زبان باغ سازی ایرانی
٘ٛیسٙذ :ٜفشأشص پبسسی

ٔف  ْٟٛثبك ایشا٘ی ٕٞچٔ ٖٛقٕبسی ایشا٘ی  ٚیب ضٟشسبصی ایشا٘ی سبَٞب است دس ٞبِٝای اص تىشاس ٔفبٞیٕی لشاس ٌشفت ٝو ٝاِٚیٗ
پژٙٞٚذٌبٖ ایٗ حٛص ٜثیبٖ وشدٜا٘ذ ٘ ٚیبصٔٙذ ٍ٘شضی دیٍش ثشای پبسخٍٛیی ث ٝسٛاالت فشاٚا٘ی است.
تبوٟٓٔ ٖٛٙتشیٗ ٔحٛسٞبی ثشخٛسد ثب ٔف ْٟٛثبك ایشا٘ی ث ٝضشح صیش ثٛد ٜاست.
ٍ٘ -1ششٞبی فشفب٘ی ٔ ٚقٛٙی – تطجی ٝثبكٞب ث ٝثٟطت و ٝاٍ٘یض ٜسبص٘ذٌبٖ ایٗ ثبكٞب سا سبختٗ ثٟطتی ثش سٚی صٔیٗ
ٔقشفی ٔیوٙٙذ  ٚث ٝد٘جبَ ساص  ٚسٔض دس ایٗ فضبٞب ٔیٌشد٘ذ .دس ایٗ ٍ٘شش ثب تىی ٝثش آیبت لشآ٘ی ،اضقبس ضقشاء ٚ
ٔیٙیبتٛسٞب ث ٝتجییٗ چٍٍ٘ٛی ضىُ ٌیشی ثبك ٔیپشداص٘ذ.
ٍ٘ -2ششٞبیی و ٝث ٝد٘جبَ فٙبغشی اص تٕبیض ثیٗ ثبك ایشا٘ی  ٚسبیش ثبكٞب ٔیٌشد٘ذ  ٚاص ایٗ عشیك ثبثت وٙٙذ و ٝتب ضقبؿ
ثسیبس صیبدی اص ٔشوض ایشاٖ حٛصٜٞبی تٕذ٘ی ٓٞخٛاس ٔتأثش اص ثبك ایشا٘ی ثٛدٜا٘ذ .ایٗ دست ٝثب تأویذ ثش ٔفٟٔٛی ث٘ ٝبْ
چٟبسثبك ث ٝفٛٙاٖ اغّیتشیٗ اٍِٛی ثبكسبصی ایشا٘ی سدپبی ایٗ اٍِ ٛسا دس ٕٝٞخب حتی تب آ٘ذِٚس خستدٔ ٛیوٙٙذ ٌ ٚبٜ
ٔف ْٟٛثبك دس ٔحذٚد ٜفشٍٙٞی خغشافیبیی ایشاٖ سا ث ٝایٗ اٍِ ٛتٙضَ ٔیدٙٞذ.
ٔٙبثـ اغّی ایٗ ٍ٘شش لبِیٞبی و ،ٟٗثشخی ٔیٙیبتٛسٞب  ٚثیطتش ثبكٞبی سّغٙتی دس ٜٚغفٛی است.
ٍ٘ -3ششٞبیی و ٝث ٝدستٝثٙذی فّٕىشدی ثبكٞب ٔیپشداص٘ذ و ٝاِجت ٝاص وبسثشدیتشیٗ ا٘ٛاؿ ٍ٘شش ث ٝثبك است .آٖٞب ثبكٞب سا
ث ٝحىٔٛتی – خب٘ ٝثبك – ثبك ٔضاس – ثبكآة  ٚخض آٖ تمسیٓ وشد ٚ ٜسقی ٔیوٙٙذ ث ٝدٚس اص ٔفْٟٞٛبی سٔضٌ ٝ٘ٛیب ٔبٚسایی
ث ٝضٙبخت ثبكٞب وٕه وٙٙذ .دس ایٗ ٍ٘شش اص ٔٙبثـ ٌستشدٜتشی استفبد ٜوشدٔ ٚ ٜحذٚدیتی دس سخٛؿ ث ٕٝٞ ٝثبكٞب
٘ذاس٘ذ.
-

ضبیذ ٟٔٓتش یٗ ٘مذ ثٍ٘ ٝشش ا َٚو ٝ٘ ٝفمظ دس فشغ ٝثبك ثّى ٝدس فشغٔ ٝقٕبسی ٘یض لبثُ عشح است ایٗ ثبضذ وٝ
تمشیجب تٕبْ ٔقٕبساٖ ٔ ٚشدْ ایشاٖ سا ٔشدٔی فبسف ٔسّه ٔ ٚسّظ ث ٝسٔٛص فشفب٘ی ٔیپٙذاس٘ذ .ثبیذ یبدآٚسی وشد وٝ
فّیسغٓ ٘فٛر فش ًٙٞفشفب٘ی ،وٕی اغشاق است اٌش  ٕٝٞثبكسبصاٖ سا فشفبیی ٔسّظ ث ٝسٔٛصی ثذا٘یٓ و ٝتٟٙب دس ایٗ
فشغ ٝسٔضٌطبیی ٔیض٘ٛذ .د ْٚایٗو ٝایٗ ٍ٘ششٞب ثشای ٔشدْ أشٚص و ٝاغٛال ثب پبسادایٓٞبی حبوٓ ثش فشفبٖ وٕبثیص
ثیٍب٘ٞ ٝستٙذ دسدی سا دٚا ٕ٘یوٙذ  ٚثیطتش ث ٝدسد دٚسدست لشاس دادٖ ٔفبٞیٓ حبوٓ ثش ثبكسبصی ٔیخٛسد .ثٙبثشایٗ
ٔب أشٚص ٜلبدس ٘خٛاٞیٓ ثٛد اص ایٗ ٔفبٞیٓ دس ثبكسبصیٞب استفبد ٜوٙیٕٓٞ .چٙیٗ ایٗ ٍ٘شش لبدس ث ٝتٛضیح
تفبٚتٞبی ٕٟٔی چ٘ ٖٛؾٓ ٔتفبٚت ثبكٞب دس الّیٓٞبی ٔتفبٚت ٘یست  ٚتبثیشات حٛصٜٞبی تٕذ٘ی سا ثش سٚی ٓٞ
تٛضیح ٕ٘یدٞذ.

-

ٟٔٓتشیٗ ٘مذ ثٍ٘ ٝشش د ْٚدأٗ صدٖ ثٛ٘ ٝفی ٘بسی٘ٛبِیضْ فشٍٙٞی است  ٚاغٛال ثب عشح ٔفٟٔٛی ث٘ ٝبْ ثبك ایشا٘ی
خٛد سا ٚاسد حٛص٘ ٜبٔقیٙی ٔیسبصد ؤ ٝتىی ثش تقشیف وّٕ ٝایشا٘ی است .وّٕٝای ؤ ٝحذٚد ٜخغشافیبیی ٔقیٙی
٘ذاضتٛ٘ ٚ ٝفی تسبٔح است و ٝپژٞٚطٍشاٖ دستسشی ٔقٕبسی  ٚثبكسبصی ثخصٞبی ٔشوضی ایشاٖ چ ٖٛوبضبٖ،

اغفٟبٖ ،یضد  ٚضیشاص ث ٕٝٞ ٝحٛصٜٞبی ٔتبثش اص فش ًٙٞفبسسیصثب٘بٖ ا٘دبْ ٔیدٙٞذ .اٌش ث ٝوتبةٞبیی و ٝتٛسظ
ٛٞاداساٖ ایٗ سٚیىشد ٘ٛضت ٝضذ ٜتٛخ ٝوٙیذ ثٝتمشیت ٍٕٞی چٙذ ثبك ٔقیٗ سا ثشسسی وشدٜا٘ذ  ٚثٝتمشیت دس اثتذای
 ٕٝٞایٗ وتبةٞب – عشحی اص لبِی ٔتقّك ث ٝاٚایُ لشٖ ٞدذٚ ٓٞالـ دس ٔٛصٔ ٜتشٚپِٛیتٗ آٚسد ٜضذ ٜاست  ٚتٕشوض
اغّی ایٗ وتبةٞب ثش ثبك فیٗ ،ضبصدٞ ،ٜطت ثٟطت  ٚتبج ٔحُ  ٚثٝعٛس خبظ ثبكٞبی دس ٜٚغفٛی است ٚ .اغٛال ثٝ
ثبكٞبی عجس ،ثیشخٙذ و ثبكٞبی تجشیض ث ٝخض ائُ ٌّی تٛخ ٝچٙذا٘ی ٕ٘یوٙٙذ  ٚیب ث ٝصٚس ثبك پبسبسٌبد سا ثب تغییشاتی
غیش ٔستٙذ داسای دٔ ٚحٛس ٔیوٙٙذ .1دس اوثش وتبةٞبی ثبك ایشا٘ی ٞش دٍ٘ ٚشش ا ٚ َٚدٞ ْٚش د ٚث ٝچطٓ ٔیخٛسد ثب
ایٗ تفبٚت و ٝثشخی ثش اِٚی  ٚثشخی ثش دٔٚی تأویذ ثیطتشی داس٘ذ.
-

أب ٘مذ ٚاسد ٜثش ٍ٘شش س ْٛو ٝث ٝفّٕىشد تٛخ ٝداضت ٚ ٝثبكٞب سا ث ٝایٗ ضی ٜٛتمسیٓ ٔیوٙذ .ثی تٛخٟی ث ٝفشْ ٚ
ٚیژٌیٞبی وبِجذی است دس ٔٛاسدی – خب٘ ٝثبك  ٚیه ثبك حىٔٛتی ثِ ٝحبػ وبِجذی ضجی ٝیىذیٍش٘ذ  ٚیب د ٚثبك ثب
یه دستٝثٙذی فّٕىشدی داسای تفبٚتی خذی ٔیض٘ٛذ .ث ٝفجبستی صاٚی ٝدیذ ایٗ دستٝثٙذی ثیطتش دس حٛصٜ
ضٟشسبصی ٔفیذ ثٛد ٚ ٜدس حٛص ٜعشاحی ٔقٕبسی  ٚتجییٗ ٚیژٌیٞبی وبِجذی ٘مص ٕٟٔی ایفب ٕ٘یوٙذ.

دس ایٗ ٔمبِ ٝسقی خٛاٞذ ضذ و ٝصاٚی ٝدیذ دیٍشی ٔغشح ٔیضٛد تب ٘ٝتٟٙب تجییٌٗش ٚیژٌیٞبی ثبك ایشا٘ی ثبضذ ثّىٝ
أىبٖ عشاحی ٔدذد ثش اسبس ایٗ ٚیژٌیٞب سا فشا ٓٞآٚسد  ٚدست آخش پبسخی ثٔ ٝفٔ ْٟٛحذٚدٜٞبی ثبك ایشا٘ی اسائ ٝدٞذ.
ٍ٘بس٘ذ ٜسبَ ٞبست و ٝدس ٔٛسد ساثغ ٝصثبٖ ٔ ٚقٕبسی ٔغبِقٔ ٝیوٙذٔ 2،قتمذ است تٕبْ تِٛیذات فشٍٙٞی ا٘سبٖ ث٘ ٝبچبس
سبختبسی صثب٘ی داسد.
دس ایٗ ٍ٘شش صثبٖ ٔقٕبسی اص وّٕبت سبدٜای تطىیُ ضذ ٜاست چ ٖٛتمسیٓ سٝتبیی – پٙحتبیی – ضىٓ دسیذ ٜچّیپب  ٚخض آٖ
 ٚدس ٘ؾٕی سّسّٔ ٝشاتجی دس وٙبس یىذیٍش لشاس ٌشفت ٚ ٝثٙبی وبّٔی سا ٔیسبص٘ذ .اٌشچ ٝاثٙیٌ٘ٛ ٝبٌ ٖٛثب وبسوشدٞبی ٔختّف ا٘ذوی
تفبٚت سا ث ٝایٗ ٘ؾٓ اِمب ٔیوٙذ ِٚی دس فُٕ لٛا٘یٗ حبوٓ ث ٝاستمشاس اٍِٞٛب دس ٔسدذ ،وبسٚاٖسشا  ٚیب خب٘ ٝتفبٚت صیبدی ثب٘ ٓٞذاس٘ذ
 ٚخضئی تفبٚتٙٔ ،دش ث ٝضىٌُیشی ثٙبیی ثب فّٕىشد ٔتفبٚت ٔیضٛد .3فبسك اص فّٕىشد ثٙب د ٚضبخ ٟٓٔ ٝدس ایٗ دستٛس صثبٖ ٔقٕبسی
ٚخٛد داسد – ضبخ ٝاٛ٘ َٚؿ استجبط وّٕبت سا دس سبختبسی دسٌٖٚشا  ٚضبخ ٝد ْٚدس سبختبسی ثشٌٖٚشا وّٕبت سا سبصٔبٖدٞی وشدٜ
است.
ضبخ ٝا َٚو ٝدسٌٖٚشا است ،اٍِٞٛبی ایٛا٘ی افٓ اص ته ،د ٚ ٚچٟبس ایٛا٘ی سا ضىُ داد ٜو ٝسبختبسی ته ٔحٛس یب دٔ ٚحٛسی
داس٘ذ  ٚصیشٔدٕٛفٞٝبیی چ ٖٛایٛاٖ د ٚست ٚ ٝ٘ٛحتی ثذ ٖٚایٛاٖ ٘یض اص ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ایٗ ضبخ ٝاست .دس  ٕٝٞایٗ اٍِٞٛب دس ٘ؾٕی
سّسّٔ ٝشاتجی فضبٞبی ٔ ٟٓثب اٍِٞٛبی پشإٞیتتش 4ثش سٚی ٔحٛسٞبی اغّی لشاس ٌشفت ٚ ٝفضبٞبی ثب اٍِٛی وٓ إٞیتتش ث٘ ٝسجت
فضبی اغّی سا ث ٝغٛست ٔتمبسٖ دس د ٚعشف فضبٞبی اغّی چیذ ٜضذ ٚ ٜعجك دستٛساِقُٕ سبدٜای ساٜسٞٚب ثب اِٛٚیت استمشاس وٙحٞب
 ٚسپس دس د ٚعشف فضبٞبی اغّی ث ٝحیبط ٔتػُ ٔیض٘ٛذ .لػذ ٔٗ دس ایٗ تٛضیح وٛتب ٜو ٝلغقبً ٔ ٕٝٞفبٞیٓ ٔشثٛط ث ٝایٗ صثبٖ
سا ثیبٖ ٕ٘یوٙذ ،اسائ ٝسبدٌی  ٚسٚضٗ ثٛدٖ ایٗ صثبٖ استٕٞ .یٗعٛس دس ضبخ ٝثشٌٖٚشا اٍِٞٛبی چٟبسغف ،ٝدٚغف ٚ ٝیه غفٚ ٝخٛد
داس٘ذ وٌ ٝب ٜثب ایٛاٖ د ٚستٕٞ ٝ٘ٛشأ ٜیض٘ٛذ .چٟبسغف ٝثش ٔجٙبی ٔشثقی ُ٘ ٝلسٕتی است ؤ ٝشثـٞبی سٚی ٔحٛسٞب ایٛاٖ یب غفٝ
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دس ٔٛسد چٟبسثبك اٍ٘بضتٗ ثبك پبسبسٌبد پشسص ٔ ٟٓایٗخب است و ٝچشا ٞیچ ثٙبیی ٘ ٝدس تمبعـ دٔ ٚحٛس  ٝ٘ ٚدس ا٘تٟبی ٔحٛس فشفی ٚخٛد ٘ذاسد؟
ٔمبِ ٝصثبٖ – تىبُٔ ٔقٕبسی  ٚسٚضٟبی عشاحی دس ٔقٕبسی تبسیخی ایشاٖ.
ٕٞبٖعٛس و ٝدس ادثیبت تٟٙب تقذاد اثیبت دس غضَ  ٚلػیذ ٜیىی سا ٔستقذ فشفبٖ  ٚفطك  ٚدیٍشی سا ٔستقذ تٛغیفبت  ٚپٙذٞبی اخاللی وشدٜاست.
إٞیت سّسّٔ ٝشاتجی اٍِٞٛب ث ٝتشتیت اص صیبد ث ٝوٓ ضبُٔ چّیپب  -ضىٓ دسیذ - ٜتمسیٓ پٙح -تمسیٓ س ٝتبیی – تمسیٓ دٚتبیی است.

ٞستٙذ ٔ ٚشثـٞبی وٙحٞب اتبق ٔ ٚشثـ ٔی ب٘ی حىٓ حیبعی ٔسمف سا داسد .دستٛس صثبٖ حبوٓ ثش ٔقٕبسی دسٌٖٚشا ثش ایٗ اٍِ٘ ٛیض
حبوٓ است ٔ ٚحٛس ٔیب٘ی وٕٞ ٝبٖ غف ٝاست ،اص اٍِٛیی ثب ٔشتج ٝثبالتش استفبدٔ ٜیوٙذ.
اٍِٛی د ٚغف  ٝثیطتش دس خشاسبٖ ٙٔ ٚبعك ضشلی ایشاٖ  ٚاٍِ ٛیه غفح ٝثیطتش دس ٔٙبعك ضٕبِی  ٚغشثی ایشاٖ ث ٝچطٓ
ٔیخٛسد اٍِٛی د ٚغف ٝاص د ٚغفٙٔ ٝغجك ثش یه ٔحٛس و ٝثب فضبی ٔیب٘ی وٛچىی ثٔ ٓٞ ٝیپی٘ٛذ٘ذ تطىیُ ٔیضٛد  ٚاتبقٞب دس دٚ
عشف غفٞٝب خبی ٔیٌیش٘ذ ،اٍِٛی یه غف ٝاص یه ایٛاٖ تطىیُ ضذ ٜو ٝدس د ٚعشف آٖ د ٚفضب ث ٝفٛٙاٖ ٌٛضٛاس ٚ ٜاوثشا ثب اٍِٛی
تمسیٓ س ٝتبیی خبی ٌشفت ٝاست  ٚتشویت ایٗ اٍِٞٛب ٘یض عی دستٛس صثبٖ ٔقیٙی أىبٖپزیش است.
صثب٘ی و ٝث ٝاخٕبَ دس ٔٛسد آٖ سخٗ ثٔ ٝیبٖ سفت دس ٘ؾبٔی سّسّٔ ٝشاتجی دس ضٟشسبصی ٘یض ثیبٖضذ٘ی است و ٝخبی غحجت
آٖ دس ایٗ ٔمبِ٘ ٝیست ،أب دس ثبكسبصی ٘یض ٔیتٛاٖ چٙیٗ صثب٘ی سا خستد ٛوشدٕٞ .بٖعٛس و ٝخب٘ ٝث ٝفٛٙاٖ وٛچهتشیٗ ٚاحذ
ضٟشی دس صثبٖ ضٟشسبصی ٔغشح استٔ ،یتٛاٖ دس ثبكسبصی ٘یض ث ٝإٞیت ثٙب  ٚاٍِٞٛبی سبص٘ذ ٜآٖ اضبس ٜوشد.
ث٘ ٝؾش ٔیسسذ ثیص اص آ٘ى ٝعشاحی ثبك ،اٍِٛی سبختٕبٖ ٔٛسد ٘ؾش دس آٖسا تقییٗ وٙذ ایٗ سٚاج اٍِٞٛبی سبختٕب٘ی است وٝ
ث ٝغٛست ٔؤثشی ٘ؾبْ ٙٞذسی ثبك سا ٔتأثش ٔیسبصدٔ .ثالً دسست دس ضٟشٞبی اغفٟبٖ  ٚوبضبٖ و ٝاٍِٛی دٔ ٚحٛسی چ ٖٛچٟبس غفٝ
 ٚیب ٔسبخذ چٟبس ایٛا٘ی سایح است  ٚدس صیجبیی ضٙبسی ٔشدْ ایٗ ٔٙغم ٝخبیٍبٕٟٔ ٜی داسد ،ثبك دٔ ٚحٛسی ٘یض سایح است ٔ ٚثالً دس
ضیشاص و ٝث ٝاٍِٛی تهٔحٛسی دس ٔسدذٞب  ٚخب٘ٞٝب ثیطتش تٛخ ٝضذ ٜاست ،ثبكٞب ٘یض ثٝعٛس فٕذ ٜته ٔحٛسی ٞستٙذ .ث٘ ٝؾش
ٔیسسذ ایٗ ثٙبٞب ٞستٙذ و٘ ٝؾٓ خٛد سا ث ٝثبك تحٕیُ ٔیوٙٙذ  ٝ٘ ٚثشفىس؛ ٍٔش دس ٔٛاسدی و ٝثبك ،ضىُ ٌشفت ٚ ٝدٚسٜای اص
تٛسق ٝسا پطت سش ثٍزاسد .ثٞ ٝشحبَ ثبص ٔ ٓٞقٕبساٖ اص اٍِٞٛبی ثیطتش ا٘تخبة ضذٕٞ ٠بٖ ضٟش استفبدٔ ٜیوٙٙذ.
دس تٛغیف صثبٖ ثبكسبصی ضبیذ ثٟتش ثبضذ تقشیفی وبسثشدی  ٝ٘ ٚضشٚستبً خبٔـ اص ثبك اسائ ٝدٞیٓ .آ٘چٛٔ ٝسد ٘ؾش ٔب است ،عجیقتبً
ثبكٞبی غشفبً ٔثٕش ٘یست ،ثّى ٝتشویت خب٘ ٚ ٝثبك ث ٝفٛٙاٖ فضبیی تفشخٍبٞی است؛ حتی اٌش دس ایٗ ثبك تقذادی دسخت ٔثٕش ثبضذ.
عجیقی است غشف ٚخٛد چٙذ دسخت دس حیبط ٔف ْٟٛثبك سا اِمب ٕ٘یوٙذ ،حتی اٌش تمشیجب ٔسبحت ثخص دسختوبسی ضذ ٜثب ثخص
سبختٕب٘ی یىی ثبضذ  ٚیب وٕی ثیطتش .أب آٖچ ٝسا ث ٝفٛٙاٖ ثبك دس ٘ؾش داسیٓ فضبیی دسختوبسی ضذ ٜاست و ٝثخص دسختوبسی
آٖ چٙذیٗ ثشاثش ثخص سبختٕب٘ی ثبضذ حذالُ ثیص اص د ٚثشاثش ٔسبحت خب٘.5ٝ
آ٘چ ٝثب حیبت ٔٛخٛدات ص٘ذ ٜثٚٝیژٌ ٜیبٞبٖ سشٚوبس داسد ثسیبس فّٕىشدی است ٔ ٚیثبیست ثب ٚالقیبت ّٕٔٛس استجبط داضتٝ
ثبضذ .ثبك ٘خست ٔحتبج ث ٝصٔیٗ است  ٚایٗ ٚضقیت تٛپٌٛشافی صٔیٗ است و٘ ٝخستیٗ اِمبفبت سا ثش ضىُ ثبك اص خٛد ثش خبی
ٔیٌزاسد .ضیت صٔیٗ ٘ ٚسجت ع َٛث ٝفشؼ صٔیٗ اص إٞیت فٛقاِقبد ٜای ثشخٛسداس است .دٔٚیٗ فبُٔ تبثیشٌزاس آة است .حدٓ آة
ٔ ٚحُ ٚسٚد آة اص إٞیت صیبدی ثشخٛسداس است ثذیٟی است آة ٔیثبیست خظ ثضسيتشیٗ ضیت سا عی وٙذ .دس صثبٖ ثبكآسایی اٌش
ایٗ ٔحٛس دس ٔشوض ثبك لشاس ٌیشد ٔغّٛةتش است؛ یقٙی ا٘تخبة خبٔقٔ ٚ ٝجب٘ی صیجبییضٙبسی حٛص ٜالّیٕی فشٍٙٞی ٔب ٔحٛسی و ٝثبك
سا ث ٝغٛست ٔتمبسٖ ث ٝد ٚلسٕت تمسیٓ وٙذ ثیطتش ٔی پسٙذد .أب ایٗ فمظ یه تشخیح است  ٚدس ٔٛاسدی و ٝأىبٖپزیش ٘یست ٘جٛد
ٔحٛس آة دس ٚسظ ثبك ٘مع ٔحسٛة ٘طذ ٚ ٜحتی دس تشویت ثب ٔٛاسد دیٍش ٔیتٛا٘ذ ضشایظ ٔغّٛة دیٍشی سا فشا ٓٞوٙذ .پس اص آة
دستشسی  ٚأىبٖ ٚسٚد ا٘سبٖ ث ٝثبك اص إٞیت صیبدی ثشخٛسداس است .ثٟتشیٗ حبِت استمشاس ٚسٚدی ثش سٚی ٔحٛس آة است ٚ ٚسٚد اص
پبییٗ ث ٝثبال حبِت ثٟتشی است  ٚاوثشاً چٙیٗ است .اٍِٛی ٚسٚدی ٘یض ثٙبیی ته ٔحٛسیِ س ٝلسٕتی است و ٝدس لسٕت ٔیب٘ی اص
ٞطتی یب ٍ٘یٙی استفبدٔ ٜیضٛدٚ .ضقیت خبیٌزاسی ثٙبٞب دس ثبك ،چٙبٖوٌ ٝفت ٝضذ ،سیط ٝدس اٍِٛی سبختٕبٖ  ٚا٘تخبة فٕٔٛی
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فذد د ٚثشاثش ثش اسبس یه آٔبس دلیك اسائ٘ ٝطذ ٜثّى ٝثیطتش ث ٝفٕٔٛیت ایٗ فذد تٛخ ٝضذ ٜاست.

ضىُ ثبك دس یه صیش حٛص ٜفشٍٙٞی داسد .دس ٔٛاسدی و ٝثٙبی اغّی یه وٛضه دس ٔیبٖ ثبك است ،افٓ اص دٔ ٚحٛسی یب ته ٔحٛسی،
سبختٕبٖ ٚسٚدیٔ ،حذٚدتش است  ٚلغقبً ثشسٚی ٔحٛس اغّی لشاس داسد .دس ٔٛاسدی سبختٕبٖ اغّی  ٚسبختٕبٖ ٚسٚدی یىی ٔیض٘ٛذ،
ٔثُ ثبكٞبی عجس یب ثیشخٙذ ،دس ایٗ غٛست استمشاس ٚسٚدی ثش ٔحٛس اغّی إٞیتی ٘ذاسد ثّى ٝاٍِٛی ٔقٕبسی سبختٕبٖ است وٝ
تقییٗوٙٙذٔ ٜحُ ٔحٛس ثبك است .یقٙی ٔحٛس ثبك ثش ٔحٛس اغّی ثٙب و ٝاوثشاً ایٛاٖ ثٙب سا ضبُٔ ٔیضٛد ،خبی ٔیٌیشد  ٚیب ٔحٛس
حیبعی و ٝاص یه عشف ث ٝسٛی ثبك ثبص ٔیضٛد؛ دس ایٗ حبِت ٔحُ ٚسٚدی استجبعی ثب ٘ؾٓ دس٘ٚی ثبك ٘خٛاٞذ داضتٔ ،ب٘ٙذ ثبك أیش
دس عجسِٚ .ی اٌش چٙیٗ ثبضذ یقٙی ٔٙغجك ثش ٔحٛس ثبضذ ثٟتش استٔ ،ب٘ٙذ ثبك دیٛاٖ خب٘ ٝدس ضیشاص.
ٟٔٓتشیٗ فبُٔ تقییٗ ٔحٛسٞبی ثبك ،سبختٕب٘ی است و ٝدس ٔیبٖ ثبك خبی ٔیٌیشد .اٌش ٔقٕبسی ایٗ ثٙب ته ٔحٛسی ثبضذ ثبك
٘یض ته ٔحٛسی خٛاٞذ ضذ  ٚاٌش دٔ ٚحٛسی ثبضذ داسای دٔ ٚحٛس فٕٛد ثش ٓٞخٛاٞذ ضذ یقٙی ٕٞبٖ چیضی و ٝث ٝچٟبسثبك ٔطٟٛس
است.
ثبیذ تٛخ ٝداضت ٔحٛس دس ثبك ٚلتی اغّی است و ٝثش سٚی ٔحٛس یه ثٙب لشاس داضت ٝثبضذٔ ،ثالً ٞطت ثٟطت دٔ ٚحٛس داسد
چ ٖٛثٙب دس ٞش د ٚخٟت ایٛاٖ داسد ،ثبك فیٗ ٘یض چٙیٗ است دس حبِی و ٝچُٟست ٖٛثب ایٗو ٝثش سش سا ٜدٔ ٚحٛس لشاس ٌشفت ٝأب چٖٛ
ٔحٛس فشفی دس سبختٕبٖ اغّی ثب ٔحٛس  ٚفضبی اغّی ٔقیٙی ثشخٛسد ٘ذاسد ،پس ثبك دس فُٕ ،ته ٔحٛسی است.
ثٙبثشایٗ اٌشچ ٝثٙبی اغّی تىّیف ٔحٛسٞبی اغّی ثبك سا ٔطخع ٔیوٙذ ،افٓ اص ایٗو ٝدس ٔیبٖ ثبك ثبضذ  ٚیب ثش سٚی دیٛاسٞبی
حبضیٝای ثبضذ ،أب دسحبِی و ٝثٙبی ٔشوضی دس ٔیبٖ ثبك ثبضذ ٔحٛسٞبیی و ٝث ٝثٙب اغّی ٔیسسٙذ دس غٛستی و ٝدس ٔحُ ثشخٛسد ثب
دیٛاس ٜثبك ٘یض داسای سبختٕبٖ ثبضذ اص إٞیت ثیطتشی ثشخٛسداس ٔیض٘ٛذ .ثذیٟی است و ٝسبختٕبٖٞبیی و ٝثشسٚی دیٛاسٞبی ثبك ٚ
دس ا٘تٟبی ٔحٛسٞب ٞستٙذ ثٝعٛس فٕذ ٜته ٔحٛسی ٞستٙذٔ ،ب٘ٙذ ثبك فیٗ .پس ایٗ ٔقٕبسی است و ٝثٔ ٝحٛس ٔقٙب ٔیثخطذ ،دس غیش
ایٗ غٛست ٔحٛسٞبی فشفی سا ٜحّی ٌشیض ٘بپزیش ثشای آثیبسی ثبك ٞستٙذ  ٚدس ٚالـ ،ایٗ ٔحٛسٞب ا٘طقبثبتی ٞستٙذ اص ٔحٛس اغّی ثشای
آثیبسی ثٟتش ثبك و ٝاغٛال اٌش ٔحٛس اغّی ٔٙغجك ثش خظ ثضسيتشیٗ ضیت ثبضذٔ ،حٛسٞبی فشفی ثشای آثیبسی ث٘ ٝبچبس فٕٛد ثش آٖ
خٛاٙٞذ ثٛد  ٚاٌش ثبك ثسیبس ثضسي ثبضذ ،چٙذ ٔحٛس عِٛی  ٚچٙذ ٔحٛس فشضی خٛاٞذ داضت و ٝدسچٙذ ٘مغ ٝیىذیٍش سا لغـ
ٔیوٙٙذٔ .ب٘ٙذ ثبك ٞضاس خشیت اغفٟبٖ ایٗ ٙٞذسٙٔ ٝؾٓ یه اِمبی فٙی اص وبضت دسخت ٔ ٚسیشٞبی آثیبسی است.
صثبٖ ٔقٕبسی ثبك ث ٝغیش اص سبختٕبٖٞب دس ٔٛسد ٔف ْٟٛآة ٘یض صثب٘ی سٚضٗ ،سبدٙٔ ٚ ٜقغف داسد  ٚث ٝصیجبییضٙبسی ٚ
ا٘تخبةٞبی ٔشدْ آٖ ضٟش اص یه س ٚ ٛحدٓ  ٚضىُ ٚسٚد آة اص سٛی دیٍش استجبط داسد .ث ٝعٛس ٔطخع آة ث ٝس ٌٝ٘ٛ ٝدس ثبكٞب ثٝ
وبس ٔی سٚد .یىی آة خبسی و ٝثب ثستشسبصی ٔٙبست حشوت آٖ ٟٔبس ضذ ٚ ٜدس ٔحٛس اغّی ٔیتٛا٘ذ ثب تقذادی فٛاس٘ ٜیض ٕٞشاٜ
ٔیضٛدٔ ،ب٘ٙذ ثبك ضبصدٔ ٜبٞبٖ .حبِت د٘ ْٚجٛد آة خبسی  ٚتٟٙب ٚخٛد یه حٛؼ  ٚیب استخش است و ٝاثقبد  ٚع َٛآٖ ثٔ ٝیضاٖ آة
دستشس ٔ ٚجب٘ی صیجبییضٙبسی ٔقٕبس آٖ ثستٍی داسد ِٚی خبی استمشاس آٖ ثش سٚی ٔحٛس اغّی ثٙب است و ٝچٙبٖوٌ ٝفت ٝضذ ثٝ
عٛس عجیقی ثش ٔحٛس اغّی ثبك ٘یض ٔٙغجك خٛاٞذ ثٛد ٔب٘ٙذ ثبك چ ُٟست ٖٛیب ثبك أیشعجس حضٛس فٛاس ٜدس ایٗ استخشٞب ٕٞیطٍی
٘یست  ٚوطیذٌی آٖ ٘یض ضشٚستب دس خٟت ٔحٛس اغّی ٘یست  ٚث ٝسّیمٔ ٝقٕبس ثستٍی داسد.
حبِت س ْٛتشویت آة خبسی  ٚاستخشٞب  ٚیب حٛؼٞبی ثضسي است و ٝدس ثبكٞبی ثضسي ثسیبس سایح ثٛدٌ ٚ ٜب ٜپیچیذٌی
حشوت آة چٙبٖ است و ٝثٟٓٔ ٝتشیٗ فٙػش ثبك تجذیُ ٔیٌشدد ٔب٘ٙذ ثبك فیٗ.
صثبٖ ٘ؾٓ وبضت دس ایٗ ٔقٕبسی ثسیبس سٚضٗ  ٚوبسثشدی است .دسختٞبی غیش ٔثٕش دس د ٚسٛی ٔحٛسٞبی اغّی  ٚاغٛالً دس
ٔحٛسٞبی حشوتی  ٚدسختبٖ ٔثٕش دس ٔیبٖ ثبغچٞٝب وبضتٔ ٝیض٘ٛذ .دسختبٖ غیشٔثٕش  ٚثبدٌیش ٘یض دسحبضی ٝثبك خبی ٔیٌیش٘ذ.

عجیقی است دسختبٖ ٔثٕش ٔتأ ثش اص الّیٓ  ٚسٙت وبضت ٌیب ٜاست ِٚی دسختبٖ تضئیٙی دٚسٛی ٔحٛسٞب دسختٞبیی ٞستٙذ وٝ
ثتٛا٘ٙذ ثِ ٝحبػ ثػشی ثش ٔحٛسٞب تأویذ وٙٙذ .سش ٚدس اوثش ٘مبط ایشاٖ ا٘تخبة ا َٚاست ٔخػٛغب د ٌٝ٘ٛ ٚسش٘ ٚبص  ٚسش ٚضیشاص.
دسخت وبج ٘یض ث ٝفٛٙاٖ دسختی ٕٞیط ٝسجض دس ثبكٞبی ایشا٘ی ثٚٝیژ ٜدس ثبكٞبی لبخبسی ث ٝچطٓ ٔیخٛسد٘ .خُ تٟٙب دسخت ٔثٕشی
است و ٝث ٝفٛٙاٖ دسخت تضئیٙی دس وٙبسٜٞبی ٔحٛسٞبی اغّی خبی ٔیٌیشد  ٚپشاوٙص آٖ دس ایشاٖ چطٌٓیش است  ٚاص خٛٙثیتشیٗ
لسٕتٞبی ایشاٖ تب عجس ،ضیشاص  ٚتشٚد  ٚثخصٞبیی اص سبحُ دسیبی خضس ث ٝچطٓ ٔیخٛسدٟٓٔ .تشیٗ دسختبٖ غیش ٔثٕش  ٚثشيسیض،
چٙبس  ٚاٚخی (٘ٛفی ٘بس )ٖٚاست و ٝثیصتش دس ثبكٞبی ٔٙبعك وٞٛپبیٝای وبضتٔ ٝیض٘ٛذ .دس ٔٛسد دسختبٖ ٔثٕش ثبیذ ٌفت ا٘بس
ٟٔٓتشیٗ دسخت ٚ ٚسیـتشیٗ پشاوٙص سا دس ثبكٞبی ایشا٘ی داسد ٚ .ثقذ اص یه حبضی ٝحذاوثش  111ویّٔٛتشی خّیح فبسس  ٚدسیبی
فٕبٖ دس  ٕٝٞثبكٞبی ایشاٖ ثٝوبس سفت ٝاست .دس دٚس تب دٚس ثبك ،دسختبٖ غیش ٔثٕش ثبدٌیش اص اِٛٚیت ثشخٛسداس٘ذٔ ،ب٘ٙذ تجشیضی،
سپیذاس ،وجٛد ٚ ٜحتی سش.ٚ
دس ٔٛسد ٌُٞبٟٓٔ ،تشیٗ ٘ىت ٝلبثُ روش فال ٜٚثش استفبد ٜاص ٌُٞبی فػّی دس حبضیٔ ٝحٛسٞب ،و ٝثسیبس خػّت ثٔٛی داضتٚ ٝ
دس ٞش ضٟشی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی خبغی دیذٔ ٜیضٛد ،استفبد ٜاص ٌّذاٖ است وٛ٘ ٝفی ٔحٛعٝسبصی ٔٙقغف سا فشأ ٓٞیآٚسد ٕٝ٘ٛ٘ ،ثسیبس
صیجبی آٖ ثبك ٔسقٛدی ٝدس تٟشاٖ است.
آخشیٗ ثخص اص ایٗ صثبٖٔ ،ف ْٟٛحػبس است ،و ٝوّٕ ٝآٖ دیٛاس ٘بْ داسد .ثبیذ تٛخ ٝداضت و ٝخض دس ٔٛاسدی ثسیبس ٔقذٚد،
ثبكٞب خػٛغی ثٛد ٜثٙبثشایٗ دس ٔقٕبسی دسٌٖٚش ای ٔب دیٛاس ٘ ٝتٟٙب ٚؽیف ٝحفبؽت اص ثبك سا ث ٝفٟذ ٜداسد  ٝ٘ ٚتٟٙب ٔب٘ـ اص دیذ
ٔستمیٓ ث ٝداخُ ثبك ضذ ٜتب حشیٓ خػٛغی سبوٙبٖ حفؼ ٌشدد ثّى٘ ٝطب٘ ٝاغّی دس ضىٌُیشی ٔف ْٟٛرٙٞی ثبك استٔ .ب ثبكٞب سا
ث ٝغٛست احدبٔی سجض سشثشآٚسد ٜاص فشاص دیٛاسی فٕذتب ٌّی ٔیضٙبسیٓ  ٚث ٝیبد ٔیآٚسیٓ .دیٛاس ثبكٞبی دس ٖٚضٟشی وٛتبٜتش  ٚآٖٞب
و ٝاص ضٟش فبغّ ٝداضت ،ٝثٙب ثٛٔ ٝلقیت أٙیتی ٔحُ ،داسای دیٛاسٞبی ثّٙذتشی ثٛد ٚ ٜدس ٟ٘بیت حتی ثشجٞبیی دس ٌٛضٞٝبی آٖ
سبخت ٝضذٜاست.
دس ٔدٕٛؿ ٔیتٛاٖ وّٕبت ایٗ صثبٖ سا ث ٝضشح صیش تٛضیح داد:
 -1اثٙی( ٝسبختٕبٖ ٔشوضی ،سبختٕبٖٞبی حبضی ٝای ،سبختٕبٖ ٚسٚدی)
ٔ -2حٛس حشوتی
 -3آة ،حٛؼ ،فٛاسٔ ٚ ٜحٛسٞبی آثیبسی
 -4دسختبٖ ٔثٕش  ٚغیش ٔثٕش ٌُٞ ٚب
 -5دیٛاس
دستور زبان باغ در ساخت باغ
 -1آة اص ثبالی صٔیٗ ٚاسد ثبك ٔیضٛد  ٚثش سٚی خظ ثضسيتشیٗ ضیت حشوت وشدٔ ٚ ٜحٛس اغّی ثبك سا ضىُ ٔیدٞذ.
ثٟتشیٗ حبِت استمشاس ایٗ ٔحٛس دس ٚسظ ثبك است أب ٕٞیط ٝایٗ اتفبق ٕ٘یافتذ .فبُٔ تقییٗ وٙٙذ٘ ٜسجت لشاسٌیشی
ثبك ثٔ ٝحٛسٚ ،سٚدی  ٚدستشسی اغّی ثبك ث ٝثیشٕٞ ٚ ٖٚچٙیٗ أتذاد ٟ٘بیی آة دس خبسج اص ثبك استٔ ،ب٘ٙذ ساثغٝ
ٔحٛس اغّی ثبك فیٗ ٔ ٚحٛس اغّی سٚستبی فیٗ وٛٔ ٝخت ضذٔ ٜحٛس اغّی ثش ٚسظ صٔیٗ ٚالـ ٍ٘شدد.

 -2سبختٕبٖ ث ٝا٘تخبة اغّی ٔقٕبسی یه ٔٙغم ٝثٙبی ته ٔحٛس یب دٔ ٚحٛس ثش سٚی ٔحٛس اغّی ثبك لشاس ٔیٌیشد.
استمشاس ثٙب دس ٘یٕ ٝثبالیی ثسیبس ٔشس ْٛثٛد ٜاست  ٚدس ٔٛاسدی وبٔال چسجیذ ٜث ٝدیٛاس ثبالیی ثبك ثٙب سبختٔ ٝیضٛد.
اٌش ا٘تخبة ٔقٕبسی ته ٔحٛس ثبضذٔ ،حٛس فشفی ٕٟٔی ضىُ ٕ٘یٌیشد  ٚدس ٔٛسد ثٙبٞبی دٔ ٚحٛسی حتٕبً ٔحٛس
فٕٛد ثش ٔحٛس اغّی اص إٞیت صیبدی ثشخٛسداس ٔیضٛد.
 -3اٌش دستشسی اص ثبالی ثبك ثبضذٚ ،سٚدی  ٚسبختٕبٖ اغّی ٔیتٛا٘ٙذ تشویت ض٘ٛذ دس غیش ایٗ غٛست ،دس أتذاد ٔحٛس
اغّی  ٚدس پبییٗتشیٗ ٘مغ ٝضىُ ٔیٌیشد ٚسٚدی اص وٙبس  ٓٞدس ثبكٞبی ثیشخٙذ دیذٔ ٜیضٛد .و ٝدس أتذاد
سبختٕبٖ اغّی است.
 -4ثش اسبس ٘یبص غبحت ثبك سبختٕبٖٞبی فشفی دس وٙبس دیٛاسٞبی ثبك  ٚث٘ ٝسجت إٞیتضبٖ ثش ٔحُ سسیذٖ ٔحٛسٞب
ث ٝدیٛاس ٜلشاس ٔیٌیش٘ذ .ایٗ سبختٕبٖٞب ٘یض ثٟتش است اص اٍِٞٛبی ته ٔحٛسی ا٘تخبة ضٛد – ثٙبٞبی وٓ إٞیتتش
چ ٖٛا٘جبسٞب ،اٍِٛی ٔقیٙی ٘ذاضت ٚ ٝدس حٛاضی ثبك خبی ٔیٌیش٘ذ ِٚی ٔغٕئٙبً سٚی ٔحٛس ٘خٛاٙٞذ ثٛد.
 -5حٛؼٞب ٔ ٚسیشٞبی حشوت آة ثشسٚی ٔحٛس اغّی سبختٔ ٝیض٘ٛذ  ٚحٛؼ اغّی دس پبییٗ سبختٕبٖ اغّی
خبٕ٘بیی ٔیضٛدِٚ ،ی ٔیتٛا٘ذ دس ثبالی ثٙب  ٓٞخبی ٌیشد.
ٔ -6حٛسٞبی فشفی ؤ ٝشثٛط ث ٝآثیبسی ٞستٙذ ثب تٛخ ٝث٘ ٝیبص دسختبٖ  ٚتٛپٌٛشافی صٔیٗ ضىُ ٔیٌیش٘ذ.
 -7ثشسٚی ٔحٛسٞبی حشوتی دسختبٖ غیش ٔثٕش وبضتٔ ٝیض٘ٛذ .سش ٚاص اِٛٚیت صیبدی ثشخٛسداس است دس ٔیبٖ آٖٞب
ٔیتٛاٖ اص دسختبٖ ثشي سیض ٘یض استفبد ٜوشد.
 -8دس ٖٚثبغچٞٝب دسختبٖ ٔی ٜٛوبضتٔ ٝیضٛد.
 -9دٚس ثبك دیٛاس سبختٔ ٝیضٛد  ٚاستفبؿ آٖ دس حذ ٕٔب٘قت اص دیذ  ٚدس ثبكٞبی خبسج اص ضٟش دس حذ ایدبد أٙیت است.
ٞ -11ش خب الصْ ثبضذ ٚسٚدی فشفی ثذ ٖٚتأویذ ثش ٔقٕبسی آٖ ثش سٚی دیٛاس ضىُ ٔیٌیشد.
دس پبیبٖ ثبیذ یبدآٚسی وشد آٖ چٌ ٝفت ٝضذ سإٙٞبیی است ثشای دسن ثٟتش صثبٖ ثبك ٕٞ ٚچٙیٗ ث ٝعشاحبٖ أشٚص ایٗ ٘ىت ٝسا
یبدآٚسی ٔیوٙذ و ٝعشاحی ثبك دس پس ٞیچ سٔض  ٚساصی لشاس ٘ذاسد  ٚتٟٙب ٘یبصٔٙذ تسّظ ث ٝصثبٖ ٔقٕبسی ایشا٘ی است  ٚضٙبخت
اٍِٞٛبی ٔقٕبسی آٖ  ٚایٗوٞ ٝش صثب٘ی داسای استثٙبئبتی است  ٚایٗ استثٙبٞب ٞستٙذ و ٝدس ع َٛتبسیخ تح ٚ َٛتغییش سا ثٙیبٌٖزاسی
وشدٜا٘ذ .اص عشفی ٕٞبٖ عٛس و ٝصثبٖ فبسسی  ٚفشٔ ًٙٞشدْ ایشاٖ ٔتبثش اص فش ٚ ًٙٞصثبٖ حٛصٜٞبی فشٍٙٞی ٓٞخٛاس ٕٞچ ٖٛفشًٙٞ
 ٚصثبٖ فشثی ،تشوی ٙٞ ٚذی ثٛدٞ ٚ ٜشچ ٝث ٝحٛاضی فالت ایشاٖ ٘ضدیه ضٛیٓ ،ثمُ فشٍٙٞی حٛصٜٞبی ٓٞخٛاس ثیطتش ٔیضٛد ،دس
ٔٛسد صثبٖ ٔقٕبسی  ٚصثبٖ ثبكسبصی چٙیٗ اٍِٛیی خبسی است.

ﻛﻮﺷﻚ دو ﻣﺤﻮري
ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﻚ ﻣﺤﻮري
ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ

ﺑﺎغ ﻓﻴﻦ ﻛﺎﺷﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﻣﺤﻮري در ﻣﺮﻛﺰ و ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﻚ ﻣﺤﻮري در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺤﻮرﻫﺎ

ﭘﻼن دو ﻣﺤﻮري ﺑﺎغ ﻓﻴﻦ

ﭘﻼن ﺗﻚ ﻣﺤﻮري ﻛﻮﺷﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ داﻣﻐﺎن

ﭘﻼن ﺳﺮدر ورودي ﺑﺎغ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﻲ داﻣﻐﺎن

ﭘﻼن ورودي ﺳﺮدر ﺑﺎغ ﻣﺴﻌﻮدﻳﻪ

ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﻚ ﻣﺤﻮري

ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ

ﭘﻼن ﺗﻚ ﻣﺤﻮري ﺑﺎغ ﺷﺎزده ﻣﺎﻫﺎن

