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چکیــده | بــاغ ایرانــی محصولــی از فرهنــگ و تفکــر ایرانیــان بــا قدمتــی چندیــن هــزار ســاله و دارای پیوندهــای
غیرقابلانــکار بــا باورهــای آیینــی و دینــی پیــش و پــس از اســام کشــور اســت .بــاغ ایرانــی تقریبـاً از عناصر طبیعی
و مصنــوع ثابتــی تشــکیل میشــود کــه عبارتانــد از گیاهــان مثمــر و تزئینــی ،کوشــک ،نهــر و جــوی و حــوض
و آبنمــا و فــواره ،کرتهــا ،دیــوار محصورکننــده و خیابــان .ترکیــب ایــن عناصــر در فضاهــا بهگون ـهای 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 قاببندیشــدهای را بــه ناظــر ارائــه میدهــد .بــه همیــن ترتیــب،
ســایر عناصــر یــاد شــده بــا نظامــی کموبیــش یکســان ،باغهــای ایرانــی نواحــی مختلــف ســرزمین ایــران را کــه
محــدودهای وســیعتر از مرزهــای کنونــی کشــور را شــامل میشــود؛ شــکل دادهانــد .موضــوع بحــث ایــن پژوهــش،
کنــکاش در ادلــه گمانــیاســت مبنــی بــر اینکه عناصر تشــکیلدهندۀ بــاغ ایرانــی در بســترهای زمانــی ،جغرافیایی،
فرهنگــی و اعتقــادی مختلــف ،دسـتخوش تأثیــرات هـموزن نمیشــود و برخــی عناصــر در هــر شــرایط ،نســبتاً
ثابــت میماننــد و برخــی ،ماننــد آب ،آنقــدر متغیــر هســتند کــه در هــر بــاغ ،منحصربهفــرد بــوده و میتــوان
گفــت زیباییشناســی بــاغ ایرانــی مبتنــی بــر آن اســت .ایــن فرضیــه در چارچــوب نظریــۀ اعتبارگیری جــان دیویی
ارزیابــی شــده اســت.

واژگان کلیدی | باغ ایرانی ،زیباییشناسی ،آب ،تجربۀ زیباییشناسانه ،اعتبارگیری ،جان دیویی.

مقدمــه | جــان دیویــی ،1فیلســوف عملگــرای امریکایــی ،تــاش
جوامــع بشــری بــرای نیــل بــه وضعیــت مطلــوب را فرآینــد
اعتبارگیــری نامیــده و شــرط الزم بــرای تحقــق آن را رخدادن
تجربــۀ زیباییشناســانه نــزد انســان میدانــد .چگونگــی رخ
دادن تجربــۀ زیباییشناســانه در گــروی یافتــن چیســتی زیبایــی
و درک انســان از آن اســت .ایــن ســؤال کــه اشــیاء ،آثــار هنــری،
فضاهــا و اصــوالً پدیدههــا ،زیبایــی خــود را از چــه میگیرنــد،
چــرا پدیدههــا در نظــر مــا زیبــا میآینــد و چــرا در شــرایط
مشــابه ،ذهــن انســان بــه عنــوان مخاطــب ،میــان پدیدههــای
مختلــف تفــاوت قائــل شــده و برخــی پدیدههــا را در قیــاس بــا
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دیگــری ترجیــح میدهــد و دارای اعتبــار بیشــتری میپنــدارد،
در ایــن نوشــتار ،در ارتبــاط بــا «بــاغ ایرانــی» مــورد ســؤال واقــع
میشــود .اینکــه 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
ســایر نمونههاســت ،نشــانگر ایــن واقعیــت اســت کــه تجربــۀ
زیباییشناســانۀ انســانها در هــر بــاغ ،منحصــر بــه همــان
فضاســت .ایــن نوشــتار بــه دنبــال یافتــن منشــأ اعتبــار بــاغ
ایرانــی در ذهــن مخاطــب و فهــم آن و پاســخ بــه ایــن ســؤال
اســت کــه زیباییشناســی بــاغ ایرانــی برآمــده از چیســت؟

سؤال پژوهش

ایــن پژوهــش بهطــور مشــخص درپــی یافتــن پاســخ ایــن ســؤال

آب ،منشأ زیبایی در باغ ایرانی | مریمالسادات منصوری
اســت کــه منشــأ زیباییشناســی در بــاغ ایرانــی چیســت یــا بــاغ
ایرانــی چگونــه در ذهــن مخاطــب دارای اعتبــار میشــود؟

فرضیۀ پژوهش

بهنظــر میرســد اکثــر عناصــر تشــکیلدهندۀ بــاغ ایرانــی
در شــرایط اقلیمــی و بســترهای تاریخــی گوناگــون ،یکســان
و مشــاب ه هســتند؛ امــا از میــان آنهــا ،عنصــر آب ،در هــر بــاغ،
دارای ویژگیهــای متفــاوت و منحصــر بــه آن فضاســت .ازایـنرو،
پژوهــش حاضــر «آب» را منشــأ زیباییشناســی در بــاغ ایرانــی و
عنصــر اعتباربخــش بــه فضــا در ذهــن مخاطــب فــرض میکنــد.

روش پژوهش

پژوهــش حاضــر بــا اســتناد بــه نظریــۀ فلســفی اعتبارگیــری،
بــاغ ایرانــی را براســاس مفاهیــم زیباییشناســی و تجربــۀ
زیباییشناســانه تحلیــل میکنــد .بــرای کنــکاش در مفهــوم
بــاغ ایرانــی ،عناصــر تشــکیلدهندۀ آن مطالعــه شــده و در
نهایــت ،براســاس شــاخصهای پنجگانــۀ تحقیــق تجربــۀ
زیباییشناســانه ،ارزیابــی میشــوند .ایــن شــاخصها ،برآمــده از
نظریــۀ اعتبارگیــری جــای دیویــی در مــورد درک انســان و امــکان
تحقــق تجربــۀ زیباییشناســانه نــزد او اســت.
تحلیــل مــوردی باغهــای ایرانــی بــه عنــوان پیشنیــاز بحــث
صــورت گرفتــه اســت .بــا گــذر از ایــن مرحلــه ،نزدیــک کــردن
نظریــه فلســفی اعتبارگیــری بــا مفهــوم بــاغ ایرانــی و تحلیــل
زیباییشناســانه آن ممکــن خواهــد شــد .نمونــه باغهــای
مطالعــه شــده ،بــا در نظرگرفتــن حداکثــر پراکندگــی تاریخــی و
اقلیمــی انتخــاب شــدهاند.

مفاهیم پژوهش

زیباییشناسی

«زیباییشناســی » مطالعــۀ چیســتی در امــر زیبــا و یــک
دیســیپلین فلســفی اســت؛ اقدامــی مباحثــهای ،تحلیلــی و
مســتدل کــه بــه روشــنگری معنایــی منتــج میشــود .تفــاوت
آن بــا «زیباشناســی »3در موضــوع مــورد مطالعــه اســت کــه در
ایــن دومــی ،خــو ِد امــر یــا شــیء زیبــا ،مــورد مطالعــه اســت و نــه
چیســتی آن و مطالعـهای پیمایشــی و مبتنــی بــر نمونــۀ مــوردی
اســت .زیباییشناســی بــه چرایــی امــر زیبــا میپــردازد و منشــأ
و دلیــل وجــودی زیبایــی را در شــیء مــورد ســؤال قــرار میدهــد.
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فراتــر از تعاریــف فلســفی زیباییشناســی ،متفکــران حــوزۀ شــهر
و مطالعــات فضــا ،آن را در پیونــد تنگاتنــگ بــا درک محســوس
انســان از محیــط زندگــی دانســت ه و معنادهــی بــه درک انســان از
فضــا بــهعنــوان نقــش زیباییشناســی ،نقطــۀ اشــتراک تعاریــف

گوناگــون ایــن واژه اســت (منصــوری .)۶۴ ،۱۳۹۴ ،بــه تعبیــری،
چــه میشــود کــه فضایــی در نظــر مخاطــب معنــای زیبــا
مییابــد؟ کــدام ویژگــی آن اســت کــه در ادراک مخاطــب ،آن را
متمایــز کــرده ،بــه آن اعتبــار میبخشــد و موجــب رضایتمنــدی
مخاطــب میشــود؟

جــان دیویــی ،فیلســوف عملگــرای امریکایــی ()۱۸۵۹-۱۹۵۲
هنــر را منشــأ امــکان تحقــق تجربــه زیباییشناســانه ۴بــرای
۵
مخاطــب میدانــد و فرآینــدی تحــت عنــوان فرآینــد اعتبارگیری
تعریــف میکنــد کــه بــر اســاس آن ،بشــر همــواره در تــاش
بــرای جبــران کاســتیها و تأمیــن نیازهایــش ،از ابزارهایــی
بــرای نیــل بــه وضعیــت مطلــوب کمــک میگیــرد .ایــن ابــزار
در نظــر دیویــی ،هنــر اســت و وضعیــت مطلــوب ،امــکان تحقــق
تجرب ـهای اســت کــه از ســایر تجربیــات عــادی متمایــز شــده و
کاراکتــر زیباییشناســانه دارد .بــا بســط ایــن تعریــف بــه تعریــف
زیباییشناســی در بســتر فضــا ،میتــوان چنیــن اســتنتاج کــرد
کــه از طریــق بهکارگیــری ابزارهــای ملمــوس ،تحقــق تجربــۀ
زیباییشناســانه نــزد مخاطــب میســر شــده و فضــا در ادراک او،
دارای اعتبــار میشــود (.)Mansouri, 2019

باغ ایرانی

بــاغ ایرانــی بــرای ایرانیــان بیــش از یــک فضــای ســبز و
محصــول اصیــل تعامــل ذهــن و زندگــی ایرانیــان در محیــط
طبیعــی آنــان اســت و زیبایــی آن ،ریشــه در مفاهیــم اولیــۀ
ایرانــی از طبیعــت و عناصــر منظــر دارد (منصــوری،۱۳۸۴ ،
)۵۹-۵۸؛ و فضایــی منظــم و ســازماندهیشــده بــا نگــرش
زیباییشناســانۀ ایرانــی از ترکیــب عناصــر طبیعــی و مصنــوع
اســت .عناصــر دخیــل در ســاخت فضــا در بــاغ ایرانــی ،نســبتاً
ثابــت بــوده و عبــارت اســت از گیــاه (مثمــر و زینتــی) ،آب
(در اشــکال جــوی ،حــوض ،اســتخر ،آبنمــا ،فــواره ،دریاچــه)،
کوشــک ،دیــوار محصورکننــده ،هندســۀ مستطیلشــکل و
خیابــان بــاغ (محــور اصلــی) .بهرغــم عناصــر انسانســاخت
در باغهــا ،ایــن عناصــر طبیعــی (آب ،گیــاه) هســتند کــه
وجودشــان بــاغ را تعریــف کــرده و بــه آن هویــت میبخشــد
(حیدرنتــاج .)۵۹ ،۱۳۸۹ ،بــر همیــن اســاس ،زیباییشناســی
بــاغ ایرانــی تابعــی از نظــام حاکــم میــان ایــن عناصــر اســت کــه
در نمونههــای مختلــف ،بــا توجــه بــه اقلیــم و ابعــاد و بســتر
فرهنگــی عصــر ،در تناســبهای گوناگــون در شــکلگیری
بــاغ مشــارکت میکنــد .بــرای درک شــفافتر از چگونگــی
شــکلگیری باغهــای ایرانــی ،عناصــر تشــکیلدهندۀ آن
در ادامــه تشــریح شــده و بررســی خواهــد شــد کــه بــه چــه
صــورت و در چــه ابعــادی ،در پدیــد آمــدن زیبایــی در آن نقــش
داشــتهاند.
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جســتار

عناصر باغ ایرانی
• کوشک

طرحریــزی بــاغ ایرانــی همــواره بــا ســاختههای معمــاری
همــراه بــوده و كوشــش شــده کــه ســاختمانها چنــان طراحــی و
جانمایــی شــود کــه از بهتریــن چشــماندازها برخــوردار باشــند.
طــرح هش ـتضلعی بســیاری از کوش ـکها را میتــوان برآمــده از
آن دانســت کــه ایــن امــکان فراهــم میشــد تــا از هــر ســوی آن،
بخشــی از منظــر بــاغ دیــده شــود (فاطمــی .)۷ ،۱۳۹۸ ،عمــارت
کوشــک غالب ـاً در چهــار جبهــه از خصوصیــات کالبــدی یکســان
برخــوردار بــوده و در بیشــتر مــوارد ،جبهـهای کــه از لحــاظ دیــد و
منظــر ممتــاز اســت ،بــه عنــوان جبهــۀ اصلــی بنــا انتخــاب شــده
و در آن ایــوان طراحــی میشــد (ســلطانزاده .)۵۸ ،۱۳۷۸ ،بــر
ایــن اســاس ،معمــاری کوش ـکهای بــاغ ایرانــی بیــش از آنکــه
برآمــده از تفکــر هنــری و ســبک معمــاری ویــژهای باشــد ،بــه
عنــوان نظــرگاه طبیعــت و بــا هــدف فراهــم ســاختن بیشــترین
حــظ بصــری از بــاغ طراحــی شــده اســت.
• دیوار باغ

بــاغ ایرانــی اساســاً محصــور اســت و از فضــای محاطــی خــود
متمایــز میشــود« .بــاغ یــک جایــگاه بــاز نبــوده و زمینــی بــوده
اســت کــه گرداگــردش بــا دیــوار بســته شــده اســت و کســی
نمیتوانســته از بیــرون ،درون آن را ببینــد .بــرای درون آمــدن،
نخســت بایــد از کنــه گذشــت ،ســپس وارد هشــتی یــا کریــاس
و داالن شــد[ ]...اگــر باغــی ســاختمان ســردر نداشــت ،در برابــر
درگاه آن یــک پَــرس ســاخته میشــد .پــرس دیــوارهای بــوده
کــه دیــد از بیــرون بــه درون بــاغ را میبســته اســت( ».پیرنیــا،
 .)431-432 ،1387بــاغ ایرانــی اصــوالً فضایــی محصــور اســت
کــه مشــخصاً خــود را از محیــط اطــراف ،تمیــز میدهــد« .داخــل
دیوارهــای بــاغ همهچیــز آرام اســت .بــاغ نقطــهای ثابــت در
دنیــای در حــال تغییــر اســت؛ دشــتی از تغییــرات ظریــف و
پیوســته کــه توســط طراحــی انســان ،از توازنــی دقیــق برخــوردار
اســت( ».خوانســاری ،مقتــدر و یــاوری.)۱۹ ،۱۳۸۳ ،
• طرح کاشت و گیاهان

طــرح کاشــت بــاغ ایرانــی صرفــاً از گیاهــان مثمــر یــا تزئینــی
نیســت بلکــه ترکیبــی نســبتاً ثابــت و تکرارشــونده از ایــن دو
اســت .گیاهــان کاشــته شــده در کرتهــا معمــوالً درختــان مثمــر
بــوده و بــر اســاس اقلیــم و بــوم انتخــاب میشــوند؛ بــه عنــوان
مثــال درختــان انــار بــاغ پهلوانپــور مهریــز .در مقابــل ،درختــان
و گلهــا و درختچههایــی کــه بــرای طرفیــن خیابــان اصلــی و
ســایر محورهــای بــاغ کاشــته میشــود ،نقــش زینتــی داشــته و
غالبـاً غیرمثمــر هســتند .نمونــۀ بــارز آن درختــان ســرو اســت که
در هــر اقلیــم بــرای ایجــاد دیــد عمیــق در طرفیــن خیابــان اصلی
34
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کاشــته میشــود .در باغهایــی کــه از ابتــدا هــدف کارکــردی و
بعضــاً اقتصــادی در آنهــا مطــرح بــوده ،ســطوح وســیعتری بــه
کرتهــا اختصــاص داده میشــده تــا فضــای کاشــت گیاهــان
مثمــر بیشــتر باشــد و در مقابــل ،باغهــای متعلــق بــه حاکمــان و
خاندانهــای متمــول ،عالقــۀ بیشــتری بــه کاشــت انــواع گیاهــان
زینتــی نشــان دادهانــد.
• آب

در بررســی باغهــای ایرانــی متعــددی کــه در گوشــه و کنــار
ســرزمین ایــران خلــق شــده ،موضــوع جالــب توجــه آن اســت
کــه علیرغــم تنــوع اقلیمــی ،هیــچ باغــی بــدون عنصــر آب
نمیبینیــم .در اقلیمهــای پــرآب شــمال ،آب در بــاغ بیشــترین
کمیــت را نســبت بــه ســایر عناصــر دارد و در اقلیمهــای خشــک
و بیابانــی ،ایــن کمبــود کمیــت بــا بازیهــای متنــوع و متعــدد
طــرح و شــکل و صــدا جبران شــده اســت .جــوی ،حوض ،اســتخر،
فــواره و آبنمــا از انــواع اشــکال اســتفاده از آب اســت و جریــان،
رکــود و پاشــش از جملــه حالتهــای نمایــش ایــن عنصــر در
بــاغ ایرانــی اســت .جزئیاتــی چــون جــاری کــردن آب بــر ســطوح
غیــر مســطح ماننــد تراشهــای ســینهکبکی بــا هــدف تولیــد
صــدای جریــان آب در شــرایطی کــه آب از نظــر کمیــت ،ضعیــف
اســت ،شــیوهای بــرای القــاء تصــور آب خروشــان بــه مخاطــب
بهشــمار مــیرود .همچنیــن اســتفاده از پدیــدۀ انعــکاس آب
راکــد در حــوض و اســتخرهایی کــه در مقابــل کوشــک قــرار
گرفتهانــد ،بــه تولیــد منظــر بــرای بیننــده کمــک میکنــد.
• هندسه

بســیاری از صاحبنظــران ،بــاغ ایرانــی را هندس ـهای مســتطیلی
بــا دو محــور عمــود بــر هــم میشناســند کــه در محــل تقاطــع
آنهــا ،کوشــک ســاخته شــده اســت (میرفندرســکی.)۱۰ ،۱۳۸۴ ،
ایــن ترکیــب ،منشــأ تفکــری اســت کــه بــاغ ایرانــی را از الگــوی
چهاربــاغ میدانــد؛ تفکــری کــه البتــه اخیــرا ً نفــی شــده اســت:
«بــا نــگاه بــه بــاغ پاســارگاد و بســیاری دیگــر از باغهــای ایرانــی،
در مییابیــم کــه چهاربــاغ ،الگــوی باغســازی ایرانــی نبــوده اســت
بلکــه میتــوان آن را تنهــا بهصــورت یــک الگــوی خــاص از بــاغ
ایرانــی فــرض کــرد» (حیدرنتــاج و منصــوری.)۲۸-۲۹ ،۱۳۸۸ ،
امــا آنچــه در هندســه بــاغ ایرانــی ســرزمینهای مختلــف ،مشــابه
و تکرارشــونده اســت ،شــکل مســتطیلی آن و وجــود یــک محــور
اصلــی اســت کــه موجــب شــکلگیری پرســپکتیو یکنقطــهای
شــده و چشــمانداز اصلــی بــاغ را تولیــد میکنــد« .ایــن نظــام
هندســی مســتطیلی واجــد نوعــی کمــال و قــدرت در صــورت خود
اســت کــه بــا معنــای بــاغ مالزمــه دارد» (منصــوری.)۳ ،۱۳۹۸ ،
از نمونههــای متعــدد بهجــای مانــده بــاغ ایرانــی کــه براســاس
الگــوی تکمحــوری ســاخته شــدهاند ،میتــوان بــه بــاغ گلشــن

آب ،منشأ زیبایی در باغ ایرانی | مریمالسادات منصوری
شــیراز ،بــاغ دولتآبــاد یــزد ،بــاغ شــاهزاده ماهــان ،بــاغ ائلگلــی
تبریــز ،بــاغ فیــن کاشــان و بــاغ قدمــگاه نیشــابور اشــاره کــرد.

پاســخ بــه آن و باتوجــه بــه پژوهشهــای انجــام شــده در زمینــۀ
عوامــل مؤثــر بــر دریافــت مخاطــب از فضــا ،شــاخصهای پنجگانهای
تبییــن شــده کــه عناصــر شــکلدهندۀ بــاغ ایرانــی بــر اســاس آنهــا
ارزیابــی شــده اســت .۸اســاس اســتخراج ایــن شــاخصها ،شــرایطی
اســت کــه در صــورت وقــوع حداکثــری آنهــا ،تجربــۀ زیباییشناســانه
میتوانــد تحقــق یابــد .البتــه از آنجــا کــه تحقــق یــا عــدم تحقــق
ایــن تجربــه بــا احســاس و حــواس انســان پیونــد خــورده ،نمیتوانــد
مطلــق باشــد و یــک طیــف اســت ،هرچــه عناصــر بــاغ در ارتبــاط بــا
شــاخصهای مطــرح شــده قویتــر ارزیابــی شــوند ،تجربۀ تولیدشــده
بــه بعــد زیباییشناســانه نزدیکتــر اســت .در ادامــه ،در هــر بــاغ،
شــاخصهای پنجگانــه مطــرح شــده و عناصــر تشــکیلدهندۀ بــاغ
ایرانــی کــه پیشتــر شــمرده شــد ،بــه همــراه میــزان ارتبــاط هــر
عنصــر بــا هــر شــاخص در کیفیتهــای ضعیــف ،متوســط و قــوی
(از کمرنــگ بــه پررنــگ) ســنجیده میشــود .چگونگــی ســنجش
ایــن میــزان ارتبــاط نیــز براســاس تعریفــی از هــر شــاخص صــورت
میگیــرد کــه در ادامــۀ جــدول آمــده اســت.

تجربۀ زیباییشناسانه

• تنوع در فرم

• خیابان

در بــاغ ایرانــی محــوری وجــود دارد کــه در طــول بزرگتــر آن
کشــیده شــده و ســتون فقــرات بــاغ و محــل اســتقرار عناصــر
مهــم کارکــردی و شــکلدهندۀ منظــر اصلــی آن اســت .اولیــن
اقــدام ســازنده پــس از مکانیابــی بــاغ ،تــدارک «خیابــان»
بــاغ اســت کــه از ورودی شــروع میشــود و اغلــب بــه کوشــک
اصلــی میرســد .در احــداث «خیابــان» بــاغ ،بیــش از مکانیابــی
عملکردهــا ،ایجــاد فضــا و منظــرهای خــاص کــه «حــال» ویــژۀ باغ
ایرانــی را ایجــاد کنــد دنبــال میشــود :بریــدن از بیــرون و توجــه
بــه درون ،پدیــدآوردن فضــای تأمــل از طریــق مواجهــۀ انســان بــا
فضــای بیانتهــا و ســاخت و پرداخــت منظــر بیکــران در عرصــۀ
محــدود .ناظــر در خیابــان بــاغ ،عنصــری در میــان منظــر اســت
(منصــوری.)۵۸-۵۹ ،۱۳۸۴ ،

از دیــد جــان دیویــی ،زیباییشناســی« ،تجربــه» مخاطــب را
شــامل میشــود؛ اگــر ارزیابــی ،ادراک و لــذت در آن اتفــاق بیفتــد.
بــر ایــن اســاس ،زیباســازی فضــا میتوانــد از طریــق ایجــاد تجربــۀ
زیباییشناســانه بــرای مخاطــب تحقــق یابــد .بهعبــارت دیگــر ،انتقال
مفهومــی مشــترک بــه مخاطــب .اســاس مســئلۀ زیباییشناســی،
چگونگــی پیونــد بعــد حســی بــه بعــد جمعــی اســت و ایــن مهــم،
از طریــق ممکــن ســاختن تجربــۀ زیباییشناســانه بهمثابــه
توانمنــدی مشــترک و همگانــی مخاطــب در فضــا محقــق میشــود
( .)Augoyard, 1995, 316تجربــۀ زیباییشناســانه نوعــی تجربــه
مخاطــب در فضاســت کــه بــه لحــاظ نــوع دریافــت و ادراک ،از
انــواع تجربیــات عمومــی متمایــز میشــود .در ادبیــات شــهری،
لوهــوای ویــژه در فضایــی معمولــی
اقداماتــی چــون تولیــد حا 
(ماننــد برگــزاری جشــنواره در یــک پــارک معمولــی) ،فضاهایــی کــه
اصطالحــاً میزانسِ ــن ۶شــدهاند (مثــ ً
ا قاببنــدی یــک چشــمانداز
شــهری معمولــی از یــک نظــرگاه) ،ســاخت بناهایــی بــا کیفیــت و
ابعــاد نمایشــی در شــهر و ایجــاد فعالیتهــای خــاص در مکانهــای
عمومــی موجــب آن میشــود کــه فضاهایــی کــه شــهروندان بــه
آنهــا آمدوشــد همیشــگی دارنــد ،بهواســطۀ پذیرایــی از مناســبتها
و حــال و هــوا۷ی ویــژه ،در ذهــن آنهــا معنــا و جایــگاه متفــاوت و
شناختهشــدهای پیــدا کنــد ( .)Mansouri, 2019 : 163جــان دیویــی
ایــن موضــوع را تجربــۀ زیباییشناســانه تلقــی میکنــد و معتقــد
اســت جوهــر زیباییشناســی اســت .بهاینترتیــب ،ایــن پژوهــش
کــه جوهــر زیبایــی را در بــاغ ایرانــی مــورد ســؤال قــرار داده ،در واقــع
بهدنبــال یافتــن منشــأ تجربــۀ زیباییشناســانه در آن اســت .بــرای

یکــی از شــاخصهایی اســت کــه ایــن امــکان را بــرای مخاطــب
فراهــم میکنــد تــا در فضــا احساســات و حالتهــا و دریافتهــای
گوناگونــی داشــته باشــد .متنــوع بــودن فــرم بــر فضــای تولیــد شــده
مؤثــر بــوده و مخاطــب در شــکلهای گوناگــون فضایــی ،برداشــت
متفــاوت و تجربــۀ متفاوتــی خواهــد داشــت .همچنیــن ،منظــری که
اشــکال گوناگــون معمــاری بــه نمایــش میگذارنــد در دریافــت و
ادراک مخاطــب تأثیرگــذار بــوده و معانــی متفاوتــی را در ذهــن او
متبــادر میکنــد.
• دسترسیپذیری

شــاخص دیگــری اســت کــه در دریافــت مخاطــب مؤثــر اســت.
اینکــه بازدیدکننــده بتوانــد بــا اجــزای فضــای طراحیشــده ارتبــاط
برقــرار کنــد و در فضــا حضــور یابــد ،درک فضــا بــرای او ممکنتــر
و شــدنیتر خواهــد بــود .مــا فضایــی را کــه نتوانیــم در آن راه رویــم
و بــرای درک آن مجبــور بــه تصویرســازی شــویم ،بســیار ســخت
میفهمیــم.
• رؤیتپذیری

شــاخصی اســت کــه مســتقیماً بــا درک مخاطــب از فضــا و
معنادهــی بــه ایــن درک پیونــد خــورده اســت .فضایــی کــه
دیــده نشــود فهمیــده نمیشــود ،نمیتــوان حالــت یــا معنــا
یــا احساســی در آن متصــور بــود و تجربــه کــرد .در ادبیــات
نیــز شــاهد آن هســتیم کــه نویســنده بــرای انتقــال حداکثــری
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جســتار
حــس فضــا بــه خواننــده ،آن را بــا جزئیــات و مقیــاس و ابعــاد
و دیدهایــی کــه ارائــه میدهــد ،توصیــف میکنــد؛ بهعبــارت
دیگــر ،آن را تصویرســازی و قابلرؤیــت میکنــد .رؤیــت فضــا
امــکان تجربهکــردن آن و تولیــد خاطــره را فراهــم میکنــد.
• 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
میشــود .بازیهــای نــور و صــدا بــر نمــای ســاختمانها در
شــب ،برپایــی جشــن و مراســم جمعــی در میادیــن ،نصب پوســتر
و چراغانــی و پخــش آهنــگ در فضاهــای عمومــی از ایــن دســت
اقدامــات اســت و بــه ایــن مهــم کمــک میکنــد تــا مخاطــب
در فضایــی کــه شــاید پیــش از آن بارهــا در آن حضــور یافتــه،
تجربـهای جدیــد و منحصربهفــرد کســب کنــد و خاطــرۀ ویــژهای
در ذهــن او ثبــت شــود.
• محسوس بودن

یعنــی امــکان درک آن بــا حــواس پنچگانــه .تجربــۀ فضاهایــی
کــه در آن ،کــودکان امــکان بــازی بــا آب و خیسشــدن دارنــد در
ذهــن آنهــا ویــژه اســت ،بههمینترتیــب یــک پــارک محلــهای
معمولــی کــه عابــران در آن صــدای پرنــده بشــنوند ،آن را از ســایر
پارکهــا متمایــز میکنــد و خیابانــی کــه گیاهــان معطــر چــون
درختــان مرکبــات در لبــۀ آن کاشــته شــده و در بهــار فضــا را
آغشــته بــه بــوی بهارنارنــج میکنــد ،بــرای عابــران فضایــی
دلپذیــر و جــاذب خواهــد بــود.

معرفــی ۹و تحلیــل نمونههــای مــوردی براســاس
عناصــر ش ـشگانه بــاغ ایرانــی

باغ فین کاشان

بــاغ شــاه در روســتای فیــن از توابــع کاشــان واقــع شــده و
مجموعــهای اســت کــه بهتدریــج پدیــد آمــده و شــکل کنونــی
آن نتیجــه تغییراتــی اســت کــه در دورههــای پــس از صفویــان
انجــام شــده اســت .کریمخــان زنــد ،فتحعلیشــاه و محمدشــاه
قاجــار و شــاهزاده احتشــامالملک حاکــم کاشــان در ســال ۱۲۸۶
بیشــترین دخــل و تصــرف در بــاغ بهعمــل آوردنــد.

بــاغ شــاه کــه آن را بیشــتر بــه عنــوان بــاغ فیــن میشناســند،
چهارگوشــهای محصــور بــا یــک محــور طولــی در میانــه اســت
کــه ورودی اصلــی نیــز در منتهاالیــه شــمالی همیــن «خیابــان»
واقــع اســت .آب جــاری در بــاغ فیــن از چشــمۀ ســلیمانیه در
جنــوب آن نشــأت میگیــرد و ابتــدا در حــوض هشتگوشــه،
ســپس در نهــر طولــی میــان خیابــان اصلــی و پــس از آن در
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آبگیــر عمارتهــای شــترگلوی صفــوی ،قاجــاری و حوضجــوش
مقابــل عمــارت شاهنشــین ظاهــر میشــود .آب ســرریز شــده
از اینجــا در نهرهــای متعامــد شــطرنجی جــاری شــده و ادامــۀ
مســیر میدهــد .انــواع بازیهــا بــا آب و تنــوع در شــکل
نمایــش آن اعــم از فوارههــا و ابعــاد آبگیرهــا و ســکون و جریــان
در بــاغ فیــن طراحــی شــده و بــا فضاهــای معمــاری و ســایه
و روشــنهای ایجــاد شــده ،ترکیــب شــده اســت .جــدول 1
شــاخصهای پنجگانــۀ مطــرح شــده را در ایــن بــاغ میســنجد.

باغ شاهزاده ماهان

بــاغ شــاهزاده در نزدیکــی زیارتــگاه شــاهنعمتاهلل ولــی بنــا شــده
اســت ،علیرغــم آنکــه ســازندۀ آن ،میــرزا ناصرالدولــه فرمانفرمــا
پیــش از اتمــام ســاخت درگذشــت؛ امــا انســجام ســاختار بــاغ-
تخــت آن متکــی بــر محــور اصلــی بهصــورت اندامــی مرکــب
شــامل آبشــارهای مکــرر ،حوضچههــا و ردیــف درختــان
ســایهافکن و فوارههایــی بــا پــرش مرتفــع آب ،موجــب پدیــد
آمــدن شــکوه مثالزدنــی شــد .از بارزتریــن ویژگیهــای ایــن
بــاغ ،نمایــش آب در گونههــای مختلــف افقــی و عمــودی در
آبشــارهای پیاپــی و در تبعیــت از شــیب زمیــن اســت؛ حــوض
بیضیشــکل ورودی ،جــوی میــان بــاغ بــا آبشــار و برشهــای
ســینهکبکی ،اســتخرهای مستطیلشــکل واقــع بــر تراسهــا.
بــاغ شــاهزاده از جنــوب بــا قلــۀ جوپــار محصــور اســت کــه اتفاقـاً
در انتهــای دیــد خیابــان اصلــی قابــل رؤیــت بــوده و از وجــوه
دیگــر بــا دیــوار محصــور شــده اســت .در منظــر کلــی ،از جلــو
ورودی 12 ،تخــت پیاپــی دیــده میشــود کــه بــا پلههــای
معیــن قابــل پیمــودن اســت .از ایــن نقطــه ،آبشــارها ،محــور
مرکــزی ،پیادهراههــا و ردیــف متنــاوب درختــان ســرو و چنــار
و لبــۀ کرتهــای جانبــی میــوه و در انتهــای دیــد ،بنــای ســفید
باالخانــه در متــن کوههــای جوپــار قابــل نظــاره اســت .جــدول 2
شــاخصهای پنجگانــۀ مطــرح شــده را در ایــن بــاغ میســنجد.

باغ چهلستون اصفهان

بــاغ چهلســتون کــه کاخ در میــان آن واقــع شــده از شــاخصترین
آثــار دورۀ صفــوی اســت؛ ایــن فضــا مختــص پذیراییهــای رســمی
شــاهانه بــوده و ورودی آن از دروازۀ عالیقاپــو و راهروهــای
سرپوشــیده بیــن بناهــای دولتخانــه صــورت میگرفتــه اســت.
بــاغ چهلســتون طرحــی تقریبــاً مربعــی دارد و کوشــک آن بــه
یکبــاره ســاخته نشــده و یــادآور معمــاری کاخهــای ساســانی
اســت .بناهــای تــاالر آینــه و ایــوان ســتوندار کــه چشــمگیرترین
بخشهــای آن بــوده در زمــان صفویــه بــه آن اضافــه شــده
اســت .اهمیــت ایــوان ســتوندار در آن اســت کــه الگــوی ایــوان
س ـهطرف بــاز در معمــاری ایــران پیــش و پــس از اســام دیــده
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جدول  : 2ســنجش میزان ارتباط عناصر تشــکیلدهنده باغ شاهزاده با شــاخصهای مؤثر در تحقق تجربۀ زیباییشناسانه .مأخذ :نگارنده.
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نشــده و ایوانهــا عمومـاً 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
آنچنــان اســت کــه نامگــذاری بــاغ بــا عنــوان چهلســتون را در
قولــی معــروف برآمــده از انعــکاس تصویــر بیســت ســتون در آب
میدانــد .البتــه اعتقــاد بــه اینکــه عــدد چهــل در فرهنــگ ایــران
رســاننده معنــای تکثــر اســت نیــز میتوانــد در ایــن نامگــذاری
مؤثــر بــوده باشــد .چنانکــه در لغتهــای مشــابه ماننــد چهلچــراغ
یــا چهلتکــه دیــده میشــود؛ کــه در ایــن صــورت یــا در گمــان
نخســت ،موضــوع جالبتوجــه اهمیــت نقــش آب در رســاندن
یــک مفهــوم و منظرســازی اســت .جــدول  3شــاخصهای
پنجگانــۀ مطــرح شــده را در ایــن بــاغ میســنجد.

باغ دولتآباد یزد

در ســال  ۱۱۶۱قمــری محمدتقیخــان بافقــی ،والــی یــزد،
دســتور اتصــال پنــج رشــته قنــات کــه از ارتفاعــات مهریــز
سرچشــمه میگرفــت ،صــادر کــرد و قنــات دولتآبــاد کــه
از مهمتریــن آنهــا بــود بــه طــول  ۶۰کیلومتــر احــداث شــد.
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آب ایــن قنــات همــۀ بــاغ دولتآبــاد کــه حــدود  6/4هکتــار
مســاحت داشــت ســیراب میکــرد .بــاغ دولتآبــاد در شــکل
کنونــیاش ،از اصیلتریــن و بدیعتریــن طرحهــای بــاغ ایرانــی
اســت .ســطح آن از دو مســتطیل عمــود بــر هــم تشــکیل شــده
و مســتطیل بزرگتــر را امــروز ،عمــوم بــا نــام بــاغ دولتآبــاد
میشناســند .اصلیتریــن عمــارت آن ،عمــارت هشــتی کــه در
واقــع کوشــک اصلــی محســوب میشــود و بهســبب بادگیــر
بلنــدی کــه بــر آن بنــا شــده ،بســیار شــناخته شــده اســت .در
وســط ایــن عمــارت کــه عمــارت بادگیــر نیــز نامیــده میشــود،
حوضخانــهای بــا طــرح هشــت و نیمهشــت وجــود دارد .در
بــاغ دولتآبــاد ،معمــار بازیهــای متنــوع و پایانناپذیــری بــا
آب کــرده بهطــوری کــه آب در تمــام ســطح بــاغ حضــور دارد و
بارهــا بــه درون زمیــن رفتــه و بیــرون میآیــد .ابتــدا در حوضــی
زیــر بادگیــر میجوشــد ،ســپس در حوضخانــۀ عمــارت بادگیــر
نمایــان شــده و بــه ســه حــوض مستطیلشــکل کشــیده در ســه
شاهنشــین ســرازیر میشــود و در ســینهکبکیهای مقابــل
اتاقهــا ،پویایــی و جریــان و تحــرک پیــدا میکنــد .در نهایــت،
پــس از طــی مســیر ،بــه آبنمــای اصلــی کــه در امتــداد خیابــان
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جســتار
بــاغ اســت میریــزد .تناســبات آبنمــا چنــان طراحــی شــده کــه
بتوانــد تصویــر بادگیــر بلنــد را در خــود منعکــس کنــد .جــدول 4
شــاخصهای پنجگانــۀ مطــرح شــده را در ایــن بــاغ میســنجد.

باغ پاسارگاد

بــاغ پاســارگاد در اغلــب منابــع بــه عنــوان نخســتین بــاغ ایرانــی
شــناخته میشــود و از توصیفــات برمیآیــد کــه بــا نوعــی باغمعبــد
یــا باغســکونتگاه ســلطنتی روبــرو هســتیم .در نقشبرجســتهها
تپـهای پردرخــت دیــده میشــود کــه در رأس آن کوشــکی ایــواندار
بنــا شــده و در کنــار آب ،آبگــذری بــا تاقهــای جناغــی بهچشــم
میخــورد .معبــری کــه تــا بــاالی تپــه م ـیرود و بــه نیایشــگاهی
میرســد .در حفــاری محوطــۀ بــاغ ،اســتروناخ ۱۰بــا کشــف
کانالهــای ســنگی بــاغ اندرونــی را بــه شــکل یــک مســتطیل بــزرگ
رســم میکنــد کــه آبگــذری از میــان آن عبــور کــرده و آن را دو
قســمت میســازد .بقایــای پاســارگاد نشــان از ترکیبــی راستگوشــه
از جویهــای کندهشــده در ســنگ دارد کــه حوضهایــی در مســیر
آن اســت و کوشــکهایی کــه بهواســطۀ ایوانهایــی بــه چهــار
جانــب رو میکنــد (قائــم .)۶۸ ،۱۳۹۶ ،جــدول  5شــاخصهای

پنجگانــۀ مطــرح شــده را در ایــن بــاغ میســنجد.

باغ بهلگرد بیرجند

بــاغ بهلگــرد در واقــع قســمت بیرونــی بنــای مرســوم بــه عمــارت یــا
کوشــک از مجموعـهای شــامل بخشهای متعدد اســت .بــاغ دارای یک
محــور اصلــی اســت که بــا کاشــت درختــان کاج کــه گیاهی متناســب
بــا اقلیــم منطقه اســت تعریف میشــود .ارتفــاع ایــن درختــان در تولید
چش ـماندازهای بــاغ مؤثــر واقــع شــده و نشــان از تمرکــز ســازنده بــر
ایجــاد دیــد عمیــق و بیکــران اســت .کوشــک ایــن بــاغ بــا اصــول یک
خانــۀ ســنتی ایرانــی درونگــرا بنــا شــده اســت .بخش اعظم مســاحت
بــاغ بــه کرتهایــی اختصــاص یافتــه کــه بــر اســاس نظــام هندســی
بــاغ ایرانــی اســتقرار یافتهانــد .برخــاف اغلــب باغهــای ایرانــی ،در
خیابــان میــان بــاغ ،جــوی آب جــاری نیســت و آثــار باقیمانــده از جوی
صرفـاً جهــت آبیــاری درختــان دیــده میشــود .جــدول  6شــاخصهای
پنجگانــۀ مطــرح شــده را در ایــن بــاغ میســنجد.

باغ ائلگلی تبریز

احــداث باغهایــی دارای کوشــک میــان دریاچــه در زمــان

جدول  : 3ســنجش میزان ارتباط عناصر تشــکیلدهنده باغ چهلستون با شــاخصهای مؤثر در تحقق تجربۀ زیباییشناسانه .مأخذ :نگارنده.
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جدول  : 4ســنجش میزان ارتباط عناصر تشــکیلدهنده باغ دولتآباد با شــاخصهای مؤثر در تحقق تجربۀ زیباییشناسانه .مأخذ :نگارنده.
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آب ،منشأ زیبایی در باغ ایرانی | مریمالسادات منصوری
جدول  : 5ســنجش میزان ارتباط عناصر تشــکیلدهنده باغ پاسارگاد با شــاخصهای مؤثر در تحقق تجربۀ زیباییشناسانه .مأخذ :نگارنده.
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گورکانیــان در هنــد رایــج شــد .بنــای اولیــۀ ایــن آبگیــر بــه زمــان
آققویونلوهــا و توســعۀ آن را بــه زمــان صفویــه نســبت دادهانــد.
شــاهزاده قهرمانمیــرزا دســتور ســاخت یــک عمــارت کالهفرنگــی
دوطبقــه در میــان دریاچــه و کشــیدن خیابانــی از میــان آب
بــرای دسترســی بــه عمــارت صــادر کــرد (ســلطانزاده.)1378 ،
ازآنجاکــه حجــم آب اســتخر بیشــتر از نیــاز بــاغ بــوده ،آن را
هدایــت کــرده و باغــات و اراضــی بخشــی از شــهر نیــز از همیــن
منبــع ســیراب میشــده اســت .گرداگــرد اســتخر مســیری بــه
عــرض حــدودا ً شــش متــر وجــود داشــته و در حاشــیۀ آن یــک
جــوی قرارگرفتــه کــه درختــان بیــد در آن کاشــته شــده بــود
تــا حصــاری بــرای بــاغ باشــد .بــاغ در ضلــع جنوبــی اســتخر در
تراسهایــی بهطــرف بــاال ادامــه مییابــد کــه دو پلــکان در
طرفیــن محــور اصلــی ،پیــادهرو کنــار اســتخر را بــه تراسهــا
متصــل میکنــد .پیــادهرو از همینجــا در امتــداد محــور در
اســتخر ادامــه مییابــد تــا در میــان آب بهصــورت جزیــره ،بــه
کوشــک منتهــی شــود .محــور بــاغ منطبــق بــر جــوی وســط
اســت و آب در آن ،بــر مرتبههایــی دارای اختــاف ارتفــاع جریــان
دارد؛ ایــن جریــان توســط ســنگهای پلکانــی شــیبدار تأمیــن
میشــود .جــدول  7شــاخصهای پنجگانــۀ مطــرح شــده را در
ایــن بــاغ میســنجد.

باغ شاه یا بوستان ملت بهشهر

*

در ســال  ۱۰۲۱قمــری بهشــهر مــورد توجــه شــاه عبــاس قــرار
گرفــت و ویژگیهــای آن از جملــه پوشــش گیاهــی غنــی
منطقــه و نزدیکــی بــه شــکارگاه فرحآبــاد نظــر او را جلــب
کــرد و موجــب صــدور فرمــان مجموعــه باغهایــی در اشــرف
کــه نــام قدیــم بهشــهر اســت شــد .بــاغ شــاه یــا بوســتان ملــت
فعلــی یکــی از باغهــای مجموعــۀ تاریخــی بهشــهر بــوده و
عمــارت دیوانخانــه در آن قــرار داشــته کــه در زمــان نادرشــاه،
عمارتــی بهنــام چهلســتون در محــل آن ســاخته شــد .بــاغ
شــاه بهشــهر چــون ســایر باغــات مجموعــۀ صفــوی ایــن شــهر ،از

*

*
*

*
*

*

*

اصــول هندســی بــاغ ایرانــی پیــروی کــرده و دارای یــک محــور
اصلــی اســت کــه جــوی آب در میانــۀ آن در جریــان اســت و در
دو طــرف آن ،کرتبنــدی مستطیلشــکل متقــارن قــرار دارد.
حرکــت آب در آن بهصــورت شــاخص از ورودی آغــاز شــده و
در خطــی مســتقیم بــه کوشــک میرســد .علیرغــم قرارگیــری
ایــن بــاغ در منطقــۀ پــرآب کشــور ،از بازیهــای متنــوع بــا آب
از قبیــل طراحــی ســطوح شــیبدار و تراشهــای ســینهکبکی
بــرای ایجــاد حــس و صــدای آب خروشــان پرهیــز نشــده اســت.
جــدول  8شــاخصهای پنجگانــۀ مطــرح شــده را در ایــن بــاغ
میســنجد.

بحث و جمعبندی

نتایــج حاصــل از تحلیــل باغهــای انتخابشــده حاکــی از آن
اســت کــه میــزان مشــارکت عناصــر شــشگانه تشــکیلدهندۀ
بــاغ ایرانــی در تحقــق تجربــۀ زیباییشناســانه متفــاوت اســت.
ایــن میــزان بــا تکیــه بــر شــاخصهای تبییــن شــده بــرای
تحقــق تجربــۀ زیباییشناســانه ارزیابــی شــده و نشــان از آن دارد
کــه در میــان عناصــر بــاغ ایرانــی ،دیــوار بــاغ کمتریــن اثــر در
تولیــد ایــن تجربــه داشــته و تنهــا در بــاغ شــاهزاده کــه حصــار
جنوبــی بــاغ را کــوه تشــکیل میدهــد ،مخاطــب بــا آن ارتبــاط
بصــری یــا فضایــی برقــرار نمیکنــد.
طــرح کاشــت در بــاغ ایرانــی بــرای بازدیدکننــده بــه ردیــف
درختــان دو طــرف خیابــان اصلــی محــدود میشــود و کرتهــا
اغلــب درک نمیشــوند زیــرا در پــان دوم قــرار دارنــد؛
درحالیکــه اتفاقــات بــاغ و جریــان زندگــی آن در خیابــان
اصلــی رخ میدهــد :جــوی اصلــی بــا فــواره یــا اســتخر و آبنمــا و
کوشــک کــه در انتهــای ایــن محــور قــرار گرفتــه .دسترســی بــه
کرتهــا از خیابانهــای فرعــی اســت و بازدیدکننــده در حالــت
کلــی ،کمتــر بــه ســراغ آنهــا مـیرود ضمــن آنکــه خــود فضــای
کرتهــا هــم بــا توجــه بــه ایــن کــه عموم ـاً باغچههــای وســیع
از گیاهــان مثمــر اســت ،قابــل عبــور و منظرســازی شــده نیســت.
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جدول  : 6ســنجش میزان ارتباط عناصر تشــکیلدهنده باغ بهلگرد با شــاخصهای مؤثر در تحقق تجربۀ زیباییشناسانه .مأخذ :نگارنده.
شاخص

عناصر

تنوع در فرم

کوشک

دسترسیپذیری

*

دیوار

*
*

*

گیاه

*

آب

*

*

*
*
*

*
*

خیابان

رؤیتپذیری

ایجاد پویایی

محسوس بودن

*

*

*

*

*

*

*

*

*

هندسه

*

*

*

*

*
*

*

جدول  : 7ســنجش میزان ارتباط عناصر تشــکیلدهنده باغ ائلگلی با شــاخصهای مؤثر در تحقق تجربۀ زیباییشناسانه .مأخذ :نگارنده.
شاخص

عناصر

تنوع در فرم

دسترسیپذیری

*

*

کوشک
دیوار

*

گیاه

*

*
*

*

خیابان

رؤیتپذیری
*

*

آب

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

هندسه

ایجاد پویایی

*
*

*

محسوس بودن

*

*

*

*
*

*

جدول  : 8ســنجش میزان ارتباط عناصر تشــکیلدهنده باغ شاه (بوستان ملت) با شــاخصهای مؤثر در تحقق تجربۀ زیباییشناسانه .مأخذ :نگارنده.
شاخص

عناصر
کوشک
دیوار

*

گیاه

*

تنوع در فرم

دسترسیپذیری

*

*

خیابان
هندسه

*
*

*

40

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

عناصــر هندســه و خیابــان بــاغ اگرچــه جوهــر طراحی و کانســپت
وجــودی بــاغ ایرانــی اســت؛ امــا در ارزیابــی بــا شــاخصهای
تجربــۀ زیباییشناســانه جایــگاه قــوی از آن خــود نمیکنــد .ایــن
موضــوع بــه ایــن خاطــر اســت کــه شــاخصها براســاس تجربــۀ
انســان تبییــن شــده و تجربــۀ زیباییشناســانه جــان دیویــی کــه
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رؤیتپذیری
*

*

آب

ایجاد پویایی

*

محسوس بودن

*

*

*

*

*
*

اســاس تئوریــک ایــن پژوهــش اســت ،بــر درک حســی و عقلــی
انســان اســتوار اســت .هندســۀ بــاغ علیرغــم اینکــه همــواره
در ارتبــاط مســتقیم بــا مخاطــب اســت و مخاطــب همــواره
درون آنهــا قــرار دارد و قــدم برم ـیدارد؛ امــا بــه لحــاظ شــاخص
محســوسبودن بــا حــواس پنجگانــه یــا دسترســیپذیری قابــل
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ارزیابــی نبــوده و مشــارکت آنهــا در ایجــاد تجربــۀ زیباییشناســانه
نمیتوانــد قــوی باشــد .خیابــان بــاغ امــا تنهــا امتیــاز در شــاخص
محســوس بــودن کســب میکنــد .بهایــن صــورت کــه در تولیــد
منظــر بیکــران در چشــمان مخاطــب مؤثــر میشــود.
در آخــر ،کوشــک در بــاغ ایرانــی فضایــی اســت کــه تابــع ســبک
معمــاری یــا تفکــر ویــژهای نیســت و در هــر نمونــه ،اگرچــه نکات
جالــب توجهــی در آن اســت ،امــا در مقــام ارزیابــی شــاخصها
نســبتاً ضعیــف ظاهــر شــده اســت .نقــش کوشــک در بــاغ ایرانــی
بیشــتر تولیــد فضایــی بــا بازشــوهای متعــدد ماننــد ایــوان اســت
کــه وظیفــۀ تولیــد نظــرگاه بــرای نظــارۀ بــاغ دارد .در مــواردی
چــون بــاغ دولتآبــاد کــه عمــارت بادگیــر در آن منحصربهفــرد
اســت ،میبینیــم کــه شــاخصهای ایجــاد پویایــی در فضــا و
تنــوع در فــرم ،قــوی تلقــی شــدهاند.

نتیجهگیری

بــاغ ایرانــی بــا شــهرهای ایــران پیونــد بالفصــل دارد .طــی
قــرون ،گونههــای متفاوتــی از ایــن محصــول طراحــی و
تولیــد شــده کــه نخســتین نمونــۀ شناختهشــدۀ آن ،باغهــای
پاســارگاد مربــوط بــه ســدۀ ششــم پیــش از میــاد اســت .پــس
از آن ،سلســلههایی کــه بــر ایــران حکمرانــی کردنــد ،هریــک
براســاس فرهنــگ و اعتقــادات غالــب عصــر خــود اقــدام بــه
احــداث بــاغ در ایــران نمودنــد .همانطــور کــه از کــوروش
و داریــوش باغهایــی بــا چنــان ســاختار شــکوهمندی باقــی
اســت ،حکمرانــان جنگجویــی چــون تیمــور نیــز از خــود آثــار
باغســازی برجــای گذاشــتهاند.
در ایــن میــان ،آنچــه بهطــور ویــژه توجــه مــا را جلــب کــرده آن
اســت کــه عناصــر تشــکیلدهندۀ بــاغ ایرانــی در انــواع باغهــای

برجایمانــده از دوران تاریخــی مختلــف و در اقلیمهــای متنــوع
بــا هــم اشــتراک حداکثــری دارنــد؛ حالآنکــه اشــکال اســتفاده
از آب در آنهــا ،دارای نمــود و هویــت منحصــر بــه هــر بــاغ اســت.
در اقلیــم پــر آب شــمال ،آب همانقــدر مــورد توجــه طــراح قــرار
گرفتــه کــه در خطــۀ خشــک کویــر .تولیــد شــکلهای گوناگــون
آب اعــم از ســاکن و جــاری ،صامــت یــا پــر ســر و صــدا ،افقــی یــا
عمــودی و ریــز مقیــاس یــا عظیــم در باغهــای نواحــی مختلــف
و در تاریخهــای مختلــف دیــده میشــود .ایجــاد حــس آبشــار
و آب وحشــی از یــک باریکــۀ آب را هــم در بهشــهر و هــم در
کرمــان و هــم در فیــن کاشــان تجربــه میکنیــم .برایناســاس
اســت کــه میتــوان نتیجــه گرفــت آنچــه در بــاغ ایرانــی موجــب
خلــق تجربیــات متفــاوت و متنــوع در ذهــن مخاطــب میشــود،
عنصــر آب اســت ،ایــن عنصــر منشــأ تولیــد ادراک و فهــم
مشــترک میــان مخاطبیــن در بــاغ ایرانــی اســت .ایجــاد یــک
تصویــر ذهنــی مشــترک از بــاغ ایرانــی بیــش از آنکــه وابســته
بــه شــکل کوشــک یــا طــرح کاشــت یــا تناســبات خیابــان بــاغ
باشــد ،بــر عهــدۀ نمایــش آب در آن اســت .آب ،تولیدکننــدۀ
زیبایــی در بــاغ ایرانــی اســت .بــدون شــک ایــن میــزان دقــت و
ریزبینــی در بهکارگیــری 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 منظرســازیهایی از بهشــت
کــه در قــرآن آمــده و نهرهــای جــاری و جویهــا را بهتصویــر
میکشــد ،در اهمیــت یافتــن آب بیتأثیــر نیســت .آب در تفکــر
ایرانیــان پیــش و پــس از اســام ،بهنوعــی آورنــدۀ تقــدس اســت
و وجــود آن بــه بــاغ ایرانــی اعتبــار میبخشــد و ایــن فضــا را از
ســایر فضاهــای خلــق شــده متمایــز میکنــد.
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پینوشت
John Dewey .1
Aesthetics .2

 .3معــادل واژه  Aestheticsدر فارســی دارای ابهــام اســت بــه گون ـهای کــه گاه زیباشناســی و گاه زیباییشناســی اســتفاده میشــود بیآنکــه مبانــی نظــری ایــن
دو تبییــن شــده باشــد .نگارنــده در پژوهشهــای خــود کوشــیده ایــن تفــاوت را معرفــی کنــد.
Aesthetic experience .4
Valuation process .5

 :Mise en scène .6طراحی صحنه
Ambiance .7
ً
 .8الزم اســت گفتــه شــود کــه شــاخصهای پنجگانــه لزومــا در مــورد تکتــک عناصــر بــاغ قابــل تحلیــل نیســت؛ بــ ه عنــوان مثــال ســنجیدن شــاخص
«دسترسـیپذیری» در مــورد «هندســه» یــا «خیابــان» بــاغ ممکــن نیســت چــرا کــه مخاطــب بــا حضــور در بــاغ ،در هندســه و غالبـاً در خیابــان آن قــرار دارد امــا
ایــن نمیتوانــد بــه معنــای دسترســیپذیری حداکثــری تلقــی شــود.
 .9در معرفــی باغهــا از کتــاب «بــاغ ایرانــی ،حکمــت کهــن ،منظــر جدیــد» اســتفاده شــده و در مــواردی کــه مرجــع غیــر از ایــن باشــد ،جداگانــه ارجاعنویســی
شــده اســت.
David Stronach .10
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فهرستمنابع
• مجموعــه نویســندگان .)۱۳۸۳( .بــاغ ایرانــی .حکمــت کهــن منظــر جدیــد.
مــوزۀ هنرهــای معاصــر تهــران.

• پیرنیــا ،محمدکریــم .)۱۳۸۷( .معمــاری ایرانــی .تدویــن و تالیــف :غالمحســین
معماریــان .تهــران :انتشــارات ســروش دانش.

• حیدرنتــاج ،وحیــد و منصــوری ،ســیدامیر .)۱۳۸۸( .نقــدی بــر فرضیــۀ الگــوی
چهاربــاغ در شــکلگیری بــاغ ایرانــی .بــاغ نظــر.۳۰-۱۷،)12( 6 .
• حیدرنتــاج ،وحیــد .)۱۳۸۹( .بــاغ ایرانــی .تهــران :دفتــر پژوهشهــای
فرهنگــی.

• خوانســاری ،مهــدی .مقتــدر ،محمدرضــا و یــاوری ،مینــوش .)۱۳۸۳( .باغهــای
ایرانــی ،بازتابــی از بهشــت .ترجمــه مهندســین مشــاور آران .تهــران :انتشــارات
میــراث فرهنگی.
• ســلطانزاده ،حســین .)۱۳۷۸( .تــداوم طراحــی بــاغ ایرانــی در تاجمحــل.
تهــران :دفتــر پژوهشهــای فرهنگــی.
• فاطمــی ،مهــدی .)۱۳۹۸( .بــاغ بهلگــرد ،نمونــۀ اولیه و الگوی باغهــای بیرجند.
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• قائــم ،گیســو .)۱۳۹۶( .تأثیــر معمــاری باغهــای متقــدم ایــران بــر معمــاری

باغهــای متأخــر .نقــش جهــان.78-۶۳ ،)3(7 ،

• منصــوری ،ســیدامیر .)۱۳۸۴( .درآمــدی بــر زیباییشناســی بــاغ ایرانــی .بــاغ
نظــر.۶۳-۵۸ ،)3(2 ،

• منصــوری ،مریمالســادات .)۱۳۹۴( .زیباشناســی فضــای جمعــی :ارزیابــی
زیبایــی در ســه فضــای شــهر تهــران .منظــر.۶۹-۶۲ ،)30(7 ،

• منصــوری ،ســیدامیر .)۱۳۹۸( .منشــأ زیبایــی در بــاغ ایرانــی .منظــر،)47(11 ،
.۳
• میرفندرســکی ،محمدامیــن .)۱۳۸۴( .بــاغ ایرانــی چیســت؟ بــاغ ایرانــی
کجاســت؟ موزههــا.۵-۲ ،41 ،
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