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تحلیل تطبیقی ارزش هاي باغ  ايراني بر اساس شاخص هاي نظريه ديد- پناه

 کامیاب  کیانی۱- محمدرضا بمانیان2*- منصور يگانه۳
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چکیده
تبیین ارزش های عینی- ذهنی نشأت گرفته از هویت بومی و ایرانی در باغ ایرانی همواره برای معماران منظر و فضای سبز 
مورد توجه بوده و بسیاری از طراحان و محقیقین باغ ایرانی آن ها را به عنوان شاخصه هایی هویت مند برای طراحی فضاها، 
مورد توجه قرار داده اند. از این رو تحلیل باغ ایرانی با استفاده از نظریه دید- پناه  )نظریه مطرح در طراحی فضاهای سبز( 
می تواند این ارزش  ها را هرچه بیش تر نمایان کند. شاخص های این مطالعه از نظریه دید- پناه برگرفته شده است که در 
 طراحی منظر معاصر به عنوان یکی  از  نظریه  های اصلی محسوب می شود. سوال اصلی پژوهش این است که نظریه دید- پناه 
به چه میزان توانایی تبیین ارزش های کمی و کیفی باغ ایرانی را دارد؟ روش تحقیق این پژوهش، تحلیلی-   توصیفی است 
و از تکنیک های تحلیل   تطبیقی و استدالل منطقی استفاده شده است. داده  های کیفی، با رجوع به اسناد و متون مرتبط 
و مطالعات کتابخانه  ایی فراهم شده   است. تحلیل ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از منطق تحلیل تطبیقی 
صورت گرفته   است. سنجه های مربوط به ارزش های باغ ایرانی شامل، وسعت  و  فراخ، جهت  دهندگی، آسایش و آرامش، 
جاودانگی، بی انتهایی، تمرکز حواس، جذابیت و موزونی، مرکزیت و سازماندهی فضا و سنجه های مربوط به دید- پناه 
شامل پیچیدگی، دید و منظر، امنیت و پناه، و رمزآلودگی فضاست. نتایج این پژوهش نشان می  دهد ماهیت و ارزش های 
کیفی باغ ایرانی از طریق نظریه دید- پناه قابل تبیین نیست و صرفاً ویژگی های عمومی و مشترک آن با فضاهای سبز 
از این طریق قابل ارزیابی است. باغ ایرانی واجد کیفیات و شاخصه های منحصر به فردی است که با رویکردهای کمی و 

محاسباتی قابل سنجش و ارزیابی نمی باشند.
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۱. مقدمه
شناخت معیارهای کیفیت  بخش منظر با توجه به تعدد و  
تنوع رویکردها و روش  ها، یکی از چالش  های طراحی در 
دوره اخیر به حساب می  آید. هر یک از رویکردهای موجود 
با ارایه معیارها و شاخص هایی، ویژگی  های محیط مطلوب 
را بیان می  کنند.  یکی از رویکردهایی که مورد توجه بوده 
و مبنای طراحی و شکل  دهی منظر فضاهای شهری بوده 
 Dosen and Ostwald( است  دید-  پناه  نظریه  است، 
در  ذکرشده  نظریه  های  مهم ترین  از  نظریه  این   .)2013
ادبیات ادراک منظر در دوره اخیر است، که ادراک منظر 
را حاصل اثر متقابل انسان و محیط قلمداد می  کند. ظهور 
این نظریه باعث شده   است که طراحان به  نوعی آموزه  های 

 .)Kaplan 1989( این  نظریه را به کار گیرند
این نظریه توسط بررسی رابطه بین انسان، محیط زیست 
 ،)Appleton 1975( و حیوانات توسط اپلتون شکل  گرفت
و  پیچیدگی،  منظر،  و   دید  پناه،  و   امنیت  مفهوم  چهار 
رمزآلودگی را معیارهای کیفیت  بخش منظر و فضاها تلقی 
این  با  ارتباط  )Appleton 1984(. نکته  ای که در  می  کند 
نظریه مطرح است این است که عالوه بر احتمال تعارض 
درونی این چهار مفهوم با همدیگر و پیچیدگی دستیابی 
به این چهار مولفه و امکان ایجاد تعادل بین آن ها، میزان 
تمامی  برای  آن  تبیین  قدرت  و  پاسخگویی  و  جامعیت 
ابعاد عینی- ذهنی منظر مورد  ابعاد منظر و به   طور کل 
کارایی  میزان  تحلیلی  بررسی  اساس  این  بر  است.  سوال 
مطالعه  مورد  ایرانی  باغ  ارزش  های  تبیین  در  نظریه  این 
و  عینی  بعد  دو  دارای  که  ارزش هایی  گرفته   است.  قرار 
ذهنی هستند؛ در بعد عینی این ارزش ها شامل ورودی ها، 
ذهنی  بعد  در  ولی  می شوند  فیزیکی  عناصر  و  جداره ها 
بیش تر شامل عناصر غیر ملموس هم چون جهت دهندگی، 

جاودانگی و بی انتهایی می شوند.
نظریه  کارایی   میزان  شناخت  مطالعه،  این  اصلی  هدف 
دید- پناه در طراحی منظر، بیان نقاط قوت و ضعف آن 
ایرانی،  باغ  ویژه  ارزش  های  شناخت  منظر،  طراحی  در 
ارایه  و  آن  به فرد  منحصر  ارزش  های  و  قوت  نقاط  ارایه 
عناصر  و  کیفیت  ها  همه  جانبه  شناخت  برای  چارچوبی 

در  آن  مفاهیم  و  از  الگوها  استفاده   به  منظور  ایرانی،  باغ 
طراحی فضاهای معاصر مرتبط است. در راستای پژوهش 
باغ  مولفه هایی  چه  که  می رسد  ذهن  به  امر  این  مذکور 
ایرانی را شکل داده اند؟ هم چنین سوال دیگر این که نظریه 
معاصر  پرکاربرد  نظریه  های  از  یکی  عنوان  به    پناه  دید- 
در طراحی محیط و منظر چقدر می  تواند در شناسایی و 

تبیین ارزش  های عینی- ذهنی باغ ایرانی موثر باشد؟ 
بررسی  سواالت،  این  به  پاسخگویی  و  بررسی  به   منظور 
تشکیل  دهنده  عناصر  و  ایرانی  باغ  ارزش  های  تحلیلی 
نظریه دید-پناه و شاخص  ها  کیفیت  های آن، ویژگی  های 
این  سازنده  محیطی  عناصر  هم چنین  و  آن  مولفه  های  و 
نهایت تحلیل  مولفه  ها مورد بررسی قرار گرفته   است. در 
بر  اساس  ایرانی  باغ  ارزش  های  تبیین  میزان  تطبیقی 

شاخص  های نظریه ذکرشده، صورت گرفته   است. 

2. پیشینه پژوهش
ایرانیان از گذشته به ساخت باغ ها بسیار عالقه مند بوده اند. 
 3000 به  نزدیک  یوناني،  مورخان  نوشته  هاي  اساس  بر 
ایرانیان را باغ ها یا  سال پیش، پیرامون خانه هاي بیش تر 
نیکوگفتار  و  )مهدی   زاده،   سراج،   کرده  بود  احاطه  پردیس ها 
با  متناسب  ایران،  مختلف  مناطق  در  باغ سازی   .)1390
اقلیم و ویژگی  های بستر خود تداعی  کننده جهانی متفاوت 
پر از  احساس ، آرامش  و آسایش بوده   است. از نشانه هاي 
باغ سازی در ایران می توان به سومریان اشاره نمود که در 
نوشت های خود به درست کردن باغ های بهشتی به دستور 
 Moynihan( خدای آب و به وسیله خدای آفتاب اشاره دارد
1982(. باغ سازی در تمامی پهنه های فرهنگی جهان وجود 
دارد و نمایشی از منظر فرهنگی- اجتماعی جوامع می باشد. 
در باغ سازی مهم ترین عامل شکل دهنده به علت وجودی، 
)بمانیان  می باشد  فرهنگی  و  اعتقادی  بنیادهای  مجموعه 
پرداختن  ویژه،  به طور  این پژوهش  و دیگران  1386(. در 
معیار های  شناخت  برای  ایرانی  باغ  ارزش های  تحلیل  به 
است  بوده  همواره  محققین  توجه  مورد  آن  کیفیت بخش 
که شناخت این معیار ها به وسیله نظریه دید- پناه هرچه 

ممکن تر شده است. 

جدول ۱: باغ ايرانی

توضیحاتعنوان پژوهش

Learning From the Past:
 Recreating Historic Persian Gardens in

Downtown Tehran
)Shayanfar 2019(

1. باغ ایرانی یک پدیده فرهنگی، تاریخی و هویتی می باشد.
2. تقسیم هندسی باغ ایرانی توسط جوی های آب صورت می پذیرد.

3. هویت و طراحی باغ ایرانی تحت تأثیر اصول معنوی عمیقی است که ریشه در 
فرهنگ و هویت ایران دارد.

 THERMAL COMFORT CHARACTERISTIC
 OF 5 PATTERNS OF A PERSIAN GARDEN IN

A HOT-ARID CLIMATE OF SHIRAZ, IRAN
) Ojaghlou and Khakzand 2019 (

1. هندسه باغ ایرانی اصلی ترین مفهوم هویتی آن است که طرح چهار ضلعی 
اصلی ترین موضوع شکل گیری باغ ایرانی می باشد.
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توضیحاتعنوان پژوهش

The Role of Historical Persian Gardens
as Urban Green Spaces:

Psychological, Physical, and Social Aspects
) Aliyas and Masoudi Nezhad 2019 (

1. باغ ایرانی پیوندی میان مکان ) به عنوان عامل روانی( و احساس امنیت )به 
عنوان عامل اجتماعی( می باشد.

2. اتصال انسان و طبیعت در باغ ایرانی اتصال طراوت و آرامش می باشد.

جدول 2: ديد- پناه

توضیحاتعنوان پژوهش

An empirical research study on prospect–
refuge theory and the efect of high-rise
buildings in a Japanese garden setting

(Senoglu, Ekin oktay, and Kinoshita 2018 )

1. افزایش ایمنی محیطی با جلوگیری از ایجاد اختالل دید توسط عناصر 
محیطی.

2. افزایش جنبه ذهنی ایمنی ) ایمنی درک شده( در محیط های نسبتاً باز.

 A PROSPECT-REFUGE APPROACH TO
SEAT PREFERENCE:

Environmental psychology and spatial layout
) Psathiti and Sailer 2017 (

را  روان شناسی محیط  اساس هویت  و جهان  رفتار  میان ذهن،  تعامل   .1
شکل می دهد که از عناصر اصلی شکل دهنده نظریه دید- پناه می باشند.

 A PARAMETRIC DESIGN MODEL FOR
 NUMERICALLY MEASURING THE DESIGN

ATTRIBUTES OF PROSPECT-REFUGE
( Hwang and Lee 2018 )

1. دید- پناه مفهومی برای توضیح محیطی ارجح است که باعث افزایش 
موجب  را  آسایش  افزایش  نهایت  در  که  می شود  امنیت  و  تمرکز  بهبود 

می شود.

و  مطالعات  که  می دهد  نشان  پژوهش  پیشینه  بررسی 
بررسی های صورت گرفته در این زمینه به تحلیل تطبیقی 
منظر  معماری  ارزش های  تبیین  در  نظریه  یک  کارایی 
توسعه  پژوهش  این  نوآوری  جنبه  شده اند.  گرفته  به کار 
نظریه دید- پناه در بررسی کیفیت فضایی باغ ایرانی است.

۳. روش تحقیق
توسعه  صدد  در  که  است  توسعه ای  نوع  از  پژوهش  این 
و  سبز  فضاهی  طراحی  در  محیط  طراحی  نظریه های 
باغ های معاصر ایران است. روش تحقیق بر پایه توصیفات 
با  نیاز  مورد  اطالعات  مي باشد.  تخصصی  تحلیل های  و 
استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به منابع اسنادي 
استدالل  از  استفاده  با  است.   شده  جمع آوری  مختلف 
منطقی و تحلیل تطبیقی، ارزش های باغ ایرانی بر اساس 
واحد  است.  گرفته  قرار   بررسی  مورد  پناه  دید-  نظریه 
تحلیل در این پژوهش باغ ایرانی و هم چنین اجزا و عناصر 

و ارزش های آن است. 
در روند پژوهش ابتدا مسئله تحقیق و اهمیت و ضرورت 
آن بررسی شده و در قالب سواالت و اهداف ساختار کلی 
موضوع ارایه شده است. به منظور بررسی پیشینه نظری و 
تجربی موضوع، ادبیات نظری باغ ایرانی و هم چنین نظریه 
است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  امن  نظرگاه  یا  پناه  دید- 
ایرانی  باغ  عینی  و  ذهنی  ارزیابی  شاخص  اساس  این  بر 
استخراج شده است. هم چنین شاخص های سنجش برای 
نظریه دید- پناه نیز استخراج و با تلفیق این دو بعد نظریه 

چارچوب تطبیقی ارزش های باغ ایرانی بر اساس این نظریه 
ارایه شده است. در ادامه سنجه های مربوط به هر یک از 
شاخص های باغ ایرانی و مولفه های دید- پناه تدوین شده 
است. این مفاهیم و شاخص ها به صورت تحلیل تطبیقی 
در قالب جداول و شکل های تطبیقی مورد تحلیل و بررسی 
قرار گرفته اند. در نهایت ارزش های قابل تبیین باغ ایرانی 
سایر  در  که  پناه  دید-  نظریه  مثبت  ویژگی های  بیان  و 
پژوهش های مرتبط قابلیت استفاده دارند، ارایه شده است. 
هم چنین ارزش ها و کیفیت های باغ ایرانی که به وسیله ی 

شاخص های دید- پناه قابل تبیین نیستند، ارایه شده اند.

4. مبانی نظری تئوری ديد- پناه 
ادراک  ادبیات  در  نظریه  ها  مهم ترین  از  پناه  دید-  نظریه 
اثر  منظر در دوره اخیر است، که ادراک منظر را حاصل 
متقابل انسان و محیط قلمداد می  کند. این نظریه بر اساس 
مطالعات زیستی و هم  افزایی بین انسان و رفتار حیوانات 
 Appleton( برای اولین بار توسط اپلتون شگل گرفته   است
ادراک  ریشه  های  دارد،  عقیده  نظریه  این   .)1975
)پورتئوس  دارد  جای  انسانی  بیولوژی  در  زیبایی  شناسی 
دوران  در  انسان  ها  نقش  بر  ابتدا  در  نظریه  این   .)1389
طبیعت  در  شکار  و  به   عنوان شکارچی  هم  تاریخ  ماقبل 
را  دیده  شدن«  بدون  »دیدن  اهمیت  اپلتون  بود.  متمرکز 
قرار  اشاره  مورد  شکارشدن  بدون  شکارکردن  منظور  به   
داد )Appleton 1975( و اظهار داشت که انتخاب طبیعی 
منجر به ترجیح  دادن تنظیمات در سکنی  گزینی می  شود 
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و چشم  انداز(  )دید  دارند  دیدن  فرصت  آن ها  آن،  در  که 
انسان  که  مناظری  بنابراین  )پناه(.  دیده  شدن  بدون 
می  تواند رضایت زیبایی  شناختی را تجربه کند، باید دارای 
باشد   متعادل   ابعاد  در  پناه  و  دید  با  مرتبط  ویژگی  های 

.)Senoglu, oktay, and kinshita 2018(
به  نوزدهم  قرن  انسان  شناسی  اعتقاد  از  پناه  دید-  نظریه 
که  شده   است؛  مشتق   )1958 )داروین  انسان  بقاء  غریزه 
محیطی  محرک  های  به  انسان  واکنش  مستقیم  به  طور 
نظریه  این  ریشه  های  این،  وجود  با  می  کند.  بررسی  را 
می  تواند حداقل در سنت فلسفی غرب، به مفاهیم عقالیی 
رنه دکارت و تفکیک ذهن و دوگانگی دکارتی اشاره کند.

بعدها، بر اساس مطالعات منطقی ادموند هوسرل )1913( 
یک فلسفه پدیده  شناختی را مطرح کرد که مربوط به تعامل 
میان انسان و محیط بود. مارتین هایدگر، رابطه بین بدن 
و محیط را به   عنوان یکی ازعناصر وجود توصیف کرد؛ یک 
فرآیند مداوم بی  نظیر بین بدن )موضوع( و محیط )اشیاء( 
)Appleton 1984(. از زمان ظهور پدیدارشناسی، بسیاری 
از نظریه  های دیگر، بدن انسان را به   عنوان یک اندازه  گیری 
مثال،  به   عنوان  کرده  اند.  تعیین  زیست محیطی  روابط  از 
نظریه  های  از  وسیعی  طیف  تناسب،  به  مربوط  مطالعات 
فرم را در معماری توسعه داده  اند. در سال 1949، رودولف 
ویتکور، اصول معماری در عصر انسان گرائی را منتشر کرد 
که در آن، جستجو برای تقارن، تعادل و روابط متناسب 

را به   عنوان بخشی اساسی از طبیعت انسانی مورد بررسی 
مفاهیم  که  استدالل می  کند  این، وی  بر  داد. عالوه  قرار 
و عقاید در مورد نظم باید از انسان  ها و از رابطه آن ها با 

محیط زیست گرفته   شود. 
لوکوربوزیه در سال بعد )1950( مدوالر را به   عنوان ابزاری 
جهانی پیشنهاد کرد و از این رو، راه حلی برای هندسه یا 
زیبایی  شناختی بین بدن و معماری را ترویج داد. کریستوفر 
از  ریاضی  تحلیل  از  دیگری  پیشنهاد   )1959( الکساندر 
قابل  دامنه  نشان  دادن یک  برای  را  عملی  و  ایده  آل  ابعاد 
 .)Alexander 1959( انعطاف از ابعاد قابل توجه ارائه   داد
کار الکساندر از این نظر مهم است که به   طور گسترده  ای 
زمان  از  که  را  زیست محیطی  روابط  نمادین  به   صورت 
رنسانس بر معماری غالب شده   است، را گسترش می  دهد 
این  با  بگیرد.  در  بر   را  بیش تری  روان  شناختی  مسائل  تا 
سنت  شولز،  نوربرگ-  کریستین   ،1960 دهه  تا    حال، 
فلسفی پدیده  شناسی را به نظریه معماری پیوند داد، که 
یک  عنوان  به    تنها  را  خود  محیط  انسان  ها  می  کند  ادعا 
توالی  های  عنوان  به    نه  می  کنند،  درک  ساختاریافته  کل 
تصادفی از دیدگاه  های فردی. نوربرگ- شولز )1985( این 
ایده را برای توصیف »روح یک مکان« به     عنوان یک نتیجه 
از پذیرش پتانسیل طبیعی سایت و هماهنگی با آب و هوا 

.)Appleton 1984( و الگوهای ساخت سنتی توسعه   داد

شکل ۱: طريقه ادراک منظر

جدول ۳: نظريه پردازان

توضیحاتسال )میالدی(نظریه پردازان 
فلسفه پدیده شناختی: تعامل انسان و محیط1913هوسرل1

اصول معماری در عصر انسان گرائی1949رودولف ویتکور2
مدوالر به عنوان ابزاری جهانی1950لوکوربوزیه3

غریزه بقاء انسان1958داروین4
رابطه زیست محیطی و معماری1959کریستوفر الکساندر5

پیوند معماری و سنت فلسفی پدیده شناسی1960کریستین نوربرگ- شولز6
مطالعات زیستی بین انسان و رفتار حیوانات 1975اپلتون7

روح محیط1985کریستین نوربرگ- شولز
زیبایی ارتباط بین ناظر و محیط است.2009گریمم8
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عاملی  فضا  درک  نوع  در  را  نمادها  وجود  اپلتون 
تعیین کننده می  داند. اپلتون پیشنهاد کرد که این نظریه 
تحلیل  و  تجزیه  برای  مختلف  زمینه  های  در  می  توان  را 
زیبایی  شناسی برای محیط  ها استفاده   کرد. بر این اساس، 
این نظریه به  طور گسترده  ای در طراحی منظر و معماری 
روی  بر  انجام شده  پژوهش های  قرارگرفت.  استفاده  مورد 
و  مفاهیم  که  می دهد  نشان  پناه  دید-  نظریه  موضوع 
دیدن  بسته،  و  باز  فضاهای  سرپناه،  قبیل  از  موضوعاتی 
یا دیده شدن، مسیر ها، لبه ها، نشانه های  فیزیکی، امنیت و 
 Chiang 2014;( گرفته اند  قرار   بررسی  مورد  رمز آلودگی 
 Harvey 2015; Richthofen 2018; Dawes 2014; Gue

.)2018; Amati 2018; Baran 2018; Dosen 2016
محیط  های  اولویت  که  می  دهد  توضیح   )1975( اپلتون 

طبیعی به   عنوان یک ویژگی ذاتی  انسان، می  تواند تأثیرات 
اجتماعی، تاریخی و فرهنگی را نیز تحت تأثیر قرار دهد 
)Heerwagen 2008(. اپلتون در پاسخ به این سواالت که 
نوع  آن  چرا  و  داریم  دوست  را  منظره  های  نوع  چه  "ما 
منظره  ها را دوست داریم؟"، دو نظریه زیستگاه و چشم انداز 

.)Dosen and Ostwald 2013( را پیشنهاد داد
در  هم  باشد،  مهم  می  تواند  نورپردازی  روش های  و  نور 
یا  جلو  )مشاهده  جهت  در  هم  و  نور(  کم  )پرنور،  مقدار 
عقب(. یکی دیگر از ویژگی  های محیطی که ممکن است بر 
امنیت تاثیر بگذارد، اکولوژی است. بنابراین، تحت نظریه 
تابع  محیط ها،  برای  زیبایی شناسی  ترجیح  پناه،  دید- 
 Stamps( تعیین مکان های احتمالی ایمنی یا خطر است

.)2008

شکل 2: شاخص های نظريه ديد- پناه

جدول 4: مولفه  های کلیدی نظريه ديد-  پناه

عناصر و 
رمزآلودگی فضادید و منظرامنیت و پناهپیچیدگیزیرشاخه ها پیچیدگیکیفیت ها

تقویت ویژگی ها
کننده

تضعیف 
کننده

تقویت 
گننده

تضعیف 
کننده

تقویت 
گننده

تضعیف 
کننده

تقویت 
گننده

تضعیف 
کننده

********ساخته شدهسرپناه
********فاقد جداره

********محصور
{}{}{}{}{}{}{}{}شاخصورودی

{}{}{}{}{}{}{}{}غیر شاخص
{}{}{}{}{}{}{}{}اصلی
{}{}{}{}{}{}{}{}فرعی

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\پیوستهدید

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\منقطع

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\افقیگسترده

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\عمودی

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\افقیمحدود

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\عمودی

)()()()()()()()(طبیعی )درختان(نشانه
)()()()()()()()(مصنوعی

)()()()()()()()(نماد
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عناصر و 
رمزآلودگی فضادید و منظرامنیت و پناهپیچیدگیزیرشاخه ها پیچیدگیکیفیت ها

تقویت ویژگی ها
کننده

تضعیف 
کننده

تقویت 
گننده

تضعیف 
کننده

تقویت 
گننده

تضعیف 
کننده

تقویت 
گننده

تضعیف 
کننده

////////////////طبیعینور
////////////////مستقیممصنوعی

غیر 
////////////////مستقیم

[][][][][][][][]اصلیمسیرها
[][][][][][][][]فرعی

جنس و 
ماهیت 
عناصر

«»»««»»«»««»»««»تنوع

«»»«»««»»««»«»»«تشابه

><><><><><><><><آشکارلبه ها

><><><><><><><><پنهان

وجود سر پناه *  عدم وجود سرپناه *  ورودی مستقیم {}  ورودی غیر مستقیم {}  دید داشتن \\\نشانه ها
 دید نداشتن \\\  شاخص )(  غیر شاخص )(  روشنایی //  تاریکی //  مسیر مستقیم [] 

مسیر غیر مستقیم []  مشابه بودن «»  مشابه نبودن »«  وجود لبه ><  عدم وجود لبه روشنایی ><

5. مبانی نظری و پیشینه ارزش  های باغ ايرانی
دارد.  نشانه  شناسانه  و  پدیدار شناختی  ماهیتی  ایرانی  باغ 
و  راز  و  رمز  توسط  است که  ایرانی محوطه ای  باغ  پدیده 
اسرار محدود شده   است. این مکان حافظه  ای است که در 
از دیوارها و  باقی نمی ماند. دامنه آن فراتر  مرزهای خود 
فرهنگی  و  پایه  های طبیعی  از جمله  آن،  محدودیت های 
می یابد  )رهنما  گسترش  آن  اطراف  محیط  پتانسیل  و 
2013(. شناخت ارزش ها و تحلیل متن باغ ایراني از طریق 
بازشناسی  این  است  امکان  پذیر  الیه اي  نشانه  شناسي 
الیه  های  متقابل  انتظارات  شناخت  امکان  نشانه  شناسانه 

متنی از یکدیگر را به   وجود مي آورد. 
مهم ترین اصل باغ ایرانی شکل گیری مبتنی بر یک  محور  
اصلی است. محور اصلی  به   عنوان مسیر اصلی و انشعاب 
مسیرهای فرعی از آن موجب می شود تا ساختاری شفاف 

دیگران  و  )منصوری  ایجاد شود  باغ  فضاهای  و  در هندسه 
1395(. این محور     که هم در هندسه پالن و هم در  دید 
عمیق ناظر در فضای باغ نقش اصلی را دارد، شاکله اصلی 
امتداد  در  محور  که  این  واقع  در  می شود.  محسوب  باغ 
مدیریت  با  می شود  باعث  می گیرد،  قرار  اصلی  ورودی 
همان  که  انتخاب  شده  منظره  مخاطب،  حرکت  هدفمند 
سوی  از  شود.  ادراک  است،   اصلی  باغ  خاطره  و  منظر 
دیگر قرارگیری اجزای مهم باغ ازجمله جوی آب، راسته 
درختان و ساختمان کوشک در این مسیر عالوه بر افزایش 
می کنند،  ایفا  باغ  در   که  نقشی  به  توجه  با  آن ها  ارزش  
را  فضا  از  درک شخص  که  مهم  اتفاقات  می شود  موجب 
شکل می دهند در این محور اتفاق افتد  )منصوری و دیگران 

.)1395

شکل ۳: شاخص های عینی باغ ايرانی



183
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

تحلیلتطبیقیارزشهایباغايرانی

شمارهصفحهمقاله:177-190
14

01
یز
پای
.4

ه0
مار

ش


جدول 5: عناصر باغ ايرانی

جنبه زیبایی ویژگی ها
دیاگرام هاعناصرجنبه کارکردیمحل ستقرارشاخصه نمادینشناختی

- محل استقرار ورودی ها
خدمه

- ورود به باغ
- محل 

تصمیم گیری 
)صرفا باغ 
حکومتی(

- پایین ترین 
قسمت باغ

- قرارگیری در 
ابتدای محور 
اصلی کوشک

- عظمت گرایی
- تاکید بر 

محور افقی باغ

- هویت جدا کننده 
باغ از جهان بیرون
- جدایی جهانی 
لطیف از جهانی 

خشن )در ورودی 
از جهنم به 

بهشت(

- ورودی اولین مرحله 
از سلسله مراتب وارد 
شدن به باغ ایرانی 

است
- مصالح عمدتا اجری
- تاکید بر محور گرا 

بودن باغ 
 سر در باغ شازده ماهان

جداره ها و 
عمودیت ها

- ایجاد امنیت
- ایجاد 
محرمیت

- قرارگیری در 
دور تا دور باغ 

ایرانی

- جنس اجری 
دیواره  ها )نماد 

هویتی باغ 
ایرانی(

- جداکردن فضای 
معنوی از دنیوی 

)جایگاه واالی باغ(

- محصور کننده و 
جدا کننده باغ ایرانی 

از جهان بیرون

جداره خارجی ارگ 
کریمخانی

- محل استقرار کوشک
و استراحت 

حاکم

- مقابل حوض 
اصلی

- قرارگیری در 
محور سردر

- قرارگیری در 
محور اصلی باغ

- قرارگیری 
در بلندترین 

قسمت باغ

- ایجاد حس 
صعود به بیننده از 

سر در باغ
- ایجاد حس 

عظمت گرایی به 
بیننده از سردر باغ

- صورت 
هشت گوش کوشک 

بازتاب عرش الهی 
)طبق سنن و 

احادیث اسالمی 
جهان بر روی دوش 
هشت فرشته جای 

کوشک باغ دولت آبادگرفته(

- انتقال آب انهار
از مخزن به 

سطوح مختلف 
باغ

- به طور کلی 
از سر در تا 

کوشک

- حرکت آب
- صدای آب 

و جوش و 
خروش )سینه 

کبکی  ها(

- ایجاد حس 
حرکت در باغ 

- انهار به مثابه 
خونی در رگ های 

باغ ایرانی

- دوختن زمین 
و آسمان با رنگ 

فیروزه ای کف 
حوض ها

مسیر آب باغ موزه 
نگارستان

- جوشیدن چشمه ها
آب با تن پوشه 

سفالی 
)جوششگاه، 

فواره و شترگلو(

- محل تقاطع 
نهرهای اصلی و 

فرعی

- جوش و 
خروش آب

- ایجاد حس 
پویایی و جوش و 

خروش در باغ
- ایجاد منظر آوا 

در باغ

- به   عنوان نمایشی 
از جایگاه واالی آب 

در نزد ایرانیان

جوششگاه آب باغ موزه 
نگارستان

چهارباغ
)الگویی 
خاص 
از باغ 
ایرانی(

- تقسیم  بندی 
باغ ایرانی

- شکل  دهنده 
مسیرهای باغ

- شکل دهنده 
فرم اصلی باغ

- شکل  گیری 
از تقاطع 

محور های باغ

- نیکوترین جلوه 
صورت و معنا 
برگرفته از باور 

ایرانیان 
- برگرفته از چهار 

نهر بهشتی در 
کتاب تورات و 

چهار رود در قرآن 
کریم

- تقسیم کننده 
باغ ایرانی به معنا 
و مفهومی خاص 
که از باور ایرانیان 
سرچشمه گرفته 

فرم چهار باغ قلعه آمر است.
هند
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جنبه زیبایی ویژگی ها
دیاگرام هاعناصرجنبه کارکردیمحل ستقرارشاخصه نمادینشناختی

حوض 
اصلی

- ذخیره آب
- ایجاد نقاط 

مکث آب

- قرارگیری 
مقابل کوشک 

اصلی

- فرم های 
خاص مربع، 

شش ضلعی و 
غیره

- ایجاد فضای 
مکث

- شکل  پذیری آب 
متناسب با فرم 

حوض
- ایجاد نقطه 

عطف

- نماد درون  گرایی 
باغ ایرانی

- تاکیدی بر عالم 
غیب و تفسیری از 

صفات الهی
باغ فتح آباد

- بیانگر نگاره ها
داستانی روایی

- زیبایی بخشی 
به باغ ایرانی

- قرارگیری بر 
روی دیوار باغ
- قرارگیری 

بر روی جداره 
کوشک

- استفاده 
از رنگ های 

مختلف

- ایجاد منظر 
روایی برای بیننده

- تلفیق 
رنگ  ها موجب 
زیبایی بخشی 

به باغ

- ایجاد تنوع در 
جداره  ها

- همنشینی زیبای 
هنر دست و طبیعت 

در باغ
باغ دولت آباد

- ایجاد دیدی نظر گاه
گسترده به باغ 

ایرانی

- قرارگیری 
در بلندترین 

قسمت باغ

- بلندتر 
بودن از باقی 

قسمت های باغ
- اشراف داشتن 

به باغ

- نمایش عظمت 
باغ ایرانی

- القای حس 
فضایی جدا بودن 

باغ از جهان 
هستی

- دیدی قاب شده از 
کوشک به باغ )دید 
و منظری منتخب 

از باغ(

باغ شازده ماهان

درختان 
و گیاهان

- سایه افکنی
- تاکید بر 
محورهای 

عمودی و افقی
- کرت  بندی
- تاکید بر 

جاودانگی با 
درختان همیشه 

سبز

- قرارگیری 
در قسمت  های 

مختلف باغ 
بسته به نوع 

استفاده
- قرارگیری در 

محور اصلی

- استفاده 
از درختان 
خزان  پذیر

- استفاده از 
درختان همیشه 

سبز موجب 
سرسربزی 
دائمی باغ 

- ایجاد سرسبزی 
و طراوت

- تبدیل باغ ایرانی 
به بهشتی در دل 

زمین

- نسبت بیش تر 
طبیعت به کوشک 

در باغ ایرانی )جایگاه 
واالی طبیعت در 

نزد ایرانیان(

باغ شازده ماهان

بررسی محتوایی باغ ایرانی نشان  می دهد  که مجموعه ای از  
عناصر عینی و ذهنی اصلی ترین عنصرهای تشکیل  دهنده 
ازرش  ها و کیفیت های باغ ایرانی هستند. هندسه، محور، 
گیاهان، ساختمان و آب از مهم ترین عنصرهای باغ  ایرانی 
شکل گیری  در  مهم  عامل  یک  به   عنوان  هندسه  است. 
معماری، پایه ای برای شکل باغ  های ایرانی محسوب می شود. 
و  کامل  هندسه  ایرانی،  باغ  شاخص  و  ویژگی  مهم ترین 
پایه  این  برنامه ریزی شده   است.  فضای مرتب  شده و پیش 
هندسی نقش مهمی در طراحی مفاهیم، مبانی و ساختن 
مواد باغ دارد. هم چنین، این امر بر ترکیب این عناصر تاثیر 
تعیین  می کند  را  باغ  کلی  نهایت شکل  در  که  می گذارد 
)Nassehzadeh 2010(. محور در باغ ایرانی، ستون فقرات 
و محل قرارگیری عنصرهای مهم و شکل دهنده باغ است 
)منصوری 1384، 59(. گیاه )درختان و گل ها( یک عنصر 
اصلی دیگر در باغ های  ایرانی است. در تمدن های باستانی 
 Haghighat and( ایران، گیاهان موقعیت ویژه ای داشتند

باغ های  در  درختان  و  گیاهان  مطالعات   .)et al. 2012
ایرانی نشان می دهد که گونه های گیاهی را می  توان به دو  
 Khalilnezhad and( تقسیم کرد  زینتی  و  میوه ای  دسته 
Tobias 2015(. از آن جا که آب از عناصر اصلی باغ های 
ایرانی است، در باغ سازی ایرانی شکل گیری فضا بدون آب 
مّحقق نمی شود. پژوهش های انجام  شده نشان می دهد که 
مفاهیم و موضوعاتی از قبیل هندسه، آب، محور، گیاهان، 
نگاره ها،  سودمندی،  نوشوندگی،  باغ شهر،  شفابخشی، 
نقش برجسته ها و جهان بینی باغ ایرانی مورد بررسی قرار  
گرفته اند )محمدزاده و نوری 1396؛ اعتضادی 1395؛ اسدپور 

1397؛ شیبانی و هاشمی زادگان 1395(.
یک  ایرانی  باغ  طراحی  در  مهم  اهداف  از  دیگر  یکی 
است.  باغ  جلوی  در  شکل  مستطیل  منظره  چشم انداز، 
قسمت جلو ساختمان دارای یک فضای باز و بلند در محل 
اصلی چشم انداز است. برای جلوگیری از ایجاد مانع در طرف 
 Nassehzadeh(  باغ، گیاهان کوتاه کاشته می شود مقابل 
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2010(. ساختمان ها از دیگر عناصر مهم باغ ایرانی هستند. 
اهداف  با  و  باغ  مختلف  قسمت  های  در  ساختمان ها  این 
مختلفی ساخته می شوند. گاهی اوقات ساختمان اصلی در 
یک طرف است و ساختمان های دیگر در اطراف آن با دو  
راه عبور است. چشم انداز اصلی در محور طولی باغ واقع 

باغ ها کاخ در محور طولی فضای  از  شده  است. در بعضی 
اصلی با نسبت یک سوم و ساختمان  های داخلی در بخش 
مخالف  در جهت  اصلی  و چشم  انداز  قراردارد  باغ  تنهایی 

.)Nassehzadeh 2010( ساختمان های داخلی است

شکل 4: شاخص های ذهنی باغ ايرانی

جدول 6: ارزش های باغ ايرانی

کیفیت هاشاخصه های نمادینجنبه کارکردیجنبه زیبایی شناختی

روابط همنشینی در باغ ایرانی در الیه هایی وسعت و فراخ
هم چون علم مناظر و مرایا به صورت 

تشدید شونده وجود دارد:
1. عمق در محیط، شیب زمین به صورت 

طبیعی، هندسه پلکانی باغ
2. قرارگیری کوشک در مرتفع ترین و سر در 

در پایین ترین نقطه
3. تفاوت زاویه دید انسان در خط افق موجب 

وسعت بیش تر باغ می شود.

- عظمت گرایی
- وسیع تر جلوه دادن مجموعه

- تمثیل کردن باغ ایرانی به 
باغ بهشتی

در  واال  جایگاهی  ایجاد   -
ذهن مخاطبان از باغ ایرانی

کشش مخاطب به سمت جایگاه واالتر از دنیا:جهت دهندگی
1.تلفیق محور آب با محور های حرکتی

به  مخاطب  سوق دهنده   -
سمت کوشک اصلی

به  متمرکز  دید  ایجاد   -
سمت کوشک

1. نظم طبیعتآسایش و ارامش
2. طراحی طبیعت در الیه های مختلف

- ایجاد نظم هندسی
غیر  فرم های  از  استفاده   -
حس  افزایش  برای  پیچیده 

آرامش محیطی

هندسی  نظم  و  تقارن   -
همواره زیبایی آفرین است.

- تاکید بر محورها )با استفاده 1. درختان همیشه سبزجاودانگی
از درختان همیشه سبز(

باغ  پویایی  و  سرسبزی   -
ایرانی

1. محور های گسترده از سردر باغ به سمت بی انتهایی
کوشک در باغ ایرانی به بی انتها بودن باغ 

ایرانی اشاره دارد.
2. سرچشمه حیاط باغ ایرانی آب است که با 
گذشت از باغ که یک جایگاه معنوی در نزد 
ایرانیان است آب جنبه مقدس مآبانه گرفته 

است.
3. حرکت آب به سمت زمین های پایین باغ 
که نشان دهنده گسترش باغ ایرانی به سمت 

بی نهایت ها است.

- جهت دهنده ذهنی مخاطب 
به سمت کوشک اصلی

- ایجاد محور اصلی

ایرانی  باغ  هندسی  نظام   -
زیبایی بخش  وحدتی  که 

هست.



186

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
یز
پای
.4

ه0
مار

ش


کیفیت هاشاخصه های نمادینجنبه کارکردیجنبه زیبایی شناختی

باغ ایرانی، عناصر طبیعی و مصنوع به طرز تمرکز حواس
ویژه ای متناسب با حواس پنج گانه انسان 

طراحی و مستقر شده اند:
1. عطر گیاهان و درختان

2. صدای جوش و خروش آب
3. چیدمان ردیفی درختان

4. ایجاد محور اصلی با عناصر باغ
5. ایجاد حوض برای لمس آب

با  مخاطب  کردن  درگیر   -
تمامی عناصر موجود در باغ 
و  خاک  آب،  از  اعم  ایرانی 

غیره

- تلفیقی بی نظیر از تعامل 
آب، خاک، گیاهان، آواها و 

غیره

تکرار موزون پیچیده و ساده مولفه های جذابیت و موزونی
زیر تولید کننده ضرب آهنگ، ریتم و وزن در 

باغ می باشد:
1.قرارگرفتن درختان در ردیف های قرینه در 

مسیرها
2.ردیف قرارگیری فواره ها در مسیر اصلی و 

محور اصلی باغ ایرانی
3. تکرار هندسه پلکانی باغ ایرانی

صورت  به  که  ریتم  ایجاد   -
مخاطب جهت  به  ناخودآگاه 

و کشش می دهد.

- همواره ریتم و هماهنگی 
برای  را  ذهنی  نظمی 
مخاطب تداعی می کند که 
این نظم در تعداد درختان 
ریتمی  هم  با  که  غیره  و 

زیبا را ایجاد می کنند.

رابطه مرکزیت عناصر 
باغ و همنشینی 

عناصر در حس فضایی 
باغ ایرانی

1. مرکزیت عامل ترکیب و سازماندهي عناصر 
در باغ ایراني

2. تاکیدکننده بر مهم ترین کارکرد و فضاي 
باغ

3. اصل مرکزیت اغلب همراه با اصل تقارن در 
بسیاري از باغ هاي ایراني،

4. نمادي از وحدت وجود در اسالم
5. فضاهاي پر و خالي سازمان دهنده وحدت 

فضایی
6. حوض هاي مربع و مستطیل، نمادي از 
ثبات و پایداري و عنصری نظم دهنده به 

هنگام قرارگیری در مرکز

- ایجاد نقاط کانونی به وسیله 
حوض ها

نقاط  هویت  از  استفاده   -
عنوان  به  )مرکزها(  کانونی 
فضای  از  اساسی  عنصر 

وجودی
- وجود مرکزیت در کوشک ها 

و حوض ها

و  نقطه ای  تقارن   -
ایرانی  باغ  در  محوری 
ذهن  جهت دهنده  که 
درک  راستای  در  مخاطب 
ایرانی  باغ  زیبایی های 

است.

6. تحلیل تطبیقی ارزش  های باغ ايرانی بر اساس 
نظريه ديد- پناه

در مقایسه با تحلیل کیفیت عناصر باغ ایرانی با ویژگی  ها 
چون  کیفیت هایی  می توان  پناه  و  دید  نظریه  عناصر  و 
بی انتهایی،  جاودانگی،  جهت دهندگی،  فراخ،  و  وسعت 
با  را  تمرکز حواس، جذابیت و  موزونی و موضوع مرکزیت 
و منظر  پناه، دید  و  امنیت  پیچیدگی،  ویژگی هایی چون 
و رمز آلودگی فضا مقایسه نمود. هم چنین عناصر سازنده 
این کیفیت ها در باغ ایرانی که شامل ورودی ها، جداره ها و 
عنوان  )به    چهار باغ  چشمه ها،  انهار،  کوشک،  عمودیت ها، 
نگاره ها،  اصلی،  حوض   ایرانی(،  باغ  گونه های  از  یکی 
نظرگاه، درختان و گیاهان را با  عناصر سازنده دید-  پناه 
ماهیت  نور، مسیرها،  نشانه،  دید،  ورودی،  شامل سرپناه، 

عناصر و نشانه ها مقایسه کرد.
هم  پناه  دید-  نظریه  در  رمزآلودگی  جهت  دهندگی:   -
ویژگی جهت دهندگی و هم ویژگی گمراه کنندگی را در بر 
می گیرد. موضوع جهت  دهندگی در باغ ایرانی که عمدتاً از 

طریق محور های حرکتی قابل دست یابی است با استفاده از 
عناصر مسیر، لبه  ها، نشانه اِی این نظریه قابل تبیین است.

- وسعت و فراخ: با استفاده از ترکیب متعادل شاخص های 
مربوط به دو بعد دید که شامل دید های پیوسته، منقطع، 

گسترده و محدود نظریه دید پناه قابل تبیین است. 
با  فضا  بوم  شناختی  و  آسایش  بعد  آرامش:  و  آسایش   -
استفاده از این نظریه اصاًل قابل تبیین نیست. در خصوص 
معیارهای آرامش، بخش عمده ای از این کیفیت ها از طریق 
با  تبیین است  قابل  امنیت و دید  به  شاخص های مربوط 
این  حال آرامش روانی ناشی از وجود جذابیت در فضا از 

طریق این نظریه به  خوبی قابل دستیابی نیست.
- جاودانگی در فضا: این کیفیت بر خاسته از اندیشه های 
متعالی در ایران زمین است و هیچ  گونه جایگاهی در قواعد 

دید- پناه ندارد.
- بی  انتهایی: بی انتهایی و بی کرانگی فضا علی رغم محدود 
باغ  کیفیت  های  بهترین  از  یکی  ایرانی  باغ  فضای  بودن 
ایرانی است. از جنبه ای می تواند با  استفاده از شاخص های 
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رمزآلودگی هم چنین پیچیدگی فضا قابل تحلیل باشد. اما 
ماهیت بی انتهایی در باغ ایرانی و حس آرامش و دلبازی 
آن تفاوت حس فضاهای رمزآلود و مبهم منتج از نظریه 

دید- پناه است.
- تمرکز حواس: یکی از مهم ترین نقص های نظریه دید- 
آن  صرف  تمرکز  ایرانی،  باغ  کیفیت  های  تبیین  در  پناه 
که  است  دیده نشدن  و  دیدن  مفهوم  و  دیداری  حس  بر 
بر مبنای موضوع دید و حس بینایی شکل گرفته  عمدتاً 
  است. در حالی   که باغ ایرانی بر اساس مشارکت و تمرکز و 
در گیرشدن تمامی حواس پنج گانه انسان در فرایند ادراک 
پناه  دید-  نظریه  اساس  بر  ادراک  فضا  به   عبارتی  است. 
مبتنی بر تجربه  ی بینایی است و کیفیت فضا نیز  عمدتاً 
ناشی از دید و منظر مطلوب است، در حالی   که باغ ایرانی 
به   همراه  را  حواس  طریق  از  فضا  درک  و  حواس  تمرکز 

دارد.
مولفه های  از  یکی  فضایی  موزونی: جذابیت  و  - جذابیت 
شاخصه های  از  استفاده  با  است.  پناه  دید-  نظریه  مهم 

پیچیدگی و رمز آلودگی جذابیت فضایی قابل تبیین است 
هماهنگی  و  موزون  ایرانی حس  باغ  در  فضا  اما جذابیت 
اجزا است در حالی که الزاماً در دید- پناه جذابیت محصول 
موزونی نیست و ممکن است از طرق مختلف حاصل  شود. 
نتیجه این که جذابیت ناشی از موزونی تاثیر ماندگارتر در 
فرد دارد و جذابیت ناشی از پیچیدگی و رمز آلودگی پس 

از عادی شدن فضا از بین می رود.
باغ  عناصر  مرکزیت  موضوع  سازماندهی:  و  مرکزیت   -
باغ  از  ایجاد حس مطلوب  در  عناصر  و همنشینی  ایرانی 
ایرانی با استفاده از سازمان  دهی فضا و تاکید بر مهم ترین 
باغ و تنظیم متعادل نظام توده و فضا شکل  کارکرد های 
پناه،  دید-  نظریه  اساس  بر  فضا  سازمان  دهی  می گیرد. 
الگوی منظم و مشخصی ندارد و الگوهای مختلف و گاهاً 
فضا  ساختاردهنده  و   شکل  دهنده  نا متجانس  و  نا مأنوس 
برای  سازمان  بخش  الگوهای  چون  نظریه  این  می شوند. 
طراحی منظر ندارد، نمی تواند این کیفیت از باغ ایرانی را 

توضیح و تبیین نماید.

شکل 5: چارچوب تحلیل تطبیقی ارزش های باغ ايرانی بر اساس شاخص های نظريه ديد- پناه

7. نتیجه گیری
نظریه  که  می  دهد  نشان  پژوهش  این  یافته  های  تحلیل 
دید- پناه بر عناصر مادی و محیطی، و کیفیت فضا متمرکز 

است. در این نظریه پرداختن به ایهام، استعاره، تمثیل و 
نمادپردازی و هم چنین بعد عاطفی و هیجانی انسان مورد 
داد  نشان  تطبیقی  بررسی  های  گرفته   است.  قرار  غفلت 
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که این نظریه از جنبه  های کمی قابلیت های زیادی دارد. 
مولفه  هایی چون فضای امن، دید های مطلوب، پیچیدگی و 
بهینه بودن ساختار فضاها می توانند برای طراحی فضاهایی 
که نیاز به سنجش  های کمی و اندازه گیری شاخص های آن 
قرار گیرد. در تحلیل تطبیقی میزان  استفاده  دارند، مورد 
باغ  کیفی  ارزش های  تبیین  برای  نظریه  این  کاربست 
ایرانی، می  توان گفت صرفاً در تبیین بعد عینی منظر باغ 
ایرانی می تواند تا حدود زیادی کاربرد داشته باشد. اما بعد 
از  ایرانی فراتر  ابعاد معنایی و نشانه  شناختی باغ  ذهنی و 
که  ایرانی  باغ  کیفیت  های  است.  نظریه  این  شاخص های 
ماندگارتر است  و هندسه است  تناسب  و  حاصل موزونی 
در حالی که کیفیت  های حاصل از پیچیدگی و رمزآلودگی 
و  حضور  تکرار  از  پس  و  است  موقتی  پناه  دید-  نظریه 

گذشت زمان، کم رنگ تر می شود.
تمثیلی  باغ  معرفتی  چارچوب  در  ذهنی  عینی-  رویکرد 

از بهشت می تواند بیان کننده تمام وجوه مادی و معنایی 
باغ ایرانی باشد. باغ ایرانی با چارچوب معرفتی این جهان 
صرفاً  و  نیست  بازشناسی  و  تبیین  قابل  کامل  طور  به 
وجوه  است.  تبیین  قابل  آن  ادراکی  و  حسی  جنبه های 
شهودی و عرفانی آن از طریق رمزگشایی و تمثیل آن با 

نمونه مثال قابل درک است.
دید-  نظریه  کارایی  میزان  شناسایی  نتیجه  خصوص  در 
که  ایرانی، می  توان گفت  باغ  ارزش های  در شناخت  پناه 
این نظریه صرفاً بعد حسی و ادراکی باغ ایرانی را توضیح 
کارهای  با  پژوهش  این  مقایسه  خصوص  در  می  دهد. 
تعیین  که  گفت  می توان  آن  بداعت  و  نوآوری  مشابه، 
شاخص  های دقیق  تر عینی- ذهنی باغ ایرانی و هم چنین 
شناسایی جنبه  های ادراکی- حسی و جنبه  های تمثیلی- 
شهودی آن به منظور تطبیق  پذیری با نظریه  های معاصر از 

مهم ترین جنبه های بداعت آن است.

پی نوشت
1. Edmund Husserl
2. Rudolf Wittkower
3. Le Corbusier
4. Charles Darwin
5. Christopher Alexander
6. Christian Norberg-Schulz
7. Appleton
8. Grimm
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