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آب، منشأ زیبایی در باغ ایرانی

مقدمــه | جــان دیویــی1، فیلســوف عمل گــرای امریکایــی، تــاش 
ــد  ــوب را فرآین ــت مطل ــه وضعی ــل ب ــرای نی ــری ب ــع بش جوام
ــق آن را رخ دادن  ــرای تحق ــرط الزم ب ــده و ش ــری نامی اعتبارگی
تجربــۀ زیبایی شناســانه نــزد انســان می دانــد. چگونگــی رخ 
دادن تجربــۀ زیبایی شناســانه در گــروی یافتــن چیســتی زیبایــی 
و درک انســان از آن اســت. ایــن ســؤال کــه اشــیاء، آثــار هنــری، 
ــد،  ــه می گیرن ــود را از چ ــی خ ــا، زیبای ــوالً پدیده ه ــا و اص فضاه
ــرایط  ــرا در ش ــد و چ ــا می آین ــا زیب ــر م ــا در نظ ــرا پدیده ه چ
ــای  ــان پدیده ه ــب، می ــوان مخاط ــه عن ــان ب ــن انس ــابه، ذه مش
ــا  ــل شــده و برخــی پدیده هــا را در قیــاس ب مختلــف تفــاوت قائ
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ــدارد،  ــتری می پن ــار بیش ــد و دارای اعتب ــح می ده ــری ترجی دیگ
در ایــن نوشــتار، در ارتبــاط بــا »بــاغ ایرانــی« مــورد ســؤال واقــع 
می شــود. این کــه چــرا بــاغ ایرانــی در بســترهای متفــاوت 
اقلیمــی و تاریخــی دارای عناصــری نســبتاً ثابــت و نظامــی 
واحــد اســت امــا درک مخاطــب از فضــا در هــر بــاغ، متفــاوت از 
ــۀ  ــه تجرب ــت ک ــت اس ــن واقعی ــان گر ای ــت، نش ــایر نمونه هاس س
زیبایی  شناســانۀ انســان ها در هــر بــاغ، منحصــر بــه همــان 
ــاغ  ــار ب ــأ اعتب ــن منش ــال یافت ــه دنب ــتار ب ــن نوش ــت. ای فضاس
ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــم آن و پاس ــب و فه ــن مخاط ــی در ذه ایران

ــت؟  ــده از چیس ــی برآم ــاغ ایران ــی ب ــه زیبایی شناس ــت ک اس
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چکیــده | بــاغ ایرانــی محصولــی از فرهنــگ و تفکــر ایرانیــان بــا قدمتــی چندیــن هــزار ســاله و دارای پیوندهــای 
غیرقابل انــکار بــا باورهــای آیینــی و دینــی پیــش و پــس از اســام کشــور اســت. بــاغ ایرانــی تقریبــاً از عناصر طبیعی 
و مصنــوع ثابتــی تشــکیل می شــود کــه عبارت انــد از گیاهــان مثمــر و تزئینــی، کوشــک، نهــر و جــوی و حــوض 
و آبنمــا و فــواره، کرت هــا، دیــوار محصورکننــده و خیابــان. ترکیــب ایــن عناصــر در فضاهــا به گونــه ای اســت کــه 
یــک محــور اصلــی تشــکیل شــده کــه خیابــان بــاغ نــام دارد و با کاشــت خطــی درختــان در دو طــرف و عبــور جوی 
از میــان آن، بــه کوشــک ختــم شــده و منظــره قاب بندی شــده ای را بــه ناظــر ارائــه می دهــد. بــه همیــن ترتیــب، 
ســایر عناصــر یــاد شــده بــا نظامــی کم وبیــش یکســان، باغ هــای ایرانــی نواحــی مختلــف ســرزمین ایــران را کــه 
محــدوده ای وســیع تر از مرزهــای کنونــی کشــور را شــامل می شــود؛ شــکل داده انــد. موضــوع بحــث ایــن پژوهــش، 
کنــکاش در ادلــه گمانــی  اســت مبنــی بــر اینکه عناصر تشــکیل دهندۀ بــاغ ایرانــی در بســترهای زمانــی، جغرافیایی، 
فرهنگــی و اعتقــادی مختلــف، دســت خوش  تأثیــرات هــم وزن نمی شــود و برخــی عناصــر در هــر شــرایط، نســبتاً 
ــوان  ــوده و می ت ــرد ب ــاغ، منحصربه ف ــر هســتند کــه در هــر ب ــدر متغی ــد آب، آن ق ــد و برخــی، مانن ــت می مانن ثاب
گفــت زیبایی شناســی بــاغ ایرانــی مبتنــی بــر آن اســت. ایــن فرضیــه در چارچــوب نظریــۀ اعتبارگیری جــان دیویی 

ارزیابــی شــده اســت. 

واژگان کلیدی | باغ ایرانی، زیبایی شناسی، آب، تجربۀ زیبایی شناسانه، اعتبار گیری، جان دیویی.
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اســت کــه منشــأ زیبایی شناســی در بــاغ ایرانــی چیســت یــا بــاغ 
ایرانــی چگونــه در ذهــن مخاطــب دارای اعتبــار می شــود؟

فرضیۀ پژوهش
به نظــر می رســد اکثــر عناصــر تشــکیل دهندۀ بــاغ ایرانــی 
ــان  ــون، یکس ــی گوناگ ــترهای تاریخ ــی و بس ــرایط اقلیم در ش
ــاغ،  ــر ب ــر آب، در ه ــا، عنص ــان آنه ــا از می ــتند؛ ام ــابه  هس و مش
دارای ویژگی هــای متفــاوت و منحصــر بــه آن فضاســت. ازایــن رو، 
پژوهــش حاضــر »آب« را منشــأ زیبایی شناســی در بــاغ ایرانــی و 
عنصــر اعتباربخــش بــه فضــا در ذهــن مخاطــب فــرض می کنــد.

روش پژوهش
ــری،  ــفی اعتبارگی ــۀ فلس ــه نظری ــتناد ب ــا اس ــر ب ــش حاض پژوه
تجربــۀ  و  زیبایی شناســی  مفاهیــم  براســاس  را  ایرانــی  بــاغ 
زیبایی شناســانه تحلیــل می کنــد. بــرای کنــکاش در مفهــوم 
بــاغ ایرانــی، عناصــر تشــکیل دهندۀ آن مطالعــه شــده و در 
تجربــۀ  تحقیــق  پنج گانــۀ  شــاخص های  براســاس  نهایــت، 
ــده از  ــن شــاخص ها، برآم ــوند. ای ــی می ش ــانه، ارزیاب زیبایی شناس
نظریــۀ اعتبارگیــری جــای دیویــی در مــورد درک انســان و امــکان 

ــت.   ــزد او اس ــانه ن ــۀ زیبایی شناس ــق تجرب تحق
ــث  ــاز بح ــوان پیش نی ــه عن ــی ب ــای ایران ــوردی باغ ه ــل م تحلی
ــا گــذر از ایــن مرحلــه، نزدیــک کــردن  صــورت گرفتــه اســت. ب
ــل  ــی و تحلی ــاغ ایران ــوم ب ــا مفه ــری ب ــفی اعتبارگی ــه فلس نظری
باغ هــای  نمونــه  شــد.  خواهــد  ممکــن  آن  زیبایی شناســانه 
مطالعــه شــده، بــا در نظرگرفتــن حداکثــر پراکندگــی تاریخــی و 

ــده اند. ــاب ش ــی انتخ اقلیم

مفاهیم پژوهش
زیبایی شناسی 

یــک  و  زیبــا  امــر  »زیبایی شناســی2« مطالعــۀ چیســتی در 
دیســیپلین فلســفی اســت؛ اقدامــی مباحثــه ای، تحلیلــی و 
ــاوت  ــود. تف ــج می ش ــی منت ــه روشــن گری معنای ــه ب مســتدل ک
ــا »زیباشناســی3« در موضــوع مــورد مطالعــه اســت کــه در  آن ب
ایــن دومــی، خــوِد امــر یــا شــیء زیبــا، مــورد مطالعــه اســت و نــه 
چیســتی آن و مطالعــه ای پیمایشــی و مبتنــی بــر نمونــۀ مــوردی 
ــه چرایــی امــر زیبــا می پــردازد و منشــأ  اســت. زیبایی شناســی ب
و دلیــل وجــودی زیبایــی را در شــیء مــورد ســؤال قــرار می دهــد. 
فراتــر از تعاریــف فلســفی زیبایی شناســی، متفکــران حــوزۀ شــهر 
ــا درک محســوس  ــد تنگاتنــگ ب و مطالعــات فضــا، آن را در پیون
انســان از محیــط زندگــی دانســته  و معنادهــی بــه درک انســان از 
فضــا بــه  عنــوان نقــش زیبایی شناســی، نقطــۀ اشــتراک تعاریــف 

گوناگــون ایــن واژه اســت )منصــوری، 1394، 64(. بــه تعبیــری، 
چــه می شــود کــه فضایــی در نظــر مخاطــب معنــای زیبــا 
می یابــد؟ کــدام ویژگــی آن اســت کــه در ادراک مخاطــب، آن را 
متمایــز کــرده، بــه آن اعتبــار می بخشــد و موجــب رضایتمنــدی 

ــود؟  ــب می ش مخاط
ــی )1859-1952(  ــرای امریکای ــوف عمل گ ــی، فیلس ــان دیوی ج
ــرای  ــانه4 ب ــه زیبایی شناس ــق تجرب ــکان تحق ــأ ام ــر را منش هن
مخاطــب می دانــد و فرآینــدی تحــت عنــوان فرآینــد اعتبارگیری5 
ــاش  ــواره در ت ــر هم ــاس آن، بش ــر اس ــه ب ــد ک ــف می کن تعری
بــرای جبــران کاســتی ها و تأمیــن نیازهایــش، از ابزارهایــی 
ــزار  ــن اب ــرد. ای ــوب کمــک می گی ــت مطل ــه وضعی ــل ب ــرای نی ب
در نظــر دیویــی، هنــر اســت و وضعیــت مطلــوب، امــکان تحقــق 
ــز شــده و  ــادی متمای ــات ع ــه از ســایر تجربی ــه ای اســت ک تجرب
کاراکتــر زیبایی شناســانه دارد. بــا بســط ایــن تعریــف بــه تعریــف 
ــرد  ــن اســتنتاج ک ــوان چنی زیبایی شناســی در بســتر فضــا، می ت
ــۀ  ــق تجرب ــوس، تحق ــای ملم ــری ابزاره ــق به کارگی ــه از طری ک
ــزد مخاطــب میســر شــده و فضــا در ادراک او،  زیبایی شناســانه ن

   .)Mansouri, 2019( دارای اعتبــار می شــود

باغ ایرانی
بــاغ ایرانــی بــرای ایرانیــان بیــش از یــک فضــای ســبز و 
ــط  ــان در محی ــی ایرانی ــن و زندگ ــل ذه ــل تعام ــول اصی محص
ــۀ  ــم اولی ــه در مفاهی ــی آن، ریش ــت و زیبای ــان اس ــی آن طبیع
ایرانــی از طبیعــت و عناصــر منظــر دارد )منصــوری، 1384، 
ــرش  ــا نگ ــده ب ــازمان دهی  ش ــم و س ــی منظ 58-59(؛ و فضای
ــوع  ــی و مصن ــر طبیع ــب عناص ــی از ترکی ــانۀ ایران زیبایی شناس
ــی، نســبتاً  ــاغ ایران اســت. عناصــر دخیــل در ســاخت فضــا در ب
ــی(، آب  ــر و زینت ــاه )مثم ــت از گی ــارت اس ــوده و عب ــت ب ثاب
ــه(،  ــواره، دریاچ ــا، ف ــتخر، آبنم ــوض، اس ــوی، ح ــکال ج )در اش
و  مستطیل شــکل  هندســۀ  محصورکننــده،  دیــوار  کوشــک، 
ــاخت  ــر انسان س ــم عناص ــی(. به رغ ــور اصل ــاغ )مح ــان ب خیاب
در باغ هــا، ایــن عناصــر طبیعــی )آب، گیــاه( هســتند کــه 
ــد  ــت می بخش ــه آن هوی ــرده و ب ــف ک ــاغ را تعری ــان ب وجودش
ــی  ــاس، زیبایی شناس ــن اس ــر همی ــاج، 1389، 59(. ب )حیدرنت
بــاغ ایرانــی تابعــی از نظــام حاکــم میــان ایــن عناصــر اســت کــه 
ــتر  ــاد و بس ــم و ابع ــه اقلی ــه ب ــا توج ــف، ب ــای مختل در نمونه ه
در شــکل گیری  گوناگــون  تناســب های  در  فرهنگــی عصــر، 
بــاغ مشــارکت می کنــد. بــرای درک شــفاف تر از چگونگــی 
آن  تشــکیل دهندۀ  عناصــر  ایرانــی،  باغ هــای  شــکل گیری 
ــه  ــه چ ــه ب ــد ک ــد ش ــی خواه ــده و بررس ــریح ش ــه تش در ادام
صــورت و در چــه ابعــادی، در پدیــد آمــدن زیبایــی در آن نقــش 

داشــته  اند. 

آب، منشأ زیبایی در باغ ایرانی | مریم السادات منصوری
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عناصر باغ ایرانی
• کوشک 

طرح ریــزی بــاغ ایرانــی همــواره بــا ســاخته های معمــاری 
همــراه بــوده و کوشــش شــده کــه ســاختمان ها چنــان طراحــی و 
ــن چشــم انداز ها برخــوردار باشــند.  ــه از بهتری ــی شــود ک جانمای
طــرح هشــت ضلعی بســیاری از کوشــک ها را می تــوان برآمــده از 
آن دانســت کــه ایــن امــکان فراهــم می شــد تــا از هــر ســوی آن، 
بخشــی از منظــر بــاغ دیــده شــود )فاطمــی، 1398، ۷(. عمــارت 
کوشــک غالبــاً در چهــار جبهــه از خصوصیــات کالبــدی یکســان 
برخــوردار بــوده و در بیشــتر مــوارد، جبهــه ای کــه از لحــاظ دیــد و 
منظــر ممتــاز اســت، بــه عنــوان جبهــۀ اصلــی بنــا انتخــاب شــده 
ــر  ــلطان زاده، 13۷8، 58(. ب ــد )س ــی می ش ــوان طراح و در آن ای
ــاغ ایرانــی بیــش از آن کــه  ایــن اســاس، معمــاری کوشــک های ب
ــه  ــد، ب ــژه ای باش ــاری وی ــری و ســبک معم ــر هن ــده از تفک برآم
ــا هــدف فراهــم ســاختن بیشــترین  عنــوان نظــرگاه طبیعــت و ب

حــظ بصــری از بــاغ طراحــی شــده اســت. 

• دیوار باغ
ــود  ــی خ ــای محاط ــت و از فض ــور اس ــاً محص ــی اساس ــاغ ایران ب
متمایــز می شــود. »بــاغ یــک جایــگاه بــاز نبــوده و زمینــی بــوده 
ــی  ــت و کس ــده اس ــته ش ــوار بس ــا دی ــردش ب ــه گرداگ ــت ک اس
ــدن،  ــرای درون آم ــد. ب ــرون، درون آن را ببین ــته از بی نمی توانس
ــا کریــاس  نخســت بایــد از کنــه گذشــت، ســپس وارد هشــتی ی
و داالن شــد]...[ اگــر باغــی ســاختمان ســردر نداشــت، در برابــر 
ــوده  ــواره ای ب ــرس دی ــد. پ ــاخته می ش ــرس س ــک پَ درگاه آن ی
ــا،  ــاغ را می بســته اســت.« )پیرنی ــه درون ب ــد از بیــرون ب کــه دی
ــی محصــور اســت  ــی اصــوالً فضای ــاغ ایران 138۷، 432-431(. ب
کــه مشــخصاً خــود را از محیــط اطــراف، تمیــز می دهــد. »داخــل 
ــت در  ــه ای ثاب ــاغ نقط ــت. ب ــز آرام اس ــاغ همه چی ــای ب دیواره
ــف و  ــرات ظری ــتی از تغیی ــت؛ دش ــر اس ــال تغیی ــای در ح دنی
پیوســته کــه توســط طراحــی انســان، از توازنــی دقیــق برخــوردار 

ــاوری، 1383، 19(.  ــدر و ی ــاری، مقت ــت.« )خوانس اس

• طرح کاشت و گیاهان
ــی  ــا تزئین ــر ی ــان مثم ــاً از گیاه ــی صرف ــاغ ایران طــرح کاشــت ب
ــن دو  ــونده از ای ــت و تکرارش ــبتاً ثاب ــی نس ــه ترکیب ــت بلک نیس
اســت. گیاهــان کاشــته شــده در کرت هــا معمــوالً درختــان مثمــر 
ــه عنــوان  ــوم انتخــاب می شــوند؛ ب ــر اســاس اقلیــم و ب ــوده و ب ب
مثــال درختــان انــار بــاغ پهلوان پــور مهریــز. در مقابــل، درختــان 
ــی و  ــان اصل ــن خیاب ــرای طرفی ــه ب ــی ک ــا و درختچه های و گل ه
ــاغ کاشــته می شــود، نقــش زینتــی داشــته و  ســایر محورهــای ب
غالبــاً غیرمثمــر هســتند. نمونــۀ بــارز آن درختــان ســرو اســت که 
در هــر اقلیــم بــرای ایجــاد دیــد عمیــق در طرفیــن خیابــان اصلی 

ــردی و  ــدف کارک ــدا ه ــه از ابت ــی ک ــود. در باغ های ــته می ش کاش
ــه  ــوده، ســطوح وســیع تری ب ــا مطــرح ب بعضــاً اقتصــادی در آنه
ــان  ــت گیاه ــای کاش ــا فض ــده ت ــاص داده می ش ــا اختص کرت ه
مثمــر بیشــتر باشــد و در مقابــل، باغ هــای متعلــق بــه حاکمــان و 
خاندان هــای متمــول، عاقــۀ بیشــتری بــه کاشــت انــواع گیاهــان 

زینتــی نشــان داده انــد. 

• آب
ــار  ــه و کن ــه در گوش ــددی ک ــی متع ــای ایران ــی باغ ه در بررس
ــه آن اســت  ــب توج ــده، موضــوع جال ــق ش ــران خل ــرزمین ای س
ــر آب  ــدون عنص ــی ب ــچ باغ ــی، هی ــوع اقلیم ــم تن ــه علی رغ ک
ــترین  ــاغ بیش ــمال، آب در ب ــرآب ش ــای پ ــم. در اقلیم ه نمی بینی
کمیــت را نســبت بــه ســایر عناصــر دارد و در اقلیم هــای خشــک 
ــدد  ــوع و متع ــا بازی هــای متن ــت ب ــود کمی ــن کمب ــی، ای و بیابان
طــرح و شــکل و صــدا جبران شــده اســت. جــوی، حوض، اســتخر، 
ــان،  ــواع اشــکال اســتفاده از آب اســت و جری ــواره و آبنمــا از ان ف
ــر در  ــن عنص ــش ای ــای نمای ــه حالت ه ــش از جمل ــود و پاش رک
بــاغ ایرانــی اســت. جزئیاتــی چــون جــاری کــردن آب بــر ســطوح 
ــد  ــدف تولی ــا ه ــینه کبکی ب ــای س ــد تراش ه ــطح مانن ــر مس غی
صــدای جریــان آب در شــرایطی کــه آب از نظــر کمیــت، ضعیــف 
ــه مخاطــب  ــاء تصــور آب خروشــان ب ــرای الق اســت، شــیوه ای ب
به شــمار مــی رود. همچنیــن اســتفاده از پدیــدۀ انعــکاس آب 
ــرار  ــک ق ــل کوش ــه در مقاب ــتخرهایی ک ــوض و اس ــد در ح راک

ــد.  ــک می کن ــده کم ــرای بینن ــر ب ــد منظ ــه تولی ــد، ب گرفته ان

• هندسه
ــی را هندســه ای مســتطیلی  ــاغ ایران بســیاری از صاحب نظــران، ب
ــر هــم می شناســند کــه در محــل تقاطــع  ــا دو محــور عمــود ب ب
آنهــا، کوشــک ســاخته شــده اســت )میرفندرســکی، 1384، 10(. 
ایــن ترکیــب، منشــأ تفکــری اســت کــه بــاغ ایرانــی را از الگــوی 
ــراً نفــی شــده اســت:  ــه اخی ــد؛ تفکــری کــه البت ــاغ می دان چهارب
»بــا نــگاه بــه بــاغ پاســارگاد و بســیاری دیگــر از باغ هــای  ایرانــی، 
در می یابیــم کــه چهاربــاغ، الگــوی باغ ســازی ایرانــی نبــوده اســت 
ــاغ  ــوان آن را تنهــا به صــورت یــک الگــوی خــاص از ب بلکــه می ت
ــاج و منصــوری، 1388، 28-29(.  ــرد« )حیدرنت ــرض ک ــی ف ایران
امــا آن چــه در هندســه بــاغ ایرانــی ســرزمین های مختلــف، مشــابه 
و تکرارشــونده اســت، شــکل مســتطیلی آن و وجــود یــک محــور 
ــه ای  ــپکتیو یک نقط ــکل گیری پرس ــب ش ــه موج ــت ک ــی اس اصل
ــام  ــن نظ ــد. »ای ــد می کن ــاغ را تولی ــی ب ــم انداز اصل ــده و چش ش
هندســی مســتطیلی واجــد نوعــی کمــال و قــدرت در صــورت خود 
ــاغ مازمــه دارد« )منصــوری، 1398، 3(.  ــا معنــای ب اســت کــه ب
ــه براســاس  ــی ک ــاغ ایران ــده ب ــای مان ــدد به ج ــای متع از نمونه ه
ــاغ گلشــن  ــه ب ــوان ب الگــوی تک محــوری ســاخته شــده اند، می ت

جســتار
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شــیراز، بــاغ دولت آبــاد یــزد، بــاغ شــاهزاده ماهــان، بــاغ ائل گلــی 
تبریــز، بــاغ فیــن کاشــان و بــاغ قدمــگاه نیشــابور اشــاره کــرد.   

• خیابان

ــر آن  ــه در طــول بزرگ ت ــی محــوری وجــود دارد ک ــاغ ایران در ب
ــر  ــتقرار عناص ــل اس ــاغ و مح ــرات ب ــتون فق ــده و س ــیده ش کش
ــن  ــی آن اســت. اولی ــردی و شــکل دهندۀ منظــر اصل ــم کارک مه
اقــدام ســازنده پــس از مکان یابــی بــاغ، تــدارک »خیابــان« 
ــه کوشــک  ــب ب ــه از ورودی شــروع می شــود و اغل ــاغ اســت ک ب
اصلــی می رســد. در احــداث »خیابــان« بــاغ، بیــش از مکان یابــی 
عملکردهــا، ایجــاد فضــا و منظــره ای خــاص کــه »حــال« ویــژۀ باغ 
ایرانــی را ایجــاد کنــد دنبــال می شــود: بریــدن از بیــرون و توجــه 
بــه درون، پدیــدآوردن فضــای تأمــل از طریــق مواجهــۀ انســان بــا 
فضــای بی انتهــا و ســاخت و پرداخــت منظــر بی کــران در عرصــۀ 
محــدود. ناظــر در خیابــان  بــاغ، عنصــری در میــان منظــر اســت 

ــوری، 1384، 58-59(.   )منص

تجربۀ زیبایی شناسانه
از دیــد جــان دیویــی، زیبایی شناســی، »تجربــه« مخاطــب را 
ــذت در آن اتفــاق بیفتــد.  ــی، ادراک و ل شــامل می شــود؛ اگــر ارزیاب
بــر ایــن اســاس، زیباســازی فضــا می توانــد از طریــق ایجــاد تجربــۀ 
زیبایی شناســانه بــرای مخاطــب تحقــق یابــد. به عبــارت دیگــر، انتقال 
ــه مخاطــب. اســاس مســئلۀ زیبایی شناســی،  ــی مشــترک ب مفهوم
چگونگــی پیونــد بعــد حســی بــه بعــد جمعــی اســت و ایــن مهــم، 
به مثابــه  زیبایی شناســانه  تجربــۀ  ســاختن  ممکــن  طریــق  از 
توان منــدی مشــترک و همگانــی مخاطــب در فضــا محقــق می شــود 
ــه  ــی تجرب ــانه نوع ــۀ زیبایی شناس )Augoyard, 1995,  316(. تجرب
ــت و ادراک، از  ــوع دریاف ــاظ ن ــه لح ــه ب ــت ک ــب در فضاس مخاط
ــهری،  ــات ش ــود. در ادبی ــز می ش ــی متمای ــات عموم ــواع تجربی ان
ــی  ــی معمول ــژه در فضای ــوای وی ــد حال و ه ــون تولی ــی چ اقدامات
)ماننــد برگــزاری جشــنواره در یــک پــارک معمولــی(، فضاهایــی کــه 
ــم انداز  ــک چش ــدی ی ــاً قاب بن ــده اند )مث ــن6 ش ــاً میزان ِس اصطاح
شــهری معمولــی از یــک نظــرگاه(، ســاخت بناهایــی بــا کیفیــت و 
ابعــاد نمایشــی در شــهر و ایجــاد فعالیت هــای خــاص در مکان هــای 
ــه  ــهروندان ب ــه ش ــی ک ــه فضاهای ــود ک ــب آن می ش ــی موج عموم
آنهــا آمدوشــد همیشــگی دارنــد، به واســطۀ پذیرایــی از مناســبت ها 
ــاوت و  ــگاه متف ــا و جای ــا معن ــژه، در ذهــن آنه ــوا۷ی وی و حــال و ه
شناخته شــده ای پیــدا کنــد )Mansouri, 2019 : 163(. جــان دیویــی 
ــد  ــد و معتق ــی می کن ــانه تلق ــۀ زیبایی شناس ــوع را تجرب ــن موض ای
ــش  ــن پژوه ــب، ای ــت. به این ترتی ــی اس ــر زیبایی شناس ــت جوه اس
کــه جوهــر زیبایــی را در بــاغ ایرانــی مــورد ســؤال قــرار داده، در واقــع 
ــرای  ــۀ زیبایی شناســانه در آن اســت. ب به دنبــال یافتــن منشــأ تجرب

ــۀ  ــده در زمین ــام ش ــای انج ــه پژوهش ه ــه ب ــه آن و باتوج ــخ ب پاس
عوامــل مؤثــر بــر دریافــت مخاطــب از فضــا، شــاخص های پنج گانه ای 
تبییــن شــده کــه عناصــر شــکل دهندۀ بــاغ ایرانــی بــر اســاس آنهــا 
ارزیابــی شــده اســت8. اســاس اســتخراج ایــن شــاخص ها، شــرایطی 
اســت کــه در صــورت وقــوع حداکثــری آنهــا، تجربــۀ زیبایی شناســانه 
می توانــد تحقــق یابــد. البتــه از آنجــا کــه تحقــق یــا عــدم تحقــق 
ایــن تجربــه بــا احســاس و حــواس انســان پیونــد خــورده، نمی توانــد 
مطلــق باشــد و یــک طیــف اســت، هرچــه عناصــر بــاغ در ارتبــاط بــا 
شــاخص های مطــرح شــده قوی تــر ارزیابــی شــوند، تجربۀ تولیدشــده 
ــاغ،  ــر ب ــه، در ه ــر اســت. در ادام ــانه نزدیک ت ــد زیبایی شناس ــه بع ب
ــاغ  ــه مطــرح شــده و عناصــر تشــکیل دهندۀ ب شــاخص های پنج گان
ــه همــراه میــزان ارتبــاط هــر  ــر شــمرده شــد، ب ــی کــه پیش ت ایران
ــا هــر شــاخص در کیفیت هــای ضعیــف، متوســط و قــوی  عنصــر ب
ــنجش  ــی س ــود. چگونگ ــنجیده می ش ــگ( س ــه پررن ــگ ب )از کم رن
ایــن میــزان ارتبــاط نیــز براســاس تعریفــی از هــر شــاخص صــورت 

ــده اســت.     ــۀ جــدول آم ــه در ادام ــرد ک می گی

• تنوع در فرم
ــب  ــرای مخاط ــکان را ب ــن ام ــه ای ــت ک ــاخص هایی اس ــی از ش یک
ــای  ــا و دریافت ه ــا در فضــا احساســات و حالت ه ــد ت ــم می کن فراه
گوناگونــی داشــته باشــد. متنــوع بــودن فــرم بــر فضــای تولیــد شــده 
ــی، برداشــت  ــوده و مخاطــب در شــکل های گوناگــون فضای ــر ب مؤث
متفــاوت و تجربــۀ متفاوتــی خواهــد داشــت. همچنیــن، منظــری که 
ــت و  ــد در دریاف ــش می گذارن ــه نمای ــاری ب ــون معم ــکال گوناگ اش
ــن او  ــی را در ذه ــی متفاوت ــوده و معان ــذار ب ــب تأثیرگ ادراک مخاط

ــد.  ــادر می کن متب

•  دسترسی پذیری 
ــت.  ــر اس ــب مؤث ــت مخاط ــه در دریاف ــت ک ــری اس ــاخص دیگ ش
این کــه بازدیدکننــده بتوانــد بــا اجــزای فضــای طراحی شــده ارتبــاط 
ــرای او ممکن تــر  برقــرار کنــد و در فضــا حضــور یابــد، درک فضــا ب
و شــدنی تر خواهــد بــود. مــا فضایــی را کــه نتوانیــم در آن راه رویــم 
ــخت  ــیار س ــویم، بس ــازی ش ــه تصویرس ــور ب ــرای درک آن مجب و ب

می فهمیــم.   

• رؤیت پذیری 

شــاخصی اســت کــه مســتقیماً بــا درک مخاطــب از فضــا و 
ــه  ــی ک ــت. فضای ــورده اس ــد خ ــن درک پیون ــه ای ــی ب معناده
ــا  ــا معن ــت ی ــوان حال ــود، نمی ت ــده نمی ش ــود فهمی ــده نش دی
ــات  ــرد. در ادبی ــه ک ــود و تجرب ــور ب ــی در آن متص ــا احساس ی
ــرای انتقــال حداکثــری  ــز شــاهد آن هســتیم کــه نویســنده ب نی
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آبگیــر عمارت هــای شــترگلوی صفــوی، قاجــاری و حوض جــوش 
ــده  ــرریز ش ــود. آب س ــر می ش ــین ظاه ــارت شاه نش ــل عم مقاب
از این جــا در نهرهــای متعامــد شــطرنجی جــاری شــده و ادامــۀ 
انــواع بازی هــا بــا آب و تنــوع در شــکل  مســیر می دهــد. 
نمایــش آن اعــم از فواره هــا و ابعــاد آبگیرهــا و ســکون و جریــان 
ــایه  ــاری و س ــای معم ــا فضاه ــده و ب ــی ش ــن طراح ــاغ فی در ب
و روشــن های ایجــاد شــده، ترکیــب شــده اســت. جــدول 1 
ــاغ می ســنجد. ــن ب ــۀ مطــرح شــده را در ای شــاخص های پنج گان

باغ شاهزاده ماهان
بــاغ شــاهزاده در نزدیکــی زیارتــگاه شــاه نعمت اهلل ولــی بنــا شــده 
اســت، علی رغــم آن کــه ســازندۀ آن، میــرزا ناصرالدولــه فرمانفرمــا 
ــاغ- ــا انســجام ســاختار ب پیــش از اتمــام ســاخت درگذشــت؛ ام

ــب  ــی مرک ــورت اندام ــی به ص ــور اصل ــر مح ــی ب ــت آن متک تخ
درختــان  ردیــف  و  حوضچه هــا  مکــرر،  آبشــارهای  شــامل 
ــد  ــب پدی ــع آب، موج ــرش مرتف ــا پ ــی ب ــایه افکن و فواره های س
ــن  ــای ای ــن ویژگی ه ــد. از بارزتری ــی ش ــکوه مثال زدن ــدن ش آم
ــودی در  ــی و عم ــف افق ــای مختل ــش آب در گونه ه ــاغ، نمای ب
ــن اســت؛ حــوض  ــیب زمی ــت از ش ــی و در تبعی آبشــارهای پیاپ
ــای  ــار و برش ه ــا آبش ــاغ ب ــان ب ــوی می ــکل ورودی، ج بیضی ش
ــا.  ــر تراس ه ــع ب ــکل واق ــتخرهای مستطیل ش ــینه کبکی، اس س
بــاغ شــاهزاده از جنــوب بــا قلــۀ جوپــار محصــور اســت کــه اتفاقــاً 
ــوه  ــوده و از وج ــت ب ــل رؤی ــی قاب ــان اصل ــد خیاب ــای دی در انته
ــو  ــی، از جل ــوار محصــور شــده اســت. در منظــر کل ــا دی دیگــر ب
ورودی، 12 تخــت پیاپــی دیــده می شــود کــه بــا پله هــای 
ــور  ــار ها، مح ــه، آبش ــن نقط ــت. از ای ــودن اس ــل پیم ــن قاب معی
ــار  ــرو و چن ــان س ــاوب درخت ــف متن ــا و ردی ــزی، پیاده راه ه مرک
و لبــۀ کرت هــای جانبــی میــوه و در انتهــای دیــد، بنــای ســفید 
باالخانــه در متــن کوه هــای جوپــار قابــل نظــاره اســت. جــدول 2 
ــاغ می ســنجد. ــن ب ــۀ مطــرح شــده را در ای شــاخص های پنج گان

باغ چهل ستون اصفهان
بــاغ چهل ســتون کــه کاخ در میــان آن واقــع شــده از شــاخص ترین 
آثــار دورۀ صفــوی اســت؛ ایــن فضــا مختــص پذیرایی هــای رســمی 
راهرو هــای  و  عالی قاپــو  دروازۀ  از  آن  ورودی  و  بــوده  شــاهانه 
ــه اســت.  ــه صــورت می گرفت ــای دولت خان ــن بناه ــیده بی سرپوش
ــه  ــی دارد و کوشــک آن ب ــاً مربع ــاغ چهل ســتون طرحــی تقریب ب
ــانی  ــای ساس ــاری کاخ ه ــادآور معم ــده و ی ــاخته نش ــاره س یک ب
اســت. بناهــای تــاالر آینــه و ایــوان ســتون دار کــه چشــمگیرترین 
بخش هــای آن بــوده در زمــان صفویــه بــه آن اضافــه شــده 
ــوان  ــوان ســتون دار در آن اســت کــه الگــوی ای اســت. اهمیــت ای
ــده  ــس از اســام دی ــران پیــش و پ ــاز در معمــاری ای ســه طرف ب

جســتار

ــاد  ــاس و ابع ــات و مقی ــا جزئی ــده، آن را ب ــه خوانن حــس فضــا ب
ــارت  ــد؛ به عب ــف می کن ــد، توصی ــه می ده ــه ارائ ــی ک و دیدهای
ــا  ــت فض ــد. رؤی ــت می کن ــازی و قابل رؤی ــر، آن را تصویرس دیگ
امــکان تجربه کــردن آن و تولیــد خاطــره را فراهــم می کنــد.

• ایجاد پویایی در فضا
مداخلــه در فضــا از هــر طریقــی کــه در آن پویایــی ایجــاد شــود، 
ســبب جلــب توجــه مخاطــب و در پــی آن، ایجــاد تجربــۀ ویــژه 
می شــود. بازی هــای نــور و صــدا بــر نمــای ســاختمان ها در 
شــب، برپایــی جشــن و مراســم جمعــی در میادیــن، نصب پوســتر 
و چراغانــی و پخــش آهنــگ در فضاهــای عمومــی از ایــن دســت 
ــب  ــا مخاط ــد ت ــک می کن ــم کم ــن مه ــه ای ــت و ب ــات اس اقدام
ــه،  ــا در آن حضــور یافت ــش از آن باره ــاید پی ــه ش ــی ک در فضای
تجربــه ای جدیــد و منحصربه فــرد کســب کنــد و خاطــرۀ ویــژه ای 

در ذهــن او ثبــت شــود.

• محسوس بودن
ــی  ــۀ فضاهای ــه. تجرب ــواس پنچ گان ــا ح ــکان درک آن ب ــی ام یعن
کــه در آن، کــودکان امــکان بــازی بــا آب و خیس شــدن دارنــد در 
ــه ای  ــارک محل ــک پ ــب ی ــژه اســت، به همین ترتی ــا وی ــن آنه ذه
معمولــی کــه عابــران در آن صــدای پرنــده بشــنوند، آن را از ســایر 
پارک هــا متمایــز می کنــد و خیابانــی کــه گیاهــان معطــر چــون 
ــا را  ــار فض ــده و در به ــته ش ــۀ آن کاش ــات در لب ــان مرکب درخت
ــی  ــران فضای ــرای عاب ــد، ب ــج می کن ــوی بهارنارن ــه ب ــته ب آغش

دلپذیــر و جــاذب خواهــد بــود. 

معرفــی۹ و تحلیــل نمونه هــای مــوردی براســاس 
ــی ــاغ ایران عناصــر شــش گانه ب

باغ فین کاشان
ــده و  ــع ش ــان واق ــع کاش ــن از تواب ــتای فی ــاه در روس ــاغ ش ب
ــی  ــده و شــکل کنون ــد آم ــج پدی ــه به تدری ــه ای اســت ک مجموع
ــان  ــس از صفوی ــای پ ــه در دوره ه ــی اســت ک آن نتیجــه تغییرات
ــاه  ــاه و محمدش ــد، فتحعلی ش ــان زن ــت. کریم خ ــده اس ــام ش انج
قاجــار و شــاه زاده احتشــام الملک حاکــم کاشــان در ســال 1286 

ــد.   ــل آوردن ــاغ به عم ــرف در ب ــل و تص ــترین دخ بیش
ــن می شناســند،  ــاغ فی ــوان ب ــه عن ــاغ شــاه کــه آن را بیشــتر ب ب
ــه اســت  ــی در میان ــک محــور طول ــا ی چهارگوشــه ای محصــور ب
کــه ورودی اصلــی نیــز در منتهاالیــه شــمالی همیــن »خیابــان« 
ــلیمانیه در  ــمۀ س ــن از چش ــاغ فی ــاری در ب ــت. آب ج ــع اس واق
ــه،  ــوض هشت گوش ــدا در ح ــرد و ابت ــأت می گی ــوب آن نش جن
ــس از آن در  ــی و پ ــان اصل ــان خیاب ــی می ــر طول ــپس در نه س
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نشــده و ایوان هــا عمومــاً از ســه طــرف محصــور هســتند. اســتخر 
طویــل مقابــل ایــوان هــم متعلــق به دورۀ شــاه عبــاس دوم بــوده و 
تأثیــر مهــم آن انعــکاس کوشــک در آب اســت. اهمیــت ایــن اتفاق 
ــوان چهل ســتون را در  ــا عن ــاغ ب ــان اســت کــه نام گــذاری ب آنچن
قولــی معــروف برآمــده از انعــکاس تصویــر بیســت ســتون در آب 
می دانــد. البتــه اعتقــاد بــه اینکــه عــدد چهــل در فرهنــگ ایــران 
ــذاری  ــن نام گ ــد در ای ــز می توان ــر اســت نی ــای تکث رســاننده معن
مؤثــر بــوده باشــد. چنانکــه در لغت هــای مشــابه ماننــد چهل چــراغ 
یــا چهل تکــه دیــده می شــود؛ کــه در ایــن صــورت یــا در گمــان 
ــاندن  ــش آب در رس ــت نق ــه اهمی ــوع جالب توج ــت، موض نخس
یــک مفهــوم و منظرســازی اســت. جــدول 3 شــاخص های 

ــنجد. ــاغ می س ــن ب ــده را در ای ــرح ش ــۀ مط پنج گان

باغ دولت آباد یزد
در ســال 1161 قمــری محمدتقی خــان بافقــی، والــی یــزد، 
ــز  ــات مهری ــه از ارتفاع ــات ک ــته قن ــج رش ــال پن ــتور اتص دس
سرچشــمه می گرفــت، صــادر کــرد و قنــات دولت آبــاد کــه 
ــد.  ــداث ش ــر اح ــول 60 کیلومت ــه ط ــود ب ــا ب ــن آنه از مهمتری

ــار  ــدود 6/4 هکت ــه ح ــاد ک ــاغ دولت آب ــۀ ب ــات هم ــن قن آب ای
ــکل  ــاد در ش ــاغ دولت آب ــرد. ب ــیراب می ک ــت س ــاحت داش مس
ــی  ــاغ ایران ــای ب ــن طرح ه ــن و بدیع تری ــی اش، از اصیل تری کنون
اســت. ســطح آن از دو مســتطیل عمــود بــر هــم تشــکیل شــده 
ــاد  ــاغ دولت آب ــام ب ــا ن ــوم ب ــروز، عم ــر را ام ــتطیل بزرگ ت و مس
ــه در  ــتی ک ــارت هش ــارت آن، عم ــن عم ــند. اصلی تری می شناس
ــر  ــبب بادگی ــود و به س ــوب می ش ــی محس ــک اصل ــع کوش واق
ــا شــده، بســیار شــناخته شــده اســت. در  ــر آن بن بلنــدی کــه ب
وســط ایــن عمــارت کــه عمــارت بادگیــر نیــز نامیــده می شــود، 
حوض خانــه ای بــا طــرح هشــت و نیم هشــت وجــود دارد. در 
ــا  ــری ب ــوع و پایان ناپذی ــای متن ــار بازی ه ــاد، معم ــاغ دولت آب ب
آب کــرده به طــوری کــه آب در تمــام ســطح بــاغ حضــور دارد و 
بارهــا بــه درون زمیــن رفتــه و بیــرون می آیــد. ابتــدا در حوضــی 
ــۀ عمــارت بادگیــر  زیــر بادگیــر می جوشــد، ســپس در حوض خان
نمایــان شــده و بــه ســه حــوض مستطیل شــکل کشــیده در ســه 
مقابــل  ســینه کبکی های  در  و  می شــود  ســرازیر  شاه نشــین 
ــت،  ــد. در نهای ــدا می کن ــان و تحــرک پی ــی و جری ــا، پویای اتاق ه
پــس از طــی مســیر، بــه آبنمــای اصلــی کــه در امتــداد خیابــان 
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جســتار

بــاغ اســت می ریــزد. تناســبات آبنمــا چنــان طراحــی شــده کــه 
بتوانــد تصویــر بادگیــر بلنــد را در خــود منعکــس کنــد. جــدول 4 
ــاغ می ســنجد. ــن ب ــۀ مطــرح شــده را در ای شــاخص های پنج گان

باغ پاسارگاد
ــی  ــاغ ایران ــوان نخســتین ب ــه عن ــع ب ــب مناب ــاغ پاســارگاد در اغل ب
شــناخته می شــود و از توصیفــات برمی آیــد کــه بــا نوعــی باغ معبــد 
ــته ها  ــتیم. در نقش برجس ــرو هس ــلطنتی روب ــکونت گاه س ــا باغ س ی
تپــه ای پردرخــت دیــده می شــود کــه در رأس آن کوشــکی ایــوان دار 
ــا تاق هــای جناغــی به چشــم  بنــا شــده و در کنــار آب، آب گــذری ب
ــه نیایشــگاهی  ــی رود و ب ــه م ــاالی تپ ــا ب ــه ت ــری ک می خــورد. معب
بــا کشــف  اســتروناخ10  بــاغ،  محوطــۀ  در حفــاری  می رســد. 
کانال هــای ســنگی بــاغ اندرونــی را بــه شــکل یــک مســتطیل بــزرگ 
ــرده و آن را دو  ــور ک ــان آن عب ــذری از می ــه آب گ ــد ک رســم می کن
قســمت می ســازد. بقایــای پاســارگاد نشــان از ترکیبــی راست گوشــه 
از جوی هــای کنده شــده در ســنگ دارد کــه حوض هایــی در مســیر 
آن اســت و کوشــک هایی کــه به واســطۀ ایوان هایــی بــه چهــار 
ــاخص های  ــدول 5 ش ــم، 1396، 68(. ج ــد )قائ ــب رو می کن جان

ــنجد.   ــاغ می س ــن ب ــده را در ای ــرح ش ــۀ مط پنج گان

باغ بهلگرد بیرجند
بــاغ بهلگــرد در واقــع قســمت بیرونــی بنــای مرســوم بــه عمــارت یــا 
کوشــک از مجموعــه ای شــامل بخش های متعدد اســت. بــاغ دارای یک 
محــور اصلــی اســت که بــا کاشــت درختــان کاج کــه گیاهی متناســب 
بــا اقلیــم منطقه اســت تعریف می شــود. ارتفــاع ایــن درختــان در تولید 
چشــم اندازهای بــاغ مؤثــر واقــع شــده و نشــان از تمرکــز ســازنده بــر 
ایجــاد دیــد عمیــق و بی کــران اســت. کوشــک ایــن بــاغ بــا اصــول یک 
خانــۀ ســنتی ایرانــی درون گــرا بنــا شــده اســت. بخش اعظم مســاحت 
بــاغ بــه کرت هایــی اختصــاص یافتــه کــه بــر اســاس نظــام هندســی 
ــی، در  ــای ایران ــب باغ ه ــاف اغل ــد. برخ ــتقرار یافته ان ــی اس ــاغ ایران ب
خیابــان میــان بــاغ، جــوی آب جــاری نیســت و آثــار باقیمانــده از جوی 
صرفــاً جهــت آبیــاری درختــان دیــده می شــود. جــدول 6 شــاخص های 

پنج گانــۀ مطــرح شــده را در ایــن بــاغ می ســنجد.

باغ ائل گلی تبریز
زمــان  در  دریاچــه  میــان  دارای کوشــک  باغ هایــی  احــداث 
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گورکانیــان در هنــد رایــج شــد. بنــای اولیــۀ ایــن آبگیــر بــه زمــان 
ــد.  ــه نســبت داده ان ــان صفوی ــه زم آق قویونلوهــا و توســعۀ آن را ب
شــاهزاده قهرمان میــرزا دســتور ســاخت یــک عمــارت کاه فرنگــی 
دوطبقــه در میــان دریاچــه و کشــیدن خیابانــی از میــان آب 
ــه عمــارت صــادر کــرد )ســلطان زاده، 13۷8(.  ــرای دسترســی ب ب
ــوده، آن را  ــاغ ب ــاز ب ــتر از نی ــتخر بیش ــم آب اس ــه حج ازآنجا ک
هدایــت کــرده و باغــات و اراضــی بخشــی از شــهر نیــز از همیــن 
ــه  ــیری ب ــتخر مس ــرد اس ــت. گرداگ ــده اس ــیراب می ش ــع س منب
عــرض حــدوداً شــش متــر وجــود داشــته و در حاشــیۀ آن یــک 
ــود  ــده ب ــته ش ــد در آن کاش ــان بی ــه درخت ــه ک ــوی قرارگرفت ج
تــا حصــاری بــرای بــاغ باشــد. بــاغ در ضلــع جنوبــی اســتخر در 
تراس هایــی به طــرف بــاال ادامــه می یابــد کــه دو پلــکان در 
ــا  ــه تراس ه ــتخر را ب ــار اس ــاده رو کن ــی، پی ــور اصل ــن مح طرفی
متصــل می کنــد. پیــاده رو از همین جــا در امتــداد محــور در 
ــه  ــره، ب ــورت جزی ــان آب به ص ــا در می ــد ت ــه می یاب ــتخر ادام اس
ــط  ــوی وس ــر ج ــق ب ــاغ منطب ــور ب ــود. مح ــی ش ــک منته کوش
اســت و آب در آن، بــر مرتبه هایــی دارای اختــاف ارتفــاع جریــان 
ــی شــیب دار تأمیــن  ــان توســط ســنگ های پلکان ــن جری دارد؛ ای
ــده را در  ــرح ش ــۀ مط ــاخص های پنج گان ــدول ۷ ش ــود. ج می ش

ــنجد. ــاغ می س ــن ب ای

باغ شاه یا بوستان ملت بهشهر
ــرار  در ســال 1021 قمــری بهشــهر مــورد توجــه شــاه عبــاس ق
گرفــت و ویژگی هــای آن از جملــه پوشــش گیاهــی غنــی 
منطقــه و نزدیکــی بــه شــکارگاه فرح آبــاد نظــر او را جلــب 
ــرف  ــی در اش ــه باغ های ــان مجموع ــدور فرم ــب ص ــرد و موج ک
کــه نــام قدیــم بهشــهر اســت شــد. بــاغ شــاه یــا بوســتان ملــت 
فعلــی یکــی از باغ هــای مجموعــۀ تاریخــی بهشــهر بــوده و 
ــاه،  ــان نادرش ــه در زم ــته ک ــرار داش ــه در آن ق ــارت دیوانخان عم
ــاغ  ــد. ب ــاخته ش ــل آن س ــتون در مح ــام چهل س ــی به ن عمارت
شــاه بهشــهر چــون ســایر باغــات مجموعــۀ صفــوی ایــن شــهر، از 

ــاغ ایرانــی پیــروی کــرده و دارای یــک محــور  اصــول هندســی ب
اصلــی اســت کــه جــوی آب در میانــۀ آن در جریــان اســت و در 
ــرار دارد.  ــکل متقــارن ق دو طــرف آن، کرت بنــدی مستطیل ش
ــده و  ــاز ش ــاخص از ورودی آغ ــورت ش ــت آب در آن به ص حرک
ــری  ــم قرارگی ــه کوشــک می رســد. علی رغ در خطــی مســتقیم ب
ــا آب  ــرآب کشــور، از بازی هــای متنــوع ب ــاغ در منطقــۀ پ ــن ب ای
ــینه کبکی  ــای س ــیب دار و تراش ه ــطوح ش ــی س ــل طراح از قبی
بــرای ایجــاد حــس و صــدای آب خروشــان پرهیــز نشــده اســت. 
ــاغ  ــن ب ــده را در ای ــرح ش ــۀ مط ــاخص های پنج گان ــدول 8 ش ج

می ســنجد.  

بحث و جمع بندی
ــی از آن  ــده حاک ــای انتخاب ش ــل باغ ه ــل از تحلی ــج حاص نتای
ــکیل دهندۀ  ــش گانه تش ــر ش ــارکت عناص ــزان مش ــه می ــت ک اس
ــت.  ــاوت اس ــانه متف ــۀ زیبایی شناس ــق تجرب ــی در تحق ــاغ ایران ب
ــرای  ــده ب ــن ش ــاخص های تبیی ــر ش ــه ب ــا تکی ــزان ب ــن می ای
تحقــق تجربــۀ زیبایی شناســانه ارزیابــی شــده و نشــان از آن دارد 
ــر در  ــن اث ــاغ کمتری ــوار ب ــی، دی ــاغ ایران ــان عناصــر ب کــه در می
ــاغ شــاهزاده کــه حصــار  تولیــد ایــن تجربــه داشــته و تنهــا در ب
ــا آن ارتبــاط  ــاغ را کــوه تشــکیل می دهــد، مخاطــب ب ــی ب جنوب

ــد.  ــرار نمی کن ــی برق ــا فضای ــری ی بص
ــف  ــه ردی ــده ب ــرای بازدیدکنن ــی ب ــاغ ایران ــت در ب ــرح کاش ط
ــا  ــی محــدود می شــود و کرت ه ــان اصل ــان دو طــرف خیاب درخت
دارنــد؛  قــرار  دوم  پــان  در  زیــرا  نمی شــوند  درک  اغلــب 
درحالی کــه اتفاقــات بــاغ و جریــان زندگــی آن در خیابــان 
اصلــی رخ می دهــد: جــوی اصلــی بــا فــواره یــا اســتخر و آبنمــا و 
کوشــک کــه در انتهــای ایــن محــور قــرار گرفتــه. دسترســی بــه 
ــت  ــده در حال ــی اســت و بازدیدکنن ــای فرع ــا از خیابان ه کرت ه
کلــی، کمتــر بــه ســراغ آن هــا مــی رود ضمــن آنکــه خــود فضــای 
ــه ایــن کــه عمومــاً باغچه هــای وســیع  ــا توجــه ب کرت هــا هــم ب
از گیاهــان مثمــر اســت، قابــل عبــور و منظرســازی شــده نیســت. 

محسوس بودنایجاد پویاییرؤیت پذیریدسترسی پذیریتنوع در فرم

کوشک

با توجه به داده های موجود، امکان ارزیابی دقیق این موارد فراهم نیست. دیوار

گیاه

*****آب

****خیابان

****هندسه

جدول 5 : ســنجش میزان ارتباط عناصر تشــکیل دهنده باغ پاسارگاد با شــاخص های مؤثر در تحقق تجربۀ زیبایی شناسانه. مأخذ: نگارنده.
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جدول 8 : ســنجش میزان ارتباط عناصر تشــکیل دهنده باغ شاه )بوستان ملت( با شــاخص های مؤثر در تحقق تجربۀ زیبایی شناسانه. مأخذ: نگارنده.

عناصــر هندســه و خیابــان بــاغ اگرچــه جوهــر طراحی و کانســپت 
ــاخص های  ــا ش ــی ب ــا در ارزیاب ــت؛ ام ــی اس ــاغ ایران ــودی ب وج
تجربــۀ زیبایی شناســانه جایــگاه قــوی از آن خــود نمی کنــد. ایــن 
ــه ایــن خاطــر اســت کــه شــاخص ها براســاس تجربــۀ  موضــوع ب
انســان تبییــن شــده و تجربــۀ زیبایی شناســانه جــان دیویــی کــه 

اســاس تئوریــک ایــن پژوهــش اســت، بــر درک حســی و عقلــی 
ــواره  ــه هم ــم این ک ــاغ علی رغ ــۀ ب ــت. هندس ــتوار اس ــان اس انس
ــواره  ــب هم ــت و مخاط ــب اس ــا مخاط ــتقیم ب ــاط مس در ارتب
درون آنهــا قــرار دارد و قــدم برمــی دارد؛ امــا بــه لحــاظ شــاخص 
ــل  ــا دسترســی پذیری قاب ــه ی ــا حــواس پنجگان محســوس بودن ب

محسوس بودنایجاد پویاییرؤیت پذیریدسترسی پذیریتنوع در فرم
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جدول ۷ : ســنجش میزان ارتباط عناصر تشــکیل دهنده باغ ائل گلی با شــاخص های مؤثر در تحقق تجربۀ زیبایی شناسانه. مأخذ: نگارنده.
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جدول 6 : ســنجش میزان ارتباط عناصر تشــکیل دهنده باغ بهلگرد با شــاخص های مؤثر در تحقق تجربۀ زیبایی شناسانه. مأخذ: نگارنده.
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ارزیابــی نبــوده و مشــارکت آنهــا در ایجــاد تجربــۀ زیبایی شناســانه 
نمی توانــد قــوی باشــد. خیابــان بــاغ امــا تنهــا امتیــاز در شــاخص 
محســوس بــودن کســب می کنــد. به ایــن صــورت کــه در تولیــد 

ــود.  ــر می ش ــب مؤث ــمان مخاط ــران در چش ــر بی ک منظ
در آخــر، کوشــک در بــاغ ایرانــی فضایــی اســت کــه تابــع ســبک 
معمــاری یــا تفکــر ویــژه ای نیســت و در هــر نمونــه، اگرچــه نکات 
ــی شــاخص ها  ــام ارزیاب ــا در مق ــی در آن اســت، ام ــب توجه جال
نســبتاً ضعیــف ظاهــر شــده اســت. نقــش کوشــک در بــاغ ایرانــی 
بیشــتر تولیــد فضایــی بــا بازشــوهای متعــدد ماننــد ایــوان اســت 
ــواردی  ــاغ دارد. در م ــرای نظــارۀ ب کــه وظیفــۀ تولیــد نظــرگاه ب
ــرد  ــر در آن منحصربه ف ــاد کــه عمــارت بادگی ــاغ دولت آب چــون ب
ــا و  ــی در فض ــاد پویای ــاخص های ایج ــه ش ــم ک ــت، می بینی اس

ــوی تلقــی شــده اند.    ــرم، ق ــوع در ف تن

نتیجه گیری
ــی  ــل دارد. ط ــد بافص ــران پیون ــهرهای ای ــا ش ــی ب ــاغ ایران ب
و  طراحــی  محصــول  ایــن  از  متفاوتــی  گونه هــای  قــرون، 
ــای  ــدۀ آن، باغ ه ــۀ شناخته ش ــتین نمون ــه نخس ــده ک ــد ش تولی
پاســارگاد مربــوط بــه ســدۀ ششــم پیــش از میــاد اســت. پــس 
ــک  ــد، هری ــی کردن ــران حکمران ــر ای ــه ب ــله هایی ک از آن، سلس
ــه  ــدام ب ــود اق ــر خ ــب عص ــادات غال ــگ و اعتق ــاس فرهن براس
احــداث بــاغ در ایــران نمودنــد. همان طــور کــه از کــوروش 
ــی   ــکوهمندی باق ــاختار ش ــان س ــا چن ــی ب ــوش باغ های و داری
ــار  ــز از خــود آث ــور نی ــی چــون تیم ــان جنگجوی اســت، حکمران

گذاشــته اند.  برجــای  باغ ســازی 
در ایــن میــان، آنچــه به طــور ویــژه توجــه مــا را جلــب کــرده آن 
اســت کــه عناصــر تشــکیل دهندۀ بــاغ ایرانــی در انــواع باغ هــای 

ــوع  ــف و در اقلیم هــای متن ــده از دوران تاریخــی مختل برجای مان
ــا هــم اشــتراک حداکثــری دارنــد؛ حال آنکــه اشــکال اســتفاده  ب
از آب در آنهــا، دارای نمــود و هویــت منحصــر بــه هــر بــاغ اســت. 
در اقلیــم پــر آب شــمال، آب همان قــدر مــورد توجــه طــراح قــرار 
گرفتــه کــه در خطــۀ خشــک کویــر. تولیــد شــکل های گوناگــون 
آب اعــم از ســاکن و جــاری، صامــت یــا پــر ســر و صــدا، افقــی یــا 
عمــودی و ریــز مقیــاس یــا عظیــم در باغ هــای نواحــی مختلــف 
ــار  ــس آبش ــاد ح ــود. ایج ــده می ش ــف دی ــای مختل و در تاریخ ه
ــم در  ــهر و ه ــم در بهش ــۀ آب را ه ــک باریک ــی از ی و آب وحش
ــاس  ــم. براین اس ــه می کنی ــان تجرب ــن کاش ــم در فی ــان و ه کرم
اســت کــه می تــوان نتیجــه گرفــت آنچــه در بــاغ ایرانــی موجــب 
خلــق تجربیــات متفــاوت و متنــوع در ذهــن مخاطــب می شــود، 
عنصــر آب اســت، ایــن عنصــر منشــأ تولیــد ادراک و فهــم 
ــک  ــاد ی ــت. ایج ــی اس ــاغ ایران ــن در ب ــان مخاطبی ــترک می مش
ــاغ ایرانــی بیــش از آن کــه وابســته  تصویــر ذهنــی مشــترک از ب
بــه شــکل کوشــک یــا طــرح کاشــت یــا تناســبات خیابــان بــاغ 
ــدۀ  ــت. آب، تولیدکنن ــش آب در آن اس ــدۀ نمای ــر عه ــد، ب باش
زیبایــی در بــاغ ایرانــی اســت. بــدون شــک ایــن میــزان دقــت و 
ریزبینــی در به کارگیــری آب در بــاغ ایرانــی، نشــان از جایگاهــی 
فراتــر از یــک عنصــر طبیعــی زیبــا دارد و برآمــده از اهمیــت ایــن 
عنصــر در تفکــر و باورهــای ایرانــی اســت. وجــود آناهیتــا خــدای 
آب و معابــد آن در ایــران باســتان و منظرســازی هایی از بهشــت 
ــر  ــا را به تصوی ــاری و جوی ه ــای ج ــده و نهره ــرآن آم ــه در ق ک
می کشــد، در اهمیــت یافتــن آب بی تأثیــر نیســت. آب در تفکــر 
ایرانیــان پیــش و پــس از اســام، به نوعــی آورنــدۀ تقــدس اســت 
ــاغ ایرانــی اعتبــار می  بخشــد و ایــن فضــا را از  و وجــود آن بــه ب

ــز می کنــد.   ســایر فضاهــای خلــق شــده متمای
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جســتار

پی نوشت 
 

John Dewey .1

Aesthetics .2

3. معــادل واژه Aesthetics در فارســی دارای ابهــام اســت بــه گونــه ای کــه گاه زیبا شناســی و گاه زیبایی شناســی اســتفاده می شــود بی آنکــه مبانــی نظــری ایــن 
دو تبییــن شــده باشــد. نگارنــده در پژوهش هــای خــود کوشــیده ایــن تفــاوت را معرفــی کنــد. 

Aesthetic experience .4

Valuation process .5

Mise en scène  .6: طراحی صحنه

Ambiance .۷
ــاخص  ــنجیدن ش ــال س ــوان مث ــه  عن ــت؛ ب ــل نیس ــل تحلی ــاغ قاب ــر ب ــک عناص ــورد تک ت ــاً در م ــه لزوم ــاخص های پنج گان ــه ش ــود ک ــه ش ــت گفت 8. الزم اس
»دسترســی پذیری« در مــورد »هندســه« یــا »خیابــان« بــاغ ممکــن نیســت چــرا کــه مخاطــب بــا حضــور در بــاغ، در هندســه و غالبــاً در خیابــان آن قــرار دارد امــا 

ــود. ــی ش ــری تلق ــی پذیری حداکث ــای دسترس ــه معن ــد ب ــن نمی توان ای
9. در معرفــی باغ هــا از کتــاب »بــاغ ایرانــی، حکمــت کهــن، منظــر جدیــد« اســتفاده شــده و در مــواردی کــه مرجــع غیــر از ایــن باشــد، جداگانــه ارجاع نویســی 

شــده اســت.

David Stronach .10
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