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مقالۀ پژوهشی

چکیــد ه| بــاغ ایرانــی به عنــوان جلــوه  ای از منظــر ایــران، ماننــد آینــه  ای، افــکار، باورهــا و فرهنــگ انســان 
ایرانی-اســامی را در طــوِل تاریــخ، در خــود منعکــس کــرده اســت. ایــن الگوی باغســازی دارای مشــخصه  هایی 
ــن  ــی از ای ــت. یک ــرد اس ــز ک ــا متمای ــازِی دنی ــر باغس ــبک  های دیگ ــخ از س ــول تاری ــه آن را در ط ــت ک اس
مشــخصه  ها نظــام آب در بــاغ ایرانــی اســت. در ســرزمین ایــران بــا مناطــق گــرم و خشــک وســیع، بــه شــاهد 
ــا دورۀ معاصــر- آب حضــور جوهــری داشــته  ــه آن در پاســارگاد ت نمونه  هــای تاریخــی-از قدیمی  تریــن نمون
ــاغ ایرانــی بــه حســاب می آمــده اســت؛ هرچنــد نمــود ظاهــری نظــام آب و ماهیتــش  و از عوامــل هویــت ب
در بــاغ ایرانــی به عنــوان محصــول تعامــل انســان بــا محیــط بــه فراخــور زمــان تغییــر کــرده اســت. هــدف 
اصلــی ایــن پژوهــش، تبییــن نقــش نظــام آب در مانــدگاری بــاغ   ایرانــی بــوده اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن 
هــدف، در ابتــدا مفهــوم مانــدگاری تعریف شــده و معیارهــای آن اســتخراج شــد تــا الگــوی نظــری پژوهــش 
شــکل بگیــرد. ایــن الگــوی نظــری کــه شــامل معیارهــای عملکــردی، اقلیمــی، فرهنگی-اجتماعــی و معنایــی-

ــاق  ــی انطب ــاغ ایران ــد در ب ــا شــاخص  های نظــام آب کــه از مطالعــات حاصــل آمده  ان ــوده ب زیبایی شناســی ب
داده شــد. بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف، از ترکیــب روش  هــای تحقیــق توصیفی-تحلیلــی و تاریخی اســتفاده 
شــده اســت. روش  هــای جمــع  آوری اطاعــات نیــز به صــورت کتابخانــه  ای، مطالعــات میدانــی و مصاحبــه بــا 
خبــرگان بــوده تــا شــناخت جامعــی از مانــدگاری، بــاغ ایرانــی و نظــام آب صــورت بگیــرد. روش ارزشــیابی 
اطاعــات بــا توجــه بــه محتــوای مطالــب به صــورت کیفــی بــوده و نتایــج از طریــق روش تحلیلی-اســتقرایی 
حاصــل شــدند. بــر ایــن اســاس بــه ســؤال اصلــی پژوهــش پاســخ داده شــده و نتیجــۀ نهایــی حاصــل آمــد 
کــه اســتفاده از آب در بــاغ ایرانــی ابــزاری نبــوده و داشــتن پیونــد ذهنــی و قائل شــدن نقــش معنایــی بــرای 
آن عامــل مانــدگارِی بــاغ ایرانــی بــوده اســت؛ چراکــه آب در بــاور ایرانیــان چــه در دوران قبــل از اســام و چــه 

بعــد از آن، مایــۀ طهــارت و دارای نقــش قدســی و معنایــی بــوده و بــه بــاغ حیــات بخشــیده اســت.
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مقد مـه| بـاغ ایرانـی محصـول تعامل تمـدن ایرانـی بـا جغرافیای 
طبیعـی ایـران اسـت و همـواره در فرهنـگ و هویت این سـرزمین 
جایـگاه مهمی داشـته و براسـاس اصول و معیارهای خاصی شـکل 
گرفتـه اسـت. این اصـول نیز از تعامل انسـان با محیـط زندگی  اش 
نشـئت  ایـران  خـاص  جغرافیایـی  بسـتر  در  و  تاریـخ  طـول  در 
گرفته  انـد. از میـان ایـن اصـول می  تـوان بـه وجـود هندسـۀ حاکم 
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بـر سـاختار بـاغ، نظـام آب، نظـام کاشـت و محصوریـت به عنـوان 
شـاخصه  های اصلـی و متمایزکننـدۀ بـاغ ایرانـی از سـایر باغ  هـای 
تاریخـی جهـان اشـاره کـرد. در طـول تاریـخ و در شـرایط مختلف 
جغرافیایـی بـاغ ایرانـی بـا توجـه بـه نـوع کاربـری  اش، شـکل  های 
مختلفـی به خـود گرفتـه اسـت. بـا ایـن وجـود ایـن اصـول ماننـد 
جوهـره  ای ذاتـی در آن ثابـت مانده  انـد؛ زیرا باغ ایرانـی نمود عینی 
ذهنیـت انسـان ایرانـی نسـبت به فضـا و طبیعت اسـت. همین امر 
بـر اهمیـت شناسـایی همه جانبـۀ بـاغ ایرانـی و شناسـایی عوامـل 
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نقش نظام آب در ماندگاری باغ ایرانیسمانه یاراحمدی و همکاران

مانـدگاری اش به عنـوان یـک محصـول فرهنگـی تأکیـد می  کنـد. 
در ایـن میـان »آب« در آفرینـش و شـکل  دهی بـاغ ایرانـی سـهم 
ویـژه  ای داشـته اسـت. در سـرزمینی کـه مناطـق گـرم و خشـک 
سـطح وسـیعی از آن را دربرگرفتـه و همـواره بـا خشـکی و کم آبی 
روبرو بوده اسـت، اهمیت آب در حیات  بخشـی مشـهود اسـت. این 
اهمیـت در معنـادادن بـه محیـط نیـز قابل بررسـی اسـت زیـرا آب 
به عنـوان امـر مقـدس و مظهـر خیـر، چـه در دوران قبل از اسـام 
و چـه بعـد از آن در میـان بـاغ ایرانـی حضـور می  یابـد. هـدف این 
پژوهـش شناسـایی نقـش نظـام آب در مانـدگاری بـاغ ایرانـی بـر 
مبنـای ایـن فرضیه اسـت کـه حضـور آب در بـاغ ایرانـی به عنوان 
یـک سـنت دیرپا عاوه بـر زیبانمـودن محیـط، پایدارنمـودن باغ و 
سـازگاری بـا محیـط، موجـب معنابخشـی در طـول زمان  هـا نیـز 
شـده اسـت. در راسـتای رسـیدن بـه هـدف پژوهش، مانـدگاری و 
نظـام آب در بـاغ ایرانـی تعریـف شـده، شـاخص  ها و اصـول آن هـا 
استخراج شـده و از انطبـاق آن هـا بـا یکدیگـر نقـش نظـام آب در 

مانـدگاری بـاغ ایرانـی بررسـی و ارزیابی می  شـود.

پیشینۀ تحقیق
پیشـنیۀ ایـن پژوهـش از دو جنبـه بـا توجـه بـه متغیرهـای اصلی 
آن کـه شـامل »مانـدگاری« و »باغ ایرانی« می  شـود قابل بررسـی 
اسـت. در میـان ادبیـات موضوعـی در زمینـۀ مانـدگاری کتـاب 
»معمـاری و راز جاودانگی« اثر کریسـتوفر الکسـاندر )1396( قابل 
طرح اسـت. الکسـاندر شـرط الزم برای معماری خوب را، رسـیدن 
بـه فضاهایـی زنـده و سـعادت بخش و جاودانـه، شـناخت زندگـی 
انسـان و کیفیـت بی نـام می  دانـد و آن  چـه را کـه مایـۀ جاودانگـی 
اسـت، دسـت یافتن بـه الگوهـای مشـترکی می  دانـد کـه متعلـق 
بـه مـکان خاصـی نیسـتند؛ بلکـه در همه جـای جهـان مانـدگار و 
جاودانه  انـد. همچنیـن در زمینـۀ مانـدگاری می  تـوان بـه مقالـه  ای 
تحـت عنـوان »جاودانگـي در شهرسـازي بـا نگاهـي به شـهر رم« 
اشـاره کـرد کـه در آن، حضـور عنصـر معنویـت به عنـوان مظهـر 
مقاله  هـای   .)1382 )پورجعفـر،  اسـت  شـده  مطـرح  جاودانگـی 
دیگـری نیز با عنوان »مفهــوم مانــدگاری در معمــاری اسـامی 
و مقایسۀ آن بــا مفهوم پایــداری در معمــاری معاصر« )شفیعیان 
داریانـی، پورجعفـر و قبـادی، 1393( و »بازشناسـي اثـر معنـا در 
جاودانگـي مـکان« )پورجعفـر، صادقـی و یوسـفی، 1387( نیـز به 
مقولـۀ مانـدگاری پرداختـه و در آن  هـا توجه به معنویـت، فرهنگ 
اسـت.  عنـوان شـده  مانـدگاری  اصلـی  معیارهـای  از  و طبیعـت 
)نقـره  کار، حمزه نـژاد و فروزنـده، 1388(  نقـره  کار و همکارانـش 
نیـز در مقالـه  ای بـا عنـوان »راز جاودانگی آثـار معمـاری )تحلیلی 
بـر نگرش  هـای نوگـرا، فرانوگـرا و رویکردهـای فراگیرتـر(« بـرای 
بررسـی جاودانگـی، پس از بررسـی واژه  هـای مطـرح در این حوزه 
و شـناخت مفاهیـم هریـک از آن  هـا، تعاریـف ارائه شـده از یک اثر 
جـاودان مطـرح را مـورد ارزیابـی و نقد قرار داده اسـت. با بررسـی 

ادبیـات موضوعـی موجـود، می  تـوان نتیجـه گرفـت هنـوز تعریـف 
جامعـی از »مانـدگاری« ارائه نشـده و مرزبنـدی مشـخصی بیـن 
ایـن واژه و واژه  هایـی ماننـد »پایـداری« کـه دارای قرابـت معنایی 
هسـتند صـورت نگرفته اسـت. حتی در مـواردی نیز برداشـت های 
ضـد و نقیضـی از ایـن مفهمـوم ارائـه شـده اسـت. یکـی از اهداف 
فرعـی ایـن پژوهـش تعریـف جامعـی از مانـدگاری در معمـاری 
منظـر بـا توجـه بـه ماهیـت پویای ایـن پدیـده اسـت. در خصوص 
تحقیقـات  اخیـر  سـال  های  در  گفـت  می  تـوان  نیـز  ایرانـی  بـاغ 
نسـبتاً مناسـبی در ایـن زمینـه در قالب کتـاب، پایان  نامـه و مقاله 
صـورت گرفتـه کـه هرکـدام بـه کلیـات یـا جنبه  هـای خاصـی از 
آن می  پـردازد. رویکردهـای بررسـی بـاغ ایرانی در ایـن پژوهش  ها 
متنـوع بوده و شـامل طیف وسـیعی از رویکردهای باستان  شناسـی 
)اسـتروناخ، 1379(، تاریخی )خوانسـاری، مقتـدر و یاوری، 1383؛ 
ویلبـر، 1383(، عرفانی، فلسـفی-معنایی )اردالن و بختیار، 1380؛  
فامکـی، 1389؛ شـیبانی، 1391( تا روانشناسـی )دیبـا و انصاری، 
1378الـف و ب( می  شـود. دسـتۀ دوم مطالعـات نیـز، بـه عناصـر 
میـان  از  کـه  می  پردازنـد  ایرانـی  بـاغ  در  موجـود  نظام  هـای  و 
آن  هـا می  تـوان بـه رسـالۀ انصـاری )1378( اشـاره کـرد. در ایـن 
رسـاله به  عوامـل و دیدگاه  هـای فلسـفی شـکل  گیری بـاغ ایرانـی 
و گونه  شناسـی بـاغ به  طـور مفصـل پرداختـه شـده اسـت. کتـاب 
ایـن دسـت  از  نیـز  )شـاهچراغی، 1392(  پردیـس  پارادایم  هـای 
مطالعات اسـت. دسـتۀ سـوم پژوهش  ها نیـز به نمونه  هـای موردی 
بـاغ ایرانـی می  پردازنـد کـه یکـی از جامع  تریـن آن  هـا کتـاب بـاغ 
فیـن اسـت )جیحانـی و عمرانـی، 1386(. در هـر سـه دسـتۀ این 
مبانـی موجـود، بـه »نظـام آب« نیـز به عنـوان یکـی از مهمتریـن 
ویژگی  هـای بـاغ ایرانی پرداخته شـده اسـت ولی آنچه بازاندیشـي 
بـاغ ایرانـي در این پژوهـش را از مطالعات پیشـین متمایز مي  کند، 
فراتررفتـن از توصیفـات این پدیده و تحلیـل و تدقیق نقش آب در 
مانـدگاری بـاغ ایرانـی اسـت که که تـا کنون مـورد ارزیابـی کافی 

قـرار نگرفته   اسـت.

روش تحقیق
ایـن مطالعـه از نـوع تحقیـق توسـعه  ای-کاربردی بـوده که شـامل 
مراحـل شـناخت، طبقه  بندی و ارزشـیابی اسـت. برای رسـیدن به 
هـدف پژوهـش، از ترکیـب روش  هـای تحقیـق توصیفی-تحلیلی و 
تاریخی اسـتفاده شـده اسـت. روش  هـای جمـع  آوری اطاعات نیز 
به صـورت کتابخانـه  ای )اسـناد نوشـتاری شـامل متـون، سـفرنامه، 
خاطـرات، مـدارک تصویـری و...(، مصاحبـه بـا خبـرگان اسـت تـا 
شـناخت جامعـی از مفهوم ماندگاری، بـاغ ایرانی و نقش آب در آن 
صـورت بگیـرد. همان  طـور کـه در تصویر 1 بیان شـده اسـت، ابتدا 
معیارهـای مانـدگاری از ادبیـات موضوعـی موجـود خاصه  سـازی 
شـده و طبقه  بنـدی شـدند، سـپس شـاخص  های نظـام آب در باغ 
ایرانـی بـا توجـه به مبانـی نظـری موجـود و تأیید خبـرگان حوزه 
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اسـتخراج شـده و در مرحلـۀ بعـد با هـم انطباق داده شـده و مورد 
ارزیابـی قـرار می  گیرنـد. روش ارزیابـی اطاعـات به صـورت کیفی 

بـوده و نتایـج از طریـق روش تحلیلی-قیاسـی حاصل می شـود.

مبانی نظری 
ماندگاری •

و  می  نامـد  بی  نـام«  »کیفیـت  را  مانـدگاری  رمـز  الکسـاندر 
دسـت یافتن بـه آن را »آییـن جاودان« برمی  شـمرد. ایـن کیفیت 
از دل تاریـخ و فرهنـگ می  رویـد ولـی هرگز در گذشـته محبوس 
نشـده و از ایـن روسـت کـه جـاودان اسـت. همان طـور که شـعر 
حافـظ بـه علـت توجـه بـه مفاهیـم و دردهـای مشـترک انسـانی 
و مکان  هـای گوناگـون  تفسـیربودن در زمان  هـا  و  قابل تأویـل  و 
او  نظـر  از   .)21  ،1396 )الکسـاندر،  اسـت  جـاودان  و  زنـده 
مانـدگاری »بی زمان بـودن اثـر« اسـت کـه بـر ذهـن کاربـر خـود 
دیـدگاه  از  می  شـود.  جاودانـه  او  ذهـن  در  و  می  گـذارد  تأثیـر 
وی بـرای جاودانه بـودن اثـر، کالبـد خاصـی مـورد نیـاز نیسـت. 
او یـک حـوض سـاده در وسـط یـک بـاغ دورافتـاده را جاودانـه 
می  خوانـد، زیـرا بـرای او در یـک لحظه خاطـره  ای شـیرین ایجاد 
کـرده کـه اکنـون نیـز شـیرینی آن را در هـر بـار یـادآوری آن 
مانـدگاری  واژۀ  تعریـف   .)8 )همـان،  می کنـد  احسـاس  صحنـه 
عبـارت  مطرح شـده   )108  ،1382( پاکـزاد  توسـط  آن طورکـه 
اسـت از: ماندنـی، یعنـی آنچـه کـه بتوانـد باقـی باشـد و تـداوم 
معنـا،  نمی  تـوان  واقعیـت  در  آن  کـه  علی  رغـم  نهایـت  در  یابـد. 
کارکـرد و کالبـد یـک پدیـده را از هـم تفکیـک کـرد؛ مانـدگاری 
را  مانـدگاری  لینـچ  اسـت.  بررسـی  قابـل  آن  هـا  سـۀ  هـر  در 
این گونـه تعریـف می  کنـد: »میـزان مقاومـت عناصر یک شـهر در 

مقابـل فرسـودگی و زوال و دارابـودن توانایـی فعالیـت طـی دورۀ 
طوالنـی« )لینـچ، 1376، 144(. رایـت نیـز در بیـان ویژگـی آثار 
معمـاری از واژۀ هویـت اسـتفاده کـرده و آن را راز »مانـدگاری و 
جاودانگـي« آثـار معمـاری می  دانـد. جاودانگـي یک اثـر معماري 
هرچـه هسـت، چیـزي اسـت کـه نمي  تـوان آن را بـا کمیت  هـاي 
فیزیکـي و آموزش  هـاي علمـي و عملـي صـرف فروکاسـت و آن 
را بـا قاعده  هـاي تدوین شـده از دیگـران فراگرفـت و بـه دیگـران 
آموخـت. ریشـۀ اینکـه گاه، معمـاري امـروز را، بریده از آسـمان و 
درمانـده بـر زمیـن و گاه سرگشـته و بحرانـي معرفـي مي  کننـد، 
نبـودن »معنـي« در معمـاري و جایگزینـي »خـوِد فانـي و غیـر 
جاویـدان« بـه جـاي »خـداي ابـدي و جاویـدان« اسـت )نقره  کار 
و همـکاران، 1388، 42(. نقـره  کار معتقـد اسـت معمـاري ایراني 
از آن معرفـي مي  کننـد  بـا ویژگي    هایـي کـه مرحـوم »پیرنیـا« 
بـه معمـاری مانـدگار نزدیـک باشـد. اصولـي چـون مـردم  واري، 
پرهیـز از بیهودگـي، نیـارش، خودبسـندگي، همـان کلید  واژه  هاي 
جاودانگـي یـک اثـر اسـت. اساسـاً در سـخن پیرنیـا هیـچ زبـان 
چهـار  به خوبـي  و  نشـده  توصیـف  سـنتي  معمـاري  از  شـکلي 
اصـل عقانـي و کلـي کـه در همـۀ معماري  هـاي پایـدار؛ حتـي 
بـه مدرن تریـن شـکل آن قابـل اجـرا اسـت، مطـرح شـده اسـت. 
)نقـره کار و همـکاران، 1388، 41؛ پیرنیـا، 1382(. در معمـاری 
ابعـاد  بـه  توجـه  می  شـود؛  بنـا  مانـدگاری  باعـث  آنچـه  ایرانـی 
معنـوی در معمـاری و نمـود اعتقـادات و فرهنـگ مـردم جامعـه 
در معمـاری اسـت کـه بـا حضـور انسـان تکامـل می  یابـد و در 
ورای زمـان مانـدگار می  گـردد. انگاره  های معنـوی و وجود فضای 
روحانـی در معمـاری یـک بنـا بـه همـراه ویژگی  هـای فرهنگی و 
توجـه بـه حضـور مؤثر انسـان در فضـا، می  تواند در مانـدگاری بنا 

تصویر 1. مدل مفهومی پژوهش. مأخذ: نگارندگان.
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مؤثـر باشـد. بنابرایـن بـرای دسـتیابی بـه یـک معمـاری ماندگار 
بایـد اندیشـه  ای بـس عمیـق وجـود داشـته باشـد. 

تعریف ماندگاری و معیارهای آن -
بـا بررسـی ادبیـات موضوعـی و دیدگاه  هـای نظریه  پـردازان موجود 
در زمینـۀ مانـدگاری و ویژگی  هـای اصلـی بیان شـده در تعریـف 
ایـن واژه یـا واژه  هـای مشـابه آن از قبیـل معمـاری بی زمـان یـا 
جاودانگـی در معمـاری، معیارهـای متفاوتی اسـتخراج شـده که با 
توجـه بـه ماهیـت آن  هـا و اینکه چـه ویژگـی را توصیـف می  کنند 
بـه پنـج گـروه طبقه  بنـدی می  شـوند و نتیجـه در جـدول 1 آورده 
می  تـوان  صورت گرفتـه  بررسـی  های  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  شـده 
نتیجـه گرفـت ماندگاری یک پدیـدۀ دارای سلسـله  مراتب متفاوتی 
اسـت کـه از جنبه  هـای عینـی و کالبـدی آغـاز می  شـود، عملکرد، 

»دوام«1  آن  بـه  و  بـوده  آن  ویژگی    هـای  از  مقاومـت  ایسـتایی، 
گفتـه می  شـود. در سـطح بعـدی توجـه بـه ویژگی  هـای محیطی، 
اهمیـت بسـتر طـرح و هماهنگـی بـا اقلیـم مطـرح می  شـود کـه 
»سـازگاری«2 نـام دارد. در سـطح سـوم ایـن سلسـله  مراتب توجـه 
بـه جنبه  های انسـانی مـورد تأکیـد قرارگرفتـه و ابعـاد اجتماعی و 
فرهنگـی جامعـه مطـرح می  شـود. در تعاریـف اخیـر »پایـداری«3 
نیـز توجـه بـه ایـن ابعـاد مـورد بحـث اسـت. لـذا می  تـوان گفـت 
پایـداری »شـرط الزم و نـه کافـی« بـرای رسـیدن بـه مانـدگاری 
اسـت. رأس هـرم سلسـله مراتب »مانـدگاری«4 کـه وجـه ممیـزۀ 
آن نیـز از پایـداری اسـت، توجـه بـه جنبه  هـای ذهنـی، معنایـی 
و زیبایی شناسـانه اسـت. در واقـع می  تـوان گفـت داشـتن پیونـد 
ذهنی-معنایـی بـا پدیـده، عامل ماندگارِی آن محسـوب می  شـود. 

                                       نظریه پرداز 
پیرنیانقره کارپورجعفرلینچرایتالکساندرمعیارهای ماندگاری 

×معنویت

معنایی

×توجه به سنت الهی در خلق عالم

×کیفیت بی نام

×عمل با اخاص و تهذیب

×عاری بودن از نفسانیت و خودمحوری

××هویت

فرهنگی

×تداوم تاریخی و توجه به کهن الگوها

سازگاری با الگوهای فرهنگی

×وحدت درونی )تعادل و سازگاری(

×پرهیز از بیهودگی

××توجه به انسان و نیازهایش
       

 اجتماعی
×سرزندگی و نشاط

×مردم واری

×خودبان، خودبسا و خودآفرین

اقلیمی ×××احترام به طبیعت و سازگاری با اقلیم

×خودبسندگی

×نوآوری و منحصربه فردبودن

       

کالبدی

×مقاومت در مورد فرسودگی و زوال

×توانایی فعالیت طی دورۀ طوالنی

×کامل و آزاد )سیال(

×نیارش

جدول 1. معیار  های ماندگاری از دیدگاه نظریه  پردازان. مأخذ: نگارندگان.
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همچنیـن بایـد توجـه داشـت الزمـۀ دسـت یافتـن بـه مانـدگاری 
نـگاِه کل  نگـر بـه تمامـی این ابعـاد و جنبه  هـای سـطوح زیرین نیز 

هسـت )تصویـر 2(.
باغ ایرانی •

مهمتریـن  از  منظـر،  معمـاری  از  گونـه  ای  به عنـوان  باغ  ایرانـی 
طراحـی  در  کـه  مـی  رود  به  شـمار  جهـان  باغ  سـازی  سـبک  های 
فضـای سـبز شـهری، توسـعۀ شـهر و ایجـاد یـک اکوسیسـتم در 
شـرایط محیطـی و جغرافیایـی حـاد نقـش اساسـی داشـته اسـت 
بـا  کـه  باغ  ایرانـی  مختلـف  گونه  هـای  در   .)1378 )انصـاری، 
توجـه بـه مـواردی از قبیـل اقلیـم و شـرایط جغرافیایـی، کاربـری 
شـاخصه  های  تفکیک  انـد،  قابـل  هـم  از  کالبـدی  تفاوت  هـای  و 
مشـترکی یافـت می  شـوند کـه از مهم  تریـن آن  هـا می  تـوان بـه 
هندسـۀ حاکم بر سـاختار بـاغ، محصوریت، نظام هدایـت و جریان 
آب و نظـام کاشـت گیاهـان اشـاره کـرد )مصطفـی  زاده و انصاری، 
1391، 5(. بـاغ ایرانـی پیونـد فرخندۀ زیبایی و سـودمندی اسـت 
)پیرنیـا، 1373، 4(. در بـاغ، کیفیـت آرامـش، آســایش و محلــي 
بــراي غــور، اندیشــه، تفکر، تأمل و تخیل خاق، به وسیلۀ عدد، 
هندسـه، رنـگ و مـاده یعنـي عناصـر کالبدي به حیطــۀ حــواس 
انســاني در آمـده زیـرا تمامـي ایـن کیفیـات در فرایند اسـتنباط 
ذهنیـات از عینیـات قـرار مي  گیـرد و زمینـۀ درک و فهــم بــاغ 
ایرانـي فراهـم مي  شـود )میرفندرسـکي، 1383، 10(. بـاغ ایرانـي 
مي  خواهــد گزارشـي از بهشـت باشـد و تفاوت ندارد که در محیط 
خشک باشــد یـا در محیطـي بـا طبیعـت زیـاد )بهشـتي، 1383، 
9( بــاغ در تــاریخ گذشــتۀ ایـران بـه  مثابــۀ تمثیلي از کیهان به 
بازسـازي رخـداد کیهاني و زایـش دوبارۀ جهان مینویي پرداختــه 
اســت )دادبــه، 1383، 30(. باغ  هـا به  بیانـي، روح و مظهر طبیعت 
تلقي مي  گردنــد و در سرتاسـر گیتي به مثابۀ رجعتـي به اعتقادات 
باطني اسـت )خوانسـاري و همکاران، 1383، 149(. بــاغ ایرانــي 
از هــر رده  اي کــه باشـد، در دو زمینۀ اصلي نقش  آفرین اسـت: از 
یـک ســو در خــدمت روزمـره بـه آدمیــان بـه  جهـت اسـتفاده از 

موهبت    هـا اسـت و از سـویي دیگـر، تمامي شـاخص  هاي یـک پیام 
کائناتي را داراسـت. ســوي نخســت، نمــایي »این جهانـي« دارد 
و سـوي دوم، نمایان  کننـدۀ فضـاي »آن جهانـي« اسـت )فامکـی، 

.)8  ،1391
آب در باغ ایرانی -

آب نقشـی پـر رنـگ و متعالی در بـاغ ایرانی ایفا می  کنـد؛ پیدایش 
بـاغ ایرانـی بـا تاریـخ پیدایـش قنـات نیـز پیونـد دارد و اولیـن 
گرفته  انـد.  شـکل  قنات هـا  خروجـی  مسـیر  در  ایرانـی  باغ هـای 
لطیـف ابولقاسـمی اهمیـت آب را این  گونـه توصیـف می  کنـد: »در 
واحـه، باغ  سـازي معاشـقه بـا آب اسـت. تاش بـراي وصال اسـت. 
پناه بـردن از گرمـاي جهنمـي جبار، به سـایۀ طوبایي درخت اسـت 
و دل سـپردن به زمزمۀ مزامیري جویبار ... « )ابوالقاسـمی، 1371، 
37(. افسـانه  هاي آب، الهـۀ اَناهیتـا و تعبیـر قرآن، که آب را منشـأ 
حیـات و عامـل طهارت و پاکي دانسـته، معنایي توأم بــا قدسـیت 
بـراي آب سـاخته کـه تفکیـک آن از عنصـر آب در ذهـن ایرانـي 
ممکـن نیسـت و چنیـن معنــایي زمینـه  ســاز طـرح آب به عنوان 
عنصـر معنـوي صحنـۀ بـاغ ایراني شـده اسـت )منصـوري، 1384، 
60(. به  طـور کلـي در شـکل  گیري معماري ایـران، چگونگي تماس 
بـا آب و بهره  گیـري از معانـي معنوي آن، به صورت سـنتي معنوي، 
کـه دیدگاه  هـاي روحانـي و معنـوي نیز بـر آن مترتب بـوده مطرح 
شـده اسـت )طوفان، 1385، 75(. در قرآن، بهشـت به صورت باغي 
کـه در زیـر آن جویبارهایـي از آب در جریـان اسـت، توصیف شـده 
و تأکیـد بـر مرکزیـت آب در حیـات موجـودات دارد )حقیقت بین، 
1396(. صـداي آب همیشـه بـراي ایرانیـان مطبـوع و دلپذیر بوده 
اسـت. نیـروي جادویـي آب، بیشـتر از طریـق منظره و صـداي آن 
خـود را بیـان مي  کنـد. بـه همین دلیـل معمـوالً در دل حوض  هاي 
مستطیل شـکل، فـواره  اي وجـود داشـت که به دلیل اختاف سـطح 
آب، به  طـور طبیعـي آب از آن فـواره میزد و منظـره و آواي دلپذیر 
آن مایـۀ شـادي و انبسـاط  خاطر بـود )نایبـی، 1381، 9(. بـا توجه 
بـه اقلیـم گـرم و خشـِک اکثـر نقـاط ایـران، مهمتریـن ویژگي باغ 
ایرانـي کـه زادۀ ایـن اقلیـم اسـت، آب و نحـوۀ حرکـت آن اسـت، 
حتـي مـکان باغ، هندسـه و مسـاحت آن متأثر از حضور آب اسـت 
کـه بـا اشـکال گوناگـون در باغ جلـوه مي  کند )مهدي زاده سـراج و 

.)35 نیکوگفتار،1390، 
نظام آب در باغ ایرانی و شاخصه  های آن -

نظام آب، سـامانه  ای چرخه  ای از اجزا و عناصر آبی به هم  پیوسـته  ای 
اسـت کـه یـک تمامیـت یگانـه را بـا هـدف حیات  بخشـی بـه بـاغ 
ایرانـی )هـم حیـات مادی و هم حیـات معنوی( تشـکیل می  دهند. 
ایـن مجموعـۀ منظـم از اسـتحصال آب   شـروع شـده و آب را از 
سرچشـمه بـه سـمت باغ هدایـت می  کنـد. انتقال آب نیـز با صرف 
کمتریـن انـرژی صورت گرفتـه و بـا محیـط و بسـتر خـود سـازگار 
اسـت. آب از سرچشـمه بـه درون بـاغ انتقـال می  یابـد و در بـاغ 
نیـز در اسـتخرها و آب انبارهـا ذخیـره شـده و بـرای آبیـاری بـاغ  تصویر 2. سلسله مراتب ماندگاری. مأخذ: نگارندگان.
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و منظره  پـردازی بـه  کار مـی  رود. آب بـه انـواع صورت  هـای جـاری 
و روان، سـاکن و آیینـه  ای، آبشـار و آبنمـا در جوی  هـا، اسـتخر، 
جوشـگاه، سـینه  کبکی  ، آبشـار، شـترگلو، فواره، آبگردان و پاشـویه 
در بـاغ حضـور پیـدا می  کنـد. پـس از نمایـش و جلـوه  دادن آب در 
بـاغ کـه منطبـق بـا نظام  هـای معنایـی و زیبایی  شناسـی انسـان 
ایرانـی اسـت، ایـن آب بـه   باغـات دیگـر و زمین  هـای کشـاورزی 
و  هماهنـگ  کاشـت  طـرح  بـا  می  شـود.  هدایـت  آبیـاری  بـرای 
درختـان سـایه  دار و هدایـت صحیـح آب، تبخیـر و هدررفتـن آب 
نیـز در ایـن فراینـد کم شـده و در انتهای این چرخـه آب به درون 
زمیـن نفـوذ کـرده و دوبـاره بـه چرخۀ طبیعـی خود بـاز می  گردد 
)تصویـر 3(. بـا بررسـی بـاغ ایرانـی، شـاخصه  های نظـام آب در آن 
اسـتخراج شـده کـه در جـدول 2 آورده شـدند. همچنیـن در ایـن 
جـدول این شـاخصه  ها بـا معیارهای مانـدگاری کـه در بخش قبل 

حاصـل شـده بـود تطبیـق داده می  شـود.
وجه معنایی-زیبایی  شناسانۀ حضور آب در باغ -

همانطورکه بیان شـد، داشـتن پیونـد ذهنی-معنایی بـا یک پدیده 
و توجـه بـه جنبه  هـای ذهنـی زیبایی  شناسـی عامل مانـدگارِی آن 
محسـوب می  شـود. آب نیـز به عنـوان یـک عنصـر گزینش شـده از 
طبیعـت در بـاغ ایرانـی، بـه آن معنـا بخشـیده و حضـورش در باغ 
جلـوه ای از کمـال را متجلـی می  کنـد. آب در ایران، چـه در دوران 
قبـل از اسـام و چـه دوران بعد از آن نـزد ایرانیـان جایگاهی ویژه 
داشـته اسـت. در دوران قبـل از اسـام، آب را سرچشـمۀ حیـات و 
زندگـی می  دانسـتند. افسـانه  های آب، الهـه آناهیتـا و آیین  هایی از 
قبیـل مراسـم قربانـی و فدیـه بـرای آب نشـان از این باورهـا دارد. 
همچنیـن از ایـن عنصـر مقـدس در فضاسـازی  ها و معمـاری ایران 
نیـز اسـتفاد می  شـده اسـت. در ایـران باسـتان نیایشـگاه ها درکنار 
آب و در نهایـت احتـرام بـه آب، شـکل می گرفتنـد و فضاهـای 
حکومتـی و دربـاری5 نیز تقدس خـود را از آب دریافـت می  کردند. 

آیینـی،  شـکل  های  بـه  منظر  سـازی  و  معمـاری  در  آب  حضـور 
کاربـردی و همچنیـن آفرینـش زیبایـی بـوده اسـت. واقـع شـدن 
بخـش اعظم کشـور در اقلیم خشـک مرکزی نیز بـر اهمیت حضور 
آب در فضاسـازی  ها تأکیـد می  کنـد هرچنـد بـه تنهایـی نمی  تواند 
جنبه  هـای ذهنـی حضـور آب را توجیـح نمایـد. زیـرا در اقلیم  های 
مرطـوب و کوهسـتانی ایـران نیـز نمونه  هـای حضـور پررنـگ آب 
در منظر  سـازی وجـود دارد. در واقـع می  تـوان گفـت قائل شـدن 
نقـش معنایـی بـرای آب، در کنار سـایر عملکرد  هـا از قبیل تأمین 
آسـایش در ایـران، منجـر بـه آفرینـش بـاغ ایرانی شـده اسـت. به 
شـاهد نمونه  هـای تاریخـی می  تـوان گفت بـاغ ایرانی بـدون حضور 
آب محقـق نمی  شـده و می  تـوان نتیجـه گرفـت کـه آب عنصـر 
اصلی منظره  سـازی قدسـی بـاغ به مثابۀ مـکان مقدس بوده اسـت. 
در دوران بعـد از اسـام نیـز در ایـران، آب به عنـوان بخشـی از 
نظـام آفرینـش و یکـی از جلوه هـای طبیعت، در دین اسـام مورد 
توجـه قرار گرفـت. تغییر جایـگاه آب از فرهنگ باسـتانی ایرانی به 
فرهنـگ اسـامی، رونـدی تکاملـی را طـی نموده و پرسـتش جای 
خـود را بـه احتـرام داد. در اسـام آب مخلـوق خـدا و جلـوه ای از 
ذات خداوند اسـت. در آیات بسـیاری از قرآن کریم از جمله سـورۀ 
»انبیـاء« آیـۀ 30 6 ، به وجه حیات  بخشـی آب اشـاره شـده اسـت. 
آب مظهـر مطهـر و پاک  کننده اسـت. لـذا می  توان گفـت در دوران 
اسـامی نیـز آب دارای نقـش قدسـی بـوده و برای معنابخشـی به 
نظـام هسـتی بـه کار مـی  رود. حضـور آب در فضاسـازی و معماری 
ایـن دوران نیـز ادامـه پیـدا می  کنـد7. در باغ  هـای متعـددی کـه 
پـس از دوران اسـامی سـاخته شـده  اند نیـز آب بـه جلوه  هـای 
مختلفـی از قبیـل جـاری و روان، راکـد و آیینـه ای، آبشـار و آبنما 
حضـور داشـته و شـرط زیبایـی منظره  سـازی اسـت. توصیف  هـای 
قرآنـی از بهشـت نیز بـر نحوۀ اسـتفادۀ زیبایی  شناسـانۀ آب در باغ 
تأثیر داشـته اسـت. آب در ادبیات فارسـی نیز کارکـردی نمادین و 
رمـزی داشـته و معنـای نمادیـن آب در مضمون »چشـمۀ حیات« 
قابل  تأمـل اسـت. عارفـان راز مانـدگاری و جاودانگـی را در سـیر و 
سـلوک رسـیدن بـه ایـن چشـمه و نوشـیدن ایـن آب دانسـته اند. 
مصـداق همیـن امـر را در منظر  سـازی بـاغ ایرانـی می  تـوان پیـدا 
کـرد. زیبایـی و راز مانـدگاری باغ ایرانی در طـول تاریخ را می  توان 
در داشـتن معانـی واالی معنوی و قدسـی جسـتجو کـرد. »زیبایی 
در بـاغ ایرانـی بـر پایـۀ تفسـیر هنرمنـد از مفاهیـم ذهنـی او آغاز 
می شـود و در گـذر زمـان تحت صیقـل تاریخ و محیـط رنگ نوین 
بـه خـود می  گیـرد. مفهـوم زیبایـی در آغـاز هم پیونـد بـا معنـای 
خیـر و مفیـد بـوده لیکـن تدریجاً با تفکیـک مفهوم بسـیط آن، به 
سـلیقه  ای مسـتقل در حـوزۀ صـورت و شکل  بخشـی بـه فضـا بدل 
شـده اسـت« )منصوری، 1384، 59(. عامه جعفری معتقد اسـت 
تشـخیص و دنبال کـردن ایـن نـوع زیبایـی را خداونـد در دیـدگاه 
مـا قـرار داده و ریشـه در روح مـا دارد )جعفـری، 1375، 81(. 
دکتـر رجبعلـی مظلومـی نیـز از ایـن زیبایـی بـا عنـوان »جمال«  تصویر 3. نظام آب در باغ ایرانی. مأخذ: نگارندگان. 
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یـاد می  کنـد و در کتـاب »روزنه  ای بـه باغ بهشـت« در بیان تفاوت 
مقولـۀ زیبایـی و جمـال شـرح می  دهد کـه اگر لطف و خوشـی که 
هنـگام دیـدار داشـتی قطـع شـد و یا کـم شـد و خاطـره  ای از آن 
مانـد، آنچـه دریافتـی زیبایـی ا  سـت. ولی اگـر آن لطف و خوشـی 
دیـدار قطع نشـود، موجی گویـا در درون ایجاد کـرده و میل دیدار 
شـدیدتر شـود و خاطـره  ای از آن صریح و گفتنی نـداری آن جمال 
اسـت. و اثـر هنـری اگر نمایشـگر جمـال باشـد )یا راهنمـا و مؤید 
و مقـوی ایـن جمال باشـد( اثر هنری اسـامی محسـوب می  شـود. 
جمـال هم چشـِم سـر را خوشـی دهـد، هم چشـِم دل را روشـنی 
بخشـد، هـم چشـِم عقل را بگشـاید و هم چشـِم ایمـان را به کمال 
شـیفته کنـد )مظلومـی، 1362، 75( و جمـال بسـته بـه مرتبـۀ 
کمالـی انسـان درک می  شـود )جعفرمحمـدی و انصـاری، 1394(. 
زیبایی  شناسـی حضـور آب در بـاغ ایرانـی نیز از این نوع اسـت زیرا 
بـا باورهـا و مفاهیم ذهنی انسـان ایرانـی پیوندخورده و با گذشـت 
زمـان بـه یک اسـلوب خـاص در اسـتفادۀ هنرمندانـه از آب در باغ 

ایرانی تبدیل شـده اسـت.

بحث 
همان طـور کـه بحـث شـد مانـدگاری در معمـاری و منظـر دارای 
کالبـدی- مؤلفه  هـای  اسـت.  مشـخصی  درجـات  و  ویژگی  هـا 

رأس  در  و  فرهنگی-اجتماعـی  محیطی-اقلیمـی،  عملکـردی، 
بـرای  تعریف شـده  سلسـله مراتب  معنایی-زیبایی  شناسـانه  آن  هـا 
مانـدگاری هسـتند و همان طـور کـه در تصویـر 4 دیـده می  شـود 
مانـدگاری زمانـی حاصـل مـی شـود کـه کلیـۀ الیه  هـا در کنـار 

یکدیگـر کار کننـد.
پایین  تریـن  در  کـه  مؤلفـه  ایـن  )کالبدی-عملکـردی(:  دوام 
سـطح از مانـدگاری قـرار دارد متوجـه بقـای فیزیکـی پدیـده یـا 
محصـول اسـت. مباحـث کالبـدی، اسـتحکام و ایسـتایی در رابطه 
بـا آن مطـرح هسـتند و بیشـتر جنبه  هـای عینـی پدیده را شـامل 

می  شـود. 
سـازگاری )اقلیمی-محیطـی(: ایـن سـطح از مانـدگاری نیـز 
حاصـل تعامـل پدیـده یـا محصـول بـا محیـط و جغرافیـا اسـت. 
مباحـث محیـط زیسـتی کـه یکـی از دغدغه هـای دنیـای امـروز 

معیارهای ماندگاری شاخص ها

نقش نظام آب در باغ ایرانی

کالبدی- عملکردی

- زیبایی ظاهری
- جلوه  های متنوع حضور آب مانند ساکن، روان و فواره

- خوانایی و جهت  یابی
- تنوع فضایی

- نوآوری و خاقیت
- آبیاری

اقلیمی- محیطی
- قناعت و صرفه جویی

- جلوگیری از تبخیر و هدر رفتن آب
- توجه به منبع آب موجود

- ایجاد واحۀ دلپذیر

اجتماعی
- محل خلوت و تفکر
- تعامات اجتماعی

- عامل ایجاد سرزندگی و جذب افراد
- فعالیت و تفرج در کنار آب

فرهنگی
- هویت و شخصیت فضا

- اسطوره ها و باورها
- احترام به آب
- طبیعت گرایی

معنایی- زیبایی شناسی

- آشنایی ذهنی با فضا و دلنشینی
- حس تعلق به مکان

- خاطره انگیزی صدای آب و یادآوری در ذهن
- یادآور چشمه  های بهشتی

- زیبایی باطنی
- انعکاس عالم باال

- تقدس آب و مایۀ طهارت
- نماد نو شدن عالم و خلقت

جدول 2. انطباق شاخصه  های نظام آب در باغ ایرانی با معیارهای ماندگاری. مأخذ: نگارندگان.
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و مباحـث پایـداری نیـز هسـت، در ایـن سـطح مطـرح می  شـود. 
جنبه  هـای عینـی نیـز در ایـن الیـه دارای نقـش پر  رنگی هسـتند.

پایـداری )فرهنگی-اجتماعـی(: در سـطح بعـدی ویژگی  های 
فرهنگـی و اجتماعـی مطرح می  شـوند و پایـداری در صورت تعامل 
صحیـح پدیده بـا تاریخ )جامعـه، دین و...( حاصل می  گردد. شـرط 
الزم رسـیدن بـه ایـن مرحله، داشـتن الیه  هـای زیریـن یعنی دوام 
و سـازگاری اسـت. مباحـث ذهنـی نیـز عاوه بـر جنبه  هـای عینی 
در ایـن سـطح مطـرح می  شـوند. مؤلفه  هـای فرهنگی-اجتماعـی، 
در تعامـل بـا جامعـه تبدیـل بـه رفتـار، آییـن و الگـو می  شـوند و 
در قالـب قواعـد اجتماعـی و دسـتورات عمومـی حضـور می  یابنـد. 
پذیـرش جمعـی آن  هـا مبنی بـر ضرورت آن  هاسـت؛ ولـو اینکه این 

مؤلفه  هـا ناشـی از اعتقـادات جامعه باشـند.
ایـن سـه سـطح از ماندگاری بـه بـا نـگاه نمادپردازانه به چیسـتی 
پدیـده یـا محصـول می  پردازنـد و توسـط ادراکات معقـول درک 

می  شـوند.
مانـدگاری )معنایی-زیبایی شناسـی(: باالترین سـطح از هرم 
سلسـله مراتب مانـدگاری وقتـی حاصـل می  شـود کـه بیـن ابعـاد 
ذهنـی و مراتـب پایین  تـر تعامل جامعی برقرار شـود. این سـطح از 
مانـدگاری کـه بـر جنبه  هـای ذهنی و معنایـی تأکید دارد، توسـط 
ادارکات محسـوس درک شـده و بـا نـگاه آیه  نگـر به هسـتی پدیده 
یـا محصـول می  پـردازد. مؤلفـۀ معنایی-زیبایی  شناسـانه ناشـی از 
ادراک افـراد اسـت و هیـچ فـردی قبـل از درک آن معنـا، آن را 
نمی  پذیـرد و اجبـار بـرای رعایـت قاعـده در میان نیسـت، در واقع 
در الیـۀ معنایـی و ذهنـی اختیـار بـا فـرد اسـت. هنگامی کـه این 

نـوع زیبایی  شناسـی کـه حامـل معنـای تاریـخ و ذهنـی اسـت و 
به عنـوان چارچـوب صورت  یافتـۀ امـِر معنـوی کـه خـود به صـورت 
مجـرد قابـل درک نیسـت از درون جامعـه مـورد بـاور قـرار بگیرد، 
عامـل مانـدگاری می  شـود. در زمینـۀ نقش نظـام آب در ماندگاری 
بـاغ ایرانـی نیـز می  تـوان همۀ ایـن مراتب را مـورد تأیید قـرار داد. 
در بـاغ ایرانـی، آب بـا خاقیـت و نـوآوری و بـا جلوه  هـای متنـوع 
در بـاغ حضـور دارد و عاوه بـر آبیـاری گیاهـان کـه دوام گیاهان و 
بـاغ را در طـول تاریـخ تضمین کـرده اسـت، خرداقلیمـی متفاوت 
بـا بسـتر خـود نیـز بـرای آسـایش سـاکنین فراهـم کـرده   اسـت. 
انسـان ایرانـی بـا تکنیک  هـای مهندسـی، آب را از دورتریـن نقاط 
و بـا صـرف کمتریـن انـرژی برای بـاغ فراهم کـرده و بـا روش  های 
خاقانـه عاوه بر زیبایی بخشـی محیـط، حداکثر بهـره  وری را از آن 
داشـته اسـت. در طـول تاریـخ چـه دوران قبـل و چـه دوران بعـد 
از اسـام، اسـتفاده از آب در بـاغ هم راسـتای باور  هـا، اعتقـادات 
و آیین  هـای انسـان ایرانـی بـوده اسـت و در آن بـه فعالیت  هـای 
از وجـود  ناشـی  زیبایـی حضـور آب  اسـت.  پرداختـه  اجتماعـی 
معناهـای ذهنـی آن اسـت و در واقـع ایـن معناسـت کـه به صورت 
ظاهـری بـاغ قاعـده بخشـیده اسـت. ایـن زیبایـی کـه مظهـر امـر 
معنـوی مسـتتر در آن اسـت در ضمیـر ناخـودآگاه انسـان ایرانـی 
مـورِد پسـند قـرار می  گیـرد. در بـاغ ایرانی ماننـد معمـاری ایرانی 
هیچ چیـز بی  مـورد و یا فقـط برای زیبایـی )کالبدی( وجـود ندارد. 
آنچـه مفیـد و الزم اسـت، زیبـا عرضه می شـود و جلـوه  ای از کمال 
و جمـال دارد. از آنجایـی کـه جمال بسـته به مرتبۀ کمالی انسـان 
درک می  شـود، می  تـوان گفـت درک کیفیـات و زیبایـی حضـور 

تصویر 4. تحلیل جنبه  های عینی و ذهنی در ماندگاری. مأخذ: نگارندگان.
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آب در بـاغ ایرانـی بـرای هر فردی متناسـب با مراتـب وجودی  اش 
اتفـاق می  افتـد و ایـن امـر مصـداق عبـارت »عـوام می  فهمنـد و 

خـواص می  پسـندند« اسـت. 

نتیجه  گیری
مانـدگاری حاصـل نـگاه کل  نگـر بـه جنبه  هـای کالبدی-عملکردی، 
معنایـی- نهایـت  در  و  فرهنگی-اجتماعـی  اقلیمی-محیطـی، 

زیبایی شناسـانه اسـت. ایـن فرایند از همپوشـانی الیه  هـای مختلفی 
حاصـل می  شـود؛ در مرحلـۀ اول از امـر سـخت  افزاری در جهـت 
دوام )ساخت وسـاز و کارکـرد( آغـاز شـده، بـا محیـط و بسـتر خـود 
سـازگار می  شـود. همچنیـن بایـد بـا آداب و رسـوم هماهنـگ بوده، 
قوانیـن را رعایـت نمایـد و مـورد اقبـال و پذیـرش مردم قـرار گیرد. 
نظـام  دارای  بایـد  نهایـت  در  الیه  هـا،  ایـن  از شـکل گرفتن  پـس 
زیبایی  شناسـانه  ای باشـد کـه تداعی  کنندۀ معناهای برتـر نزد جامعه 

بـوده، بتوانـد در هـر فرد حس و شـعف ایجاد نمـوده و وی را با اصل 
حیـات و زیبایـی حقیقی پیوند دهـد. این مجموعیت وجـودی به او 
جمـال داده و کمـال را هـم میسـر می  کند. حضـور آب در باغ ایرانی 
ماننـد دمیـدن روح در جـان بـاغ، آن را بـه سـطحی ارتقـا می  دهـد 
کـه واجـد همـۀ این خـواص و کیفیات می  شـود. هماهنگـی عادالنه 
و متعـادل بیـن مؤلفه  هـا منجـر بـه وحـدت و مجموعیـت وجـودی 
آن می  شـود. آب در بـاغ ایرانـی بـا هدایـت صـورت بـاغ در جهـت 
تداعـی معناهـای مختلـف بـرای هـر فـرد، او را بـه کشـف و شـهود 
وا   مـی  دارد و بـه اصـل حیـات متصل می  کنـد و جلوه  هـای جمال و 
کمـال در آن متجلـی می  شـود. وجود آب در باغ ایرانـی مانند آیه  ای 
یـادآور نوشـدن هسـتی و حقیقـت ازلـی بـوده و حـس دلنشـینی، 
شـعف و سرخوشـی ایجادشـده در فـرد نیز، انعـکاس همین مواجهه 
بـا هسـتی و ارتبـاط با عالم باالسـت. زیبایی بـاغ ایرانـی به مثابۀ امر 

قدسـی و هم پیونـد بـا خیـر و فایـده، معلـول حضور آب اسـت. 

پی نوشت ها
*  این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری سمانه یاراحمدی با عنوان »نظام آب در ماندگاری باغ ایرانی« است که به راهنمایی دکتر »مجتبی انصاری« و مشاورۀ دکتر 
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