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كه است فرهنگى پديدهاى ايرانى باغ
نهد. فراتر نيز، ايران قلمرو از پا توانسته
نويسندگان توسـط تنها نه موضوع اين
نويسندگان از بسيارى توسط كه ايرانى
تأكيد مورد نيز خارجى تاريخنويسان و
باغ شدن رانده كنار به است. گرفته قرار
عنصرى عنوان به آن از يادكردن تنها و
اسـت نگاهى تاريخـى، و نوسـتالژيك

ايرانى. فرهنگ به موزهاى

بـاغ از نمونـهاى : تصويـر3
ايران، در شـده اجـرا ژاپنى
عكس: تهران. گفتگو، بوستان

.1390 خادمى، شهرزاد
Pic3. An example of Japa-
nese garden constructed
in Iran. Goftegoo Park,
Tehran, Iran, Photo by:
Shahrzad Khademi, 2011.

مقدمه
به "باغ" بهنام عنصرى ــذار پايهگ ايرانيان كه را مدعا اين كامل اطمينان با ــوان نت ــايد ش
خاصى شيوه به كه طبيعى عناصر شامل سازماندهىشده و شده فكر قبل از فضايى عنوان
ثابت را بودهاند است شده تكرار مشاهده، قابل شكلى به تاريخ، طول در و يافتهاند ــتقرار اس
فضاهاى سازماندهى در خاصى سبك دارندة ايرانى فرهنگ و جامعه حال، عين در ولى كرد.
متعدد مستندات است. انكار قابل غير ديگر، جوامع از برخى بر سبك اين تأثير و بوده سبز
موضوع اين كردهاند. بازتوليد مختلف اشكال به را خود قرنها ايرانى باغ كه مىدهند نشان
اين بين عميق همبستگى يك از نشان تاريخى طوالنى دورههاى در پايدارى شكل چنين و
بعد ايرانى باغسازى سبك آنكه به ويژه دارد. ايرانى فرهنگ جنبههاى و ابعاد ساير با عنصر
همچنان عظيم، ايدئولوژيكى تحول اين پذيرش و ايران به اسالم ورود مانند بزرگى تحول از
سرعتى با و مقدمه بدون شكلى به و اينهمه با ــت. اس يافته ادامه ايرانيان اكثريت ــط توس
را خود جاى زودى به كه ــد ش ايران ــهرهاى ش وارد اروپا از فضايى ناگهانى و تصور غيرقابل

است. پارك همان فضا، اين است. گرفته را باغ جاى مىرسد نظر به و بازكرد

فرضيه
و فرهنگى پديده يك بلكه ــت، نيس معمارى حوزه در هنرى پديده يك تنها ايرانى باغ

است. چندبعدى

شـاليمار؛ بـاغ : تصويـر1
باغسـازى از متأثر نمونـهاى

: مأخذ كشمير. ايرانى.
www.wikimedia.com

Pic1. Shalimar Garden;
Influenced by Persian
gardening style. Kashmir,
Pakistan, Source: www.
wikimedia.com
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فرهنگى پديده يك عنوان به باغسازى و باغ
مختلف زمانهاى و مكانها در كه آنگاه سازمانيافته سبز فضاى مانند فضايى عنصر هر
بستر يك واجد بايد الجرم مىگذارد، نمايش به را مشابهى جزئيات و فرمها و مىشود تكرار
نسلى از گذشته تجربيات انتقال كه شرايطى و جامعه در به ويژه ــد. باش ــناختى ش معنايىـ
تصادفى ترتيب بدين است. مىشده انجام سينه به سينه و شفاهى شكل به ديگر ــل نس به
طول در ايران سياسى فرهنگى- جغرافيايى- قلمروى سراسر در ايرانى باغهاى الگوى بودن
چارچوب از است توانسته موارد بسيارى در ايرانى باغ الگوى آنكه به ويژه است. منتفى تاريخ

(تصوير1). رود فراتر و كند عبور نيز اقليمى محدوديتهاى
ساختمانهاى حتى است. نبوده حكمرانان و ــراف اش اعيان، مختص تنها ايرانى باغهاى
بسيارى كنار در داشتهاند. "باغچه" ــكل ش به باغ، از كوچكى نسخه هم كوچك ــكونى مس
و باغ الگوى نيز آموزشى، و ــى ادارى–سياس مذهبى، بناهاى جمله از ديگر، كاربرىهاى از

(تصوير2). مىبينيم را باغچه
طول در "باغ" به بخشيدن هويت و پيوند كردن برقرار در مهمى عامل باغ، الگوى بنابراين
بوده ديگر كاربرىهاى و ساختمانها از بيشمارى تعداد ميان نيز و ايران جغرافياى و تاريخ
نسبتدادن و مىگيرند محيط از را خود هويت از مهمى بخش مردم كه بپذيريم اگر است.
مىكند، نزديك و شبيه خاصى عده به را آنها آن)، در غالب الگوهاى (و محيط يك به خود
عملكرد پس، كنيم. درك بيشتر را ايرانى" "باغ چون الگوهايى نقش اهميت مىتوانيم آنگاه
از ايرانى" "باغ مىرود. فراتر ــيار بس صرف ــى زيبايىشناس و هوا تلطيف حوزه از ايرانى باغ
ولى ــت. اس داده قرار هم كنار در ملت يك بهعنوان را ما كه ــت اس عواملى و عناصر جمله

نمىشود. ختم همينجا به موضوع

فارسى زبان در باغ
كرده بحث تفصيل به ديگرى مقالة در نگارنده اين ــى فارس زبان در "باغ" كلمة مورد در
فارسى زبان در ديگر مفهوم و كلمه چند با كلمه اين كه شد داده نشان مقاله آن در است.1
مختلف ابعاد به چگونه ديگر كلمات كه ــت اس شده داده ــان نش همچنين ــت. اس مترادف
متفاوت كامًال جنبهاى از و حال، عين در مىكنند. اشاره سبز ــدة سازماندادهش فضاى اين
حدود  تا بردهاند كار به خاص فضاهاى اين ناميدن براى ايرانيان كه كلماتى شد، ــخص مش
پرديس يا باغ كلمة است. بخشيده متافيزيكى جنبة و آسمانى تقدس نوعى آنها به زيادى

حتى  است. مىبخشيده ويژه معنويت نوعى فضاها اينگونه به همگى آن مانند و بهشت يا
باشد داشته اوستايى زبان در "بغ" كلمة با نسبتى است ممكن باغ كلمة خود كه شده گفته
و جهان انسان نهايت در كه كرد فراموش نبايد .(15 :1383 (براتى، خداست معناى به كه
معناست بدان اين، مىسپارد. بهخاطر و مىكند درك نمادين بهشكل را آن عناصر و اجزاء
و ــيميايى ش عناصر به توجهى خارج جهان از ــناخت ش و ادراك فرايندهاى در ــان انس كه
اتمهاى تركيبات بهواسطة كسى را صندلى (مثًال ندارد آنها تركيب رياضى و فيزيكى قوانين
بهصورت كار استراحت، از است نمادى صندلى بلكه نمىآورد، بهخاطر آن ــكيلدهندة تش
آن اجزاى و اطراف محيط درك سپس و نمادينكردن همين و...). صدارت رياست، نشسته،

است. برخوردار بسيارى اهميت از

ايران در پاركسازى و پارك
زمان از شهرسازى و معمارى ديدگاه از هم و زبانى، و معنايى لحاظ از هم پارك، ظاهراً،
مخبرالدوله پارك دو به پارك كلمة زير دهخدا لغتنامة در است. ــده ش ايران وارد قاجاريه
اشاره مشخصًا او اينكه مهمتر .(5344 ج4: ،1373 (دهخدا، است شده اشاره امينالدوله و
معناست بدان اين، است. شده ــى فارس زبان وارد ــه فرانس زبان از "پارك" كلمة كه مىكند
سفرهاى از قاجار سالطين دستاوردهاى از ديگر يكى پارك نام به عنصرى ورود احتماال كه
يكى بهعنوان "پارك" پس آن از كه گرفت نتيجه بتوان شايد است. بوده فرانسه به مكررشان
و بازكرد ايران در شهرى توسعة طرحهاى و برنامهها در را خود جاى مدرن تمدن مظاهر از
باستانى رقيب اين بلكه گرفت، را ايرانى باغسازى و باغ جاى نهتنها تصور غيرقابل سرعتى با
يادى گاهى هم اگر پس آن از سپرد! تاريخ بايگانى به هميشه براى ايران در را خود سنتى و
تنها كه بهتر همان و است افتاده مد از ديگر كه سنتى عنصر يك از بوده تعريفى شده باغ از
خاطرات زندهكردن و تفنن براى چندگاهى از هر ماهان شاهزاده يا كاشان فين باغ شكل در
بزنيم. آنها به سرى روشنفكرانه و اديبانه صحبتهاى سر بازنمودن و ــتالژيك نوس تاريخى
ــت زيس محيط طراحى و برنامه ريزى صحنة به ايرانى باغ الگوى فكربازگرداندن ــس هيچك
به را نگاه اين ما آنكه جالبتر پيشنمىبرد. از كارى هست اگر يا و نيست ايران در شهرى
ژاپنى باغ به منصوب باغ چندين تهران همين در نداريم. مثال، عنوان به ژاپنى، و چينى باغ

(تصوير3). است شده اجرا و طراحى

پارك و باغ طراحى فرايندهاى مقايسه
بعيد بسيار است. بوده ايدئولوژيك فرهنگىـ پديدة يك توسعة و خلق حاصل ايرانى باغ
تداوم بهواسطه به ويژه بلكه، باشد. آمده بهوجود يكباره به ايرانى باغ الگوى و طرح كه است
بسيار حمايت از ايرانى باغ الگوى كه مىرسد بهنظر چنين تاريخ، طول در الگو اين معنىدار
برخوردار اسالم، از بعد چه و اسالم از قبل چه ايرانى، فرهنگ و جامعه مستمر و قدرتمند،
فكرشده قبل از محصور و سبز فضاى ناميدن براى فارسى زبان در كه كلماتى ــت. اس بوده
نقشدادن قصد آگاهانه ــكلى ش به جامعه كه دارند ــاره اش موضوع اين به نيز، رفتهاند بهكار
(براتى، است داشته را فضا از اينگونه به ــهدار ريش و برجسته كامًال جايگاهى ــيدن بخش و
باشد. طراحان ذهنى خالقيتهاى از ــى ناش كه ــت نيس جايى "باغ" علت بههمين .(1383
چيدمان و اصلى عناصر ــت. اس ــده ش تعيين قبل از باغ گوهر و ــطورهاى اس الگوى درواقع،
به ايرانى، باغهاى اغلب در گياهان و درختان از خاصى انواع حتى و هستند ــخص مش آنها
مفهوم از عميقتر و بهتر درك ــه ب طراح، خالقيت اينجا در بدينترتيب مىخورند. ــم چش
ذكر قابل حالتى چنين در خالقيت حوزة در آنچه ــايد ش بازمىگردد. باغ فرهنگى–تاريخى

باشد. "باغ" ثابت و اوليه مفهوم بسط و قبض است،
متعلق و دارد واقعى موجوديت و هويت يك ايرانى باغ ــود مىش ــخص مش اينجا تا پس
توسط بلكه ايرانى نويسندگان ــط توس نهتنها موضوع اين ــت. اس ايرانى فرهنگ و جامعه به
بهطور هم غير ايرانى هنرمندان و سفرنامهنويسان انديشمندان، تاريخنويسان، ــندگان، نويس
مفيد و خير مفاهيم با همراه ابتدا در ايرانى باغ در زيبايى است. قرارگرفته تأكيد مورد مكرر
ايرانيان زندگى محيط ذهنى مؤلفههاى اينرو از است. مىشده معنى يكجا و بسط بهصورت
در زيبايى آفرينش در عملكرد و اقليم قدسيت، فرهنگ، آيين، دين، همچون تاريخ طول در
شناسى زيبايى از نظامى يادشده عوامل تعامل محصول ــت... اس اغماض غيرقابل ايرانى باغ
است انسان حواس براى لذتآفرينى و محسوس ادراك بر مبتنى ــو يكس از ــت: اس دوگانه
ادامه در منصورى .(1384 (منصورى، دارد ــانهاى نش و نمادين شخصيتى ديگر ــوى س از و
بهجاى باطبيعت تعامل آب، حضور بيكران، ــماندازهاى چش مانند مشترك عناصرى مقاله
در ــتقل مس فضاهايى ايجاد حال عين در و فضايى تنوع طبيعتگريزى، يا ــى طبيعتگراي
در ترتيب، بدين ــان). (هم مىداند ايرانى باغ در ــترك مش فصل و زيبايى باعث را و... ــاغ ب
در بايد آنها (تصوير4). ــت نيس باز مجرى و طراح ــت دس ايرانى باغ اجراى و طراحى فرايند
فرايند در كه است حالى در اين باشند. خاصى ــدة ش تعريف قبل از چارچوب تابع حال هر
اين طراح از ــد ش داده توضيح فوق فرايند در آنچه برخالف مدرن ــبز س فضاهاى طراحى
يك از سناريو يك بايد او بپروراند. را آن سپس و كند خلق را كليتى كه دارد وجود انتظار
چشم مقابل در را واحد منسجم فضاى يك كه درآورد ــكلى بهش را آن و ــازد بس ذهنى ايده
به  مختلف، مكانهاى و زمانها در مىتواند طراح يك حالتى چنين در دهد. قرار ــران ديگ
ــبز  س فضاى يك به ــكلدادن ش براى متضادى حتى و متفاوت كامًال ابتكارهاى و تجربهها
گذاشت طراح چند اختيار در خصوص اين در كلى ايده يك مىتوان همچنين ــتبزند. دس
ــده ش طراحى فضاهاى به متضاد حتى و متفاوت كامًال ــهاى گون به ــت داش توقع ــا آنه از و
در حاضر حال در كه ــت اس چيزى همان اين و كنند. پيدا ــت دس منحصربهفردى و خاص

ديد. مىتوان ايران سراسر در پاركسازىهايمان

كنيم؟ انتخاب را يكى پارك و باغ بين بايد آيا
عنصر تهران، ــهر ش پهنة بر امينالدوله و مخبرالدوله پاركهاى نام ــكلگرفتن ش از بعد
(در كشورهم روستاهاى در حتى اينك گرفت. را باغ جاى اعجاببرانگيز ــرعتى س با پارك
نگارنده اين قبًال است! پارك اجراى و طراحى از صحبت ــتايى)، روس هادى طرحهاى غالب
ابتدا در ــه) فرانس زبان از (برگرفته پارك كلمه كه بود كرده ــاره اش نكته اين به مقالهاى در
نگهدارى براى محلى اغلب كه است مىرفته بهكار سبزى محصور محوطههاى ناميدن براى
(مثل آن مترادف چند و باغ كلمة ــه حالىك در .(1383 (براتى، ــت اس بوده اهلى حيوانات
مىآورد. فراهم ما فرهنگ در فضا اين براى آسمانى و مقدس جايگاهى فردوس)، يا پرديس
ما امروز جامعة "باغ"، مىدهد. نشان را موضوع اين با مرتبط ابعاد از بعد يك فقط اين ولى
در را فرهنگها خرده و جوامع (همان). مىزند گره فرهنگمان و تاريخ طوالنى مسير به را
بهيكديگر ايران، فعلى ــور كش جغرافيايى محدودة از خارج حتى ايرانى، بزرگ جامعة داخل
سنتى ـ اسطورهاى معمارى و فضايى ساختار از مهمى بخش آن اجزاء و باغ مىزند. پيوند
ايرانيان فرهنگى ـ تاريخى گفتمان يك حاصل باغ فضاى ترتيب بدين دارد. خود در را ــا م
بهنمايش زمينة و است كرده هويدا و مكشوف را آن فارسى زبان و است جهانى محدودة در
در تجربه با مردم مىآورد. فراهم غنى، و معنا پر و زيبا فضاى يك ــكل ش در را آن درآمدن
مىكنند، مرور را خود بودن كمالگرا و وحدتگرا بودن، ايرانى عينى، ـ ذهنى فضاى چنين
آن اجزاء دربارة مىكنند. منتقل بعدى نسل به و بازگو ديگران براى را آن و مىآورند بهياد

پاييز1390 شماره16،
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با تعامل آب، حضور : تصوير4
ايجاد و فضايى تنوع طبيعت،
باغهاى در مستقل فضاهايى
است عواملى جمله از ايرانى
خود سـوى به را مـردم كـه
عفيفآباد،  بـاغ مىكشـاند.
دينا : عكـس ايران. شـيراز،

.1388 ظريف،

Pic4. Presence of water,
interacting with nature,
variation of spaces and
create a defined areas
in the Persian gardens
are main reasons which
attract people. Afif-Abad
Garden, Shiraz, Iran.
Photo by: Dina Zarif,
2009.

انسان باغ، مىدارد. نگه زنده ملت يك بهعنوان را آنها امر اين و مىپردازند گفتگو و تفكر به
اين در زندگى وسيله بدين او مىكند. خودش خاص زبان ـ فرهنگ ـ جهان وارد را ايرانى

حيدرنتاج  مىشود.2 متصل آن بقية به و مىكند تمرين و تجربه را زبان ـ فرهنگ ـ جهان
آن، امثال و شهرى سبز فضاهاى پاركها، طراحى دانستن ــليقهاى س ضمن خود مقالة در
پاكهاى و بوستانها نمونة در "دقت مىنويسد باغسازى درعرصة نظرى مبانى از فقدان و
باغ ايجادكنندة خود كه تمدنى بهعنوان ايران جامعة كه مىكند روشن را نكته اين معاصر
طراحى براى جديد روشى فاقد است، جهان در ــازى باغس مهم ــبكهاى س از يكى داراى و
مجدد خوانشى يا بگيرد الگو ايرانى باغسازى از مىتواند جديد روش اين است. پارك و باغ
به ــتقيم، غيرمس بهطور ايرانى، باغ يك در حضور .(1389 (حيدرنتاج، ــد" باش ايرانى باغ از
طراح يك اگر حال، عين در ــازيم. بس را خود خاص نمادين جهان بايد چگونه مىآموزد ما
خوانايى جايىكه تا است؛ عملى كار اين بيفزايد، بدان يا كرده كم فضا اين از چيزى بخواهد
نسيان و ــى فراموش بايگانى به را باغ كار اين بهجاى ما ولى ندهد. ــت دس از را خود هويت و
حضور كه مىماند آن مانند اين نمى آيند. كار به ديگر الگوها اين تصوركه اين با ــپرديم. س

آوريم! بهحساب باطل امرى امروز جهان در را ايران امروز فرهنگ و جامعه
آنها از هركدام نداريم. ــوق ف طراحى روشهاى يا و الگوها از يكى انتخاب ــه ب الزامى ــا م
يا خواسته عدهاى كه آنست نگرانى باعث اما، باشند. داشته را خود خاص جايگاه مىتوانند
را مدرن سبز فضاى الگوى و حذف دليلى هر به را ايرانى باغ الگوى كردهاند سعى ناخواسته
و تصور جهان، به بخشيدن تداوم در ايرانى باغ فضاى و الگو حالىكه در كنند. آن جانشين
به خود پرديس، باغـ حذف دارد. جانشين غيرقابل و مهم بسيار نقشى ايرانى ويژه ذهنيت
امروزه كه همچنان مىشود؛ عرصه اين در زبان از ــى بخش حذف باعث بلندمدت در و خود
سپرده فراموشى به كامل بهطور تقريبا سبز فضاى خصوص در ــى فارس زبان در كلمه دهها

است. شده

نتيجهگيرى
ساختار و عناصر و الگو نيست. ديگر الگوهاى كنار در معمارانه الگوى يك تنها ايرانى باغ
غفلت ايرانى باغ الگوى به كه ــانى كس ــت. اس ايرانىبودن و ايران خالصة ايرانى باغ فضايى
و ايران از مينياتورى ايرانى ــاغ ب ــانند. مىپوش عمل جامه فرهنگى فاجعه يك به مىورزند
حالى در اقتصادى"؛ "سود آستانة در ايرانى" "خانة نمودن قربانى از پس است. ايرانىبودگى

كنيم  حفظ مختلف اشكال در و بهانهها به را سنتى خانههاى از ــيارى بس ــتيم مىتوانس كه
به كه مىرود هم باغ ــه ك مىبينيم حال دادهاند)، انجام اروپائيان ــب اغل كه كارى ــان (هم
ساماندهى براى فرصتى هر از مىتوانستند طراحان كه صورتى در شود. دچار خانه سرنوشت
عمومى و عمومى نيمه خصوصى، عرصههاى در ايرانى باغ الگوى از سبز فضاهاى ايجاد يا و
باغ مىكنند. حركت خالف جهت در كامًال ــد مىرس نظر به گاه برعكس، كنند؛ ــتفاده اس
بخش خودش بلكه ــت، نيس فراغت يا بيكارى اوقات گذراندن براى مكانى يك فقط ايرانى

مىدهد. تشكيل را ما زبانى فرهنگىـ حيات از مهمى
اين است. (كالبدى) عينى و نمادين) (مفهومىـ ذهنى بعد دو داراى جامعهاى هر فرهنگ
شناختى تطبيق و وحدت به زبان، بهنام حوزهاى در كه، مىمانند باقى پايدار زمانى البته دو
انطباق همين و ادعاست. اين نمونههاى بهترين جمله از آن، با مترادف كلمات و باغ، برسند.
جامعه و ملت يك زبانى – ــى فرهنگ – تاريخى ــناختى ش ذهنيت به نهايت در كه ــت اس
بخشى فراموشى با مىتواند "باغسازى" و "باغ" پديده حذف علت بههمين مىدهد. ــكل ش
مىرسد بهنظر بنابراين، ــود. ش ــبيه تش ــديد، ش تصادم يك اثر بر فرد يك مهم خاطرات از
به سريعتر هرچه بايد مقياسى، هر در سبز، فضاهاى مديران و اندركاران دست و طراحان،
مجدد طرح براى جديدى راههاى و بپردازند ايرانى" "باغ پديده با برخورد در بازنگرى يك

كنند پيدا شهرى فضاهاى در آن
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