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  مسئله بیان -1-1

چه در امروز و چاه در روزگاار باغ یافته در جغرافیای فالت ایران است، های فرهنگی عینیتپدیدهباغ یکی از 

و  ه شاده، اهمیّاتدیرین، که نمونه هایی از آن در آثار تمدّن عیالم باستان به صورت بیشه مقدّس نماایش داد

است از مواجهه ذهن انساان باا ی فرهنگی حامل معنا و مفاهیم است و برآیندی هر پدیده ، ارزش داشته است

بااغ پدیاده باغ نیز از این امار مساتینی نیسات، کند. در آن زندگی می و محیط فرهنگی که ییمحیط جغرافیا



 

اماروزه نیاز هماناان زناده و و داشته یافته و در ادوار تاریخی ایران تدوام فرهنگی است که در گذشته عینیت

آورند که ایان آشاکارا رابطاه حس باغ به ساخت پارک رو میالقای برای امروز،  شهری فضای درگاه .پابرجاست

، ایان اسات کاه ا زنده و پا بر جا نگهداشتهرآناه این پدیده فرهنگی  دهد،نشان میانسان با عناصر طلیعت را 

هاای میلات اناریی جااشاود، و انساان در آنبرطرف مای طلیعتدر محیط انسان بسیاری از نیازهای اساسی 

خواهاان با ساختن پارک در دل شاهرهای مادرن، کند، گویی انسان امروز که از طلیعت جدا افتاده فت میدریا

باغ بهترین بازگشت به طلیعت است و جدایی انسان از طلیعت باعث اضطراب و تنهایی روزافزون او شده است. 

آثاار باساتانی کاه در ایان ماورد ، اللته بیشتر چه در گذشته و چه در حال بودهفضا برای زیست انسان ایرانی 

 عناصار ارزشامندترین پیوناد از گاهیجلوه باغتوسط حکمرانان ادوار مختلف ساخته شده است،  ،برجای مانده

نه معناایی را باغ، پدیده فرهنگی است که ابعاد چندگانابراین است ب معماری کاللد با گیاه و آب یعنی طللیعت

دور و کارکرد مؤثری در زیست انسان ایرانی داشته اسات، انساان اماروز بسایار از طلیعات ، در خود جای داده

در لفاف تکنولویی پنهان شاده و به همین دلیل معنا و مفاهیمی که طلیعت در زندگی انسان داشته نیز افتاده 

، انساان اماروز ودشاآشکار شدن مفاهیم فرهنگی باغ باعاث مایاست و این مفاهیم نیاز به هویدا شدن  دارند، 

بدسات ساازد، بینی انسان ایرانی را نمایان میمعناست و جهان گاهکه تجلّیدرک بهتری از این پدیده فرهنگی 

 آورد. 

باغ اجتماع معناهای گوناگون است، زیرا انسان گذشته که این پدیده را نمایان سااخته اسات، زاویاه دیادی  

 ایرانای، بااغ فضاای در انسااندانسته است، جدا نمیابعاد از دیگر  نگر به جهان داشته و هیچ بعد زندگی راکل

 انساان تاالش بااغ .کنادمی تجربه را روح آرامش پروردگار، به نزدیکی طلیعت، عناصر با انسان وحدت زیلایی،

 و آیادمای شامار به فرهنگی میراث از بخشی و است فرهنگی اندازیچشم باغ بنابراین است، منظرسازی برای

 باشاد محیطیازیست عنصری آنکه از پیش باغ.  است وابسته فرهنگی و تاریخی ملاحث به آن مورد در تحقیق

 جغرافیاای در آن پدیدارشادن چگوناه فرهنگای، و طلیعی یپدیده این اهمیّت تمام با. است معنایی بار دارای

 باه پاساخ صادد در پاژوهش این و مانده باقی ملهم و نامشخص آن پیرامون مفهومی و معنوی ملاحث و ایران

 .است مسئله این

  پژوهش سوال -1-2



 

 را فرهنگای و اجتمااعی مفااهیم و معنا چه ایران، فرهنگ  هویّتی ابعاد ترینمهّم از یکی عنوان به ایرانی باغ

 کند؟می بازنمایی

   مفهوم باغ با نهاد سیاسی برقرار بوده است؟ معنی و  چه پیوندی بین

  فرضیه -1-3

داشته و آنها را از یک دیگر های طلیعت و ماوراء طلیعت نگر به پدیدهتوجه به اینکه انسان گذشته دید کل با

است، باغ هم مفاهیمی متافیزیکی دارد و هم مفاهیمی که به جغرافیا، ناخودآگااه جمعای  و روان دیدهجدا نمی

 انسان و اقتصاد مربوط است. 

یط باغ و از بازنمایی نمادهای باغ که در نهاد مردم ریشه داشات بارای دو رسد، نهاد سیاسی از محبه نظر می

 برد، که آن دو عامل یکی قدرت است و دیگری مشروعیّت. عامل حفظ بقایش بهره می

  اجرا از هدف -1-4

محیطی و سایر ماواردی کاه در پدیدارشادن و اء طلیعی، رشناخت عوامل طلیعی، ماو ایرانی، باغ طرح هدف

   باشد. می از این عوامل نهاد سیاست یبردارچگونگی بهره اند و سپس بررسیشدن باغ ایرانی میسر بوده نمودار

  تحقیق پیشینه -1-5

 طاور باه شاد، بازگرداناده فارسی به 1348 سال در که ویللر نوشته  «آن کوشکهای و ایران هایباغ» کتاب

 رساتاخیز روز در انسان کاللد) ملکوت ارض» کتاب.اندشده معرفی آن هایکوشک و ایران تاریخی هایباغ کلی

 در میناوی هاایسرزمین یافت، انتشار 1358 سال در که کربن هانری نوشتۀ« (شیعی ایران تا مزدایی ایران از

-دانسته شهرهاآرمان این از یکی را ایرانی باغ و کرده، مطالعه اسالمی دوران تا اسالم از پیش از را، ایران کشور

 .   است

 بااغ از جاامع تعریاف از بعاد یافتاه، نشر 1389 سال در که شاهاراغی تألیف «پردیس هایپارادایم» کتاب

 ساپس و پرداخته ایرانی باغ اجزای هایشاخصه و ایرانی باغ معنایی و کاللدی هایویژگی به آن، انواع و ایرانی

 مشاترک نگاارش «ایرانی باغ» کتاب(. 6-7: 1394شاهاراغی،) استکرده بررسی هنرها انواع در را ایرانی باغ



 

 صاورت باه کاه اسات زمیناه ایان در دیگر اثر است، شده منتشر 1387 سال در که بهلهانی ایرانی و حیدری

 رضاایی تاألیف «مزدایای خرد در سیاسی اندیشۀ ملانی» کتاب.است پرداخته ایرانی باغ هایویژگی به اختصار

 از یکای را شاهرآرماان و اسات شاهرآرماان از نمودی ایرانی باغ اثر این در. شد منتشر 1389 سال در که راد

 پهلاوی و اوساتا متون در را شهرهاآرمان این از اینمونه و برشمرده باستان ایران در سیاسی اندیشۀ هایشاکله

 .کندمی معرفی را دیکنگ و ورجمکرد ویج،ایران مانند

 در کاه «اساترونا  دیویاد» نوشاته «ایرانی سازیباغ در آن تأثیر و پاسارگاد سلطنتی باغ گیریشکل» مقالۀ

-برمای بعاد هایدوره باغسازی برای الگویی را آن و دانسته چهارباغ نخستین را پاسارگاد شد، منتشر اثر مجلۀ

 در 1377 ساال در کاه موحادی موساوی تاألیف «آن تجلّی و معنوی میراث هنر،» عنوان با  ایمقاله. شمارد

. اساتدانسته باغ ایجاد دالیل را تفریحی و حکومتی سیاسی، مذهلی، هایعلّت شد، منتشر زیلا هنرهای مجله

 شناسایمحایط مجلاه در1381 سال در «فارسی زبان در سلز فضای و باغ فرهنگی مفهوم به نو نگاهی» مقالۀ

. دارناد داللات ایرانای بااغ بر که دارد اشاره فارسی ادبیّات در وایگانی به بیشتر مقاله این است، گردیده منتشر

 بااغ مجلاه در 1384 سال در که منصوری امیر سید نگارش «ایرانی باغ زیلاشناسسی بر درآمدی» دیگر مقالۀ

. اساتشاده برشامرده طلیعات مقادّس عناصر ترکیب مقاله این در باغ زیلایی اصلی علّت رسید، چاپ به نظر

 1389 ساال در «فارسی ادبیات و ایرانی فرهنگ در آن نمودهای و آن انواع و پردیسی شهر الگویکهن» مقاله

 ادبیّاات و پهلاوی متاون در شاهرهاآرماان نمودهاای معرفی به است،شده چاپ ادبی هایپژوهش فصلنامۀ در

 که سازیانچیت نوشتۀ «ایران فرش و معماری نمادگرایانه بستر در پردیس بازشناسی» مقالۀ. پردازدمی فارسی

 روی هنرهاا ساایر در بااغ فضای و سازنده عناصر بازتاب به رسید، انتشار به گلجام فصلنامه در 1388 سال در

 در 1392 ساال در «ایاران بااغ در جانلاه چند هایپژوهش اهمیّت ایرانی باغ به ایدریاه» مقالۀ.  استآورده

 بااغ گیاریشاکل در اصلی عوامل از یکی را فرهنگی-اتاریخی ملاحث به تسلط است،شده چاپ منظر فصلنامه

 1393 ساال در کاه بمانیان و انصار مدقالای، مشترک نگارش «ایرانی باغ در مکان روح» مقالۀ. است پنداشته

 زماین، ترکیلی عناصر به تکیه با باغ مفهوم و معنا فهم پی در مقاله این است، رسیده چاپ به نظر باغ مجلۀ در

 بااغ الگاویکهان دنلال به نظرگاه و گیاه آب، همنشینی» مقالۀ دیگر اثر. است معماری کاللد با فضا گیاه، آب،

 ترکیاب بررسای به شد، منتشر منظر مجلۀ در 1394 سال در که رضازاده، و رتاجدحی مشترک نوشتۀ «ایرانی

 هخامنشای دوران آغااز از ایران سازیباغ بر تحلیلی» مقالۀ. استآورده روی باغ زیلایی ایجاد در طلیعی عناصر



 

 هاایبااغ تحلیال و تجزیاه باه شاد، منتشر شهری مدیریت فصلنامه در 1396 سال در «پهلوی عصر پایان تا

 دوبخشای تقسایمات دارای که رسیده نتیجه این به پاسارگاد مورد در و پرداخته پهلوی عصر پایان تا نخستین

 حساین مشاترک نوشتۀ «ایرانی باغ در آبی عناصر و آب اهمیّت» مقالۀ. دانست چهارباغ تواننمی را آن و است

 از یکای عناوان باه آب باه است،شده چاپ منظر مجله در 1396 سال در که زادهسلطان علیرضا و زادهسلطان

 دیگار اثر. استپرداخته شده، داده نمایش باغ در گوناگون صور به آب و ساخته مطلوب و زیلا را باغ که اجزایی

 در کاه مینیااتوری، هاشامی، براتی، مشترک تألیف «ایرانی باغ محوری الگوی و ایرانیان جهان» عنوان با مقالۀ

 را ایرانای بینیجهان توانمی که دانسته متنی همانند را ایرانی باغ یافت، انتشار منظر فصلنامه در 1396 سال

 در 1396 ساال در کاه خساروی نوشاتۀ «ویاجایران از ایخاطره پردیس»  عنوان با مقالۀ. کرد برداشت آن از

 شااهان شاهرآرماان شاده ایجااد هخامنشای دوره در کاه را ایرانای بااغ رسید، چاپ به ایرانی مطالعات مجله

-پرداختاه عمال به قدرت، نمایش برای هخامنشی شاهان و است ازلی بهشت از بازنمایی که دانسته هخامنشی

 علااس، مشاترک نگاارش «شاازده باغ موردی مطالعه محیط، طرح و فرهنگ حافظ پارسی، باغ» مقاله در. اند

 مقالاه ایان در. شاد منتشار رفتاری و اجتماعی هایدانش مجله در 2016 در که نفیسی سارا و نفیسی نازنین

 نگریساته کرد،می برقرار طلیعت با را توازنی که انسان زندگی بهلود برای عاملی عنوان به باستان ایران هایباغ

-بااغ مورد در فرهنگی باورهای» عنوان با اییمقاله دیگر اثر (Abbas, Nafisi, Nafisi,2016:51). استشده

 در 2008 ساال در کاه ناژاد محمّادی تقاوی، انصااری، مشترک نوشتۀ «درخت و آب بر تأکید با پارسی های

 هاایباغ و شده صحلت گیاه و آب تقدّس و ازاحترام مقاله این در. رسید انتشار به آسیا و آفریقا مطالعات مجله

 نگااهی نیازی و است گیاه و آب دربارۀ که رفته سخن ایرانی اساطیری از و پنداشته بهشت از نمودی را ایرانی

 باا اییمقاله (Ansari, Taghvaee, Mahmoudi,2008:101). اندانداخته باستان هایتمدّن سایر اساطیر به

 مشتر نگارش« (اسالم از بعد و قلل) پارسی هایباغ رسمی عناصر در محیط و فرهنگ هایپایه مطالعۀ» عنوان

 باه اسات، شاده چاپ آسیایی فرهنگ و تاریخ مجلۀ در 2010 سال در که اخوت فر،الماسی بمانیان، شهیدی،

 و باساتان ایاران فرهنگی هایریشه به باستان ایران مورد در که بطوری پرداخته، ایرانی هایباغ بر مؤثر عناصر

 مقالاۀ . (Okhovat,Shahidi, Almasifar,2010:133) اسات شاده توجّاه باغ ساختار و عناصر به آن تأثیر

 ساال در کاه جاامعی معتماد، فرهانی، محمودی مشترک نگارش «طرح و نمادپردازی مفهوم،: ایرانی هایباغ»

 باا را آن ارتلااط و کارده برسای را ایرانی هایباغ طرح مقاله این رسید، چاپ به آنالین منظر مجلۀ در 2016



 

 پرداختاه شاود،می برداشت معماری  با آنها ترکیب از که مفاهیمی و درخت و آب جمله از طلیعی مهم عناصر

-بااغ در آب اساتفاده خاا  هایجنله»  مقالۀ. (Mahmodi Farahani, Motamed, Jami,2016:1) است

 منتشار زیسات محایط و کشااورزی مجله در 2015 سال در که حیدری و فکت مشترک نگارش «ایرانی های

 پرداختاه ایرانی فرهنگ در آب هایارزش به و دانسته ایرانی باغ برای عنصر ترینمهم را آب مقاله این در  شد،

 ایان باا .(Fekete & Haidari,2015:82) شودمی داده نمایش مختلف هایشیوه به ایرانی باغ در آب اینکه و

 و نپرداختاه ایرانای غباا مطالعاۀ باه ایرانای باغ پدیدارشناسی هدف با و جامع صورت به آثار از یک-هیچ همه،

 دیادگاه و پدیدارشناسای روش باا طارح ایان و اسات مانده باقی ناشناخته ایرانی باغ پیرامون متعددی مسائل

 .است مسائل این به پاسخگویی صدد در نگرکل و جامع

 طرح انجام ضرورت و توجیهی دالیل -1-6

 خاود ماادی میاراث ایان. اسات داشاته تادوام ایرانی فرهنگ در قرون طی که است مادی میراث ایرانی باغ

 جغرافیاای در آن پدیدارشادن اصلی علّت معنوی میراث این و  است معنوی میراث گوناگون ابعاد از  جایگاهی

 مساائل دلیال باه فرهناگ تحاوّل باا زماان از هبرها هر در ایرانی، باغ پدیدارشدن عوامل چند هر است، ایران

 و مانادهبااقی همانان ایرانی باغ پدیدارشدن اوّلیه علل از برخی امّا است؛ شده دگرگون تکنولویی و ایدئولویی

 جامعاۀ معنوی و مادی میراث عنوان به ایرانی باغ بنابراین. اندشده متحوّل نخستین موضوعات همان پایۀ بر یا

 .باشدمی گردشگر جذب برای مادی گذاریسرمایه و ایرانی هویّت نشر و حفظ برای بااهمیّت موضوعات از ایران

 مفهومی چوب چهار -1-7

یکای از آنهاا، نظریاه  بر پایه دو ملنای نظاری ساامان یافتاه اسات، ایرانی باغ پدیدارشناسیاین پژوهش در 

 نظریه ناخودآگاه جمعی  یونگ است. آن را مطرح کرده است و دیگریاست که فوکو هتروتوپیا 

 نظریه هتروتوپیا -1-7-1

 در هتروتوپیاا نظریۀ. است شده گرفته بهره ،شده مطرح فوکو توسط که هتروتوپیا نظریۀ ازدر پژوهش حاضر 

در  .(Foucault,1986:25) اسات«  دیگر مکان» معنای به واقعی فضای هتروتوپیا. است فضایی نظم با ارتلاط

شاهرها در حقیقات ، آرمانوت هستنداشهر متفبه این نکته باید توجّه نمود که با اتوپیا یا آرمان هتروتوپیامورد 



 

شاهر، بارخالف اتوپیاا یاا آرماان دهناد،آل را نشان میها وضعیت جامعه ایدهمکانی ندارند، و آنبر روی زمین 

-مای زماان حسب بر هاآن کارکرد و شودمی نمایان های موجودو مکان واقعی دنیای در دگرجاها هتروتوپیا یا

 کاه دارناد را قابلیات ایان هتروتوپیاهاا و یابند،می ارتلاط زمان از ویژه هایبرهه با هتروتوپیا کند، تغییر تواند

 نیساتند جماع قابال هام باا واقاع در کاه گونااگونی هاایمکاان دهند، جای مکان یک در را متعدد فضاهای

(Foucault,1976). ،هاای حقیقای بار زماین و اتوپیاا کاه در واقاع هایی مابین مکانهتروتوپیا را مکان فوکو

کند، به این ترتیاب دگرجاهاا آل هستند،معرفی میآل از مکان و جامعه ایدهموجود نیستند و تنها تصوری ایده

دارند و همانین با ساختار آل )آرمانی( و واقعی که ارتلاط معینی با هم های اجتماعی ایدهگسستی میان مکان

قدرتی کاه مارتلط باا حاکمیات  فوکواز نظر  .(Foucault,1986:4)اند قدرت نیز مرتلط هستند، مطرح شده

بار ثاروت شاود و شود. این قدرت به طور مستقیم اعمال میاست بر فضای جغرافیایی و منابع انرزی اعمال می

با خشونت و اجلار قدرتی که مسلّط بر زندگی، ز دیدگاه فوکو ایابد.سرزمین مستقل از واکنش جامعه، ادامه می

های پنهانی است. به عقیده فوکاو قادرت باه مانناد آوریهای گوناگون انضلاطی و فننیست، بلکه تعامل روش

شوند، و در مسیر اعماال قادرت واقاع قارار در این شلکه درگیر میی افراد ای از مناسلات است که همهشلکه

هاای منفای دسات بر این اساس، فوکو معتقد است در توصیف تأثیرات قادرت از باه کاار باردن وایهگیرد. می

و کاه بیاانگر « کنادجلوگیری و سانسور می»، «کندسرکوب می»کند، هایی نظیر؛ قدرت طرد میبرداریم، وایه

ایان (. 178-179: 1382)خوشروزاده، کندمناسلات قدرت نیست و در حقیقت به عقیده وی، قدرت تولید می

قدرت از نظر فوکو با وایه راهلری قابل توضیح است، راهلری در عین حاال هام هادایت دیگاران اسات و هام 

ی حکومت مرتلط ی رفتاری است. به نظر فوکو اساساً قدرت بیش از هر چیز به مسألهی رفتاری در حوزهشیوه

 زنادگی از شاکلی هار در فضاا»: اسات تقدمعوی  (92:1391است تا رویارویی و ارتلاط دو دشمن )شکوهی،

 اعماال» ،(Foucault,1986:252) «است قدرتی اعمال هر اساس فضا که چرا است بنیادی ایمقوله اجتماعی

 «دهاادماای ساااختار دیگاار ممکاان هااایکاانش حااوزه بااه هاااکاانش از برخاای کااه اساات ایشاایوه قاادرت

 کنناد؛مای زندگی آن در اشخا  که داندمی فیزیکی و جغرافیایی حقیقت را مکان فوکو ،(429:1389فوکو،)

، انساان در فضاا کنادمای تعریاف و درک آن در را خود موجودیّت و فردیّت انسان که داندمی بعدی را فضا امّا

 کاه اسات مکانی ایرانی، باغ .(Foucault,24:1986) افتدکند و رویدادهای زندگی در آن اتفاق میزندگی می

 . گرددمی درک قابل زیسته، ایرانی فرهنگ بستر در که انسان، ذهن متعدّد و چندگانه معانی آن فضای در



 

  کهن الگونظریه  -1-7-2

شناسی، تحلیل ادیان و تاریخ تمادّن شناسی، مردمهای علومی چون رواننظریه کهن الگو برآیندی از پژوهش

کاارل (. 66:1396ی قرن بیستم با نظریات یونگ تحوّل اساسی پیدا کرد )فرضای و بهازادی،است که در نیمه

ی روان انساان انجاام داده کاو سوییسی، کاه مطالعاات اساسای دربااره، روانم( 1961-1875) گوستاو یونگ

-ت، کهانگیرد، کهن الگاو اسامی ترین مواردی که در غریزه انسان شکلیونگ معتقد است یکی از مهماست. 

هاای الگوها میراث بازمانده در روان انسان است. بر اساس نظر یونگ، قسامت مهمای از روان انساان باا بخاش

الگوها را دوباره فعال کند )تواناا و تواند کهناند که در صورت فعال شدن میای شکل یافتهغریزی و غیرعقالنی

شوند خودآگاهی درآیند به صورت نمادهایی ارائه میاین کهن الگوها برای اینکه به ادراک (. 3:1395آذرکمند،

 (. 64:1366ی اقوام مشترک هستند )ستاری،که در میان همه

 هسااتند واقااع ناخودآگاااه عمیااق سااطوح در و موجودنااد تولّااد باادو از بشااریت بااین در هاااالگوکهاان

 آدمای روان در باالقوه کاه انادجمعای ناخودآگااه محتویاات الگوهااکهان یونگ نظر از(. 17:1375چدویک،)

 باه را خود تردقیق علارت به یا گردندمی پدیدار خودآگاهی در بیرونی و درونی هایانگیزه سلب به و موجودند

 آدمای روان عاام و وارنموناه تجلیاات و مظااهر همۀ از علارتند الگوکهن کلی طور به. شناسانندمی خودآگاهی

 گارو در را خاود وجاود کاه اسات روان از بخشای جمعی ناخودآگاهدر واقع، (. 339:1369همکاران، و جونز)

 روان ساطح تارینعمیق در که «جمعی ناخودآگاه» یونگ نظر از. (. 54:1396)یونگ، داندنمی شخصی تجربه

 اسات، شخصای تجرباۀ حاصال نه و کندمی کسب را آن خود فرد نه زیرا است، ناشناخته فرد برای دارد، جای

 در بایش و کم که است رفتارهای یا و محتویات از برخوردار فردی روان برخالف و است همگانی و فطری بلکه

 فاردی فاوق ماهیتی دارای که دهدمی تشکیل را مشترکی زمینۀ رو این از... است یکسان کس همه و جا همه

 مفیاد و ضاروری هاایپاساخمحتویاات ناخودآگااه  (.14:1376یوناگ،) دارد وجاود ماا از یک هر در و است

 (.31:1369)یونگ، شوندمی پدیدار الگوییکهن هایقالب شکل به جمعی، ناخودآگاه

تاوان باه تجاار شخصای گیرد، این منلع را نمیموضوعات ناخودآگاه جمعی از منشأ نامشخصی سرچشمه می

ای بودن آن است و به ذهن یا شخص مشخصی اختصا  ندارناد. داد. خصوصیت این موضوعات اسطوره نسلت

کهن الگو در اساطیر مضامین مشابهی دارناد کاه (. 51:1386در کل به نوع انسان مربوط هستند )یونگ، بلکه



 

هیچ تأثیر و نفاوذ الگو خود به خود در هر زمان و مکان، بیشوند. محتویات کهنهمیشه و در همه جا تکرار می

فعال است. و این امر روان انسان را دهد که ناخودآگاه در روان هر کسی و این نشان میشوندخارجی، ظاهر می

 (. 438-439: 1366،دهد )ستاریتأثیر قرار میدهد و رفتار وی را تحتشکل می

 شناسی روش -1-8

 رفتاار، ثلات جای به کندمی سعی کیفّی محققروش کیفی و تفسیری استفاده شده است. در این پژوهش از 

 در ،(308:1389دالور،) دارد معنای چاه پاژوهش مرجاع افاراد بارای خا  رفتار آن که کند درک را پدیده

 از کناد،مای تأکیاد کلّای تفسیر بر و دارد انسان رفتار بر زیادی تأثیر اجتماعی و فیزیکی محیط کیّفی پژوهش

 از را ارزشاها و حقایق کمّی تحقیق معموالً. اندآمیخته هم به تفکیک غیرقابل طور به هاارزش و حقایق آنها دید

-نظریه هم تا دارند تمایل کمّی، هایپژوهش برخالف کیّفی، تحقیقات محققین(. 315همان،) کندمی جدا هم

 (.143:1394یوسفی، و مجدی زاده،حسن) کنند کشف را هامنتظره غیر هم و دهند گسترش را ها

 روش پدیدارشناسی -1-8-1

 خاا  روش روش، ایان. دارد پدیدارشناسای در ریشه پردازد،می مکان و انسان رابطۀ به که مطالعاتی بیشتر

 مکانمند وجودی را آدمی وجود هرمنوتیک، پدیدارشناسی یعنی خود خا  روش از استفاده با او. است هایدگر

 روایان از مکاان یاک. است «جو» یا خصلت یک دارای مکان، یک کل در(. 59:1381هایدگر،) کندمی معرفی

 ماهیات دادن دست از بدون خصوصیاتش، از یک هیچ به را آن توانیمنمی که است «کلی» و کیفی پدیدار یک

 عناوان باه و فلسافی جنلش یک عنوان به پدیدارشناسی(.  17:1394شولتز،انورنلرگ) بکاهیم فرو آن عینی

 پدیدارشناسای مکتاب دو اساساا،. دارد بسیاری پیروان و تفسیرها مختلف، های رشته کیّفی، تحقیق روش یک

  . (Tuohy et Al, 2013:16&18) تفسیری و توصیفی: دارد وجود

از نظار (.  105:1396ناوالی،) دانادمای معنای حامل را ایپدیده هر که است پژوهشی روش پدیدارشناسی

 و بررسای باه تاا اند،شده تجربه آنها که است ایگونه به توصیفی، پدیدارشناسی درها پدیده از آگاهی هوسرل

 چاه ذاتااّ و هساتند چاه آنها اینکه درک بدون و خارجی هایتعلّ و مادی شرایط برحسب تنها ها،پدیده شرح

  .  (Ponty & Wendelin,2012: 11-18)د شو غلله دارند، معنایی



 

منظاور از تفسایر آشاکار  اساتفاده شاده اسات. « دور هرمنوتیک»در روش پدیدارشناسی تفسیری از روش 

فهم برای دازاین )انسان در جهان( فراهم کرده است. باه تعلیار دیگار هایی است که کردن و پیدا کردن امکان

های جدیاد دهند. در حقیقت تفسیر آشکار کردن این امکانهایی به او میبرد و امکانفهم، دازاین را به جلو می

 شالیرماخر. شود توجه موضوع جز و کل به باید هرمنوتیک دور در .(Mueller-Vollmer,1985:222) است 

 بایاد اجازا بارای نیز و باشیم، فهمیده از را آن اجزای اینکه جز نیست چارهای متن، کل فهم برای است معتقد

 در. اسات وابساته کال فهام بار نیز اجزا فهم و آن، اجزای فهم بر کل فهم بنابراین. باشیم فهمیده را متن کل

 جدیادی اطالعات هرمنوتیک، دور هر در. میکند طی را دیالکتیکی و دوری سیر یک متنی هر فهمیدن نتیجه،

 در باه هاابخاش درباره جدیدی اطالعات گردیم،بازمی بخشها به که هنگامی و آوریم؛می دست به کل یدرباره

 (.  64-65: 1396،رادالهی) شودمی افزوده اطالعات ترتیب این به و آوریممی دست هرمنوتیک روش

 نیّات و قصاد و مفاهیم، و معنی و مانده برجا آنها از عینیتی فقط گذشته، دوران موضوعات و امور از بسیاری

 اسااات ناشاااناخته اماااور ایااان باااا مواجاااه در اجتمااااعی هاااای-گاااروه و افاااراد کااانش و هااااآن انجاااام

 باه زیسته تجربه این گاهی که است زیسته تجربه اجتماعی هایگروه و افراد کنش(. 23:1384ساکالوفسکی،)

 معماوالً کاه هاستانسان از گروهی تجربۀ ذهنی،بین تجربه(. 28:1368ابراهیمی،) آیددرمی ذهنیبین صورت

 و ماادی هاایپدیاده در مختلاف هاایگوناه به و(  57:1396یونگ،) یابدمی نمود جمعی ناخودآگاه شکل به

 .   شودمی بازنمایی دیگر بار معنوی

 ویژگای عناوان باه را ساکونت توانسات باودن، با سکونت و سکونت با ساختن دادن ارتلاط وسیلۀ به هایدگر

 باه کاه اسات اثار و اسات اثار یک خود ساختن: است معتقد هایدگر  دهد نشان زمین روی فانی انسان اصلی

. در اندیشه، هایدگر سکونت، هدفی است غایی که به ناوعی و باه دهدمی معنا آن به و بخشدمی عینیت وجود

شود و به علارت دیگر شهرسازی هدفی اسات بارای ساکونت، شامل میصورتی عام هر نوع ساخت و سازی را 

 معمااری کاه آنجاا از( 75-77: 1383لطیفی،) سکونت به معنای هایدگری آن در رسیدن به وجود خود است

 ،(take place) دهادمای روی آن در اشزنادگی و کنادمی خلق انسان زندگی برای را ظرفی که است هنری

 گزیادن، سکنی(. 95:1377هایدگر،) کند ایفا او آمدن خانه به و بیگانگی رفع جهت در شایانی کمک تواندمی

 ماسات ساکنای هساتیم، زماین روی هااانسان ما که ایشیوه و حالت. شودمی آدمی آرامش و تسکین موجب

 (. 68:1381هایدگر،)



 

 باه مکاان اگر. گیرد قرار انسان مراوده و مواجهه معرض در که دهدمی بنا به فرصتی بخشیدن مکان با معمار

 باه نهایات در و بساپارد خاطر به را آن تواندمی آنگاه کند، پیدا تعلق حس آن به نسلت او و شود، اهداء انسان

 آنااه و اناد،سااخته پنهاان هویّت معنای در را خود که مکان به داشتن بستگی و یافتن تعلق. جوید تقرب آن

 بارای رویداد و است ریشه هم گرفتن مکان با رویداد که معنا این به. است رویداد سازد،می معنا حامل را مکان

 باه مکاان رساو  میازان(. 56:1381الکساندر،) دهدمی هویّت مکان به رویداد و دارد نیاز مکان به خود وقوع

 در مکان از ایخاطره اینکه مگر شودنمی ممکن این و شودمی مکان به خاطر تعلق افزایش موجب آدمی درون

 خطاره ذهن در مکانی اگر. است مکان به نسلت «گیریجهت و خوگرفتن» مستلزم خاطره. باشیم داشته ذهن

 راحتی به و گیردمی شکل ذهن در یادمانی نقاط و مقصدها و مسیرها شامل منسجمی فضایی نظام باشد، شده

(. 48-49: 1394شولتز،) ندارد وجود انسان ی برا سردرگمی و بیگانگی فضایی چنین در. شودمی آورده یاد به

 انساان ساکنای شایوۀ است، مانده پابرجا قرون طی که ایرانی باغ رسدمی نظر به پژوهشی، روش این براساس

 در او معناوی و ماادی نیازهای چون و کندمی کسب آرامش آن در سکنا از که است ایران جغرافیای در ایرانی

 هویّات به و شودمی ماندگار جمعی خاطره در عناصرش همه و یابدمی تعلق حس مکان این به شودمی رفع آن

 .  دهدمی معنی ایرانی انسان

 گیرینمونه -1-8-2

مناساب و کاافی بارای تحلیال هاای شوند تا بتوان به دادهای برگزیده میها به گونهدر پژوهش کیفی، نمونه

توصیفی و پدیدارشناختی دارد، یافتن پنج نمونه تا بیسات و نظری دست یافت. از آنجا که این تحقیق ماهیتی 

پنج نمونه به طوری که بتوانند اطالعات کافی در اختیار گذارند و پژوهشگر مطمئن شاود در محایط پاژوهش 

-تواند دست به تحلیل بزند. از همین رو پژوهش نه به تعداد نموناهآوری کرده است، میاطالعات کافی را جمع

-در این پاژوهش از داده(. 296:1388شود )ایمان،ها انجام میها و اکتفا دادهور خوردن در دادهطهها، بلکه غو

شناسی بهره برده شاده های تاریخی امپراتوری هخامنشی، اساطیری و زبانشناسی سه نمونه، دادههای باستان

 است. 

 شیوه تحلیل  -1-8-3



 

ساپس بار اسااس آوری شاده اسات و مناابع مختلاف جماعهای پژوهش از در این پژوهش اطالعات و داده

پدیدارشناسای مکتاب  ره امپراتوری هخامنشای و باا روشدر دوبسترهای جغرافیای ایران و نیز بستر فرهنگی 

آوری شده با روش پدیدارشناسی هایدگر تجزیاه در این پژوهش اطالعات جمعهایدگر مورد تفسیر قرار گرفت. 

گیاری بااغ در هاا کاه در ماورد پدیدارشناسای و شاکلهای معناایی نهفتاه در آنیهو تحلیل قرار گرفته تا ال

 جغرافیای فالت ایران و فرهنگ هخامنشی است، آشکار شود. 

 

 

 

 

 

 فصل دوم:

 پدیدارشناسی باغ ایرانی 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مقدّمه  -1-2

 ایاران جغرافیای در متمادی قرون طی آن ساخت که است ایران در فرهنگی هایپدیده مهمترین از یکی باغ

 فرهناگ در طلیعات ،(9:1393سیروس،) انددانسته. خاستگاه باغ ایرانی را دوران هخامنشی است یافته تدوام

(. 42:1348ویللار،) انادداشاته طلیعت با نزدیکی ارتلاط ایرانیان دور هایگذشته از. دارد اهمیت بسیار ایرانی

 ثابات جزء سه هااین کند،می بازنمایی معماری با ترکیب در را گیاه و آب یعنی طلیعت عناصر ترینمقدّس باغ

 دارناد ایرانای هاایبااغ طراحای در ایاساطوره و دینای هاایاندیشاه ظهاور از نشاان  و هساتند هااباغ همه

، عاملی برای ایجاد فضایی مناسب است طلیعت در باغ ایرانی بستری برای لذت انسان (.379:1396گودرزی،)

که توان پرورش قوای روحانی، تأمالت شهودی و معرفات قللای را در خاود نهفتاه  طییانسان و مح سرشتبا 

دارد. از این رو، باغ ایرانی در عین احترام به انسان به میابه جزئی از طلیعت و هم مخاطب اصالی بااغ ایرانای، 

 دنادو گیاه را شایساته نمایحرمتی به این عناصر از جمله آب دیدی خا  به اصالت عناصر طلیعی دارد و بی

، انسان خود از دل طلیعت برخاسته است و از نظار ذاتای ارتلااط درونای باا (51:1394)حیدر تاج و رضازاده،

-هایی که طلیعت را به صورت نمادین نشان مایطلیعت دارد، از همین رو به سمت محیط طلیعت و یا محیط

 ناشاناخته حقیقات در. داشاتند آمیازیمسالمت همزیستیبا طلیعت  ،ابتدایی اجتماعات گیرد.دهد، جهت می

 ضامن و بداناد طلیعت مقهور را خود انسان تا شدمی باعث سیارات، خورشید، و باران، باد، چون طلیعت بودن

 (. 33:1389، آن را ستایش کند )شاهاراغی،طلیعت از استفاده

 باانی) دارد ریشاه طلیعات ماورد در انساان بینایجهاان و تفکار طارز در طلیعات باا معمااری ارتلاط نوع

 ایادئولویی، اجتمااع، طلیعات، باا رابطاه درمعماری  اجتماعی_فرهنگی رویکرد بر اساس. (26:1383مسعود،



 

 اقتصاادی  منابع گروهی، و فردی نیازهای مادی، نیازهای روانی، و اجتماعی نیازهای زندگی، روش بینی،جهان

 معمااری فرهناگ در مهام موضاوعات از یکای (137:1389)شاهاراغی،شود ایجاد می دسترس قابل فنون و

 از اساتفاده آن در کاه جایی تا است؛ طلیعی اندازهایچشم از مندیبهره منظور به باغ و معماری ترکیب ایران،

 و تااج حیدر) است گرفته قرار جدی توجه مورد و یافته فراوان اهمیت اطراف، محیط به مشرف و مرتفع عناصر

 سارپناه، یعنای بشار نیاز ترینساده به پاسخگویی عین در هنرها، انواع میان در معماری. (51:1394رضازاده،

. معماری نشانگر فرهنگ و تمادن و دارای معناای از  است سالطین و مذاهب حکومت، هایایده و امیال بیانگر

شاود. معمااری مناد مایفنون گوناگون بهرهازل تا نهایت ریاضی و بین این دو، از ملاحث انسانی، هنر، علوم و 

بخشاد در ساطوح مختلاف عینیات مای را های ماذهلی، سیاسای، اقتصاادی یاک فرهناگای از ارزشپوسته

 حاکم یکپارچگی و وحدت باغ مختلف اجزای میان ایرانی، باغ در حال این با . (206-209: 1388گلپرورفرد،)

 .( 96:1383اردالن، و بختیار) نیست هاآن بین ایفاصله و است

 آن در هااآن زندگی سلک و فرهنگ تاریخ، که است ایرانیان هویت از بخشیباغ،  هماهنگ و یکپارچه فضای

شود، منظاور نماایش زمانمناد . در حقیقت زمانی که در مورد باغ ایرانی از هویّت صحلت میاست شده پدیدار

دهاد، ایان رابطاه همانی انسان با محیط را نشان مای، هویّت رابطه این(12:1391زندیه،) هویت تاریخی است

بیند، در واقع خود و زندگی خود را در بازتاب آن می هاای است که انسان،خویش، فرهنگ، ارزشهماون آیینه

بیناد. حسای کاه از ایان واقعیات شناسد و خود را از طلیعت جدا نمیرا جزئی از آن و آن را جزئی از خود می

ای جدا از یکدیگر نیستند. باغ ایرانی نمونه ناادری اسات نسان، طلیعت و فرهنگ وی، پدیدهشود که اناشی می

ای که کاوروش ر پا برجا مانده و هویّت خود را به گونهبه فرهنگ غنی ایران، بدون تغیی مهطی تاریخ از هج که

یران است. در هر سرزمینی که ت و بازتابی از فرهنگ غنی اایرانی را بنا نهاد، حفظ کرده اس بزرگ نخستین باغ

: 1389)شااهاراغی،هاای کهان و آرماانی یافات هاایی از صاورتتاوان نموناهصاحب فرهنگی غنی باشد، می

برای  ،هاولیّ معنا از مستقلاست، چرا که طی حیات خود، ایرانی هویّت یکپارچه  باغ ایرانی نمودار(. 241و329

-)شاایلانی و هاشاامیو باار معنااای پیشااین آن افاازوده اساات زناادگی ایرانیااان معنااا تولیااد کاارده اساات 

 . (10:1395زادگان،

 اسات شاده نماودار ایاران جغرافیاای در دیداری صورت به هخامنشی زمان از فرهنگی ایپدیده عنوان به باغ 

کردناد و  پادشان هخامنشی همانند شاهان مصر و بابل در دایره قدسی خدایان زندگی می (.9:1393سیروس،)



 

کردند، جنله قدسی را بر زمین نیز نمایان سازند و نظّم ایزد دوره هخامنشی، را در نظم زمینی نشاان تالش می

کرده و آب را به آنجا برده و با محدود ساختن مکان در درون دیوار، آن را از از این رو، مکانی را مشخصدهند، 

ها هم شهر کردند، این مکانها بنا میلدها و کوشککاشتند و معاند و در آنجا درخت میکردهآشفتگی جدا می

-بااغ رهگاذر از هخامنشای شااهان (. 61:1390بودند و هم نمودی از مکان آرمانی )پورمند و کشتکار قالتی،

 و بختیااار) رود فاارو تفکاار بااه باااغ تماشااای بااا بیننااده تااا دهنااد معنااا محاایط بااه بودنااد درصاادد سااازی

 نمایاان، محایط از را انساان فهم که، ساختانسان محیطی عنوان به توانمی را ایرانی باغ(. 96:1383اردالن،

(، باغ 30:1393)مدقالای، انصار و بمانیان،گرفت  نظر در آوردمی هم گرد را معانی و کندمی نمادینه و تکمیل

ارتلاط برقرار کناد و اند و این قابلیت را دارد که با مخاطب هنر است که در آن صورت و معنا تلفیق شدهایرانی 

 هاشاامی و شاایلانی)هااای هنااری راه یابااد  مسااتقیماً توسااط او ادراک شااود ، همانااین در سااایر رسااانه

 قابال مسائله هخامنشی، شاهان حکومت قلمرو و ایرانی فرهنگ در باغ پدیدارشدن موضوع (.9:1395زادگان،

 . کندمی آشکار را ایرانی باغ اصلی و ذاتی مفاهیم و معنا که است تأملی

 گیری باغ عوامل جغرافیایی در شکل -2-2

 ایران  فالت جغرافیای -1-2-2

 آسایای و سایلری قفقااز، مااورای فضااهای از شامال در ایاران فاالت جغرافیایی قلمروی طلیعی، لحاظ به

 آبای فضااهای از جنوب در پنجاب، و سند دشت و( هند) دکن فالت و تلت فالت فضاهای از شرق در مرکزی،

 النهرینبین دشتهای و آناتولی فالت فضاهای از غرب در و عربستان یجزیره شله و فارس خلیج هند، اقیانوس

 ایان هاایدیاواره. اسات مشخّص طلیعی هویّت دارای مناطق این میان محصور فضای و شودمی جدا و متمایز

 شارق در و زاگرس ارتفاعات رشته جنوب و غرب در هندوکش، و اللرز هایکوه رشته شمال در محصور، فضای

 ایان اسات، واقاع مرکزی پهناور صحراهای و کویر محصور، فضای این در. دیگراند ارتفاعات و سلیمان ارتفاعات

 نظار از ایران در کل (. 15-16: 1391 نیا، حافظ) است کرده ناهگون را ایران فالت جغرافیای طلیعی، عوامل

 سامت. اسات داخلای ناامنظّم هاایبلندی و پستی شامل که شده تشلیه برآمده هایلله با جام یک به شکل،

 جادا هام از و تارپسات هاایکوه با شرق و جنوب سمت و تنیده درهم و بلند هایکوه وسیله به غرب و شمال

 موانعی شکل به خشک نهایتبی سرزمینی دیگر سوی از و دریا سو یک از که حالی در است،شده احاطه افتاده



 

 (.16-15: 1380ماوری،) اساتساخته ناهمگون شدت به را ایران جغرافیایی عوامل این کرده، احاطه را کشور

 ایبساته در و جادا هایبخش هاکوه و بود گوناگون مردم پیوستن هم به و آمیزش محل ایران فالت هایدشت

 اداماه خاود حیاات به تاریخی وقایع بزرگ میدان از دور مختلف هارسم و هاسنت های،دین آن در که داشتند

 تعیین را استقرارها و هاسکونتگاه ماهیّت ایران، جغرافیای ایواحه سرشت کل در (.15:1386فرای،) دادندمی

 (.39:1392فرای،) کردمی

 اسات، باوده مواجاه آب کملود مشکل با همواره ایران است، آبی کم جغرافیایی ایران، جغرافیای سو دیگر از

 نظار از آب منابع و است شده پخش نامتعادل صورت به جغرافیایی فضای در منابع این آب، کم منابع بر افزون

 معضاالت از دیگار یکای ایاران در آب مناابع شادید تلخیر. کندمی پیروی نامتعادلی الگوی از مکانی و زمانی

 اسات، خشاک و گارم مناطق آن دوسوم که ایران سرزمین در (83:1391نیا،حافظ) باشدمی ایران جغرافیایی

 باه باا نیاز و نظیارکام حساسایت و دقات با آب از استفاده و آب تقسیم آب، هدایت آب استخراج آب، تأمین

 مصانوعی آبیااری روش آغااز هماان زا (.74:1389شااهاراغی،) است میسر مخصوصی فنونوعلوم کارگیری

 یاا و هااقنات از هخامنشایان زماان در. اسات داشاتهمی وا بسیار تکاپوی و تالش و انگیزی چاره به را مردمان

 هادایت کاار و کشات جهات دوری منااطق به را آب بسیار، مجاری کندن یوسیله به و شدمی استفاده کاریز

 حرمات و احتارام ماورد بسایار نیاز ایرانیاان مذهلی معتقدات و رسوّم و آداب در آب رو، همین از. اندکردهمی

 سااختار باه دادن شاکل در اساسای نقش آبی کم که است باور این بر کاتوزیان،(. 16: 1384 رضی،) باشدمی

 هااآن مالکیّات کاه انجامیاد مختاار خاود روستایی واحدهای ایجاد به و است کرده بازی ایران سیاسی اقتصاد

(. 58: 1366 کاتوزیان،) باشد کافی فئودالی قدرت پایگاه ایجاد برای که نداشت وسعت اندازه آن و بود کوچک

 مسیرشاان در را بسایاری هاایزمین کاه پرآبای رودهاای دارای چین و مصر النهرین،بین چون ایران بنابراین

 و گیاهاان اناواع از پار  و هماوار هاایزمین و آب دهدمی نشان ایران جغرافیای وضعیت. نلود سازند، مشروب

 بااغ .است بوده وابسته هامکان چنین به آنان زندگی و بوده ارزش با و کمیاب همواره آن ساکنان برای درختان

 و اسات گرفتاه شکل هاقنات خروجی مسیر در ایرانی های¬باغ اولین. دارد پیوند قنات پیدایش تاریخ با ایرانی

 گرفتاه صورت بار اولین برای ایرانی هایمقنی دست به تجربی طریقی به آن به وابسته علوم و قنات حفر چون

 عناصر. است گرفته سرچشمه ایرانیان یاندیشه و تفکرات از نیز هاقنات کنار در باغ گیریشکل رو این از. است



 

 ناام حیاات مقادس عنصار چهاار که( آتش) خورشید خاک، هوا، آب، شامل دیرباز از ایرانی باغ دهندهتشکیل
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Abstract 

Persian Garden is the most important cultural phenomenon in Iran. Based on historical 

documents and archaeological evidence, the first Persian gardens were built during the 

Achaemenid period. In the present study, using the interpretive methodology of the 

phenomenology that Heidegger proposed about the relationship between man and place, 

the following question has been answered:  What are the social and cultural meanings of 

Iranian garden as one of the most important elements of Iranian identity?  The 

theoretical framework is based on Foucault's heterotopic theory and The result shows 

that the Iranian garden is considered as the oldest landscape in order to eliminate human 

constraints in dominating the geography of Iran, he result shows that the Iranian garden 

is considered as the oldest landscape in order to eliminate human constraints in 

dominating the geography of Iran, Which the political institution has made phenomena 

that are meaningful to the garden space as a symbol of power and legitimacy, Since the 

representation of natural phenomena is in harmony, it gives man a sense of peace with 

God. With these functions, the Persian Garden turned into a central place and entered 

the  collective unconscious of Iranians, and was therefore created by the political 

institution at various historical periods. 

Keywords: Phenomenology, Persian garden, heterotopia, landscape, center 

location, collective unconscious.  
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