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مقالۀ پژوهشی

ــای  ــت و ویژگی ه ــرح اس ــان مط ــازی در جه ــبک های باغ س ــی از س ــوان یک ــی به عن ــاغ ایران ــد      ه| ب چکی
خــاص ایــن ســبک آن را از دیگــر همتایــان خــود متمایــز کــرده اســت. بســیاری از صاحب نظــران بــر ایــن 
عقیــده  هســتند کــه خــود بــاغ ایرانــی نیــز در طــی دوران هــای مختلــف، تغییراتــی را پشــت ســر گذاشــته 
ــی در  ــاغ ایران ــود در ب ــی موج ــت فضای ــر، مطلوبی ــر حاض ــت. در عص ــته اس ــل داش ــه تکام ــدی رو ب و رون
ــر دورۀ  ــی در اواخ ــرداری و غرب زدگ ــد الگوب ــددی مانن ــل متع ــود. دالی ــده نمی ش ــهری دی ــتان های ش بوس
قاجــار و اســتفاده از طراحــان غربــی در دورۀ پهلــوی ســبب خلــق بوســتان های شــهری شــده اند کــه نه تنهــا 
شــکل ظاهــری آنهــا ارتباطــی بــا گذشــتۀ ایــن مرزوبــوم نــدارد، بلکــه اصــول اولیــۀ ارتبــاط بیــن انســان و 
طبیعــت در فرهنــگ ایرانــی نیــز در آنهــا نادیــده گرفتــه شــده اســت. بســیاری از ارزش هــای بــاغ ایرانــی در 
دوران هــای مختلــف تکامــل آن ثابــت مانده انــد کــه خــود نشــان از ارزش ذهنــی و معنــوی آنهــا نــزد ایرانیــان 
دارد. در ایــن مقالــه بــا بررســی اجمالــی برخــی باغ هــای تاریخــی ایــران و بوســتان های معاصــر شــهر تهــران 
ــوی  ــۀ ق ــطۀ هندس ــی به واس ــاغ ایران ــر ب ــاخصه و عناص ــتفاده از ش ــرس اس ــه ت ــت ک ــده اس ــان داده ش نش
ــه ای  ــا بررســی اســناد کتابخان ــن پژوهــش ب ــی بوســتان های شــهری شــده اســت. در ای آن، ســبب بی هویت
ــی  ــف بررس ــای مختل ــی در دوره ه ــاغ ایران ــری ب ــا انعطاف پذی ــده ت ــعی ش ــا، س ــی نمونه ه ــۀ میدان و مطالع
ــور  ــۀ حض ــا مقایس ــه ب ــوند. در ادام ــن ش ــاخص  تعیی ــوان ش ــز به عن ــا نی ــدی آنه ــور کالب ــال آن تبل و به دنب
ــداوم آنهــا مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.  ــی و بوســتان های شــهر تهــران ت شــاخص ها در باغ هــای ایران
نتایــج ایــن پژوهــش حاکــی از ایــن اســت کــه باغ هــای ایرانــی بــر خــاف تصــور غالــب بــه داشــتن هندســۀ 
خشــک و مستطیل شــکل در کل و جــزء در طــول تاریــخ انعطاف پذیــری باالیــی را از خــود نشــان داده و بــه 
ــاغ  ــد. نادیده گرفتــن ایــن ویژگــی یــا عــدم به روزرســانی مفاهیــم ب ــه تغییــر کرده ان ــرد یــا زمان فراخــور کارب
ایرانــی ســبب عــدم اســتفاده از ایــن ســبک در طراحــی بوســتان های شــهری شــده کــه تأثیــر بســزایی در 

ــا فضاهــای ســبز شــهری به عنــوان طبیعــت مــورد احتــرام داشــته اســت. ارتبــاط شــهروندان ب
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مقد         مـه| مبانـی ادراکـی مربوط بـه عناصـر هویت سـاز در معماری 
حـوزۀ  در  اسـت.  بـوده  بسـیاری  پژوهش هـای  موضـوع  ایـران، 
معماری منظـر ایـران عمـده پژوهش هـا دیدگاهی سـنتی بـا نگاه به 
گذشـته دارنـد. بـاغ ایرانـی همیشـه در روح و خاطره هـای ازلی قوم 
ایرانـی وجـود داشـته اسـت. بـه قـول آرتـور آپهـام پوپ، در گوشـۀ 
ذهـن هـر ایرانـی، باغـی نهفتـه اسـت )جواهریـان، 1383، 10(. از 

انعطاف پذیری، ویژگی بارز باغ ایرانی برای بهره گیری 
از آن در دورۀ معاصر

مهدی فاطمی
استادیار، عضو هیئت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران.

ایـن رو کامـًا بدیهـی اسـت کـه بسـیاری منظـر ایـران را بـا بـاغ 
ایرانـی گره خـورده می داننـد و چنانچـه بـاغ ایرانـی به عنـوان یـک 
اثـر تاریخـی از عصـر حاضر جدا شـود، حیطـۀ این رشـته خالی از 
اثـر فاخـر خواهد بـود. این خاء در کشـوری که  مـردم آن تصوری 
مشـترک از باغ هـای تاریخـی و تجربۀ ایجاد فضای سـبز شـهری را 
در تاریـخ خـود دارند، جای بسـی تأمل دارد. در مورد بوسـتان های 
شـهری کـه به عنوان محـل  برخورد مردم بـا اثر معمـاران منظر در 
شـهر مطرح هسـتند، بحث های زیادی نشـده و عمده پژوهش های 
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آسـیب های  گیاهشناسـی،  مـواردی همچـون  انجام گرفتـه حـول 
اجتماعـی و نظـام سـرانه ای شهرسـازی بـوده اسـت. بوسـتان های 
انسـان شهرنشـین  بـا  ارتبـاط طبیعـت  به عنـوان محـل  شـهری 
اهمیـت یافته انـد. از ایـن رو فضـای سـبز شـهری یکـی از خدمـات 
قابـل ارائـۀ شـهرداری ها به شـهروندان اسـت و سـرانۀ فضای سـبز 
بـه ازای هـر شـهروند یکـی از شـاخصه های توسـعه یافتگی شـهرها 
محسـوب می شـود. بـه سـبب توجه نظـام سـرانه ای به کمیـت، از 
اوایـل دورۀ پهلـوی و پس از انقاب اسـامی، توسـعۀ بوسـتان های 
شـهری بـر مبنـای اسـلوب غربی بـوده و عمـًا شـهروندان ارتباط 
ذهنـی بـا آنهـا برقـرار نمی کننـد. تصـور ذهنـی غالـب ایرانیـان از 
باغ هـای تاریخـی و کیفیـت فضایـی ویـژۀ آن حلقه هـای مفقـودۀ 
طراحـی بوسـتان های شـهری هسـتند و بـه  همیـن جهـت ایـن 
بوسـتان ها بعضـاً دچـار آسـیب های اجتماعـی شـده اند. معیارهـا و 
شـاخص های طراحـی در منظـر گذشـتۀ ایـران تاکنـون به صـورت 
مـدون بررسـی نشـده اسـت. گاهـی معیارهـای معمـاری اسـامی 
ایـران در ایـن حـوزه نیـز وارد و از سـوی صاحب نظران بسـط داده 
شـده اند. عمـدۀ ایـن بحث هـا بـه جنبه هـای معنـوی ایـن معیارها 
پرداختـه و الگـو واره ای بـه نـام بـاغ ایرانـی را فضایـی دارای وجـه 
قدسـی غالـب خوانده انـد کـه خـود سـبب عـدم همخوانـی آن بـا 
بوسـتان های تفرجـی شـهرها شـده اسـت. اینکـه ایـن معیارهـا 
تاکنـون بـا بازدیـد از این آثـار و از طریـق کالبد آنها قابـل دریافت 
هسـتند، نشـان می دهـد تبلـور کالبـدی معیارهـا قابلیـت تعمیـم 
دارد و بیننـده می توانـد آنهـا را از طریـق اجرا در مکان های مشـابه 
درک کنـد. البتـه تقلیـد صـرف از کالبـد بـاغ ایرانـی بـه هیچ وجه 
توصیـه نمی شـود، بلکـه همان گونـه که خود بـاغ ایرانـی در اعصار 
مختلـف دچـار تحـول شـده اسـت، در عصر حاضـر نیـز می تواند با 
حفـظ معیارهایـی که هنـوز کارآیی دارنـد و بـه روزآوری در عناصر 

کالبـدی منشـاء الهـام طراحی بوسـتان های شـهری باشـند.
ایـن مقاله سـعی دارد با بررسـی بوسـتان های شـهر تهـران از یک 
سـو و باغ هـای تاریخـی ایـران از سـوی دیگـر بـه بررسـی تـداوم 
معیارهـا و شـاخص های موجـود در منظـر گذشـته ایـران بپـردازد 
و بـا مقایسـۀ ایـن نمونه هـا به دنبـال اثبـات فرضیـه خود اسـت. از 
بیـن معیارهـای عملکردی، تاریخی و حسـی در وهلۀ اول براسـاس 
نظریات فیلدن معیارهای حسـی درک و تشـخیص داده می شـوند. 
از ایـن رو در ایـن مقاله سـعی شـده اسـت تـا از بین شـاخصه های 
کالبـدی و فرمـال باغ ایرانی آن دسـته از شـاخصه ها کـه به صورت 
حسـی زودتـر درک می شـوند مـاک عمـل قـرار گیرنـد. زیـرا بـا 
به کاربـردن ایـن شـاخصه ها، کاربـر سـریعتر خـود را در فضایـی 
آشـنا ماننـد بـاغ ایرانـی تصـور کـرده و اهـداف ثانویۀ طـراح مانند 
تصاویـر ذهنـی در پـس ایـن معیارهای حسـی درک خواهند شـد.

پیشینۀ پژوهش
اولیـن پژوهش هـا در زمینۀ بـاغ ایرانـی مربوط به باستان شناسـان 

خارجـی اسـت کـه در ایران مشـغول اسـتخراج میـراث فرهنگی از 
دل خـاک بوده انـد. دیویـد اسـتروناخ در کاوش پاسـارگاد تحلیلـی 
بر سـاختار باغ آن نوشـت )اسـتروناخ، 1379(. ویلبـر نیز در کتاب 
خـود بـا عنـوان »باغ هـای ایـران و کوشـک های آن« بـه توصیـف 

باغ هـای ایرانـی پرداخت )ویلبـر، 1348(
عمـدۀ ایـن پژوهش هـا بـر کالبـد باغ هـای ایرانـی به مثابـۀ یـک 
طرح ریـزی شـاهانه نظـر داشـته و آن را تحلیـل کرده انـد. بعدهـا 
پژوهش هـای  ایرانـی  باغ هـای  زمینـۀ  در  ایرانـی  پژوهشـگران 
متعـددی انجـام داده و ابعـاد معنایی باغ ایرانـی را جلوه گر نمودند. 
صاحب نظـران در ایـن حـوزه بسـیارند و ذکـر تمامـی پژوهش های 
انجام شـده میسـر نبـوده و بـه مهمتریـن آنهـا پرداختـه خواهـد 
شـد. انصـاری در رسـالۀ خـود گونه هـای مختلـف باغ هـای ایرانـی 
را معرفـی می کنـد )انصـاری، 1378(. پورجعفـر نیـز در مقـاالت 
دینـی  مفاهیـم  از  ایرانـی  بـاغ  تأثیرپذیـری  بررسـی  بـه  متعـدد 
پرداختـه و بسـیاری از مفاهیـم موجـود در بـاغ ایرانـی را منتـج از 
توجـه طراحـان بـه بهشـت موعود با اشـاره بـه آیات مرتبـط با آن 

می دانـد )پورجعفـر، رسـتمی، پورجعفـر و رسـتمی، 1392(.
منصـوری بـا تحلیـل زیباشناسـانه از عناصر باغ ایرانـی، به معرفی 
خصوصیـات زیباشناسـی بـاغ ایرانـی پرداختـه اسـت )منصـوری، 
1384(. منصـوری و حیدرنتـاج نیـز بـر الگـوی چهاربـاغ ایرانـی 
 .)1388 منصـوری،  و  )حیدرنتـاج  کرده انـد  وارد  را  انتقاداتـی 
عالمـی وجـود محـور را در بـاغ ضـروری دانسـته و اعداد نسـبت 
بـرای  را  الزامـی  و  می دانـد  سـمبلیک  را  بـاغ  بـه  شـده  داده 
نیسـت  قائـل  فیزیکـی  به صـورت  چهاربـاغ  طـرح  پیاده سـازی 
)عالمـی، 1385(. در برخـی منابـع ماننـد خوانسـاری و همکاران 
نیـز   )1385( نعیمـا  و   )1383 مقتـدر،  و  یـاوری  )خوانسـاری، 
نقشـه های بـاغ ایرانـی ترسـیم و بازپیرایی شـده اسـت. در زمینۀ 
برخـی  پراکنـده  به صـورت  پژوهش هایـی،  در  نیـز  ایرانـی  بـاغ 
بـه  تحلیل هـا  و  اشـارات  ایـن  امـا  اسـت.  شـده  بیـان  معیارهـا 
انـدازه ای کـه در مـوارد مشـابه تاریخـی ماننـد معماری اسـامی 
ایـران بـدان پرداخته شـده اسـت؛ در زمینـۀ باغ ایرانی چشـمگیر 
نیسـتند. از سـوی دیگـر معماری منظـر عصـر حاضـر ایـران مانند 
طراحـی بوسـتان های شـهری در پژوهش هـا مغفول مانده اسـت. 
در حـوزۀ منظـر، سـلطانی در مقالـه ای بـه رونـد گـذر از بـاغ بـه 
پـارک در عصـر قاجـار و پهلـوی اشـاره می کنـد و غرب زدگـی را 
ایرانـی  از باغ هـای  دلیـل بی هویتـی بوسـتان ها و عـدم تبعیـت 
می دانـد )سـلطانی، 1386(. از ایـن رو در ایـن مقالـه سـعی شـده 
اسـت تـا علـل عـدم تـداوم الگـوی بـاغ ایرانـی در بوسـتان های 

معاصـر تهـران بررسـی شـود.

فرضیه
بـه نظـر می رسـد عـدم تـداوم معیارهـا و شـاخص های موجـود در 
الگوهـای طراحـی باغ هـای ایرانـی به بوسـتان های شـهری تهران، 
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به دلیـل تصـور اشـتباه از الگـوی بـاغ ایرانـی به عنـوان یـک الگوی 
هندسـی ثابـت یـا عدم تطابـق آن با نیازهـای کاربر امروزی اسـت.

سؤاالت پژوهش
این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش های زیر است:

- آلوگـی بـاغ ایرانی با تصویر یک سـاختار هندسـی مسـتحکم، در 
همـۀ دوران هـا ثابـت و بدون تغییر بوده اسـت؟

- عناصـر و کارکردهـای بـاغ ایرانـی قابـل تـداوم یا بـه روزآوری در 
عصـر حاضر هسـتند؟

- انعطاف پذیـری و تغییـر به عنـوان یکـی از خصایـص بـاغ ایرانـی، 
می توانـد مبنـای سـنجش کارآیـی آن به عنـوان الگـو در طراحـی 

بوسـتان های معاصـر باشـد؟

روش پژوهش
در ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از روش تحقیـق توصیفی-تحلیلـی و 
بررسـی اسـناد کتابخانـه ای، نظرات بسـیاری از اهل نظـر در حوزۀ 
بـاغ ایرانـی بـه روش تحلیلی شناسـایی و سعی شـده تـا معیارهای 
منظریـن اسـتخراج و به دنبـال آن تبلـور کالبدی آنها نیـز به عنوان 
ماننـد  مفاهیمـی  صاحب نظـران  عمـدۀ  شـوند.  تعییـن  شـاخص  
وحـدت ناشـی از هندسـه، نظـم در کاشـت گیاهـان و نمایش آب، 
محرمیـت و محصوریـت، سـادگی در عیـن تنـوع و مـردم واری و 
پرهیـز از اسـراف را در باغ هـای ایرانی ذکر می کنند. بسـیاری تنها 
بـه دالیـل مذهبی کـه این مفاهیـم معنوی از آنها ناشـی می شـود 
اشـاراتی کـرده و معیارهـای به کاررفتـه در بـاغ ایرانـی را ناشـی از 
مذهـب و جهان بینـی مـردم ایـران نسـبت بـه طبیعـت می دانند.

دارد  دینـی  باغسـازی، صبغـه ای  بـا  مرتبـط  نمادیـن  »مفاهیـم 
از صفـات بهشـت آرمانـی آییـن حاکـم  و ویژگی هـای خـود را 
الگوهـای  بـه  تفاوت هاسـت کـه  بـر جوامـع می گیـرد و همیـن 
کالبـدی متفـاوت در هـر برهـه از زمـان می انجامـد« )حمزه نژاد، 
سـعادت جو و انصـاری، 1393، 57(. در مـواردی نیـز ایـن اصـول 
در نتیجه گیـری مباحـث بـه گونه بنـدی باغ هـای ایرانـی منجـر 
شـده اسـت. »بـاغ ایرانـي در تاریخ هنر باغسـازی جهان با سـبک 
ویـژۀ خـود شـناخته مي شـود. اصـول شـکل دهندۀ آن بـا عمـر 
حداقـل 2500 سـال کـه از آثـار باستان شـناختی برمی آیـد، طی 
اسـت.  بـوده  متعـددي  نوشـته های  موضـوع  معاصـر  دهه هـای 
نوشـته هایی کـه اغلـب به توصیـف، تحسـین و در بهتریـن حالت 
بـه طبقه بنـدي شـکلي از گونه هـاي بـاغ ایرانـي پرداخته اسـت« 
اقتصـادی،  دالیـل  می رسـد  نظـر  بـه   .)58  ،1384 )منصـوری، 
سیاسـی، حکومتـی و همچنیـن تفرجـی در شـکل گیری باغ هـای 
تاریخـی عـاوه بـر دلیـل مذهبـی نیـز نقـش داشـته اند. عمـدۀ 
نوشـته های پیرامـون باغ هـای ایرانـی حـول اعتقـادات ادیـان و 
تصـور آنهـا از بهشـت اسـت و می تـوان نتیجه گیـری کـرد کـه 
باغ هـا بـا اینکه براسـاس اعتقادات معنوی شـالوده ریزی شـده اند، 

امـا به نحـوی طراحـی شـده اند کـه نیازهای مـادی انسـان ها اعم 
از تفـرج، خودنمایـی و جلوه گـری شـکوه، قـدرت و حتـی میل به 
کشـت و زرع را نیـز برطـرف کننـد. ذکـر این نکته الزم اسـت که 
اکثـر ایـن تحقیقـات حتـی در حوزه های دینـی یا تجزیـۀ عناصر 
بـاغ راه را بـرای درک بهتـر مفهـوم ایـن کهن الگـو همـوار کـرده 

ست. ا

باغ ایرانی مبنای طراحی امروزی
امـروزه نیـاز انسـان بـه برقـراري ارتباط بـا طبیعت، موجب شـده 
کـه در جوامـع، طبیعـت به مثابـۀ میـراث فرهنگـي تلقـي شـود. 
در میـان عناصـر طبیعـی، آب و گیـاه اهمیت بیشـتري داشـته و 
سـایر عناصـر را تحت تأثیـر قرار مي دهنـد. »ترکیب هوشـمندانۀ 
آب و گیـاه در فضاسـازي باغ هـاي ایرانـي نشـان دهندۀ رعایت هر 
سـه رویکـرد مفهومي، کارکردي و زیباشـناختي اسـت« )زمانی و 
لیلیـان، 1388، 25(. از ایـن رو می تـوان ایـن باغ هـا را به عنـوان 
بـه کار بسـت  از آب و گیـاه  به کارگیـری مناسـب  الگـو جهـت 
و بـا اسـتفاده از سـایر معیارهـای بـاغ ایرانـی چون»محصوریـت، 
گسـتردگی و هندسـه کـه بـاغ ایرانـی را واجـد حس مـکان )روح 
مـکان( می کننـد« )مدقالچـی، انصـاری و بمانیـان، 1393، 25(، 
و  کهن الگـو  ایـن  زیباشناسـی خـاص  از سـویی  کـرد.  اسـتفاده 
تقویـت  در  می توانـد  آن  از  به جامانـده  مطلـوب  ذهنـی  تصویـر 
ارتبـاط بیـن شـهروندان و طبیعـت بـه کار آیـد. زیـرا منصـوری 
ویـژه  زیباشناسـی  ایـن  سـازندۀ  را  عناصـر  ایـن   )58  ،1384(
می دانـد و معتقـد اسـت »در بررسـی تطبیقـی آثـار برجای مانـده 
از بـاغ ایرانـی، از قدیمی تریـن آنهـا در پاسـارگاد مربـوط به عصر 
هخامنشـی تـا سـدۀ گذشـته کـه آخریـن نمونه هـای مبتنـی بـر 
سـنت باغسـازی ایرانـی پدیـد آمـد، عناصـر مشـترکی را می توان 
یافـت کـه مقدمۀ زیبایی شناسـی بـاغ ایرانـی را شـکل می دهد«. 
در تمامـی نظراتـی کـه پیرامـون بـاغ ایرانـی مطرح شـده، هنـوز 
از آن به عنـوان یـک تجربـۀ موفـق در تاریـخ منظـر ایـران یـاد 
می شـود و براسـاس ایـن عملکـرد مطلـوب در طـی دوران هـای 
مختلـف، بـه احتمـال زیـاد می توانـد در عصـر حاضـر نیـز موفـق 
عمـل نمایـد. »بـاغ ایرانـی به عنوان نمونـۀ متعالی از منظـر ایران، 
تصویـر باورهـای انسـان ایرانی-اسـامی در بطـن تاریخ اسـت که 
علی رغـم نامایمـات، همچنـان به عنـوان الگویی موفـق از آن یاد 

می شـود« )مدقالچـی، انصـاری و بمانیـان ، 1393، 25(.
نظـرات  از  استخراج شـده  شـاخص های  و  معیارهـا  براسـاس 
متخصصیـن ایـن حـوزه در ادامه به بررسـی اجمالی ایـن معیارها 
بـوده  مختصـر  به صـورت  بررسـی  ایـن  شـد.  خواهـد  پرداختـه 
و کلیـت هـر مفهـوم را در بـر می گیـرد. اسـاس ایـن مقالـه بـر 
علت یابـی عـدم توفیـق بوسـتان های معاصـر شـهر تهـران اسـت 
کـه نگارنـده آن را ناشـی از عدم پیروی از اسـلوب منظر گذشـته 

می دانـد.



انعطاف پذیری ویژگی بارز باغ ایرانی برای بهره گیری از آن در دورۀ معاصرمهدی فاطمی

9 10شمارۀ 58بهار 1401

وحدت •
بسـیاری از صاحب نظـران وحـدت بیـن عناصـر باغ ایرانـی را دلیل 
شـاخص بودن بـاغ ایرانـی می داننـد. ایـن تعابیـر هندسـۀ حاکم بر 
بـاغ ایرانـی را به عنـوان عامـل وحدت دهندۀ عناصر باغ در سـاختار 
راست گوشـۀ آن قلمـداد می کننـد. از ایـن رو یکی از مشـخصه های 
اصلـی بـاغ ایرانـی کـه آن را از دیگـر انـواع باغ ها متمایـز می کند، 
هندسـۀ مستطیل شـکل، اسـتفاده از خطوط مسـتقیم و تقسیمات 
چهارتایـی در سـاخت برخـی نمونه هـای آن اسـت. برخـی نظـام 
هندسـۀ راست گوشـه را مختـص بـاغ ایرانی می دانند و عـده ای نیز 
بـا دقـت در جزئیات، طرح چهاربخشـی یا دوبخشـی را در هندسـۀ 
بـاغ ایرانـی هویـدا می بیننـد. در ایـن مجـال برخـی از تغییـرات 
مرتبـط بـا طراحـی پان، محـور، کوشـک و جانمایی بـاغ در طول 

تاریـخ مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت.
هندسۀ پالن و تعابیر مختلف از آن •

به طـور عـام چهاربـاغ به عنـوان نمـاد هندسـۀ بـاغ ایرانـی معرفـی 
شـده اسـت. برخـی سـابقۀ ایـن الگـو را در ادیـان قبـل از اسـام 
دانسـته اند و نقـوش باقی مانـده از دوران ساسـانیان را دلیـل وجود 
آن می داننـد. اردالن و بختیـار )1380، 137( در مـورد ایـن طـرح 
می گویـد: »طـرح چهاربـاغ ساسـاني به صـورت چلیپایـي بـود کـه 
نمـاد تربیعـات چهارگانـه عالم انـد«. پـوپ نیـز بـدون اشـاره بـه 
نمونـه اي از ایـن باغ هـا مي گویـد: »یـک تقاطـع بـا زاویـۀ قائمه با 
محورهـا وجـود داشـت کـه منظـر اصلي )قصـر( در محـل برخورد 
آنهـا قـرار گرفتـه بـود« (Pope, 1997, 1429). »ویلبـر نیـز بـدون 
ارائۀ  هیچ سـندي و تنها با اشـاره به کاسـۀ سـفالي، چهارباغ سـازي 
بـه دورۀ ساسـاني نسـبت مي دهـد« )منصـوری 1389، 25(. را 

افـرادی کـه بـه بحـث در مـورد باغ هـاي ایرانـي پـس از اسـام 
پرداختنـد آن را ادامـۀ طـرح رسـمي چهارباغ دانسـته اند. »فاتحان 
مسـلمان، بعد از برگزیدن مکانی، آنجا را به چهار قسـمت تقسـیم 
کـرده و از سـنت پردیس هـاي ساسـاني و چهارباغ هـاي آن پیروي 
به دنبـال  نویسـندگان  »اغلـب   .)32  ،1383 )فقیـه،  مي کردنـد« 
قرابـت ایـن الگـو بـا اندیشـه ها و آموزه هـاي اسـامي بـراي تأییـد 
نظـر خـود بوده انـد؛ لذا وجـود چهار نهر بهشـتي توصیف شـده در 
قـرآن پذیـرش ایـن الگـو را باورپذیرتر سـاخته اسـت« )منصوری، 
1389، 26(. به عنـوان مثـال لبیـب زاده و همـکاران در مقالـۀ خود 
ظهـور تقسـیمات چهاربخشـی را بـه مفاهیـم قرآنـی ربـط داده و 
آن را مـاک ظهـور ایـن الگـو می دانـد: »پـس از ورود اسـام و بـا 
تکیه بـر مفاهیـم قرآنـي تقسـیمات چهاربخشـي در پـان باغ هـای 
ایرانـي ظهـور پیـدا کـرده اسـت« )لبیـب زاده، حمزه نـژاد و خـان 
محمـدی، 1390، 10(. مهـوش عالمـی  بـا ترسـیم بـاغ توصیفـی 
ترکیبـي  و جوي هـا  اسـت کـه »معابـر  معتقـد  ارشـادالزراعه  در 
راست گوشـه بـا شـبکه اي شـطرنجي را شـکل مي دادنـد؛ امـا الزاماً 

چهاربخشـی نبوده انـد« )عالمـی، 1387، 6(.
منصـوری چهاربـاغ را به عنـوان تنهـا یکـی از الگوهـای رایـج بـاغ 

مسـتقیم الخط  »هندسـۀ  دارد  اعتقـاد  و  می کنـد  تبییـن  ایرانـی 
بـاغ ایرانـي بـا محورهـا و طـرح کاشـت منظم با نـگاه بـه باورهاي 
ایرانیـان در مـورد عـدد چهـار، سـبب ایجـاد مفهوم چهارباغ شـده 
اسـت« )منصـوری، 1389، 28(. وی در مقالـۀ خـود بـا اسـتناد به 
اشـتباه اسـتروناخ و تبدیل محـور خط چین به محور واقعی توسـط 
هـاب هـاوس بـر ایـن نکتـه تأکید می کنـد کـه چهارباغ یـک الگو 
در سـاختار بـاغ ایرانی اسـت و در جایـگاه خود قابل تحلیل اسـت. 
تصـور نظـام هندسـی بسـیار دقیـق در تقسـیم بندی کرت هـا و 
تقسـیم بندی بـر مبنـای نظـام چهاربخشـی بـاغ ایرانی بـا واقعیت 
آن در طـول تاریـخ فاصلـه دارد و آنچـه به نظر می رسـد قابل اتکاء 
و تـداوم باشـد اسـتفاده از نظـام راست گوشـه مبتنـی بـر خطـوط 
مسـتقیم اسـت کـه تقریبـاً در همـۀ گونه هـای بـاغ ایرانـی قابـل 
مشـاهده اسـت )تصویـر 1(. در آخریـن ادعاهـا در زمینـۀ هندسـۀ 
باغسـازی  »تاریـخ  کتـاب  در  متدیـن  ایرانـی،  باغ هـای  داخلـی 
جهـان« بـا بررسـی نظریـات و پیشـینۀ نحـوۀ سـازماندهی عناصر 
داخلـی بـاغ ایرانـی، آنهـا را بـه چهـار الگـوی کلـی در تصویـر 2 

می کنـد. تقسـیم بندی 
محور اصلی و گستردگی دید •

داشـتن نظـام هندسـی و اسـتفاده از خطـوط صـاف در راسـتای 
بـوده اسـت )تصویـر 3(.  ایرانـی  بـاغ  داشـتن دیـدی وسـیع در 
»سـاختار هندسـي بـاغ ایرانـي، محورهـاي مسـتقیم و هدفمنـد 

از تقسیمات چهاربخشی مدوالر.  نمونه ای  به عنوان  باغ گلشن طبس  تصویر 1. 
مأخذ: خوانساری، یاوری و مقتدر، 1383.
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را تعریـف مي کنـد کـه براسـاس تحقیقـات روان شناسـي محیـط، 
این گونـه مسـیرها، احسـاس هـدف دا بـودن، تأمل و اکتشـاف را به 
انسـان مي دهـد« )شـاهچراغی، 1388، 78(. »از آنجایـی کـه ایـن 

محـور نقـش اساسـي در ایجـاد پرسـپکتیو دارد، بـاغ را طوالني تـر 
مي افزایـد«  روانـي  لحـاظ  از  بـاغ  وسـعت  بـه  و  مي دهـد  جلـوه 
نمایـش  صـدد  در  بی آنکـه  »محـور   .)10  ،1392 )حیدرنتـاج، 
بـا بهره گیـری از همـۀ  از بـاغ باشـد،  منظـره ای پرداختـه شـده 
امکاناتـی کـه پرسـپکتیوهای مجـازی و ساخته شـده در فضا فراهم 
مـی آورد، چشـم اندازی بی انتهـا به وجـود مـی آورد. خیابـان بـاغ؛ از 
پاسـارگاد به صـورت میدانگاهی کشـیده در برابر کاخ تا باغ شـازدۀ 
ماهـان، به شـکل معبـری باریـک و باغ هـای بیرجند، فاقـد حضور 
آب، صـور گوناگونـی بـه خود می گیـرد« )منصـوری، 1384 ، 59(.

محـور بـاغ ایرانـی جـدای از اینکـه به عنـوان سـتون فقـرات کار 
می کنـد، در ایجـاد دیـد وسـیع نقـش دارد. ایـن وسـعت بـا توجه 
عمدتـاً  دیـد؛  خطـای  و  تاریخـی  باغ هـای  انسـانی  مقیـاس  بـه 
به صـورت مجـازی به وجـود می آمـد. بـه نظـر می رسـد هـدف از 
ایجـاد ایـن محورهـا، تأکیـد بر دیـد و منظر بیکـران اسـت. از این 
رو بـا کنـکاش در هندسـۀ باغ هـای ایرانـی، بـه محورها بـا طول و 
تناسـبات متفـاوت، نقش متفاوت در دو سـوی کوشـک، محورهای 
مـوازی بـا درجـۀ اهمیت هـای متفـاوت و ... برمی خوریم که نشـان 
از تغییـر و تحـوالت این عنصـر مهم و اصلی در سـاختار باغ ایرانی 
دارد. اکثـر باغ هـای خصوصـی ایرانی، بـا تکیه بر محـور اصلی، دید 
مطلوبـی را ارائـه می دهنـد و عمـدۀ فعالیت هـا و کانـون توجـه در 
ایـن مسـیر قـرار دارنـد؛ امـا در باغ هایی بـا کاربری عمومـی مانند 
فرح آبـاد و هـزار جریـب در اصفهـان بـا محورهای طولـی و عرضی 
متعـدد و هـم اهمیـت مواجـه هسـتیم کـه نشـان از غلبـۀ گردش 
آزادانـه بـه جـای تمرکـز کانونـی دارد. همیـن امـر نشـان می دهد 
کـه عنصـر کلیـدی ماننـد محـور نیـز در وجـه عمومـی باغسـازی 
می توانـد دارای ارزشـی کمتـر از حالـت باغ هـای خصوصـی شـود 
و بـه نوعـی در برابـر انتظـاری کـه از بـاغ وجـود دارد انعطاف پذیر 
باشـد. بـه همیـن جهـت اسـتفاده از محور بـاغ ایرانـی در فضاهای 

تصویر 2. چهار قرائت متفاوت از الگوی باغ ایرانی. مأخذ: متدین، 1396.

تصویر 3. محور اصلی باغ دلگشا. مأخذ: خوانساری، یاوری و مقتدر، 1383.
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سـبز شـهری معاصر با هـر دو رویکرد ایجـاد تمرکز و دیـد بیکران 
و یـا گـردش آزادانـه می توانـد مـورد اسـتفاده قـرار بگیرد.

کوشک و نظرگاه •
کارکـرد  بـر  عـاوه  ایرانـی  باغ هـای  در  کوشـک  بنـای  سـاخت 
سـکونتی، دالیـل منظریـن قوی تری داشـته اسـت )تصویـر 4(. به 
قـول میرسـلیم »کوشـش بـر ایـن بوده اسـت کـه سـاختمان هاي 
داخـل بـاغ در محلـي برخـوردار از بهترین چشـم انداز قـرار گیرد« 
شـرایط  چـه  اگـر  بـاغ  طراحـي  در   .)590  ،1375 )میرسـلیم، 
زمیـن بسـیار تعیین کننـده اسـت، ولـي تعییـن جایگاه کوشـک و 
چشـم اندازها مي توانـد کامـًا آگاهانـه، نمادیـن و معناگـرا باشـد. 
نظریاتـی مبتنـی بـر عقایـد آیینـی در مـورد حضـور کوشـک در 
بـاغ ایرانـی وجـود دارد و کوشـک ها را به عنـوان نمـاد تمثیلـی از 
غرفه هـای بهشـتی وعـده داده شـده بـه مؤمنیـن تلقـی می کننـد. 
»غرفـه، نام باالترین منزل های بهشـت اسـت. بنابرایـن غرفه دارای 
هوایـی لطیف تـر، مناظـر بهتر و محلی آرام تر برای سـکونت اسـت. 
غرفه هـای کوشـک در باغ ایرانی این ویژگی های بهشـتی را کسـب 

کـرده اسـت« )انصـاری، 1378، 109(.
ایـن بنـا ممکن اسـت در مواردی کاربری سـکونتی نداشـته باشـد 
و تنهـا به عنـوان یـک نظـرگاه از آن اسـتفاده شـود. بـا بررسـی 
معمـاری تخـت جمشـید و معبـد آناهیتـا کنـگاور و ... در می یابیم 
کـه ایجـاد بنـا در ارتفـاع و حتـی قـراردادن آن بـر روی صفه های 
دست سـاز هدفـی واالتـر از ارج دادن بـه بنـا بوده اسـت. هدف مهم 
ارائـۀ دیـد منتخـب به ناظـر اسـت. جایگاه ارائـۀ این دیـد مطلوب 
در دوران هـای مختلـف از ایوان هـا تـا کوشـک ها تغییر شـکل داده 
اسـت. با بررسـی موقعیت کوشـک در باغ، نوع معماری و سـاختار 
بنـای آن می تـوان بـه ایـن جمع بنـدی رسـید کـه کوشـک ها بـه 
لحـاظ موقعیـت تابـع دیـد و منظـر مطلوبـی بوده انـد کـه ناظـر با 
قرارگیری در آنها می توانسـته در باغ داشـته باشـد. از لحاظ شـکل 
و سـاختار نیـز کوشـک ها تابـع نـوع و میـزان سـکونت در خـود 
بوده انـد و بـه نوعـی عملکـرد فضاهـای داخلـی آن از انتظاراتـی 
کـه بـرای سـکونت در آن بـوده اسـت، نشـئت می گرفته اسـت. در 

برخـی باغ هـا همچـون چهل سـتون اصفهـان نقش ایوان کوشـک 
به عنـوان نظرگاهـی بـا دیـد وسـیع فـرم و جهت گیری کوشـک را 
توجیـه می کنـد و در باغـی مثـل هزارجریـب نیـز براسـاس ادعای 
همایونـی و ولـی بیـگ )1400، 19( چنـد گونـه سـاختمان وجود 
داشـته - و بـه جـز کوشـک اصلـی که در میـان باغ جای داشـته و 
مرتفع تریـن سـاختمان بـوده، کوشـک ها و سـاختمان های دیگری 
نیـز در بـاغ وجود داشـته اسـت کـه نشـان می دهد کوشـک صرفاً 
بنایـی بـا خاصیـت خدمات دهـی نبـوده و بـرای ایـن کار در باغ هـا 
بـه فراخـور، سـاختمان هایی تعبیـه یا افـزوده شـده اند.عمده نقش 
کوشـک در بـاغ بـه خاصیـت نظرگاهـی آن برمی گـردد کـه تعداد 
طبقـات، تعـداد و شـکل ایـوان و زوایـای قرارگیـری آن نسـبت به 
بـاغ و محورهـای آن ایـن امـر را بیـش از پیـش آشـکار می کنـد. 
از ایـن رو اسـتفاده از سـاختمان به عنـوان کوشـک در بوسـتان های 
معاصـر می توانـد جـای خود را بـه نظرگاه با شـکل و هندسـه های 
متفـاوت داده و نقـش خدماتـی بناهـای موجـود در بـاغ نیـز بـه 
کارکردهـای خدماتـی و فرهنگـی در بوسـتان ها تبدیـل شـود. بـه 
همیـن جهـت موقعیت کوشـک در تاقـی محورها و نقـاط کلیدی 
بـاغ در زمـان حـال نشـان دهندۀ نقطـۀ مناسـب بـرای یافتـن دید 
مطلـوب اسـت کـه می توانـد بـا راهبردهـا و اقدامـات متفاوتـی که 

در آن سـاختمانی بـه انـدازۀ کوشـک وجود نـدارد، تقویت شـود.
مکان یابی باغ •

به دلیـل نیـاز اولیـۀ باغ هـا بـرای آبادانی بـه آب، مکان یابـی آنها در 
مظهـر قنات هـا و یـا سرچشـمه ها کامـًا منطقـی به نظر می رسـد 
)تصویر 5(. به  همین جهت آب دائمی  شـرط الزم برای احداث باغ 
ایرانـی اسـت. »در گذشـتۀ دور آب موردنیاز برای احـداث باغ تنها 
از چشـمه های طبیعـی فراهـم می شـده اسـت« )انصـاری، 1378، 
46(. شـیب زمیـن نیـز در شـکل گیری بـاغ تأثیـر داشـته اسـت. 
یکـی از علـل ایـن امـر امـکان حرکـت آب در میـان بـاغ به شـکل 
طبیعـی اسـت. عـاوه بر ایـن زمین شـیب دار موجـب جهت گیری 
هندسـی بـاغ نیـز می شـود. »وجـود زمیـن شـیب دار، شـرط الزم 
دیگـری بـرای آبیـاری بـاغ بـوده و جهـت بـاغ بـر همیـن اسـاس 
شـکل می گیـرد« )همـان، 155(. مکان یابـی و موقعیـت سـاخت 
یـک بـاغ ایرانـی متأثـر از شـیب زمیـن، منبع آب رسـانی بـه باغ و 
... بـوده اسـت. در اغلـب مـوارد باغ ایرانی در بسـتری خالی شـکل 
می گرفتـه و نیـازی بـه هماهنگـی با محیـط انسان سـاخت اطراف 
خود نداشـته اسـت. هندسـۀ کلـی مستطیل شـکل و راست گوشـۀ 
بـاغ نیـز در تضـاد با محیـط طبیعـی اطـراف خودنمایـی می کرده 
اسـت. در ایـن حالـت سـاخت ایـن هندسـۀ خـاص کـه به عنـوان 
کهن الگـوی بـاغ ایرانـی شـناخته می شـود، امـری بدیهـی و سـاده 
بـوده اسـت. در مـواردی خاص و تحـت تأثیر توپوگرافـی زمین باغ 
شـیبدار می شـده یـا در مـواردی نـادر ماننـد چهاربـاغ اصفهان در 
حاشـیۀ رودخانـۀ زاینـده رود، فرم هـای طبیعـی اطـراف بسـتر بـر 
ایـن هندسـه تأثیـر گذاشـته و آن را دگرگون کرده انـد )تصویر 6(.  تصویر 4. کوشک باغ هشت بهشت. مأخذ: نورانی، 1387.



انعطاف پذیری ویژگی بارز باغ ایرانی برای بهره گیری از آن در دورۀ معاصر

بهار 121401 شمارۀ 58

بنابرایـن ایجـاد این هندسـه در مـواردی که سـایت و موقعیت باغ 
امـکان ایجـاد آن را نـداده بـه تبعیت از بسـتر تغییر کـرده و اصرار 
بـر این هندسـه تا جایی کـه امکان پذیر بوده، وجود داشـته اسـت. 
در دورۀ معاصـر نیـز احیـای الگوی بـاغ ایرانی به مراتب سـاده تر از 
الگوهـای سـنتی دیگـر اسـت؛ زیرا ایـن الگو بنـا بر اتفاقـی خاص، 
هماهنـگ بـا سـاختار شـطرنجی و سـوارۀ محـور شـهرهای مدرن 
معاصـر اسـت و بـه راحتی در بلوک های شـهری قابـل جای گذاری 

اسـت. از سـوی دیگـر نزدیکی بـه منبع آب بـرای آبرسـانی باغ در 
حـال حاضـر به عنوان یکـی از عوامل مکان گزینی بوسـتان شـهری 
در اولویـت نیسـت و شـبکه های آب رسـانی شـهری ایـن علـت را 

بی اثـر کرده اسـت.
تقارن و تعادل •

از تقارن در معماری سـنتی ایران به اشـکال مختلف اسـتفاده شده 
اسـت. بـاغ ایرانـی نیز از این اصل مسـتثنی نیسـت. ایـن تقارن در 
هندسـه و شـیوۀ کاشـت درختان مشـهود اسـت. »ایرانیان از دورۀ 
 هخامنشـیان میـل بـه ایجـاد باغ هـاي منظـم بـا تکـي  بـر خطوط 
 .(Pechere, 1982, 20) »مسـتقیم و کاشـت هاي قرینـه داشـتند
مسـیرها، جوی هـا،  طرفیـن  ورودی هـا،  سـاختمان ها،  »کرت هـا، 
آبنماهـا، بسـیاری از گیاهان و کلیت باغ عمومـاً جلوه های متنوعی 
از تقـارن را بـه نمایـش می گذاشـته اند« )نقـی زاده، 1392، 8(. بـا 
بررسـی پـان اغلـب باغ هـای ایرانی؛ تقـارن در کلیت هندسـۀ آنها 
قابـل تشـخیص اسـت. محـور تقـارن در عمـدۀ باغ ها همـان محور 
اصلـی بـاغ اسـت و »کوشـک به عنـوان اصلی تریـن بنـای بـاغ بـر 
روی محـور تقـارن آن قـرار می گیـرد« )حیدرنتـاج، 1389، 89(. 
کوشـک ها بـا قرارگیـری در مرکـز هندسـی بـاغ در تکمیـل تقارن 
آن نقش بسـزایی دارند. در بررسـی هندسـۀ بسـیاری از پان های 
بـاغ ایرانـی ماننـد هشـت بهشـت و فیـن، تقـارن به صـورت کلـی 
قابـل مشـاهده و درک اسـت. امـا در برخـی اوقات جـدای از تقارن 
موجـود در دو سـوی محـور اصلـی، بـا دورشـدن از ایـن محـدوده 
میـزان الـزام بـه تقـارن کاهش یافته و عمومـاً باغ بیشـتر از کارکرد 
و سـایر مقتضیـات خـود بـه جـای پایبنـدی بـه تقـارن تبعیـت 
می کنـد. در جاهایـی کـه ایـن تقارن در هندسـۀ کرت ها به چشـم 
می خورنـد، پوشـش گیاهـی اطـراف ایـن کرت هـا در ایجـاد تقارن 
نقشـی اساسـی دارنـد و داخـل کرت هـا ایـن تقـارن در اسـتفاده 
از گیاهـان مشـابه بـه چشـم نمی خـورد. بنابرایـن تقـارن در بـاغ 
ایرانـی در نقـاط کلیـدی ماننـد مرکز و محـور اصلی وجـود دارد و 
خـرد فضاهـای منتج از هندسـۀ متقارن دارای شـخصیت و کارکرد 
منحصربه فـرد خـود هسـتند؛ بـه همیـن دلیـل می تـوان تقـارن را 
بـر حسـب ضـرورت و ویژگی های بسـتر یک فضای سـبز شـهری، 
در کلیـت هندسـه، صرفـاً در دو سـوی یـک محور یا اطـراف مرکز 
در نظـر گرفـت یـا حتـی در صورت لـزوم از آن چشم پوشـی کرد و 
تنهـا بـا ایجاد دید متقـارن با عناصـری مانند درختـان اکتفا نمود. 
بـا توجـه بـه توضیحـات ارائه شـده، جـزء فضاهـای بوسـتان های 
شـهری نیـز می توانند عاوه بر نقشـی که در هندسـۀ متقـارن ایفا 
می کننـد، در عملکـرد و کارکـرد خـود کامًا مسـتقل عمل کرده و 
الزامـی در تکـرار فضاهـای مشـابه به واسـطۀ حفظ تقارن نیسـت و 
ایـن متقارن بـودن در حد شـکل و هندسـۀ کلی در باغ هـای ایرانی 

کفایـت می کرده اسـت.
امنیت و محرمیت •

تصویـر عمومـی  کـه از بـاغ ایرانـی در اذهـان وجـود دارد، محوطۀ 

به هم و چشمۀ سلیمانیه.  نو )فین( نسبت  باغ  و  باغ کهنه  تصویر 5. موقعیت 
مأخذ: تریوه، 1389.

تصویر 6. راست: نقشۀ ترسیمي از چهارباغ اصفهان از دونالد ویلبر. مأخذ: ویلبر، 
شاردن.  توصیفات  براساس  دوران صفوی  در  چهارباغ  محور  1348، 85؛ چپ: 

مأخذ: رضاییان و کابلی، 1391.
بیرونی سایت در چهارباغ  با عوامل  باغ در برخورد  تغییر هندسه راست گوشه 

اصفهان به دو روایت مشهود است.
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محصـور بین دیوارهاسـت. این حصـار به دالیل مختلفـی احداث و 
هماننـد دیگـر عناصر بـاغ در دوران های مختلف دچار تحول شـده 
اسـت. در منابـع زیـادی بـاغ ایرانـی را بـه بهشـت تشـبیه کرده اند 
)تصویـر 7(. در متـون زرتشـتی از بهشـت بـه معنـای فـردوس یاد 
شـده اسـت کـه کاوس هـردوگ »کلمۀ فـردوس در زبان فارسـی 
را بـه معنـی باغ محصـور می داند« )هـردوگ، 1376، 49(. گروهی 
دلیـل وجـود دیـوار در پیرامـون بـاغ را ناشـی از اقلیم دانسـته اند. 
»دیـوار در بـاغ ایرانـی بـر مفهـوم عمیقی داللـت دارد کـه عبارت 
اسـت از انکشـاف آب بـرای آفرینـش جهانی انشـایی در اقلیم گرم 
و خشـک ایـران« )مسـعودی، 1382، 303(. بررسـی نمونه هـای 
تاریخـی، نظـر فـوق را بـا تردیـد مواجـه می سـازد. اکثـر باغ هـا 
صرف نظـر از اقلیمـی  کـه در آن قـرار گرفته انـد، محصورنـد. بـاغ 
شـاهزاده یـا فیـن در میـان کویـر همان طـور در حصـار پیچیـده 
شـده اند کـه بـاغ صفی آبـاد در دل جنـگل یـا بـاغ جهان نمـا در 

مرکـز شـهر )تصویر 8(.
در جـای دیگـر حصـار باغ را ناشـی از دو عامل اعتقـادی و کاربری 
اخاقـاً  نه تنهـا  کـه  بـوده  حـدود، حصارهـای  »ایـن  دانسـته اند. 
دیگـران را از ورود بـه آنهـا بـاز می داشـته کـه بنـا بـه مـورد از 
ارتباطـات بصری و حتی شـنیداری بین دو فضای مجاور جلوگیری 
می کردنـد« )نقـی زاده، 1392، 8(. درونگرایـی و محرمیت باغ های 
دوران اسـامی، تابعـی از توصیفـات قرآنـی دربـارۀ بهشـت بـوده 
اسـت. در سـورۀ زمـر، آیـۀ 73 بـا ذکـر باغ هـای بهشـتی بـه ایـن 
نیکـوکاران، درهـای  ورود  در هنـگام  کـه  اشـاره می شـود  نکتـه 
بهشـت گشـوده می شـود و نگهبانـان به آنهـا می گویند: »سـام بر 
شـما!...  داخل بهشـت شـوید و جاودان بمانید« )مکارم شـیرازی و 
همـکاران، 1353، 553(. ایـن امـر اشـاره دارد که باغ های بهشـتی 
دارای درهـای گوناگونی هسـتند که در باغسـازی ایرانی، به صورت 
و  دیـوار  بـاغ،  در  می آیـد.  در  نمایـش  بـه  کالبـدی  محصوریـت 
سـردرهای ورودی در تأمیـن  امنیـت نقـش اساسـی داشـته اند. به 

همیـن دالیل اسـت کـه اکثر باغ هـای ایرانی برای مقابلـه با عوامل 
محیطـی دارای دیوارهـای بلنـد شـده اند و مقابله با عوامل انسـانی 
بعضـی از باغ هـا را بـه قلعه هایـی در مناطـق مسـطح تبدیـل کرده 
اسـت. از ایـن رو هـر زمـان متغیرهای مخـل امنیـت کاهش یافته و 
یـا امنیت سیاسـی یا محیطی فراهم شـده، از شـدت ایـن حریم ها 

کاسـته شـده است.
شـد  موجـب  صفویـان  دوران  در  فراهم شـده  سیاسـی  »امنیـت 
باغ هـای تجیـر به عنـوان باغ هایـی بـا دیـوار مشـبک ایجاد شـود« 
)انصـاری، 1378، 187(. امـا شـاهچراغی وجـود امنیـت را تنهـا 
باغ هـا  عمومی شـدن  وجـه  وی  نمی دانـد.  حصـار  حـذف  شـرط 
در دوران صفویـه را دلیـل ایـن شـفافیت در جداره هـا می دانـد: 
»مشبک سـاختن دیوارهـای باغ هـا سـبب می شـد تا عابـران داخل 
بـاغ را ببیننـد« )شـاهچراغی، 1387(. عامـل امنیـت بـه تنهایـی 
نمی توانـد دلیـل وجـود حصـار را توضیـح دهـد چراکـه باغ هـای 
شـاهان در مناطـق حفاظت شـده، همچـون عباس آباد نیـز محصور 
بوده انـد. حتـی در باغ هایـی بـا هـدف اسـتفاده عمومـی در دوران 
صفـوی ماننـد فرح آبـاد و هزار جریب شـاهد وجود حصـار و دیوار 
هسـتیم. از ایـن جهـت می تـوان هـم موضـوع تأمین امنیـت و هم 
موضـوع محرمیـت در بـاغ ایرانـی گاه بـا دیوارهـای بلنـد و قلعـه، 
گاه بـا چینـه ای کوتـاه و گاه بـا دیوارهـای مشـبک تأمیـن شـده و 
روش هـای مـورد اسـتفاده بسـته بـه اقلیم، میـزان امنیـت و زمان 
سـاخت تغییـر کـرده اسـت را دلیـل وجودی آن دانسـت. بـا توجه 
بـه تغییـر و تحـوالت حصـار بـاغ می تـوان بـرای آن یـک نقـش 
حداقلـی به عنـوان حریـم قائـل شـد. امـا در دورۀ معاصـر معنـای 
ایجـاد امنیـت در یـک فضـای عمومی کامـًا متحول شـده و عمًا 
شـفافیت و عـدم محصوریـت در افزایـش احسـاس امنیـت نقـش 
بـازی می کننـد. بـه همیـن دلیل شـاید حصـار باغ هـای ایرانی در 
دوران معاصـر جایگاهـی نداشـته باشـند و حتـی مسئله سـاز نیـز 
باشـند. امـا ممکن اسـت در برخی مـوارد از آن بـرای تعیین حدود 

تصویر 8. دیوار مشبک اطراف باغ شازده ماهان. مأخذ: نورانی، 1387.تصویر 7. سر در باغ شازده ماهان. مأخذ: نورانی، 1387.
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بوسـتان یـا هدایـت کاربران به سـمت ورودی های خاص اسـتفاده 
نمـود و در مـورد شـکل و شـمایل آن نیـز قطعـٌا می توانـد تـا حـد 
یـک نشـیمنگاه سراسـری بـا ارتفـاع کـم که بـا پیاده روی حاشـیۀ 

بوسـتان نیـز کار می کنـد، تقلیـل پیـدا کنـد.
مردم واری و پرهیز از اسراف •

تناسـبات مبتنـی بـر مقیاس انسـانی یک اصـل در معمـاری ایران 
اسـت. در باغ هـای ایرانـی تناسـبات به گونـه ای اسـت کـه هنـگام 
نیـاز بـه داشـتن دیـد و منظر وسـیع، کوشـک بنـا به صـورت چند 
طبقـه یـا در محـل مرتفـع بـاغ ساخته شـده تـا در دیـد مطلـوب 
خللـی ایجـاد نگـردد و از طرفـی بـرای تأمیـن نیـاز بـه امنیـت، 
حصـار دور بـاغ بـا تناسـبات انسـانی تعبیـه شـده اسـت. بـا توجه 
بـه اسـتنباطی که از نوشـته های اسـتاد پیرنیـا می شـود، در منظر 
ایرانـی نیـز فضاها و کریدورهای بصری براسـاس تناسـبات انسـانی 
شـکل گرفته انـد )پیرنیـا، 1373(. در مقایسـۀ ایـن منظـر بـا دیگر 
گونه هـای باغسـازی در می یابیـم کـه در باغ هـای ایرانـی به دلیـل 
حفـظ تناسـبات و مقیـاس انسـانی، ابعـاد و فاصله هـا به گونـه ای 
اسـت کـه انسـان بـه راحتـی می توانـد در بـاغ گـردش کـرده و به 
درک مشـخصی از فضـا دسـت یابـد.»در ارزش هـای دینـي نیـز 
همچـون اجتنـاب از اسـراف توجـه ویـژه ای به  اندازه شـده اسـت. 
انسـان نیـز بـا رعایـت تناسـبات در ابعـاد فضـای ساخته شـده بـه 
دسـت خود سـعي دارد انـدازه و تـوازن را در محیط حفـظ نماید« 

)پورجعفـر و همـکاران، 1392، 10(.
در مـورد پرهیـز از اسـراف فعالیت هایـی مانند کشـت گیاهان مثمر 
و بومی و همچنین اسـتفادۀ معقول از آب براسـاس میزان وجود آن 
در منطقـه قابل ذکر هسـتند. »سـازندگان بـاغ ایرانـي، از بیهودگي 
پرهیـز کـرده، از گل هـا اسـتفادۀ منطقـي داشـتند و هیچـگاه بدون 
 .(Alexander Clouston, 2007, 121) »دلیل چیزي را نمي کاشـتند
پایـداری طراحـی  نهایـت  در  ایرانـی  باغ هـای  بـه  همیـن جهـت 
شـده اند و نگهـداری آنهـا هزینـۀ چندانـی نداشـته اسـت. در نظـام 
سلسـله مراتبی شهرسـازی بـا عناوینـی ماننـد پارک هـا در مقیـاس 
شـهری، منطقـه ای و محلـه ای بـه وسـعت و مقیـاس پارک هـا و 
همچنیـن نـوع فعالیت های مندرج در آنها اشـاره می شـود؛ در حالی 
کـه در باغسـازی سـنتی ایـران، در مقیاس ها و وسـعت های مختلف 
از طریـق هندسـه و کرت بنـدی و تفکیـک فضایـی بـا اسـتفاده از 
نظـام سلسـله مراتبی، همـواره مقیـاس در حد و اندازۀ درک انسـانی 
و مـردم واری باقـی می مانـد و خوانایـی بـاغ بـا هـر نـوع مقیاسـی 
خدشـه دار نمی شـود. به همین جهـت چون اسـتفاده کنندۀ نهایی از 
بوسـتان های شـهری در هر مقیاس، شـهروندان هسـتند، می بایست 
نظـام تفکیـک سلسـله مراتبی مدنظـر قـرار گیـرد تـا از مقیاس های 
وسـیع غیرقابل درک در محیط شـهری اجتناب شـود. بدیهی اسـت 
سـایت های طبیعی بـا چشـم اندازهای بکر منظور ایـن مطلب نبوده 

و تنهـا بـه محیط های انسان سـاخت وسـیع اشـاره دارد.
مسـائلی ماننـد توجـه کمبـود آب، اسـتفاده از گیاهـان سـایه انداز و 

... به عنـوان جلوه هـای پایـداری به دلیـل مصـرف انـرژی کمتـر یـا 
هزینه هـای نگهـداری پاییـن، در قـرن اخیـر مـورد تأکیـد بوده انـد. 
بـا نگاهـی بـه گذشـته در باغ هـای ایرانـی در می یابیم که اسـتفاده 
از مواهـب طبیعـی بـرای سـاماندهی فضایی بـاغ متأثـر از فراوانی و 
هزینـۀ انجـام کار بـوده و بـر همین اسـاس تنوع حضـور یک عنصر 
ماننـد آب در باغ هـای ایرانـی از حـذف آن در باغ هـای خراسـان در 
شـرق ایـران بـه اسـتفاده از آن در مقیـاس دریاچه در بـاغ ایل گلی 
در غـرب ایـران متفـاوت اسـت. بـه همین جهـت اسـتفادۀ بهینه از 
یـک عنصـر مدنظـر بوده کـه با اصـول پایـداری نوین کامـًا انطباق 
دارد. بـه همیـن جهـت مسـائلی ماننـد عـدم اسـتفاده از آب یـا 
گیاهـان پوششـی بـا راندمـان آب مصرفی بـاال، قرن ها پیـش در باغ 
ایرانـی حل شـده و ایـن باغ هـا براسـاس اقلیـم قرارگیـری به صورت 
تقریبـاً پایـدار طراحـی شـده اند و دوام بسـیاری از گونه هـا تاکنـون 

نشـان دهندۀ ایـن موضوع اسـت.
سادگی و تنوع •

سـادگی در طراحـی باغ هـای ایرانی بیشـتر از معماری اسـامی این 
سـرزمین قابـل لمـس اسـت. خلـق فضایـی بی آالیـش بـا ترکیـب 
عناصـری کـه در طبیعی تریـن شـکل خود اسـتفاده شـده اند، جای 
هیـچ پیچیدگـی و ابهامی  را بـرای مخاطب باقی نمی گـذارد )تصویر 
9(. نقـی زاده ایـن سـادگی را با مقایسـۀ باغ ایرانـی و دیگر گونه های 

تصویر 9. پان باغ ایل گلی تبریز. مأخذ: خوانساری، یاوری و مقتدر، 1383.
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هندسـی  فرم هـای  »برخـاف  می دهـد.  توضیـح  جهـان  در  بـاغ 
پیچیـده و البیرنتـی باغ هـای مغرب زمیـن، در باغ های ایرانی شـیوۀ 
کاشـت سـبب می شـده تا بـاغ از نظـر زیبایی و سـادگی بـا طبیعت 
بکـر تمایـزات جدی نداشـته باشـد« )نقـی زاده، 1392، 7(. »شـاید 
باغ هـای ایرانـی در ظاهـر طراحـی شـبیه به هم باشـند امـا با کمی 
موشـکافی در آنها، صورت های متنوع طراحی آنها آشـکار می شـود« 
)عائـی، 1388، 20(. باغ هـای ایرانـی بـه جهـت سـادگی قابلیـت 
خوانایـی باالیـی دارنـد و در دوران هـای مختلـف دارای تحوالتی نیز 
شـده اند. امـا ایـن تحـوالت درک کلـی ایـن باغ هـا را تحـت تأثیـر 
قـرار نـداده اسـت. ایـن تنـوع در عیـن حفـظ سـادگی شـاید دلیل 
مانـدگاری آن تـا عصـر حاضـر باشـد. بسـیاری این تحـوالت را الزم 
دانسـته و بـر به رسمیت شـناختن ایـن تحـوالت تأکیـد می ورزنـد. 
»مسـتندات متعـدد نشـان می دهنـد بـاغ ایرانـی قرن ها خـود را به 
اشـکال مختلـف بـاز تولیـد کرده انـد« )براتـی، 1390، 12(. »بـاغ 
ایرانـی در طـول عمـر تجربـی اش تمـام ویژگی هـای یـک پدیـده را 
داراسـت: دگرگونـی می پذیـرد و بر محیـط جامع انسـانی اثرگذاری 
می کنـد« )فامکـی، 1389، 662(. موضـوع سـادگی در بـاغ ایرانی، 
به عنـوان یکـی از اصـول طراحـی معماری ایرانـی، از جملـه رازهای 
مانـدگاری و خوانایی آن اسـت. وجود خوانایی در یک فضای وسـیع 
سـبب افزایش حس امنیت و درک سـریع مکان می شـود. به همین 
جهـت شـاید جـای سـادگی باغ هـای ایرانـی در طراحـی فضاهـای 
سـبز شـهری خالی باشـد. زیرا عمدتاً رویکرد طراحـی در این نوع از 
فضاهـا در دورۀ معاصـر به سـمت پیچیدگی و تنوع فرم ها و اشـکال 
رفته که خود سـبب ناخواناشـدن و به دنبال آن عدم رابطۀ دوسـویۀ 
انسـان مـدرن و طبیعـت شـده اسـت. بـه همیـن جهت سـادگی و 
بی آالیشـی در ارائـۀ طبیعـت در بـاغ ایرانی می تواند الگـوی طراحی 
امـروزی باشـد تـا از طریق آن پایـداری فضای مصنـوع باالتر رفته و 
در عیـن حـال ارتبـاط و خوانایـی آن نیز حفظ شـود. موضـوع تنوع 
در شـکل و هندسـه، چینـش عناصر، وسـعت و مقیـاس در باغ های 
ایرانـی، نشـان می دهـد کـه ایجـاد تنـوع جدید بـرای رفـع نیازهای 
مـادی یـا معنایی جدید، امـری بدیهی و پذیرفته شـده در الگوی باغ 
ایرانـی اسـت و سـاختار به ظاهـر قوام یافتـه و دارای چارچوب آن در 
گـذر زمـان تغییـر و تحـوالت زیـادی را بـه خـود دیـده و تنوع های 
گوناگونـی را برجـای گذاشـته اسـت. قطع سـیر تاریخی اسـتفاده از 
بـاغ مـا را از تنوع هـای جدیـدی که به واسـطۀ تکنولـوژی و نیازهای 
نویـن می توانسـت شـکل بگیـرد، محـروم سـاخته و بـه نوعـی ایـن 
انقطـاع تاریخـی سـبب تـرس از ایجاد تنـوع و تحول در ایـن الگوی 

منعطف شـده اسـت.

در  ایرانی  باغ های  در  موجود  معیارهای  جمع بندی 
گذر زمان

- سـاختار هندسـی کلـی الگـوی بـاغ ایرانـی در اغلـب نمونه هـا 
به دلیـل قرارگیـری در محیـط بکر و عـدم وجود عناصـر تأثیرگذار، 

مسـتقیم الخط و راست گوشـه اسـت اما در نظام سـاختاری داخلی 
بـاغ هندسـه ها متنـوع بـوده و بعضـی دارای طـرح چهاربـاغ، دو 
بخشـی، کشـیده و ... دارنـد. البتـه سـاختار کلـی نیـز بـه فراخـور 

بسـتر و بـرای هماهنگـی بـا محیـط اطـراف تغییر داشـته اسـت.
- در اغلـب باغ هـا محـور در تعامـل بـا کوشـک به عنـوان نظـرگاه، 
دیـد وسـیع و همه جانبـه ای را به مخاطـب ارائه می کنـد. اما وجود 
محورهـای مـوازی محـور اصلـی یا محورهـای فرعی متعـدد عمود 
بـر آن به عنـوان کریدورهـای عبـوری یـا تفرجـی در نمونه هـای 
عمومـی باغ مشـهود اسـت که خـود نشـان دهندۀ تبدیـل محور به 

مسـیر عبـور در ایـن گونـه از باغ هـای تاریخی اسـت.
- عمـدۀ باغ هـا محصـور بوده و ایـن محصوریت تابـع عواملی مانند 
اقلیـم، امنیـت و ... بـوده و تحـول زیادی به خود دیـده و در بازه ای 

از زمـان نقش آنها کمرنگ نیز شـده اسـت.
- میـزان و حجـم اسـتفاده از آب جاری در باغ ها متناسـب با اقلیم 
و میـزان وجـود آب دائمـی  در محل بوده اسـت. شـیوۀ نمایش آب 
نیـز در اشـکال متنـوع در باغ هـا براسـاس نـوع زیبایی شناسـی یـا 

کارکـرد منظرین آب دارای تنوع اسـت.
- در اغلـب نمونه هـا کاشـت درختـان و گیاهـان از نظـم دقیقـی 
تبعیـت کـرده و هندسـۀ کرت بندی، اسـتخوان بندی بـاغ را تعریف 

می کنـد.
بـر  بومـی  اسـتفاده شـده و سـعی  از مصالـح  باغ هـا  - در همـۀ 
کمتریـن دخالـت در بسـتر بـوده اسـت. عمـدۀ گیاهان ایـن باغ ها 

جـدای از نقـش منظریـن، مثمـر نیـز بوده انـد.
- باغ هـا بـه لحـاظ وسـعت دارای مقیاس هـای متفاوتـی هسـتند. 
تـا  کوچـک  خصوصـی  و  حکومتـی  باغ هـای  از  مقیاس هـا  ایـن 
باغ هـای عمومـی هزار جریبی متغیر اسـت و براسـاس نـوع کاربرد 

آن تغییـرات زیـادی بـه خـود دیده اسـت.
نشـان  ایرانـی  بـاغ  در  فـوق  شـاخصه های  و  ویژگی هـا  مجمـوع 
می دهـد که شـاخص های کلـی و البته سـازماندهی داخلـی آن در 
گـذر زمـان براسـاس مقتضیـات مادی، کارکـردی یا حتـی معنایی 

از خـود انعطـاف نشـان داده و تغییـر یافته انـد.

سابقۀ پیدایش بوستان های شهری 
بـر خـاف تصـور غالـب مبنـی بـر خصوصی بـودن باغ هـای ایرانی 
تـا اوایـل دورۀ پهلـوی و عدم اسـتفادۀ اقشـار مردم از ایـن فضاها، 
بنیـان  از فضـای سـبز عمومـی  در عصـر صفویـه  نمونـه  اولیـن 
گذاشـته شـد. »باغ هـای همچـون هـزار جریـب، فضاهای شـهری 
همچـون خیابان چهارباغ، تاالرهای چهل  سـتون و هشـت بهشـت 
نمونه هایـی از ایـن فضاهـا بوده انـد. براسـاس نوشـته ها ایـن باغ ها 
در برخـي روزهـا بـر روي مـردم باز بوده اسـت« )متدیـن، 1389، 
59(. »واژۀ پـارک، نخسـتین بـار در عصـر ناصرالدین شـاه به دایرۀ 
واژگان شهرنشـینی ایـران وارد شـد. در ایـن دوره فضاهـای نوینی 
در شـهر پدید آمد که از همان زمان در مدارک، اسـناد و نقشـه ها 
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پـارک نامیده شـدند« )مجلسـی کوپایـی، انصاری، بمانیـان و فخار 
تهرانی، 1392، 3(. »از طرح بوهلر برای گسـترش تهران در دوران 
ناصـری، نقشـۀ نسـبتًآ کاملـی توسـط عبدالغفارخـان نجم الملـک 
ترسـیم شـد« )سـعیدنیا، 1388، 227(، )تصویـر 10(. »در ایـن 
نقشـه، مشـخصاً از سـه فضـا با عنـوان پارک نام برده شـده اسـت: 
پـارک ظل السـلطان، پـارک کنـت دومونـت فـرث - نظم الملـک- 
معـروف بـه پارک ناصری و پـارک امین الدولـه« )منصوری، 1389، 
28(. »بـا وجـود اطاق کلمـۀ پارک به این باغ ها، به نظر نمی رسـد 
ایـن فضاهـا بـا توجه بـه مفهوم پـارک، برای اسـتفادۀ عمـوم بوده، 
بلکـه ممکـن اسـت شـیوۀ طراحـی و عناصـر به کار رفتـه در آنهـا و 
یـا امـکان دسترسـی عمـوم در مواقـع خـاص بـا نظـارت صاحـب 
پـارک دلیـل ایـن نامگذاری بـوده باشـد« )سـلطانی، 1386، 53(. 
پیدایـش بوسـتان های شـهری بـه معنای امـروزی بـه دورۀ پهلوی 
برمی گـردد. بـا نگاهی گذرا به شـیوۀ طراحی بوسـتان های شـهری 
در تهـران در می یابیـم کـه در اغلـب مـوارد طراحـی  بـدون توجـه 
بـه فرهنـگ و رابطـۀ ایرانیـان بـا طبیعـت؛ انجـام شـده اند و خـود 
از آسـیب های  بعـد عامـل به وجودآورنـدۀ بسـیاری  در دهه هـای 

اجتماعـی بوده انـد.

عدم تداوم معیارها در بوستان های معاصر
بوسـتان ها در بسـیاری از منابع نمایندۀ فضای سـبز شـهری تهران 
معرفـی شـده اند و سـابقۀ طراحـی آنهـا نیـز می توانـد در تحلیـل 
محتـوا کمک نماید. اغلب بوسـتان های شـهر تهران براسـاس نظام 
سـرانه ای و بـر حسـب شـرایطی ماننـد وجـود زمین وسـیع جهت 
احـداث مکان یابـی شـده اند. در اغلب موارد نیز هندسـۀ شـطرنجی 
و بلوکـی شـهر بـر حـدود آنهـا تأثیرگذار بوده اسـت. بررسـی پان 
بوسـتان های شـهر تهران نشـان می دهـد اغلب آنها دارای سـاختار 
هندسـی مشـخصی نبوده و مسـیرهای ارتباطی بین فضاها در آنها 
کامـًا سـلیقه ای و به صـورت نامنظـم ایجـاد شـده اسـت )تصاویـر 
11 و 12(. ایـن فضاهای بدون شـکل و مسـیرهای منشـعب شـده 
از آنهـا بـر مبنـای الگـوی غربـی پارکسـازی انجـام شـده و خـود 
عامل ناخوانایی بوسـتان اسـت. در اغلب بوسـتان های شـهر تهران 
نظـم در کاشـت گیاهـان دیده نمی شـود و بعضاً گیاهان به اشـکال 
مختلـف هرس می شـوند کـه با معیار سـادگی متناقض اسـت. این 
بی نظمـی در کاشـت موجـب عـدم شـکل گیری تصویـر ذهنـی از 
بوسـتان در ذهـن ناظر مـی گردد. اسـتفاده از آبنماهای وسـیع در 
بوسـتان های شـهر تهـران بـدون کارکـرد زیبایی شناسـانه ایرانی و 
تولیـد صـدای مایـم در بسـتر کم بـاران آن مصداق کامل اسـراف 
اسـت. در عمـدۀ ایـن بوسـتان ها همـۀ مسـیرها به فضـای مرکزی 
آن کـه غالبـاً آبنمـا یا اسـتخر اسـت، ختم می شـوند. البتـه همین 
مقصـد هـم در مسـیرها قابل شناسـایی نبوده و مخاطـب درکی از 
انتهـای مسـیر نـدارد. پـس از رسـیدن به مقصـد، هماننـد باغ های 
ایرانـی دیـد وسـیع در اختیـار ناظـر قـرار نگرفتـه و تنها مشـاهدۀ 

آبنمـا امکان پذیـر اسـت. نبـود مقصـد و نظـرگاه در بوسـتان ها بـر 
سـردرگمی مخاطـب در درک آنهـا می افزاید.

مـورد  در  طراحـی  معیارهـای  از  برخـی  اجمالـی  بررسـی  از 
می شـود: اسـتخراج  زیـر  مـوارد  تهـران  بوسـتان های 

از سـاختار راست گوشـه در کلیـت خـود  از بوسـتان ها  - برخـی 
شـطرنجی  بلوک بنـدی  نظـام  آن  دلیـل  کـه  هسـتند  برخـوردار 
شـهری نیز بوده اسـت. البته این سـاختار راست گوشـه در جزئیات 

تصویر 11. پارک جمشیدیه. مأخذ: سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران.

تصویر 10. تهران ناصری. مأخذ: آرشیو شخصی مجتبی انصاری.
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و سـازماندهی داخلـی تعمیـم نیافتـه که بـه بررسـی دقیق تر برای 
مطلوبیـت یـا عـدم مطلوبیت نیـاز دارد.

- در بوسـتان ها تعامل ویژه بین محور اصلی و کوشـک، سـاختمان 
و یـا نظـرگاه جهـت ایجـاد دیـد وسـیع اتفـاق نیفتـاده و در اغلب 
اوقـات به دلیـل عـدم وجـود محـور یـا نظـرگاه دیـد منظریـن در 

نمی شـود. بوسـتان ها درک 
- مکان یابـی ایـن بوسـتان ها نیـز سـنخیتی بـا وجـود آب در محل 
احـداث نـدارد و اغلـب آنها توسـط حفر چـاه تغذیه می شـوند. این 
امـر بـا توجـه بـه اصـول توسـعۀ پایـدار و مفهـوم پرهیز از اسـراف 

امـری منطقـی بـه نظر نمی رسـد.
- حضور آب در بوسـتان ها معطوف به اسـتخرها و آبنماهای وسـیع 
شـده اسـت و آب در سـطح جاری نمی شـود. این نحوۀ حضور آب 
و البتـه صـدای ناشـی از فواره هـای عظیـم، تصویـر ذهنـی غالـب 

ایرانیـان در مواجهـه بـا طبیعت را مخدوش کرده اسـت.
- حصـار بوسـتان ها تـا دهه هـای پیـش وجـود داشـته و در حـال 
حاضـر به دلیـل تغییر مفهـوم امنیت در فضاهای جمعی و اسـتفاده 
از نظـارت اجتماعـی حـذف شـده اند کـه اقدامـی صحیح به  شـمار 

می رود.
- اسـتفاده از گیاهـان غیربومـی، غیرمثمر و بعضـاً در تضاد با اقلیم 

تهران سـبب اسـراف و تحمیل هزینه های زیادی شـده اسـت.

- مقیـاس  وسـیع در کنـار مسـیرهای بـدون هـدف در برخـی از 
بوسـتان ها عمـًا درک کلیـت آنهـا را ناممکـن سـاخته و مخاطـب 

تنهـا از بخشـی از آن اسـتفاده کـرده و آن را درک می کنـد.

نتیجه گیری
بـا مقایسـه بیـن معیارهای موجـود در بـاغ ایرانی و بوسـتان های 
و  کلـی  مفاهیـم  کـه  می شـوذ  حاصـل  نتیجـه  ایـن  شـهری 
سـازماندهی های متغییـر در طـول زمـان بـاغ ایرانـی بـا همـان 
شـهرهای  در  تفرجـی  فضاهـای  سـاخت  در  تاریخـی  انعطـاف 
معاصـر امتـداد نیافته انـد و تنهـا جنبـۀ زیسـت محیطی آنهـا در 
شـهرها کاربـرد یافتـه اسـت. بـا بررسـی سـیر تاریخـی تـا اواخر 
دورۀ قاجاریـه و حتـی بعـد از دورۀ ناصری این الگوها در سـاخت 
بـه  و  امتدادیافتـه  درباریـان  و  شـاهزاده ها  خصوصـی  باغ هـای 
... شـاهد  و  امین الدولـه  ماننـد  نمونه هـای محـدودی  در  نوعـی 
سـازماندهی داخلـی متأثـر از غـرب هسـتیم. تا قبـل از این موارد 
در دورۀ قاجـار عمـده غرب گرایـی در تزئینات گیاهان و یا شـکل 
حوض هـا تبلـور یافتـه بودنـد کـه بـاز خـود نوعـی انعطـاف بـاغ 
را نشـان می دهـد. امـا بـر خـاف تصـور بـا شـروع دورۀ پهلـوی، 
برخـاف ادعاهـای بازگشـت بـه ارزش هـای دورۀ ایران باسـتان و 
بـا وجـود رونـق معمـاری پسـت مدرن ویـژه در ایـران کـه در آن 
اشـاره بـه عناصـر تاریخـی بـا رویکـرد یـا کارکـرد جدیـد اتفـاق 
می افتـد، در زمینـۀ ایجـاد فضاهـای سـبز شـهری هیـچ نگاهـی 
بـه گذشـته وجـود نـدارد و حتی برداشـت صوری نیـز از مصادیق 
گذشـته وجـود ندارد. شـاید دالیـل این بـی اعتنایـی را بتوان در 
به کارگیـری طراحـان معمـار یـا ایـن تصـور کـه الگـوی شـاهی 
باغ هـای تاریخـی نمی توانـد نیازهـای انسـان مـدرن امـروزی را 
در شـهر تأمیـن کنـد، دانسـت. در صورتی کـه مصادیق اسـتفاده 
از الگـوی بـاغ ایرانـی در شـکل دهی بـه نظـام یک شـهر در دورۀ 
صفویـه در عصـر حاضـر موجـود اسـت، نمی تـوان نبـود آگاهی یا 
عـدم شـناخت ظرفیت هـای بـاغ ایرانـی را ماکـی بر عـدم تداوم 
دانسـت. امـا بـه هـر روی خـاء موجـود در دورۀ پهلوی سـرآغاز 

بی هویتـی بوسـتان های شـهری شـده اسـت.
چنانچـه براسـاس توضیحات ارائه شـده باغ هـای ایرانـی را به عنوان 
می توانیـم  بدانیـم،  تنـوع  و  انعطـاف  دارای  متغیـر،  پدیـدۀ  یـک 
خاصیـت مـدرن بـودن به معنای تغییـر در جهت پایـداری و بهبود 
عملکـرد یـا به روزشـدن را در آنها مشـاهده کنیم. به نظر می رسـد 
راه حـل برون رفـت از بی هویتـی شـکل گرفته از اوایـل دورۀ پهلوی 
تاکنـون، رجـوع بـه معیارهـای موجـود در منظـر گذشـته کشـور 
اسـت کـه به راحتـی براسـاس ویژگـی انعطاف پذیری قابـل تعمیم 
بـه عصـر حاضـر خواهنـد بـود. مـواردی حداقلـی به عنـوان مثـال 
بـرای چگونگـی بهره منـدی از مفاهیـم، فـرم و عناصـر کهن الگوی 
بـاغ ایرانـی در فضاهـای سـبز شـهری ذیل هـر کدام از شـاخص ها 
در متـن بیـان شـد. هـر چنـد اسـتفاده از ایـن کهن الگو براسـاس 

تصویر 12. پارک الله، عدم وجود هندسۀ مشخص و مسیرهای منحنی. 
مأخذ: آرشیو منطقۀ 6 شهرداری تهران.
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اندیشـه، اقلیـم و خاقیـت طـراح می تواند دارای تنـوع و نمودهای 
بسـیار زیـاد دیگـری نیـز باشـد. ایـن نکته نیـز قابل ذکر اسـت که 
اسـتفاده از تمامـی مفاهیـم یـا عناصـر و کارکردهـای بـاغ ایرانـی 
بـرای اسـتفاده در بوسـتان های شـهری معاصـر ضـروری نیسـت و 
بایـد ایـن تصـور که اسـتفاده از الگـوی بـاغ ایرانی الجرم طـراح را 
مجبور به وام گیری از هندسـه، کوشـک، نظام آب و کاشـت و ... در 
طـرح معاصـر می کند، اصاح شـود و همان طور که باغ هـای ایرانی 
در طـول تاریخ براسـاس مقتضیـات خود برخی از عناصـر را تقلیل 
داده یـا حتـی حـذف کرده انـد، در عصـر حاضر نیز می تـوان از یک 
عنصـر یـا کارکـرد خـاص به تنهایـی بهره بـرد و آن را بـه روزآوری 
یـک کهن الگـو تلقـی کـرد. تـرس از عـدم مداخلـه در یک سـبک 
یـا الگـوی تاریخـی بـه جهـت تقدس گرایی و سـاخت کلیشـه های 
معنایـی صـرف از عناصـر تاریخـی، در عین حفاظـت از یک میراث 
معنـوی می توانـد بـه رکود و انجمـاد آن در زمـان بی انجامد که در 
گـذر تاریـخ آن میراث را از خاطرۀ ذهنی ملـل خواهد زدود و برای 

همیشـه نابـود خواهد کرد. مـواردی مانند الگوی معماری مسـاجد 
به عنـوان الگـوی معمـاری اسـامی به جهـت تقدس گرایـی عناصر 
و یـا الگـوی بـاغ ایرانـی بـه جهـت معناگرابـودن و عـدم تطابـق با 
نیازهـای امـروزی از جملـه ایـن مـوارد هسـتند. نـگاه کل نگـر بـه 
سـیر تاریخـی نشـان می دهـد کـه اگر پیشـینیان مـا ایـن رویکرد 
محافظه گرایانـه را در پیـش می گرفتنـد، چـه بسـا اصـًا میراثی با 
نـام معمـاری اسـامی یـا بـاغ ایرانی در عصـر حاضر بـرای ملت ما 
وجـود نداشـت. راز مانـدگاری ایـن کهن الگوهـا در پوسـت اندازی، 
به روزشـدن و نـوآوری و خاقیـت در سـازگاری بـا اجتمـاع و زمان 
جدیـد اسـت کـه بایـد در عصـر حاضـر نیـز تـداوم یابـد. طراحـی 
برخـی از بوسـتان های شـهری با مقیاس هـای مختلف بـا الگوهای 
متنـوع بـاغ ایرانـی در چنـد سـال اخیـر می توانـد سـرآغاز خوبـی 
بـرای محـک ایـن الگـوی منعطـف بـرای اسـتفاده در عصـر حاضر 
باشـد و شـاید کلیشـه های اسـتفاده صوری یا عینی برخـی عناصر 

سـنتی را نیز بشـکند.
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