغ ایرانــی ایــن پدیــدۀ تاریخــی، به مثابــۀ 
رســانه ای اســت کــه عــالوه بــر آنچــه در ســنت و کالبــد بــه آن اشــاره شــده دارای مضامینــی اســت کــه بــا 
دنیــای رســانۀ جدیــد  در ارتبــاط اســت و الگوهایــی کــه در رســانه جهــت انتقــال مفاهیــم وجــود دارد، بــه 

شــکلی خــاص در وجــود خــود نهــاده اســت.  
واژگان کلیدی | رسانه، باغ ایرانی، فرهنگ، منظر فرهنگی.
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مقدمـه | امـروزه مـا در عصـری زندگـی می کنیـم کـه بـه مـدد 
پیشـرفت های شـگفت انگیز در عرصۀ ارتباطات، جهان وارد دوره ای 
جدیـد شـده که می تـوان از آن به عنـوان »عصر رسـانه های نوین« 
یـاد کـرد. در ایـن عصر، بیـش از هر زمـان دیگری حـد و مرزهای 
و  زمـان  مفهـوم  فشرده تر شـدن  بـا  و  شـده  بی رنـگ  قـراردادی 
مـکان ، پدیـدۀ »دهکدۀ کوچـک جهانی« بیش از هـر وقت دیگری 
ارتبـاط نزدیـک افـراد و نهادهـا را شـکل می دهـد و مهم تـر آن که 
بـه دلیـل پیوسـتگی عمیـق و بیـش از پیش رسـانه در سیاسـت و 
اقتصـاد و مسـائل اجتماعـی و فرهنـگ، امروزه رسـانه امری مهم و 

جدایی ناپذیر از زندگی بشـر تلقی می شـود )سـیف پور، 1393(. به 
دلیـل پیچیدگی هـای اجتماعـی در جوامـع مختلـف و قابلیت های 
روز افـزون تکنولـوژی، کاربـرد رسـانه ها در زمینه هـای فرهنگـی، 
اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی روزبـه روز فزونی می یابد. رسـانه ها 
و به خصـوص »رسـانه های نویـن« باعـث شـده اند تـا روابـط میـان 
پیـدا  ابعـاد جدیـدی  انسـان ها و همین طـور دولت هـا و ملت هـا 
کـرده و بـا گسـترش ابعـاد حضـور ایـن رسـانه ها ، جوامـع هرچـه 
بیشـتر در ارتبـاط بـا یکدیگر باشـند. این نـوع از رسـانه ها به دلیل 
برخـورداری از صفاتـی چـون فناورانه بـودن، سـرعت بـاال، قابلیـت 
عـام و در دسـترس همگان بـودن و سـهولت اسـتفاده، در الیه های 
عمیقـی از زندگـی انسـان معاصـر رخنـه کـرده و ابعـاد ارتباطـات 
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انسـانی را بـه اشـکال نویـن هدایت نموده انـد. از این منظـر، دور از 
انتظـار نیسـت کـه بخواهیـم قـدرت را در حضور پدیـدۀ مهم عصر 
حاضـر یعنـی »رسـانه های نویـن« مجدداً بررسـی کنیـم. از طرفی 
انسـان همـواره بـه دنبال گمگشـتۀ خود اسـت و نفـس کمال طلب 
انسـان همیشـه آن را به سـمت تعالی و عروج سـوق می دهد. یکی 
از گمشـده های زندگـی انسـان طبیعتـی اسـت کـه به مـرور زمان 
از او گرفتـه شـده و در دوره هـای مختلـف بـا شـکل های متفـاوت 
ایـن گمگشـته نمود پیـدا کرده اسـت، تا امـروز که طبیعـت صرفاً 
جنبـۀ کالبـدی پیدا کـرده و اسـتفاده از آن در فضای زندگی بشـر 

بـا قوانیـن و مقررات عجین شـده اسـت.
بـاغ ایرانـی نتیجـۀ تعامـل میـان ُکنـش انسـان و فضـای فیزیکـی 
یـک  فرهنگـی  و  اجتماعـی  ابعـاد  تأثیـر  کـه  اسـت  طبیعتـی  و 
سـرزمین در آن تبلور یافته اسـت. سـنت هنر باغسـازی در کشـور 
ایـران بـا قدمـت زیـاد و پیشـینه ای بـس طوالنـی، به عنـوان یکی 
از چنـد مکتـب اصلـی باغسـازی در جهـان اسـت )خیـاط مقـدم، 
ایرانـی بهبهانـی و دارابـی، 1396، 219(. از دوران باسـتان تـا قرن 
نوزدهـم میـالدی، باغبانـان بـا اتـکا بـه دانـش تجربـی خـود توان 
پنهـان محیطـی را درک کـرده و سـاختاری کامـل آفریدنـد کـه 
بیانگـر رابطـۀ تنگاتنـگ میان بسـتر فرهنگی و طبیعی بـوده و نیز 
نشـانه ای از سـازگاری و هم سـویی نیازهای انسـان و طبیعت است. 
از کهن الگـو تـا پردیس هـای دوران اسـالمی، هنر باغسـازی ایرانی 
در زمینـۀ ذخیره سـازی آب، آبیـاری و نمایش آب، پوشـش گیاهی 
بـا توجـه به سـودمندی و زیبایـی، ایجاد خـرده اقلیـم و مکانیابی، 
شـگفتی و کنجکاوی محققان را در طول زمان و تاکنون برانگیخته 
اسـت. امـروزه شـناخت همه جانبـه از دانـش گذشـته می توانـد در 
ایجـاد باغ هـای فرح بخـش و پردیس هـای مدرن همسـو و سـازگار 
بـا رونـد پویای سـاختار طبیعـی، راهبردی باشـد. عالوه بر مسـائل 
یادشـده، ارج نهـادن بـه جایگاه و نقـش مخاطب، از دسـتاوردهای 
پراهمیـت و ارزشـمند هنـر باغسـازی ایرانـی شـناخته می شـود. 
کاتریـن میـه1، منتقـد هنر معاصـر، معتقد اسـت که »امـروزه باید 
شـکلی از هنـر را تبییـن کـرد که »ناگهـان« به مردم واگذار شـده 
اسـت«. به عقیدۀ او، زیبایی شناسـِی بسـیار فردیت یافتـه جایش را 
به زیبایی شناسـی غیرشـخصی و بـه نوعی، زیبایی شناسـی جمعی 
می دهـد. چنیـن تغییـر رویکـردی بـه شـکلی آشـکار، در هنرهـا 
رسـانه ای  و  هنـر  می کنـد؛  پیـدا  نمـود  مشـارکتی  رسـانه های  و 
کـه اساسـاً بـه واسـطۀ مشـارکت افـراد دیگـری غیـر از هنرمنـد 

پیـدا می کند.  موجودیـت 
حـال سـؤال اصلـی ایـن اسـت که رسـانه چیسـت و چـه ضرورتی 

وجـود دارد کـه بـاغ ایرانـی یک رسـانه قلمداد شـود؟
فـرض بـر ایـن اسـت که بـاغ یک سیسـتم اسـت و اگر سـه عنصر 
شـبکه های  حداقل هـای  به مثابـۀ  را  گیرنـده  و  پیـام  فرسـتنده، 
ارتباطـی بپذیریـم، بـاغ ایرانی در سـاحت ارتباطی خود بـا گیرنده 
یـا همـان مخاطبـان روبـه رو اسـت. در پدیده هـای زنـده ای چـون 

بـاغ ایرانـی، در قـرن حاضـر که دیگر رسـانه ها تک سـویه نیسـتند 
و مخاطـب در آن حضـور فعـال دارد، گیرنـده در شـکل گیری پیام 
نقـش اساسـی دارد. بنابرایـن در بـاغ به عنـوان رسـانه ای تعاملـی، 
مخاطـب نقـش گیرنـده و تاریـخ و طبیعت نقـش فرسـتنده را ایفا 
می کننـد. در ایـن بیـن ناقـل این پیـام همـان مفاهیـم موجود در 
منظـر اسـت کـه کار رسـانه ای در باغ را انجـام می دهـد. لذا هدف 
از انجـام ایـن پژوهـش نشـان دادن مفاهیـم واالی هستی شناسـانه 
در بـاغ ایرانـی اسـت که شـناخت مخاطب از آن را یـک گام جلوتر 
بـرده و مفهـوم رسـانه ای و ناقـل فرهنگ بـودن در آن بازتعریـف 
می شـود. بنابرایـن در ابتـدا بـه چیسـتی و رابطـۀ علـت و معلولـی 
در بـاغ رسـیدگی می شـود تـا باتوجـه بـه مفاهیم هستی شناسـانۀ 
بـاغ، بـه عمـق و ارزش آن پـی بـرده شـود. سـپس بـا توجـه بـه 
مفهـوم رسـانه و نقـش آن در انتقـال فرهنگ، به چگونگی توسـعۀ 
بـاغ ایرانـی بـا نگاهـی جدیـد بـه آن و بـا توجـه بـه نیازهـای روز 
مخاطبـان، به مثابـۀ رسـانه ای تعاملـی بازتعریف و تعبیـر می کنیم. 

پیشینۀ تحقیق
در پژوهش هـای انجام شـده در حـوزۀ رسـانه و فرهنـگ و ارتبـاط 
آن بـا معمـاری و معمـاری منظـر، بیشـتر بـر اسـتفاده از فیزیـک 
و کالبـد رسـانه تأکیـد شـده و نسـبت بـه امـر ماهـوی و رسـالتی 
کـه رسـانه به عنـوان ناقـل پیـام و فرهنـگ در معمـاری منظـر و 
معمـاری می توانـد داشـته باشـد کمتـر اشـاره ای صـورت گرفتـه 
و  نقـش رسـانه های دیجیتـال  مقـاالت حاضـر،  اکثـر  در  اسـت. 
کاربـرد آنهـا در معمـاری بررسـی شـده اسـت. بـه طـور مثـال در 
حـوزۀ رسـانه و معمـاری، عینـی  فـر و حسـینی )1393( در مقالۀ 
»کاربـرد تعاملـی رسـانه ها در آمـوزش فرایند طراحـی معماری«، 
اسـتفاده از رسـانه های آنالـوگ و دیجیتال به صـورت تعاملی برای 
فراینـد طراحـی را پیشـنهاد کرده انـد کـه منجـر بـه آزادی عمـل 
بیشـتر در طراحـی و گسترده تر شـدن ایده هـا می شـود. همچنیـن 
حسـن زاده و طاهری )1395( در مقالۀ »بررسـی تأثیرات معماری 
رسـانه بـر قابلیـت اجتماع پذیـری فضاهـای شـهری«، بـه معرفـی 
معمـاری رسـانه و خـواص و ویژگی هـای آن و همچنیـن تعریـف 
فضـای شـهری و خصوصیـات اجتما ع پذیـری و چگونگـی تأثیـر 
ایـن رسـانه ها بـر نماهای شـهری می پردازنـد. فرهنگـی و ابطحی 
)1392( در مقالـۀ »آینـدۀ مدیریـت رسـانه و مدیریت رسـانه های 
آینـده« نوشـتۀ علی اکبـر فرهنگـی و عطا اهلل ابطحی بـه بازتعریف 
رسـانه و نشـان دادن رابطۀ رشـد رسـانه های اجتماعـی و جمعی و 
شـش مرحلـۀ »دگرگونـی رسـانه« و تکمیل رسـانه های سـنتی با 
ابعـاد دیجیتالـی پرداختـه و چگونگـی تولیـد رسـانه های جدید با 
فـرم و محتـوای جدیـد را مطابق بـا نیازها و انتظارهـای مخاطبان 
و  تقـی زاده  همچنیـن  اسـت.  داده  قـرار  توجـه  مـورد  رسـانه ها 
علیمحمدی اردکانـی )1396( در مقالۀ »بررسـي و تحلیل نوشـتار 
)کتیبه نـگاري( به مثابـۀ رسـانۀ تبلیغاتـي در معمـاري ایـران«، بـه 
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جستـار

کتیبه هـا به عنـوان اسـناد گویایـي اشـاره می کننـد کـه مي توانند 
بي واسـطه اطالعـات سـودمندي درارتبـاط بـا اوضـاع فرهنگـي، 
سیاسـي، اجتماعـي، هنري و ...  را در دوره هـاي مختلف دراختیار 
ایـران  معمـاري  در  کتیبه هـا  نوشـتار  ایـن  در  دهنـد.  قـرار  مـا 
به مثابـۀ رسـانۀ تبلیغاتـي، نقـش تعیین کننده اي در سـاخت مندي 
فرهنگـي و مذهبـي جامعۀ ایـران داشـته اند. علیمحمدی )1386( 
شـناخت  در  )رسـانه اي(  واسـطه  بـا  تجربـۀ  »نقـش  مقالـۀ  در 
دانشـجویان معمـاري معاصـر ایـران«، رویارویـي جامعـۀ سـنتي 
ایـران بـا جهـان مـدرن از طریق رسـانه ها را از طریق عقـل ابزاري 
یعنـي علـم، تکنولـوژي و صنعـت جهانـي و عقـل انتقـادي یعنـي 
معرفـت الزم دربـارۀ آن تکنولـوژي و صنعـت تقسـیم بندی کـرده 
اسـت. ایـن امـر داراي نتایـج و بحران هـاي گوناگـون فرهنگـي، 
اجتماعـي، سیاسـي، اقتصـادي و ... بـوده اسـت کـه همچنـان در 
جامعـۀ معاصـر و نظـام آموزشـي معمـاری به چشـم مي خـورد. از 
جملـۀ ایـن زمینه هـاي بحرانـي، معمـاري معاصـر ایران اسـت که 
برخـي متخصصیـن معتقدنـد فاجعـه اي واقعـي بوده که عـالوه بر 
پاشـیدگي فضـاي شـهري، بیانگـر واقعیـت جدي تـر و وخیم تـر، 

یعنـي ازهم پاشـیدگي فضـاي ذهني اسـت.
 باقـی )1391( در مقالـۀ »تفاوت هـای طراحـی در چندرسـانه ای« 
ذکـر کـرده اسـت کـه پیشـرفت های اخیـر در علـم، تکنولـوژی و 
صنعـت، طراحـی گرافیـک سـنتی و به تبـع آن رسـانه های جدید 
را بـه همـکاری بسـیار گسـترده و بی سـابقه ای بیـن هنرهـا، علوم 
تقسـیم بندی های  ایجـاد  باعـث  و  کشـانده  گوناگـون  صنایـع  و 
جدیـد و بسـیاری در ایـن هنر شـده اسـت. امروزه طـراح گرافیک، 
رسـانه های بسـیاری را در فـرم و شـکل یـک رسـانۀ جدیـد به نام 
»چندرسـانه ای« بـه هـم مرتبـط می کنـد و بـه طـور کلـی لغـت 
همچـون  شـاخه هایی  در  آن  بـه  وابسـته  قوانیـن  و  »طراحـی« 
معمـاری، طراحـی فضاهـای شـهری، طراحـی صنعتـی و سـایر 
زمینه هـای تکنولوژیکـی و زیرمجموعه هـای آنهـا پیشـرفت کـرده 

و معانـی و مفاهیـم جدیـدی پیـدا کـرده اسـت.
همچنیـن رفیـع زاده اخویـان، جوانـی و صافیـان )1396( در مقالۀ 
»تحلیـل پدیدارشـناختی واقعیـت افـزوده به مثابـۀ رسـانه در هنـر 
اسـتانبول  و  ونیـز  دوسـاالنه  در  افـزوده  واقعیـت  )هنـر  معاصـر 
2011(« معتقدنـد حـوزۀ رسـانۀ نویـن بـه گفتمانـی اشـاره دارد 
اسـت.  شـده  پوشـیده  معاصـر  رسـانه های  و  تکنولـوژی  بـا  کـه 
بـا تکنولـوژی دیجیتـال به مثابـۀ  از هنرمنـدان  امـروزه بسـیاری 
رسـانۀ هنـری سـروکار دارنـد. واقعیت افـزوده، فـِن روی هم گذاری 
نگاره هـای کامپیوتـری بـر نمای زنـدۀ جهان واقعی اسـت. به دلیل 
تعاملی بـودن هنـر واقعیـت افـزوده، مخاطـب آن بـه کمـک کنش 
بدنـی خـود بـه تجربـۀ زیباشـناختی می پـردازد. بنابراین بـا توجه 
بـه مقـاالت ارائه شـده در حـوزۀ رسـانه، هنـر، معمـاری و معماری 
منظـر، نـگاه بـه بـاغ ایرانـی از منظر رسـانۀ تعاملـی تـازه می کند.

روش تحقیق
روش تحقیـق در ایـن پژوهـش توصیفی-تحلیلـی اسـت. در ایـن 
پژوهـش بـرای تدویـن چارچـوب نظـری ابتـدا از روش اسـتنادی 
اسـتفاده شـده اسـت. بـه این صـورت که بـا مراجعـه بـه کتاب ها، 
و  یادداشـت برداری  وسـیلۀ  بـه  مربوطـه  سـایت های  و  نشـریات 
فیش بـرداری، اطالعـات مـورد نظـر بـرای بیـان ادبیـات موضوع و 
مفاهیـم مـورد نظـر و همچنیـن دیدگاه هـا و رویکردهـای مرتبـط 
بـا سـؤال پژوهـش گـردآوری شـده اسـت و سـپس بـا اسـتفاده از 
روش هـای توصیفـی و تحلیلـی اقـدام به تهیـه و تدویـن چارچوب 
مفهومـی پژوهـش به منظـور ارائۀ پیشـنهادها و نتیجه گیری نهایی 
شـده اسـت. ابـزار گـردآوری اطالعـات در ایـن روش، مشـاهدات 
میدانـی از باغـات ایرانـی و مطالعـات کتابخانـه ای بـوده اسـت. در 
گام بعـدی، ایـن پژوهـش براسـاس فرضیـۀ خـود در تـالش اسـت 
کـه چگونگـی تأثیـرات رسـانه بـر منظـر را بررسـی کرده و بـاغ را 
به عنـوان منظـری فرهنگـی و رسـانه ای تعاملـی به اثبات برسـاند.

باغ ایرانی
و  اهمیـت  دیریـن  روزگاران  از  ایـران  تمـدن  و  فرهنـگ  بـاغ در 
جایگاهـی مهم داشـته اسـت. اهمیـت پرداختن به باغ و باغسـازي 
و ارج نهـادن بـه طبیعـت در ایـران تـا حـدي بـوده کـه بـه یـک 
آییـن مذهبـي تبدیـل شـده اسـت. محصـول ایـن نـگاه یکـی از 
قدیمی تریـن شـیوه های منظرسـازی را بـا عنـوان »بـاغ ایرانـی«، 
بـه جهـان هدیه کرده اسـت. قدمـت بـاغ ایرانی چنان اسـت که با 
افسـانه ها پیونـد خـورده و ریشـه در ناشـناخته ها دارد )حیدرنتـاج 

و رضـازاده، 1394، 49(.
بـاغ از نـگاه »هـروی« ایـن چنیـن بیـان شـده اسـت: »زراعـت 
نیکوتریـن صنعـت و حرفتـی اسـت کـه هیـچ چیـزی نمی تواند به 
انـدازۀ آن سـبب خیر برای آفریدگان شـود و باغسـازی از هر عمل 
ساخت وسـاز دیگـر برتـر اسـت. آنچـه به عنـوان برتریـن حکمت و 
خـرد بـرای پادشـاهان لحـاظ می شـود و آن چیـزی کـه بقـای 
مملکـت را نگـه مـی دارد آبادانـی اسـت و این امر میسـر نمی شـود 
جـز بـه زراعـت و باغبانی. حتی برتریـن اعمال صوفیانه بـرای افراد 
صوفـی، نـه زهـد و گوشه نشـینی در خانقـاه، کـه زراعت و سـاخت 

بسـتان معرفـی می شـو« )جمال الدیـن، 8،1394(. 
بـاغ ایرانـی بـرای ایرانیـان بیـش از یـک فضـای سـبز، و محصـول 
اصیـل تعامـل ذهـن و زندگـی ایرانیـان در محیـط طبیعـی آنـان 
اسـت و زیبایـی آن، ریشـه در مفاهیـم اولیـۀ ایرانـی از طبیعـت و 
عناصـر منظـر دارد )منصـوری، 1384، 58-59( و فضایـی منظـم 
و سـازماندهی شـده بـا نگـرش زیبایی شناسـانۀ ایرانـی از ترکیـب 
عناصـر طبیعـی و مصنـوع اسـت. عناصـر دخیـل در سـاخت فضـا 
در بـاغ ایرانـی، نسـبتاً ثابـت بـوده و عبـارت اسـت: از گیـاه )مثمر 
و زینتـی(، آب )در اشـکال جـوی، حـوض، اسـتخر، آبنمـا، فـواره، 
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دریاچـه(، کوشـک، دیوار محصورکننده، هندسـۀ مسـتطیل شـکل 
و خیابـان بـاغ )محـور اصلـی(. به رغـم عناصـر انسان سـاخت در 
باغ هـا، ایـن عناصـر طبیعـی )آب، گیـاه( هسـتند کـه وجودشـان 
بـاغ را تعریـف کرده و بـه آن هویت می بخشـد )حیدرنتاج، 1389، 
59(. بـر همیـن اسـاس، زیبایی شناسـی بـاغ ایرانی تابعـی از نظام 
حاکـم میـان این عناصر اسـت کـه در نمونه های مختلـف، با توجه 
بـه اقلیـم و ابعـاد و بسـتر فرهنگی عصـر، در تناسـب های گوناگون 
در شـکل گیری بـاغ مشـارکت می کنـد )منصـوری، 1398، 33(.

عـالوه بر عوامل ذکرشـده، دالیـل ایجاد باغ هاي ایرانـي چند عامل 
اساسـي و مهـم بـوده کـه برخـي عوامـل از جمله علـل اقتصادي و 
عالقـه بـه کشـت و زرع و زیباسـازي محیـط عوامـل مشـترک در 
شـکل گیري باغ هـا و برخـي دیگـر از مـوارد ویـژه و اصلي شـمرده 
و  حکومتـي  سیاسـي،  مذهبـي،  علـل  آنهـا  اهـم  کـه  مي شـوند 
تفریحـي هسـتند. این مجموعـه عوامل با توجه به شـرایط اقلیمي، 
کالبـدي و موقعیـت شـهرها، باغ هایـي را درون و بیـرون شـهرهاي 
کویـر مرکـزي ایـران به وجـود آورده اسـت )متدیـن، 1389، 53(. 
بـاغ ایرانـی ایـن پدیـدۀ تاریخـی در دو زمینـۀ مـاده )ابـژه( و معنا 
)سـوژه( و نیـز پیونـد ایـن دو حیطه بـه یکدیگـر، قابـل بازخوانی، 
بازاندیشـی و بازشناسـی اسـت، زیرا عرصۀ گسـترده ای از مفاهیم، 
معانـی، کاربری هـا، تکنیک هـا، فنـون و غیـره را دربرگرفته اسـت. 
رمزگشـایی هنـر باغسـازی ایرانـی یکـی از اهداف اصلی ایـن مقاله 
اسـت کـه همـراه بـا رویکـرد گذشـته نگر و ارائـۀ راهبردهـا و نیـز 
راهکارهـای اجرایـی می توانـد در دنیای رسـانه ای ارتباط انسـان و 

طبیعـت را بازتعریـف کـرده و کیفیـت آن را ارتقا بخشـد.

رسانه
بشـر از دیرباز با رسـانه2 ها مواجه بوده و از آنهــا بــراي رســیدن 
بــه مقاصــد خــود بهره منـد مي شـده اسـت. رسـانه های اولیـه3 
ماننــد رسـانه های امــروزي4 بــراي توســعۀ خــود از تکنولوژي 
اسـتفاده نمي کردنـد و ابـزار سـاده اي بودند که طبیعـت در اختیار 
انسـان گذاشـته بــود. انسـان ها همـواره از رسـانه ها بـراي انتقـال 
معانـي و مفاهیـم خـود بـه دیگـران اسـتفاده مي کردنـد. در ایـن 
معنـا، حتـي زبـان هـم رسـانه اسـت؛ زیـرا ابـزاري بـراي انتقـال 
بـه دیگـران محسـوب می شـود. حتــي منبـر و خطابـه  معانـي 
شـکل هاي دیگـري از رسـانه های اولیـه هسـتند کـه تکنولـوژي 
در شـکل گیــري آنهــا دخالتـي نداشـته اسـت )دیباجـي و رئیس 
میرزایـي، 50،1390(. امـروزه در زبان فارسـي هنگامي که سـخن 
از رسـانه بـه میـان مي آیـد، افـکار بـه سـوي رسـانه های ارتبـاط 
جمعـي بـه ویـژه تلویزیـون خواهـد رفـت، در صورتي که هـر نظام 
ارتباطـي را می تـوان رسـانه )اعم از جمعي یا محـدود( و در معناي 
عـام )در بیشـتر( زبان هـا مدیوم تلقـي کرد. چنانکه انسان شناسـان 
تاریخـي حتـي به ادبیـات هم نگرش رسـانه ای بودن داشـتند. آنها 
بـه ادبیـات به عنـوان رسـانه ای مي نگریسـتند که می توانـد ذهنیت 

انسـان ها را بـه موضـوع خاصـي متمرکـز و تجمیع کنـد و به عنوان 
یـک رسـانه در تعامل با دیگر رسـانه ها واقع شـود )فیـاض، 1382، 
172(. رسـانه در سـاده ترین تعریـف ابزاری اسـت کـه اطالعات در 
اختیار ما قرار می دهد. بنابراین انسـان، نخسـتین رسـانه اسـت. اما 
بـا گذشـت زمـان، وسـایل ارتباطـی از حد ارتباط انسـان با انسـان 
فراتـر رفتـه و بـه ارتبـاط انسـان با ابزارهـای مصنوعی مبدل شـده 
اسـت. از نظـر مـک لوهان5 تاریخ دارای سـه دوره اسـت: 1. مرحلۀ 
شـفاهی یـا همـان گفتگـوی رو در رو کـه بـه دلیـل اسـتفاده از 
هـر پنج حـس، سـردترین رسـانه اسـت، 2. مرحلـۀ اختـراع چاپ 
اسـت،  قبیله گریـزی  مرحلـۀ  کـه  رسـانه  گرمتریـن  به عنـوان 
3. اختـراع تلویزیـون کـه مقدمـه ای بـر تشـکیل دهکـدۀ جهانـی 
اسـت. بنابرایـن هرچـه در تاریـخ پیـش می رویـم هـم کیفیـت و 
هـم کمیـت اطالعـات و پیامـی کـه در اختیار بشـر قـرار می گیرد 
در  می تـوان  را  امـروزی  جمعـی  رسـانه های  می شـود.  متحـول 
اشـکال مختلف مشـاهده کـرد. مطبوعات، رادیـو، تلویزیون، فکس، 
تلگـراف، تلگـرام، تلفن، پسـت الکترونیکـی، اینترنت، ماهـواره و ... 
از جملـه رسـانه های جمعـی هسـتند کـه بخشـی جدایی ناپذیـر از 
زندگـی روزمـرۀ بشـر را تشـکیل می  دهنـد. به طـوری کـه زندگـی 
مـدرن بـدون آنها امـکان تـداوم نـدارد )قهرمان پـور، 1380، 63(. 
»ارسـطو« بـراي نخسـتین بار مفهوم ارتباطـات را مـورد توجه قرار 
داد و به عنـوان یـک عنصـر اجتماعـي، هسـتۀ اصلـي آن را تبـادل 
افـکار متعـدد معرفـي کـرد. او عناصـر اصلـي جریـان ارتباطـات 
را فرسـتندۀ پیـام، مخاطـب و هـدف فرسـتنده از ارسـال پیـام را 
در   .)241  ،1377 )راس،  مي دانسـت  مخاطـب  کـردن  متقاعـد 
عصـر جدیـد، همزمـان با پیشـرفت تکنولوژي، رسـانه ها گسـترش 
بیشـتري یافتند و رسـانه های جدیـد در قیاس با رسـانه های پیش 
از خـود بـه مراتـب پیشـرفته تر و فراگیرتـر شـدند. بـا حضـور این 
رسـانه ها در زندگـي مـردم، فرهنـگ، اخـالق، تفکـر، دیـن، هنـر، 
و همـۀ ابعــاد زنــدگي بشــر تغییــر کــرد. عناصر دنیـاي جدیِد 
حاصـل از رسـانه ها شـباهتي بـه عصـر پیـش از خـود نداشـتند و 
بنــابراین در ایـن دوران رسـانه ها توجـه متفکران را بـه خود جلب 

کردنـد )دیباجـي و رئیـس میرزایـي، 1390، 53(. 
رسـانه ها بـا فراهم کردن محتـوا و افزایش قدرت شـناخت مخاطب، 
دربـارۀ مسـائلي کـه خـارج از تجربۀ شـخصي او هسـتند اثرگذاري 
مسـتقیم دارنـد. مخاطبـان رسـانه ها با افـراد و گروه هـاي دیگر در 
تعامـل هسـتند و نسـبت به اثـرات رسـانه واکنش نشـان مي دهند 
و بحـث و جهت گیـري مي کننـد )مـک کوایـل و وینـدال، 1388، 
130(. هـر رسـانه قابلیت هـا و محدودیت هـاي خاص خـود را دارد 
و محصـول آن را می تـوان متـِن رسـانه ای نامیـد. متـن رسـانه ای 
هـم خصوصیـات متني و هـم خصوصیات رسـانه ای دارد و مي توان 
آن را متأثـر از سـه عامـل نـوع، گونـه و ماهیـت رسـانه، قواعـد و 
ویژگي هـاي زبان شـناختي و مخاطـب یـا گیرنـده دانسـت. ایـن 
ویژگي هـا نشـان مي دهنـد که رسـانه هم کارکـردي ابـزاري دارد، 
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هـم نشـانه-معنایي و هـم اجتماعي. امـا پدیده اي که امـروز نظر ما 
را بـه خـود جلـب مي کنـد پدیدۀ »بینارسـانه« اسـت که همیشـه 
خاصیت بازسـازي دارد )شـعیری، رحیمی و مختاباد امرئی، 1391، 
132(. رسـانه در کنـار تأثیرگـذاري، مي توانـد واقعیـت را تحریـف 
کنـد و مجـاز را بـه جـاي واقعیت، با شـکل دادن فضـاي غیرواقعي، 
طـوري جلـوه دهـد کـه همـگان آن را واقعیـت تـام بپندارنـد. بـه 
دلیـل شـناخت مخاطـب اسـت کـه یک رسـانه تشـخیص مي دهد 
بهتـر اسـت برخـي مسـائل را تحریـف کنـد. در رسـانه مخاطـب و 
درک او نقـش ویـژه اي پیـدا مي کنـد؛ یعنـي تـا نیازهـاي مخاطب 
مشـخص نشـود، رسـانه نمي توانـد اثـر معنایـي خـود را در حـد 
کمـال داشـته باشـد )همـان، 136(. رسـانه مجراي ارتباطي اسـت 
کـه یکـي از رسـالت هایش به صـورت کالن، تأثیرگـذاري اسـت. تـا 
جایـي کـه پژوهش هـاي بسـیاري در زمینۀ نقـش رسـانه به عنوان 
مخـدر و بـه تبع آن ذائقۀ عـوام و کنش هاي اجتماعي سـازماندهي  
شـده انجـام شـده اسـت. در سـوي دیگـر تأثیرگـذاري رسـانه ها و 
مخاطـب بـر یکدیگر در نـوع دیگـري از پژوهش ها به عنوان رسـانۀ 
ابـزار رضایـت و بهره منـدي بررسـي شـده اسـت. ایـن تأثیر سـبب 
مي شـود رسـانه پویاتـر و القایی تـر باشـد. ویژگي هـاي تأثیرگذاري 
رسـانه بـه همین جـا ختـم نمي شـود و بـه دلیـل کاربـرد روزانـه و 
حتـي ناخودآگاهانـه از رسـانه، به صـورت مسـتمر تأثیراتـي پدیـد 
مي آیـد. مخاطـب دچار عارضه هـا و تأثیراتي خـودآگاه و ناخودآگاه 
در نتیجـۀ مصـرف مي شـود که رسـانه را کاربردي تر و کنشـي تر از 
متـن مي کنـد )همـان، 137(. به طـور کلی در رسـانه، حلقه اي بین 
فرایندهـا و محصـوالت رسـانه و مخاطـب وجـود دارد کـه مطالعۀ 
هریـک از دو سـوي حلقه بسـتگي به سـوي دیگـر دارد و نمی توان 
سـویۀ رمزگذاري رسـانه ها را بررسـي کـرد، مگر با در نظر داشـتن 
مخاطـب و برعکـس. منظـور از یک حلقۀ دوسـویه رابطه اي اسـت 
کـه همواره بیـن مخاطب و رسـانه و مجاري ارتباطي برقرار اسـت. 
رسـانه در صورتـي می توانـد موفـق عمـل کنـد که شـناخت خوبي 
از مخاطبان خود داشـته باشـد و مخاطب هم براسـاس خواسـته ها 

و عالیـق خـود جـذب یک رسـانه خواهد شـد.
از قـرن هفدهـم تـا کنـون دو زمینـۀ معنایـي بـراي رسـانه سـراغ 
داریم: اولین معنا این اسـت کــه رسـانه مدیوم اسـت، یعني واسطۀ 
بیـن دو چیـز اسـت. رسـانه در معنـاي دوم، که از معناي اول ناشـي 
مي شـود و بعداً از آن جدا شـده اســت، پدیــده اي اســت کــه در 
رسـیدن هـدف بـه کمکمـان مي آیـد (Sandboth, 2005, 3) . یعني 
رسـانه وسـیله اي اسـت کـه فرسـتنده بـه کمـک آن معنـا و مفهوم 
مـورد نظـر خـود، یعنـي پیام، را بـه گیرنـده منتقل مي کنـد. هر دو 
معنـا در مـورد رسـانه های جدید صادق اسـت: از یک سـو، رسـانه ها 
ابـزار ارتباطـي هسـتند. ارتبـاط جمعـي بـه خـودي خـود صـورت 
نمي گیـرد، بلکـه بـه ابزاري نیــاز دارد کــه از طریــق آن بتـوان با 
جمع کثیري ارتباط برقرار کرد و ایــن ابــزار همــان رسـانه اسـت. 
از ســوي دیگــر، رسـانه ها واسـطۀ اطالعـات هسـتند )دیباجـي و 

رئیـس میرزایـي، 1390، 54(. رسـانه ها در تبیین ارزش ها و فرهنگ 
جوامـع خود در حـوزۀ منطقه اي، بـین المللــي و جهــاني حضوري 
توانمنـد و آنـي دارنـد و از ظرفیت هـاي فراوانـي بــراي تعــامالت 
برابــر، داوطلبانــه و متعـادل فرهنگي برخوردارند. بـه عبارت دیگر، 
رسـانه ها بـه بازسـازی فرهنـگ، افـکار و عقایـد موجـود از دریافت، 
و ادراک در جامعـه می پردازنـد و بـه آنهـا اسـتحکام می بخشـند. 
پیام گیـران آنچـه را می بیننـد و می شـنوند و ادراک می کننـد تنهـا 
در زمـان و زمینـه ای اسـت کـه بـه آن عالقه مندنـد، به طوری کـه 
آنچـه بـا نظـام اعتقـادی و فکـری آنهـا سـازگار نباشـد را بـه زودی 
فرامـوش می کننـد )خانیکـی، 1376 ،53(. لـذا بـا توجـه بـه موارد 
گفته شـده به نظـر می رسـد رسـانه خـود نوعـی فضـا تولیـد می کند 
کـه در ایـن فضا گفتمان رسـانه ای بین فرسـتنده و گیرنده می تواند 
فضـای تعاملـی را شـکل دهـد. ایـن فضا بسـتر مناسـبی اسـت که 
گیرنـده و فرسـتنده به عنـوان دو جز اصلی از سیسـتم رسـانه در آن 
بـه تعامـل با یکدیگـر بپردازند و عنصـر انتقال دهندۀ آنهـا در فضای 
رسـانه ای خود رسـانه باشـد )تصویـر 1(. این فضا می توانـد در غالب 
کالبدی-فیزیکـی یا کالبدی-ذهنی ایجاد شـود کـه مخاطبان در آن 

بـه ارتبـاط بـا یکدیگـر و ردوبدل کـردن پیـام بپردازند. 

بحث
باغ ایرانی به مثابۀ رسانه ای تعاملی •

سـاخت مـکان در جهـان، وابسـته بـه اندیشـه و خیالـی اسـت که 
برپایـۀ سـفر در عوالم وجودی )جهان وجـودی(، روی می دهد. این 
سـفر، سـاختار وجـودی را در قالب مبدأ، مسـیر و مقصـد، به وجود 
مـی آورد کـه انسـان می توانـد بـرای انتظام بخشـی مـکان بـه کار 
بنـدد. ایـن جهـان به نوبۀ خـود، فضاهایی بـرای »رویـداد زندگی« 
مهیـا می کنـد. نوعـی زندگی کـه آدمیان در آن، نسـبتی بـا وجود 
یافتـه و آن را تجربـه می کننـد. در چنیـن حالتـی می تـوان اذعان 
داشـت کـه مـکان به مثابـۀ مرکز یـا مرکـز به مثابـۀ یک مـکان، بر 
فلسـفۀ حیـات اسـتوار شـده اسـت. مرکـز، وابسـته بـه دو مفهـوم 
»عالـم وآدم« یـا »جهـان و مخاطـب« اسـت و ایـن جهان بینـی، 

تصویر 1. مدل مفهومی فضای رسانه ای براساس سیر آرای نویسندگان در حوزۀ 
رسانه. مأخذ: نگارندگان.
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تعلـق جهـان و مخاطـب را بـه مبدأیـی واحـد وابسـته می دانـد 
و جهـت سـیر و حرکـت انسـان را رو بـه مقصـد معیـن، تعریـف 
می کنـد. لـذا در هندسـۀ معرفتی ایرانیـان، همواره سـیر حرکت از 
مبـدأ بـه مقصـد وجود داشـته و مسـیر حرکـت از نقطۀ شـروع به 
کمـال را می تـوان در اکثـر فضاهـای ایرانی نظیر مسـاجد، خانه ها، 
مـدارس، باغ هـا و ... یافـت. امـا مقصد غایـی در باغ ایرانی رسـیدن 
بـه طبیعـت واال و برگزیده ای اسـت که نمایانگر آسـمان و بهشـت 
بـر روی زمیـن اسـت و ایـن نـگاه را نمی تـوان در سـایر فضاهـای 
دیگـر دیـد. پرداختـن به امـر هستی شناسـانۀ بـاغ ایرانـی دلیل بر 
ایـن اسـت کـه بـاغ به عنـوان یـک مـکان و یـک هسـتۀ اصلـی در 
شـهرهای ایرانـی می توانـد گفتمانـی فرهنگـی یا رسـانه ای تعاملی 
بیـن مخاطبـان بـا دیدگاه هـای زیبایی شناسـانۀ متفاوت باشـد که 
نـگاه مخاطبـان را از حالت کالبـدی خارج کرده و دیـدگاه واالتری 

بـه مخاطبـان القـا می کند.
 بـاغ ایرانـی گنجینه ای اسـت محصـور و مملو از طبیعـت برگزیده 
کـه در آن نظمـی معنـادار، حماسـی و پرشـکوه دیـده می شـود تا 
بـه مخاطبـان خـود گوشـه ای از رمزآفرینی هـا و چشـمه های آیات 
هسـتی را نشـان دهـد. بـا ایـن تعبیـر، بـاغ ایرانـی جایـی نیسـت 
کـه مخاطبـان بتواننـد همـۀ جلوه هـای طبیعـت را یک جـا درک 
کننـد، بلکـه در مرحلۀ اول شـکوه باغ که نمـادی از قدرت طبیعت 
واالسـت بـه نمایش گذارده شـده و سـپس سـایر مضامیـن قدرت 
بـاغ بـا حرکـت مخاطب از مبدأ )سـردر( و سـیر مسـیر )حرکت از 
کنـار جـوی آب در کنـار ردیف درختان سـرو( به مقصد )کوشـک 
و شاه نشـین( بـه نمایـش گذاشـته می شـود. بنابرایـن مخاطـب در 
لحظـۀ برخـورد بـا بـاغ ایرانـی ابتـدا بـه بـاغ به صـورت یـک کل 
می نگـرد تـا بتوانـد جلـوۀ شـکوه و قدرتـش را درک کند و سـپس 
بـا حرکـت در آن قـادر بـه درک نمادهای هسـتی خواهد بـود. باغ 
ایرانی برخالف پارک و سـایر فضاهای سـبز شـهری، بسـتری است 
کـه مخاطبـان در آن بـه تعمـق و آرامـش دعـوت می شـوند و در 

کنـار یکدیگـر می تواننـد بـه آرامـش و لذت برسـند. 
و  امـروزی  کارکـرد  از  بـاغ  ایرانـی،  بـاغ  بـه  نگاهـی  چنیـن  بـا 
موزه محـور خـارج شـده و قـادر خواهـد بـود درکـی جامـع، کلی و 
هستی شناسـانه بـه مخاطب خـود القا کنـد. بنابراین باغ رسـانه ای 
اسـت کـه رسـالتش حفظ آرامـش و دعوت بـه لـذت مخاطبان در 
کنـار یکدیگـر و رسـیدن بـه امـر قدسـی و معنوی و سـیر حرکتی 
از نقطـۀ آغـاز بـه پایـان اسـت. لذا اگـر بـاغ به عنوان یک سیسـتم 
و کل فـرض شـود، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه بـا ازبین رفتن یک 

عنصـر در بـاغ در کل سیسـتم اختـالل ایجـاد می شـود. 
پـس بـا پذیرش این نکته کـه در باغ ایرانی مجموعـۀ عوامل طبیعی 
)نظیـر آب و گیـاه( و عوامـل مصنـوع )نظیـر کوشـک، خیابان هـا، 
آکس بندی هـا و کرت بندی هـا، دیوارهـا و حصارهـا( عناصـر کالبدی 
بـاغ را تشـکیل می دهنـد، بـا حس کـردن و ادراکشـان از طریق بعد 
ذهنـی می توان خاطره سـازی کرد و اثری مانـدگار در ذهن مخاطب 

خلـق کـرد. اگر باغ ایرانی را به عنوان یک رسـانه فـرض کنیم، یعنی 
عاملـی کـه نقش فرسـتندۀ پیـام بـرای گیرندۀ خود یعنـی مخاطب 
ایجاد می کند، قادر اسـت بسـتری مناسـب برای مشـارکت و تعامل 
مخاطبـان بـا یکدیگـر ایجاد کنـد. بنابراین بـاغ به عنوان یک رسـانه 
ارتباطـات تعاملـی را تسـهیل می کنـد و انتقال اطالعـات و دانش را 
ممکـن می سـازد. از ایـن رو جاودان کننـدۀ فرهنگ به شـمار می آید 
و بـا نهادینه سـازی در نحـوۀ نگـرش مخاطبـان به باغ، نظـام فکری 
و درک مـردم از دنیـای اطرافشـان را توسـعه می بخشـد. در باغ های 
سـنتی ایرانـی کـه درحال حاضـر بـه روی عمـوم بـاز شـده، کاربری 
و نحـوۀ مواجهـۀ مخاطـب با باغ دیگر شـبیه سـابق نیسـت. زیرا در 
گذشـته بـاغ به عنـوان یـک سـرمایه، منحصراً بـه مالک بـاغ مربوط 
بـوده و مخاطـب خاص خـود یعنی مالک بـاغ و اقوام و آشـنایان آن 
را در بـر داشـته اسـت. امـا باغ هـای ایرانی امـروز که همـان باغ های 
سـنتی دیـروز هسـتند و بـه روی مخاطـب عام باز شـده اند، نسـبت 
بـه گذشـته مخاطبـان دیگـری را طلـب کـرده و از انحصـار مالـک 
خـارج شـده اسـت. دیـدار صـرف مخاطبـان امـروزی از بـاغ ایرانـی 
شـبیه بازدید از موزه های کالسـیکی اسـت که امروزه در کشـورهای 
مختلـف جهـان وجـود دارد و مـردم از آن بازدیـد می کننـد. امـا باغ 
ایرانـی عـالوه بر دیدن صـرف، پتانسـیل های وجودی بسـیار زیادی 
دارد که قادر اسـت عالوه بر حس دیدن، سـایر حواس را تحت تأثیر 
خـود قـرار دهد. امـروزه اگر بخواهیـم بـاغ ایرانـی را از موزه ای بودن 
و دیـدن صـرف بیـرون آوریـم و نقـش رسـانه ای آن را در انتقـال 
مفاهیـم به مخاطـب پررنگ تر کنیم، الزم اسـت دخالت مخاطب در 
بـاغ را بیشـتر کـرده و تعامـل و مشـارکت بـاغ ایرانی امـروز را بیش 
از پیـش افزایـش دهیـم. یعنـی مخاطـب بایـد بتوانـد در بـاغ عالوه 
بـر دیـدن، بـا سـایر جزئیـات و عناصـر موجـود در بـاغ و همچنین 
بـا سـایر مخاطبـان بـه تعامـل و مشـارکت بپـردازد. در ایـن صورت 
بـاغ به مثابـۀ رسـانه ای تعاملـی، کنشـی »تجربه محـور« می شـود. 
بـه ایـن معنـا کـه ادراک زیبایی شـناختی در »فراینـد« کار مسـتقر 
می شـود و کنـش مشـارکت کننده و تجربـۀ زیباشـناختی حاصل از 
تعامـل بـا سیسـتم باغ، واجـد اهمیـت فرض می شـود. لذا بـا پیوند 
مبانـی نظـری و هستی شناسـانه با دسـتور زبان، فرمـی جدید برای 
خلـق پردیس هـای مدرن، بـاغ ایرانـی می تواند مشـارکت مخاطبان 
را متناسـب بـا نیازهـای روز آنهـا تغییـر داده و آنهـا را رو به سـمت 

درسـت هدایت و سـاماندهی کند.

نتیجه گیری
یکـی از دغدغه هـای انسـان عصـر حاضـر دوری از طبیعـت و بـه 
تبـع آن فاصله گرفتـن از آرامـش و لذتـی اسـت کـه در سـایۀ نگاه 
هستی شناسـانه و فلسـفی بـه طبیعـت به وجـود می آیـد. امـروزه 
در باغـات، پارک هـا و فضاهـای سـبز شـهری، بـه کالبـد و عملکرد 
فضاهـای سـبز توجه شـده و ابعاد وجـودی و روح هستی شناسـانۀ 
مضامین طبیعت به فراموشـی سـپرده شده اسـت. این دورافتادگی 
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جستـار

از هسـتی، زنـگ خطـری اسـت کـه مخاطـب بایـد بـه آن توجـه 
کـرده و آن را دوبـاره در وجـود خـود جهـت بهره منـدی از آرامش 
و سـکینه احیـا کنـد. با زنده کـردن مجدد مفهوم هستی شناسـی و 
سـیر حرکـت از مبدأ به مقصـد و درک رهایی از تاریکی به سـمت 
روشـنایی، کـه همـواره به عنـوان یـک کهن الگـو در ذهـن ایرانیان 
جـای دارد می تـوان بـاغ را به عنـوان پدیده ای حماسـی و با شـکوه 
کـه دارای سلسـله مراتـب از پاییـن بـه سـمت باالسـت خوانشـی 
دوبـاره کـرد. لـذا نقش رسـانه ای بـاغ بـرای مخاطبانش این اسـت 
کـه بتوانـد بـا آنهـا تعامـل برقـرار کـرده و عـالوه بـر جنبه هـای 
کارکـردی و معرفت شناسـانه، جنبۀ قدسـی بودن و هستی شناسـانۀ 

خـود را نیـز بـه مخاطب القـا کند. 
پـس بـاغ به عنـوان یک رسـانه کـه حامـل فرهنگی غنی اسـت، در 
ابتـدا به صـورت یـک مفهـوم کلی در ذهـن مخاطب جا بـاز کرده و 
سـپس از طریـق اجزایش کـه نمادی از آیه و جلوۀ هسـتی بر روی 
زمیـن هسـتند مکانـی مملـو از لـذت و آرامـش بـرای مخاطبانش 
فراهـم می کنـد. بـاغ، ایـن پدیـدۀ فرهنگـی، پیـام عـروج، شـکوه، 
قـدرت و خشـوع در برابـر پـروردگار و خالـق هسـتی را نسـل بـه 
نسـل بیـن مخاطبـان خـود برقرار کـرده و امـروزه باید بـه گونه ای 
نقـش رسـانه ای آن پـر رنـگ شـود که بتـوان ایـن کهن الگـو را به 
درسـتی بـه مخاطبـان امـروز و فـردا نیز منتقـل کند. پـس انتظار 
مخاطـب عصـر حاضـر از باغ ایرانـی نباید صرفـاً انتظـاری کالبدی 
باشـد بلکـه بایـد عـالوه بـر مسـائل عملکـردی بتواند چیـزی را به 
وجـود، روح و ادراک مخاطـب اضافـه کند تا مخاطـب بتواند درک 
جامعـی از بـاغ پیـدا کنـد. لـذا بـاغ می تواند امـکان درک هسـتی 
را بـرای مخاطـب خـود برقـرار کنـد و به عنـوان منبـع الهام، سـیر 

عـروج را بـه مخاطب نشـان دهد. 
پـس می تـوان نتیجـه گرفـت کـه اهمیـت باغ هـا بـه دلیل سـاختار 
طبیعـی، برگرفتـه از اندیشـه و تفکـر انسـان اسـت. بنابرایـن بـاغ 
ایرانـی عـالوه بـر جنبۀ کشـاورزی و تأمیـن نیازهای مادی انسـان ها، 
به صـورت مجموعـه ای از عناصـر زنـده و غیرزنـده تجلـی می یابد که 
در کنـار محیطـی آراسـته و مزیـن، پاسـخ دهندۀ نیازهـای روحـی 
انسان هاسـت. بـاغ ایرانـی مکانـی بـرای آسـایش و راحتـی مخاطـب 
خـود بـوده و توجـه بـه انسـان و فراهم کـردن محیطـی فرح بخـش و 
سـودمند، وظیفـۀ همیشـگی آن بوده اسـت. از ایـن رو نقش مخاطب 
و نحـوۀ تعامـل آن بـا بـاغ بسـیار قابـل تأمـل اسـت. در اینجا اشـاره 
بـه نـوع خاصـی از تعامـل اسـت؛ تعاملـی کـه تأثیر زیـادی بـر رابطۀ 
اثـر و مخاطـب دارد و درک مخاطـب از اثـر را توسـعه می دهـد. پـس 
بـاغ به عنـوان یـک رسـانه که نقـش انتقـال مفاهیمی چـون فرهنگ 
را در بـردارد و آن را بـه مخاطـب خـود کـه گیرنـدۀ ایـن پیـام اسـت 
منتقـل می کنـد، واجـد اهمیـت و ارزش فـرض می شـود. رسـانه در 
حـوزۀ فرهنـگ و هنـر نـه به عنـوان یک عنصـر کالبدی صـرف، بلکه 
به عنـوان یـک عنصـر محتوایـی شـناخته شـده اسـت. بـاغ بـه دلیل 
ارتباط مسـتقیم با مخاطب و داشـتن مضامین طبیعی در آن، همواره 

به عنـوان یـک عنصـر زنـده و پویا عمل می کنـد. با پذیـرش این نکته 
کـه بـاغ ناقـل فرهنگ از عهـد باسـتان تاکنون اسـت و با گـذر زمان 
چهره هـای مختلفـی بـه خـود گرفته امـا کهن الگـوی اصلی خـود را 
همچنـان بـه لحـاظ سـاختاری و مفهومی حفظ کـرده اسـت. از این 
رو می تـوان بـاغ را به مثابـۀ رسـانه ای تلقی کردکه در طـول تاریخ هم 
کارکـرد محتوایـی و هـم کارکـرد ابـزاری داشـته اسـت. آنچـه از باغ 
رسـانه ای محتوایـی می سـازد، تأثیرات ذهنی اسـت که بـر مخاطبان 
در دوره هـای مختلـف گذاشـته و ایـن امـر سـبب شـده تـا خاطرات 
مشـترک جمعـی نقل به نقل و سـینه به سـینه در بین مـردم جاری 
شـود و ایـن اثـر از گذشـته تاکنـون به عنـوان یـک عنصـر شـاخص 
شـهری بـه خودنمایی بپـردازد. اگر بـه این موضوع کالن تر نگاه شـود 
و از سـوی منظـر بـه ایـن موضـوع بپردازیـم می تـوان نتیجـه گرفت 
کـه بـا توجـه به مفاهیـم رسـانه، منظـر می تواند نوعی رسـانه باشـد 
کـه به عنـوان یـک سیسـتم عمل می کنـد و از آنجـا که بـاغ به عنوان 
منظر فرهنگی ایران محسـوب می شـود، قابلیت سیسـتماتیک بودن 
و داشـتن سـه عنصـر »مخاطـب«  به عنـوان گیرنـده و »طبیعـت و 
تاریـخ« به عنـوان فرسـتنده و عامـل ارتباطـی این دو یعنـی »منظر« 

می توانـد صـورت گیرد )تصویـر 2(.
به این ترتیـب، بـاغ به عنـوان یک رسـانه وسـیله ای بـرای ایده پردازی 
و فراینـدی بـرای تفسـیر ایده هـا، افـکار، عقایـد و باورهـا محسـوب 
می شـود کـه تبـادل نظـر بیـن پیام گیـران و پیام رسـانان را بـرای 
تثبیـت و تحکیـم اعتقـادات اجتماعـی امکان پذیر می کنـد. درواقع، 
بـاغ به مثابـۀ رسـانه ای اسـت کـه بـا مفهوم سـازی و درک پویایـی 
فرهنـگ بـا توجه به رابطۀ آن بـا طبیعت و جامعه، منجر به توسـعۀ 
ادراکات اجتماعـی و درک فراینـد شـناختی از اطالعـات می شـود. 
بازآفرینـی آثـار تاریخـی نظیـر باغ ایرانـی، نیازمند شـناخت و درک 
عمیـق اسـت. بـدون آن، مرمـت بـه لحـاظ کالبـدی و عینـی بـوده 
و ارائـۀ نظریـه و تئـوری در زمینـۀ ذهنـی رخ نمی دهـد. بنابرایـن 
بـا نشـان دادن ظرفیت هـا و پتانسـیل های موجـود در بـاغ ایرانـی 
بـا رویکردهـای امـروزی و مـدرن، می تـوان بسـتری مناسـب بـرای 
ارتبـاط مخاطبـان با یکدیگر فراهـم کرد که به کمک مفهوم رسـانه 

می توانـد نگـرش و خوانـش جدیـدی از بـاغ ایرانـی ایجـاد کند. 

تصویر 2. باغ به عنوان یک عنصر منظرین، نوعی رسانه است. مأخذ: نگارندگان.
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