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چکیده : بشر از ابتدای خلقت، زندگی خود را در طبیعت آغاز كرده و عناصر طبیعی و اثرات فرح بخش باغ در باورها و فرهنگ عامه 
مردم از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است. امروز با صنعتی شدن جوامع بشری و رابطه رو به زوال انسان و طبیعت، نگرانی جدی 
در رابطه با مسایل روحی و جسمی انسان ها مطرح است.روند زندگي شهرنشیني و صنعتي بر تمام فرایندهاي فیزیولوژي، جسمي و 
رواني انسـان اثرات منفي گذاشـته است و بسیاري از مشکالتي كه انسان در زمینه اضطراب، افسردگي و خستگي رواني دارد ازنبود 

ارتباط با طبیعت نشأت می گیرد.
مکان های شفابخش در ارتباط با عناصر طبیعت مدت زمانی طوالنی پس از برپایی سکونتگاه های بشری، همواره یافت می شد. این 
مکان ها در قالب رودخانه ای شفابخش،بیشه زار، چشمه های مقدس، یک صخره با غار خاص یا درختی مقدس برای مردم دیده می شد. 
با گذشـت زمان ایدۀ شفابخشـی و باغ های شفابخش مطرح شـد. این باغ ها با كمک برقراری رابطة انسان با طبیعت به برطرف كردن 

معضالت روحی انسان ها كمک كرد.
ایدۀ باغ های شـفابخش ایده ای دیرپا و كهن اسـت و مکانی اسـت كه در آن سـالمت روح و روان آدمی به واسطه ارتباط با عناصر 
طبیعت فراهم می شود. در این میان باغ ایرانی نیز به عنوان نمونه ای از مناظر شفابخش مطرح است كه در آن به واسطة به كارگیری 
حواس انسان، از طریق الگوهای شکل گیری باغ، حس آرامش و آسایش به انسان القا می شود. باغ ایرانی با به كارگیری حس بینایی، 
شنوایی، بویایی و المسه برای درك محیط پیرامون، انسان را در محیطی فارغ از هرگونه تنش و فشار عصبی قرار می دهد و حضور در 

منظری سالمت ساز را برای او فراهم می كند.
واژگان كلیدی : شفابخشی،باغ شفابخش، باغ ایرانی، حواس، منظر سالمت ساز.

تصویر2 : استفاده از گونه های 
مختلف گیاهان و ادراك فضا 
از طریـق حس بویایی در باغ 
ارم شـیراز . عکـس : محمد 

آتشین بار، 1384.

تصویـر1: محـور اصلـی باغ 
فین كاشـان. محور آب و ردیف 
درختـان در دو طـرف محور با 
برانگیختـن حـس بینایـی و 
شـنوایی بـه درك درسـتی از 
فضا كمـک می كنـد. عکس : 
عسـکرزاده،  محمدحسـین 
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Pic 2: Using different plant 
species and sense of space 
through olfactory in Eram 
Garden, shiraz. Photo:
Mohammad Atashinbar,2005.

Pic 1: The main axis of Fin 
Garden in Kashan with 
the water axis and rows 
of trees on either side to 
help combining the sense 
of sight and hearing which 
contribute to achieve an 
appropriate understanding 
of the space. Photo: mo-
hammad Hossein Askar-
zade, 2009.

باغ های شفـا بخش، رویکرد باغ ایـرانی به سالمتـی1

تصویر1

Pic 1

43 18
 شماره24، پاییز1392



مقدمه
 اح��داث باغ ه��ای ش��فابخش )healinggardens( برای 
بیماران، به عنوان قس��متی از س��ایت های درمانی، از دوران 
قرون وس��طی وجود داش��ته و باغ هایی ای��ن چنین همواره 
بخش هایی از بیمارس��تان ها، آسایشگاه ها، مراکز توان بخشی 
و در سال های اخیر تفرجگاه های عمومی بوده است. اختالف 
اساس��ی بین شفابخش��ی و معالجه وج��ود دارد. در معالجه 
برخورد دارویی با بیمار پیش��نهاد می شود، در صورتی که در 
شفابخشی که فرایندی چند بعدی است، فاکتورهای مختلف 
که ش��امل فاکتورهای روانی و جس��می است در نظر گرفته 
می شود. فاکتورهای روانی در ارتباط با نیازهای روحی، ذهنی 
و احساسی و اجتماعی اس��ت. در باغ های شفابخش سالمت 

روانی کاربران و در طراحی آن با استفاده از عوامل سالمت ساز، 
ایجاد محیطی در جهت کاهش فشار عصبی و افزایش میزان 
راحتی افراد مد نظر اس��ت. در اینجا منظور از شفابخش��ی و 
بازتاب آن در باغ ایرانی، بازشناسایی عناصر شفابخش در باغ 
ایرانی و بررس��ی حواس انس��ان در وصول به حس آرامش و 

شفای معنوی و روحی در این گونه فضاها است.

فرضیه
وج��ود عناصر کالبدی و معنایی در ب��اغ ایرانی با تحریک 
کلیة حواس انس��ان، حس آرامش را فراهم کرده و فضایی به 
دور از تنش  و فشارهای عصبی ایجاد می کند. این کارکرد در 
راستای برآورده کردن نیازهای روحی انسان و از مشخصه های 

اصلی منظر سالمت ساز و باغ های شفابخش است.

باغ های شفابخش 
انس��ان مجموعه ای مشتمل بر جس��م، ذهن و روان است 
و فاکتورهای مختلف روانی و جس��می در س��المت او نقش 
دارند. شفابخش��ی، روندی کل نگر است و بر سالمت جسم و 
روح انس��ان تأکید دارد. انواع شفابخشی را می توان به شفای 
معنوی، ش��فای اجتماعی، ش��فای کالبدی، شفای احساسی 
و عاطفی تقس��یم ک��رد که بح��ث درب��اره آن در این کوتاه 

نمی گنجد و نیازمند پژوهشی دیگر است.
بنابر نظریة » کوپلر« و » بارنس« در 1995، ش��فا، رهایی 
از عالیم فیزیکی، بیماری و ضربة روحی اس��ت و عاملی برای 
کاهش فش��ار عصب��ی و افزایش میزان راحت��ی افراد قلمداد 
می ش��ود. شفابخش��ی خاصیتی اس��ت که طی آن سالمت 
روان تأمین ش��ده و به کاهش اس��ترس و افزایش تجدید قوا 
م��ی انجامد) نیل��ی، نیلی و س��لطانزاده، 1392: 66 (. نظر به 
اهمیت موضوع تأثیر محیط و منظر بر س��المت انس��ان، این 
مس��ئله مطرح می شود که چگونه می توان منظری خلق کرد 
که بیش��ترین تأثیر را بر سالمت داشته باشد. به نظر می رسد 
چنی��ن محیطی در درج��ه اول باید بتواند اث��رات تنش زای 
محیط را تا حد امکان کاهش دهد. از این رو منظر شفابخش 
محیطی اس��ت که عناصر، ویژگی ه��ا و کیفیات خاصیجهت 
کاهش تنش و افزایش سطح س��المت افراد دارد و به عنوان 

منظر سالمت ساز شناخته می شود.
 باغ ش��فابخش فضایی اس��ت که در آن با کاهش استرس 
و فش��ارهای عصبی، س��المت روان انس��ان تأمین می شود. 
محیط های طبیعی یکی از مهم ترین منابعی است که در طول 

تاریخ مظهر شفابخشی برای انسان ها محسوب می شدند. 
باغ های شفابخش بازتاب احساسات فردی، تعالیم فرهنگی 
و امنیت اجتماعی هس��تند. این باغ ها ریش��ه در ایران، مصر، 
ژاپن و دیگر کش��ورهای ش��رقی دارد و ب��ا نام های پردیس، 
باغ های ذن، باغ های تفکر، باغ صومعه های رهبانی و البیرنت 
وجود داش��ته اس��ت )مالزم حس��ینی، 1385(. در گذش��ته 
منظ��ور از منظر ش��فابخش، خلوت معن��وی در کنار مناظر 
بکر طبیعی بوده اس��ت در حالی که امروز این اصطالح بیشتر 
به فضاهایی در بیمارس��تان ها و درمانگاه ها اطالق می ش��ود .

)Laws, 2009( ارتباط میان منظر و سالمت در فرهنگ های 
مختلف به صورت های متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است. 
در فرهنگ های معناگرا که به بهشت به عنوان الگوی آرمانی 

خود می نگرند، باغ بازتاب بهشت و مظهر شفابخشی است. 
ب��اغ ش��فابخش به وس��یله ارتباطی ک��ه از طریق حواس 
مختلف با انس��ان برقرار می  کند باعث شفابخش��ی ش��ده و 
فش��ار روانی زندگی روزمره را کاه��ش می دهد ) نیلی، نیلی 
و س��لطانزاده، 1391: 66(. راز موفقی��ت باغ ش��فابخش در 
کشش ذاتی انسان به سوی طبیعت، احساس حیات و آرامش 

است)نیکبخت،1383 : 79(.

احساس در منظر
انس��ان در وهل��ه اول از طری��ق حواس خود ب��ا محیط و 
محرک ه��ا و ش��رایط محیطی، ارتباط��ی فیزیولوژیک برقرار 
می کند. ارتباط انس��ان با محیط اطراف او، تابعی از مجموعه 
سیس��تم حواس چندگانه  اس��ت. بنابراین برای ایجاد فضایی 
مؤث��ر که ارتباطی مطلوب میان انس��ان و محیط برقرار کند، 
الزم است نحوه دریافت محیط از طریق سیستم حواس مورد 

توجه قرار گیرد. 
در باغ ایرانی حواس انس��ان به وس��یله عناصر باغ تحریک 
می شود. این محرک ها چنان در سطح باغ پراکنده اند که نوعی 
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حس پیوس��تگی فضایی همه جا حض��ور دارد. نظام معماری، 
چگونگ��ی تلفیق عناصر مصنوع و طبیعی در باغ ایرانی و نیز 
آمیختگ��ی نظام های حواس چندگانه را آش��کار می کند و به 
کالبد باغ ایرانی ویژگی های خاصی مانند محصوریت، خلوت، 
وس��عت مجازی، بی کرانگ��ی، بی مرزی در عی��ن مرزبندی، 
پیوس��تگی در عی��ن جدای��ی فضاها و کیفی��ات ویژة بصری 
می بخشد )شاهچراغی، 1389(. حواس انسان به ندرت به طور 
جداگانه از یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا اغلب در 
ارتباط با یکدیگرند و این موضوع در دریافت تصویر کاملی از 

محیط اطراف اهمیت فراوانی دارد )بل،1386(.

نقش حواس در ادراك فضای باغ ایرانی
هدف کلی باغ ایرانی وصول هم نش��ینی با طبیعت اس��ت 
که به صورت کشش��ی در نهاد انسان وجود دارد. گیاهان در 
ب��اغ ایرانی به عن��وان مهم ترین عنصر و اساس��ی ترین عامل 
ش��کل دهنده و زینت بخش ش��ناخته می ش��وند و با اهداف 
متفاوتی از جمله س��ایه اندازی، محصول دهی و تزئین باغ به 

کار می روند ) دانشدوست، 1369(.
در باغ ایرانی، منظره پردازی و تأثیر آن بر روان انسان بسیار 
متأثر از نظام کاش��ت است. ترکیب گونه های متنوع درختان 
در باغ از جمل��ه درختان خزان پذیر و خزان ناپذیر یا درختان 
مثم��ر و درختان بی بار، همچنین کاش��ت گل ها و گیاهان با 
تنوع رنگی زیاد، ترکیب های رنگی متفاوتی در فصول مختلف 
سال به وجود می آورد و به نوعی وجه تمایز باغ ایرانی نسبت 
به باغ های دیگر س��رزمین ها اس��ت. این موضوع ترکیب های 
گوناگون از بافت های ریز یا درشت را نیز به وجود می آورد که 
بر کیفیت بصری و تنوع حس المسه در منظر تأثیر می گذارد 

)شاهچراغی، 71:1389(.
»ح��س بینایی« اولی��ن و مهم ترین ح��س دور در درک 
محیط و س��اختار طبیعت در باغ ایرانی اس��ت ک��ه در نگاه 
نخس��ت موجب دریافت اطالعات درست و کلی از فضای باغ 
می ش��ود.هنگامی منظر به معنای چش��م انداز به کار می رود، 
تأثیر دید در ادراک و واکنش نسبت به زیبایی از سایر حواس 
مهم تر می ش��ود )بل، 1386 : 59(. توسط حس بینایی است 
که سلس��له مراتب و تنوع فضایی در باغ ایرانی درک می شود 
و با تجربه این فضاهاست که نوعی احساس لذت را در انسان 

به وجود می آورد و به کاهش استرس می انجامد )تصویر1(.
»حس بویایی« از ابتدایی ترین حواس انسان در ادراک فضا 
اس��ت. قدرت حس بویایی در بازشناس��ی متوالی فضا بسیار 
زیاد است. کاشت و پرورش گل های معطر از جمله بهار نارنج، 
یاس، و محم��دی، در باغ های ایرانی گویای عالقه ایرانیان به 
پراکندن رایحه خوش در فض��ای باغ و معطر کردن آن بوده 
است.کاشت گیاهان معطر در باغ ایرانی عالوه بر ایجاد بوهای 
مطب��وع در فض��ا  موجب آرامش خی��ال و مکان یابی فضا در 

محیط باغ می شود.
صدا، الگوی منحصر به فردی اس��ت ک��ه می توان محیط 
اط��راف را به واس��طة آن ارزیابی کرد و به درک درس��تی از 
آن دس��ت یابی��م. در ب��اغ ایرانی ان��واع درخت��ان و گیاهان، 
موجب جلب پرندگان در فصول مختلف س��ال شده و فضای 
ب��اغ از آوای پرندگان آکنده می ش��ود. حرکت آب و پنهان و 
پیدا کردن آن در س��طح باغ نیز صداه��ای گوناگونی در باغ 
می آفریند )نیلی، نیلی و س��لطانزاده،1391(. همچنین، عبور 
نس��یم و باد از میان شاخ و برگ درختان و گیاهان، متناسب 
با ویژگی های شکلی و نیز امکان استقرار نظام کاشت، آواهای 

ویژه ای ایجاد می کند )شاهچراغی، 1389(؛ )تصویر2(.
حواس »چش��ایی« و »المس��ه« در فواص��ل نزدیک معنا 
پی��دا می کند ک��ه از نظر بار معنای��ی، در درک جزئیات فضا 

و محرک ه��ای محیطی اثر مس��تقیم دارن��د. با کمک حس 
المسه،شکل، بافت، فشار، دما و رطوبت را می توان حس کرد. 
حضور گیاهان دارویی خوراکی در باغ ایرانی عالوه بر مصارف 
آن در طب پزشکی، با عطر و اسانس برخاسته از آن، سیستم 
عصبی را تحریک کرده و آرامش انس��ان و تسکین روان او را 
به همراه خواهد داش��ت. گیاهان داروی��ی میان کرت ها و در 
بخش های آفتابگیر باغ دور از کوشک کاشته می شود )پیرنیا، 

1378: 14(؛ )تصویر3(.

شفابخشی باغ ایرانی
هدف کلی باغ ایرانی وصول و هم نش��ینی با طبیعت است 
)دانشدوس��ت، 1369(. »طبیعت در باغ ایرانی زمینه ای برای 
لذت انس��ان اس��ت. مفهوم توأم با احترام آن به دلیل نقشی 
اس��ت که در ارتباط با انس��ان و پرورش او می تواند بر عهده 
گیرد. باغ محیطی اس��ت که توان زمینه سازی پرورش قوای 
روحانی و دس��ت دادن تأمالت شهودی و معرفت های قلبی را 
در خ��ود نهفته دارد. زمینه ای آرام بخش برای روان انس��ان و 
مناس��ب برای ساخت ش��خصیت و وجود اوست«)منصوری، 

.)58 : 1384
ارتباط انس��ان به مدد حواس پنج گان��ه با محیط و منظر 
فرصت��ی برای تجربه فراهم می کن��د، در طبیعت نیز حواس 
وی به کار گرفته می ش��ود. اما در مناظر ش��فابخش حس یا 
حس های��ی از مخاطب بیدار می ش��ود و در نهای��ت در کنار 
ح��واس پنج گان��ه او را به تعادل می رس��اند ) نیل��ی، نیلی و 
س��لطانزاده 1391 : 67(. در باغ ایرانی شفابخش��ی با عناصر 
کالبدی و معنایی آن همانند حضور آب، نظام کاشت گیاهان، 
تنوع فضای��ی، محورهای حرکتی و سلس��له مراتب به نوعی 
ح��واس انس��ان را برانگیخت��ه و به مدد ای��ن عوامل موجب 
ایج��اد حس آرامش و آس��ایش می ش��ود. از نمون��ه باغ های 
ایرانی می توان به باغ فین کاش��ان اشاره کرد. این باغ همانند 
بس��یاری از باغ های ایرانی پس از اس��الم با محورهای اصلی 
و فرعی، تقس��یم بندی ش��ده و دیواری پیرامون آن را احاطه 
کرده اس��ت. این امر نمودی از ایجاد سلسله مراتب و افزایش 
حس امنیت در باغ های ش��فابخش است. وجود تقارن در آن 
و اس��تفاده از ترکیب موزون و رابطه صحیح و استوار، نه تنها 
کالبد باغ س��ازماندهی ش��ده اس��ت بلکه به ذهن آدمی نیز 
س��اختاری نیرومند می بخشد که با هدف به حداقل رساندن 
ابهام در باغ های ش��فابخش هم خوان��ی دارد. آب در باغ فین 
به صورت  آبش��اری، جوششی، جریانی و ساکن حضور دارد و 
جوی های آب سرتاس��ر باغ می گردند )لبیب زاده، حمزه نژاد و 
خان محم��دی، 1390 : 9(. در این باغ ب��ا نمایش آب و آوا ، 
حواس مخاطب، جلب فضای کالبدی باغ شده و او را از محیط 

تنش زای بیرون جدا می کند. 

نتیجه گیری
با صنعتی شدن جهان امروز و متعاقب آن دوری از طبیعت، 
تنش و استرس در زندگی مدرن ، گسترش یافته و با روی کار 
آمدن تکنولوژی، رابطه میان طبیعت و انس��ان، رو به نقصان 
نهاده اس��ت. سالمت و آرامش انسان این عصر به شدت دچار 
مخاطره و تزلزل شده و نیازمند درمان و شفابخشی از طریق 

بازگشت به طبیعت است.
ب��اغ ایرانی، منظری چندمنظوره اس��ت که در پی پاس��خ 
به نیاز انس��ان به وجود آمده اس��ت. منظر طبیعی باغ ایرانی 
ب��ا فراهم آوردن تجربه فض��ای درونی، حس محصوریت و به 
دنبال آن تقویت ح��س امنیت با تحریک حواس پنج گانه به 

دنبال ایجاد سالمت روان انسان است.
باغ ایرانی عالوه بر نظام های کالبدی خود دارای نظام های 

بـا بازخوانی نظام های معنایی و كالبدی در باغ 
ایرانی می توان نمودهایی از شفابخشـی را در 
آن شناسایی كرد. در باغ ایرانی عناصر كالبدی 
و معنایی مانند حضور آب، نظام كاشت گیاهان، 
تنـوع فضایـی، محورهای حركتی و سلسـله 
مراتب بـا برانگیختن حـواس، موجب آرامش 

روحی و شفابخشی انسان می شود.

تصویر 3 : صدا، الگوی منحصر 
بـه فردی اسـت كـه می توان 
محیط اطراف را به واسطة آن 
ارزیابی كرد و به درك درستی 
از آن دسـت یافـت. باغ فین، 

كاشان. عکس :
آیدا آل هاشمی، 1388.

Pic 3: sound is a unique 
pattern by which we can 
evaluate the surround-
ing and achieve a good 
understanding of the en-
vironment, Fin garden, 
Kashan. Photo: Ayda Ale 
Hashemi, 2009

معنایی اس��ت که تأثیر مس��تقیم بر س��المت روان انس��ان 
می گذارد و انس��ان را با س��احتی فرازمینی پیوند می دهد که 
می ت��وان از طریق عوامل موج��ود در آن به نهایت مورد نظر 
که همان س��المت روان است رسید. با شناخت ظرفیت های 
موجود در باغ ایرانی می توان به راه حل هایی در جهت حضور 

این گونه فضاها در مناظر شهری اندیشید

پی نوشت
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Abstract:From the very beginning of his 
creation, the man began his life in the nature 
and the effects of natural elements and joyful 
gardens have been enjoyed considerably in 
the beliefs and culture of the public. with to-
day’s industrialized societies and declining re-
lationship between human and nature, serious 
issues concerning physical and psychological 
conditions of human have been raised. The 
process of urban and industrial life have left 
negative effects on all human’s physiological, 
physical and mental processes and many of 
the problems that the human experiences as 
anxiety, depression, mental fatigue, etc, stem 
from it.

Long period of time after the establishment 
of human settlements, healing places were al-
ways found to be associated with the elements 
of nature, sometimes in the form of healing 
river, sometimes in the form of woodlands or 
sacred springs or even a cliff with a special 
cave or a tree that were sacred to the people. 
over the time, the idea of healing and healing 
gardens became propounded. Having helped 
to establish the relationship between human 
beings and nature, healing gardens came to 
help to resolve the spiritual problems of hu-
mans. Healing Gardens is an ancient and long-
lasting idea and is a place in which the health 
of human spirit and soul is satisfied through 
contacting the elements of nature. construc-
tion of healing gardens for patients as a part of 
the treatment sites goes back to the medieval 
period, and such gardens have always been 
a part of the hospitals, hospices, rehabilitation 
centers and the public recreational sites in re-
cent years. There is a fundamental difference 
between healing and curing and that is in cur-
ing, drug treatment conditions is recommended 
for the treatment of the patients, while in heal-
ing which is a multidimensional process, sever-
al factors including psychological and physical 
factors are considered as well. Psychological 
factors are associated with spiritual, mental, 
emotional and social needs. Among these, the 
Persian garden is regarded as an example of 
healing landscapes in which through the use of 
the human senses and through the garden for-
mation patterns, it gives a sense of peace and 
comfort. Using the senses of sight, hearing, 
smell and touch to perceive the surrounding 
environment, the Persian garden provides an 
environment for human that is free of nervous 

tensions and stresses and provides the pres-
ence in a fancy space for him.

Keywords: healing, healing gardens, Per-
sian Garden, senses, healing landscape.

Endnote
1.This article has been taken from the m.A disser-
tation of mina Akbarzade. It is presented in Islamic 
Azad University, science and research Branch of 
zanjan under the supervision of Dr. Ali Asghar Adibi.
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