منظرسازی
عنوان :باغسازی هند

 ثبثش اِٚیٗ ٔٛسس  ٚثٙیبٍ٘زاس ٔؼٕبسی  ٚثبؽسبصی ٌٛسوب٘ی
استٚ .ی ث ٝثبؽ ثیطتش اص آ٘ى ٝث ٝػٛٙاٖ یه ا٘ؼىبس ا٘سبٖ
سبخت اص تػٛیش لشآ٘ی ثٟطت ػاللٙٔٝذ ثبضذ ،ث ٝػٛٙاٖ
یه ٔٙظش صیجب ٔ ٚحیكی ثشای خٛضی ِ ٚزت ػاللٙٔٝذ
ثٛد.

 ا ٚخیّی صٚد دسیبفت و ٝدضتٞبی ٌشْ ،غیشرزاة ٚ
٘بٔٙظٓ ٙٞذ ،ثشای ثبؽٞبی ٔی ٚ ٜٛتبوستبٖٞبیی و ٝا ٚدس
وبثُ  ٚسٕشلٙذ ث ٝآٟ٘ب ػبدت وشد ٜثٛد٘ ،بٔٙبست ٞستٙذ.
 دس ٘تیز ،ٝضشٚع ث ٝقشاحی ثبغی وشد ؤ ٝؼشف ٚیژٌی ثبؽ
ٞبی ٙٞذی ٔیثبضذ.
 ثبثش« :س ٝچیض ٔب سا دس ٙٞذٚستبٖ ٔتٛلف وشد؛ ٌشٔب،
ثبدٞبی تٙذ  ٚخطٌٗ ،شد  ٚغجبس .ث ٝػّت ٔطىُ وٕجٛد آة
دس ٙٞذٚستبٖ ،ایٗ ث ٝر ٓٙٞسسیذ و ٝثشای البٔت ،آة سا
ث ٝسكح صٔیٗ آٚسد ٚ ٜث ٝرشیبٖ دسآٚسْ ٘ ٚیض صٔیٗ سا ثٝ
ضیٜٛای ٔٙظٓ ٔ ٚتمبسٖ آٔبد ٜو.»ٓٙ

 ایدههای باغسازی گورکانیان ثبؽٞب اص ثبؽٞبی ایشا٘ی  ٚتیٕٛسی سشچطٌٕ ٝشفتٝا٘ذ.
 دس ساستبی یه خف  ٚآوس ٔستمیٓ  ٚتبویذ ثش دٔ ٚحٛس تمبسٖ
ٔ حػٛس دس ٖٚدیٛاسٞب ثب وٍٙشٜٞبی ِجٝداس  ٚثشدٞبیی دس ٌٛضٞٝب
٘ مص ٔ ٟٓآة دس ثبؽسبصی ث ٝضىُ ا٘ٛاع حٛؼٞب ،فٛاسٜٞب ٟ٘ ٚشٞب ث ٝػٛٙاٖ ػٙػش
اغّی






استفبد ٜاص قشح چٟبس ثبؽ اص صٔبٖ ثبثش
استفبد ٜاص ا٘ٛاع سیستٓٞبی آثیبسی (چب ،ٜدسیبچٟ٘ ٚ ٝش)
ایزبد فشْٞبی ٔزضا ٔ ٚطخع تٛسف پٛضص ٌیبٞی  ٚسبیٝا٘ذاصی آٟ٘ب
تٛر ٝث ٝرٙجٞٝبی اػتمبدی ٔ ٚمذس رٟت ا٘تخبة ٘ٛع ٌیبٜ
استفبد ٜاص ٌّٟب رٟت تبویذ ثش ٔحٛس ثبؽ

 استفبد ٜاص ٌیبٞبٖ ٔخٕش ،سبیٝا٘ذاص  ٟٓٔ ٚاص ٘ظش خٛاظ داسٚیی  ٚدسٔب٘ی.
 لشاسدادٖ حٛؼ ثضسي دس ٔحُ تاللی ٔحٛسٞب ثٕٞ ٝشا ٜوال ٜفشٍ٘ی دس ٚسف آٖ.
 استجبـ فؿبٞبی ثیش٘ٚی  ٚدس٘ٚی تٛسف آة.
 سػبیت سّسّٔ ٝشاتت  ٚتمبسٖ (ٔشوضی ٔ ٚحٛسی) دس قشاحی.
 استفبد ٜاص ضىُٞبی ٔىؼتٞ ،طت ٌٛش ٔ ٚستكیُ.
 استفبد ٜاص ٔشٔش سفیذ ثب صٔیٝٙای اص س ًٙلشٔض.
 استفبد ٜاص دسختبٖ ٔخٕش ٔخُ ِیٕ ،ٛث ،ٝصسدآٌِ ،ٛیالس لشٔض ،اٍ٘ٛس ٚ ّٛٞ ،تٕطه،
ٌالثی ،خشثض ،ٜتٕجش ٙٞذی.
 استفبد ٜاص ٌّٟب ث ٝػٛٙاٖ ٔخبَ ،ضتثٛی صسد ،آالِٞٝب ،سٙجُ  ٚیبسٕٗ ،سٛسٗ،
٘شٌس٘ ،یّٛفش ،یبس وجٛد ٌُ ،سص ث ٝخٛثی دیذٔ ٜیضٛد.




ایزبد سبی ٝتٛسف خیٕٞٝب ،سبیجبٖٞب  ٚیب ٌّٟب ،دسختبٖ چٙبس  ٚسش.ٚ
تشاسثٙذی ثبؽٞب.
استفبد ٜاص اػذاد  ٚاضىبَ ٔمذس ٔب٘ٙذ .12 ،8 ،7

 تاجمحلٔ ؼشفی تبد ٔحُ :سبخت ث ٝسبَ ٞ 1040زشی لٕشی تب
.ٜ 1057ق.
 تبدٔحُ ثٔ ٝذت ٞفذ ٜسبَ  ٚثب ٘ 20000یشٚی وبس (وبسٌش ٚ
ثّٙب  ٚسًٙتشاش) ثب استفبد ٜاص سًٔٙشٔش سفیذٔ ،بسٝسٚ ًٙ
سًٞٙبی لیٕتی آٚسد ٜضذ ٜاص ٔىبٖٞبی دٚس سبخت ٝضذ.

 معرفی پالن ایٗ ثبؽ داسای ضىّی ٔستكیّی ٔیثبضذ و ٝدس
ساستبی ٔحٛس ضٕبِی-رٛٙثی دس وٙبس ٜسٚدخب٘ٝ
رٕٙب لشاس ٌشفت ٝاست .ثبؽ ٔ 579تش قٚ َٛ
ٔ 304تش ػشؼ داسد.
 ایٗ ثبؽ دس س ٝثخص ٔزضا ٚالغ ضذ ٜاست:
ٔ .1حذٚدٚ ٜسٚدی ثبؽ
 .2ثبؽ ٔشوضی
 .3غفٝای ث ٝاستفبع ٔ 7/6تش ؤ ٝضاس سٚی آٖ لشاس
ٌشفت ٝاست.

 .3صفّه و مسار
ٔ ضاس ثش سٚی د ٚسى( ٛغف )ٝث ٝاستفبع ٔ 7/6تش
لشاس ٌشفت ٝاست.
 سىٛی ٔشثغ ضىُ أ 9216 َٚتش ٔشثغ ٔیثبضذ.
 آوس اغّی ثبؽ دس ساستبی سبختٕبٖ ٔضاس لشاس
ٌشفت ٝاست.
 دس سٕت غشة سبختٕبٖ ٔضاسٔ ،سزذ  ٚدس ضشق
آٖ ٕٟٔب٘پزیش لشاس ٌشفت ٝاست.

 باغ شالیمار الهور ضبِیٕبس الٛٞس دس ٞفت ویّٔٛتشی ٔشوض ضٟش الٛٞس،
وٙبس ربدٜای و ٝاص الٛٞس ثضسي ثٔ ٝطشق ٔیسٚد ،لشاس
ٌشفت ٝاست .سبختٕبٖ آٖ تٛسف ػّیٕشادخبٖ حبوٓ
لٙذٞبس  ٚاص اػیبٖ ایشا٘ی احذاث ٌشدیذ ٜاست .ا ٚثٝ
دِیُ لبثُ ثٛدٖ دس أش ٟٔٙذسی  ٚحفش چب ٚ ٜلٙبت ثٝ
فشٔبٖ ضبٔ ٜبٔٛس حفش تشػٞٝبیی ضذ تب اص سٚدخب٘ٝ
ساٚی ث ٝثبؽٞبی ضبٞی آة ثشسب٘ذ .أب پیص اص اتٕبْ
وبس ث ٝوبثُ ٔٙتمُ ضذ  ٚتشػ ٚ ٝسبختٕبٖ دس سبِٟبی
( )ْ 1641یب ( .ٜ 1051ق ).وبُٔ ٌشدیذ  ٚضب ٜرٟبٖ
اص آٖ دیذٖ وشد.

 معرفی پالن ایٗ ثبؽ داسای ضىُ ٔتٛاصیاالؾالع وطیذ ٚ ٜیب ٔستكیُ
ٔٛسة ٔیثبضذ و ٝثب دیٛاسٜٞبی ثّٙذ آرشی احبق ٝضذٜ
است .اثؼبد ثبؽ ٔ 658تش اص ضٕبَ ث ٝرٛٙة ٔ 258 ٚتش اص
ضشق ث ٝغشة سا ضبُٔ ٔیٌشدد.
 ایٗ ثبؽ دس س ٝسكح اص رٛٙة ث ٝضٕبَ قجمٝثٙذی ضذٜ
وٞ ٝش یه اص سكٛح ٔ 5-4تش ثب سكح دیٍش اختالف داسد.
 ایٗ س ٝسكح ث ٝصثبٖ اسد٘ ٚبٔیذٔ ٜیضٛد.
 .1تشاس ثبالیی :فشحثخص ثٔ ٝؼٙی ِزت  ٚخٛضی
 .2تشاس ٔیب٘ی :فیؽثخص ثٔ ٝؼٙی خٛثی ،ثخطٙذٌی ٚ
ثخطص
 .3تشاس پبییٙی :حیبتثخص ثٔ ٝؼٙی ص٘ذٌی ،حیبت.

 عناصر تشکیلدهنده باغ شالیمارٟ٘ .1ش ضبٞی – ثشای آثیبسی ثبؽ
 ثبؽ تٛسف ٟ٘شی ث٘ ٝبْ ٟ٘شضبٞب٘ ٝو ٝثؼذٞب ثٝ
٘بْ خٙذاٖ ٘بٔیذ ٜضذ ٜآثیبسی ٔیضٛد .آة آٖ
اص ساد پٛت  ٚاص فبغّٝای حذٚد 161ویّٔٛتش
آٚسدٔ ٜیضذ .ایٗ ٟ٘ش ،ثبؽ سا لكغ وشد ٚ ٜدس
ٔیبٖ یه حٛؼ ٔشٔشیٗ ثضسٌی و ٝدس تشاس
ٔیب٘ی ثبؽ لشاسداسدٔ ،یسیضد.
 .2فٛاسٜ
 دسحٛؼ ٔشوضی ٟ٘ ٚشٞبی آة ٔتػُ ث ٝآٖ
 410فٛاسٚ ٜرٛد داسد .ایٗ فٛاسٞ ٜب ثبػج خٙه
ضذٖ ٔحیف ٔیض٘ٛذ .فٛاسٜٞب دس تشاص ثبال 105
فٛاس- ٜدس تشاص ٔیب٘ی  152فٛاس- ٜدس تشاص
پبییٙی  153فٛاس.ٜ

 .3سبختٕبٖٞبی ثبؽ ضبُٔ:
 وٛضه


٘مبسخب٘ ٚ ٝسبختٕبٖٞبیص
حٕبْٞبی سّكٙتی  ٚضبٞی
اتبقٞبی خٛاة
ایٛاٖ  ٚیب سبِٗٞبی ٔزُّ  ٚاػیبٖ
آسأٍب ٜیب ٔىبٖٞبی سىٖٛ
فؿبٞبی خٛاة ثشای ٕٞسشاٖ حبوٓ
تبالسٞبی تبثستب٘ ٝو ٝتٛسف فٛاسٜٞبی ثبؽ
تّكیف ضذ ٜاست.



دیٛاٖٞبی ػٕٔٛی  ٚخػٛغی یب سبِٗٞبی
ٚیژ ٚ ٜػبدی ثشای ٔاللبتٞبی سسٕی.
د ٚدسٚاصٙٔ ٚ ٜبس ٜدسٌٛضٞٝبی آٖ دس ثبؽ










 .4دسختبٖ ثبؽ ضبُٔ:






ا٘ٛاع دسختبٖ ٔخٕش ٔب٘ٙذ سیت ،ثبداْ ،صسدآٌِ ،ٛیالس لشٔض ،ا٘ج ،ٝتٛت سفیذ،
ٌٛر ٚ ّٛٞ ،ٝپشتمبَٞبی تشش  ٚضیشیٗ.
ا٘ٛاع دسختبٖ سبیٝا٘ذاص ٔب٘ٙذ :افشا  ٚچٙبس  ٚدسخت تجشیضی.
دسختچٞٝب ٟ٘ ٚبَٞبیی اص لجشس.
ا٘ٛاع ٌُٞبی ٘شٌس ،ص٘جك ٌُ ،سص  ٚیبسٕٗ.

ربْ رٟبٖ ٕ٘بی رٕطیذ چٙبٖ ٘بپذیذ ٌطت ٝاست و ٝوسی سا
اصآٖ خجشی ٘یست . . .
أب ٛٙٞص تبنِ ،ؼُ دیشیٙص سا ٔی دٞذ ٚ
آة سٚاٖ دس ٔیبٖ رٛیجبسٞبی خٛد ٕٞبٖ صٔضٔ ٝتحسیٗ سا
داساست

 سبخت ثبؽ دسوطٛسٔب سبثم ٝقٛال٘ی
داضت ٚ ٝدس تٕبْ دٚساٖ ٞب ثخػٛظ
دٚس ٜاسالٔی ٔٛسد تٛر ٝثٛد ٜاست .اص
ٍٙٞبْ غّج ٝاػشاة ثش ایشاٖ دس سشاسش
سذٞ ٜبی اسالٔی تب و ،ٖٛٙثبؽ ٞبی
ایٗ وطٛس دس ٘ظش ٔشدْ آٖ ٕ٘ٝ٘ٛ
ثٟطت ٔٛػٛد ثٛد ٜا٘ذ .ثی ضه ػّت ثٝ
ٚرٛد آٔذٖ ایٗ ػمیذ ٜدس ثیٗ ایشا٘یبٖ
 ٚاسصش صیبدی و ٝثشای ثبؽ ٞب لبئُ
ٞستٙذ ،خطىی  ٚثی دسختی فالت
ایشاٖ است.

غحشایی ٚالغ دس ضٕبَ ضٟش وشٔبٖ

ساستٙٔ :ظش ٜاص یه آثبدی دس
٘بحی ٝقجس
چپ :دٞىذ ٜیضداٖ ٚالغ دس غشة
ضٟش وبضبٖ

 ثبغٟبی ایشا٘ی ،ثش خالف ثبغٟبی اسٚپبیی ثب ٔٙبظش اقشافطبٖ ٕٞبٍٙٞی ٘ذاس٘ذ  ٚثذٖٚ
ٔحیف اقشافطبٖ ٘بتٕبْ ٞستٙذ؛ چشا و ٝثبؽ ٕٞب٘كٛس وٞ ٝست دیذٔ ٜی ضٛد  ٝ٘ ٚدس
استجبـ ثب آٖ چٞ ٝست.
 یىی اص اغٔ َٛؼٕبسی ایشاٖ دسٍ٘ٚشایی ثٛد ٜاست .ثبغٟب ٘یض اص ایٗ أش تجؼیت وشدٚ ٜ
ٔؼٕٛال ً دٚس تب دٚسآٖ ثب دیٛاس ٔحػٛس ثٛد ٜاست .ایٗ ٔسئّ ٝػال ٜٚثش ایزبد یه حفبل،
ثبػج ٔی ضٛد وٚ ٝلتی ا٘سبٖ اص فؿبی ٌشْ ثیش ٖٚث ٝداخُ ثبؽ ٚاسد ٔی ضٛد چیضی
ثسیبس ٔتفبٚت ثب ثیش ٖٚسا ٔی ثیٙذ .ػال ٜٚثش ایٗ ٔحذٚد وشدٖ آٖ ثبػج وبس ثیطتش ثش
سٚی آٖ ٔی ضٛد .دیٛاسٞبی ثبؽ ػٕٔٛبً ثّٙذ  ٚاص خطت خبْ ،چی ٚ ٝٙیب آرش ٞستٙذ.
 خبسد اص دیٛاسٞبی ثّٙذش ثبؽ ٕٔىٗ است ثش وٟٞٛبی خطه  ٚغحشای ثی أبٖ ٚ
ٌستشد ،ٜسبی ٝافىٙذ .اٌش ثبؽ دس داخُ ضٟش ثبضذ -و ٝاوخش ٔٛاسد ٞست -ایٗ دیٛاسٞب ثٝ
غٛست سپشی دس ثشاثش غجبس  ٚضّٛغی ٌزسٌبٟٞبست.
 دس داخُ ایٗ دیٛاسٞب ٕٝٞ ،چیض آساْ است .ثبؽ ٘مك ٝای حبثت دس د٘یبی دس حبَ تغییش
است؛ دضتی اص تغییشات ظشیف  ٚپیٛست ٝو ٝتٛسف قشاحی ا٘سبٖ اص تٛاص٘ی دلیك
ثشخٛسداس استٕ٘ٛ٘ .بی اص ایٗ ٔم ،ِٝٛثبؽ ضبصد ٜدس ضٟش ٔبٞبٖ وشٔبٖ است.

 ضخع اص غحشای اقرشاف ثربؽ ضربصدٜ
ٚاسد دسٚاصٜای ٔرری ضررٛد  ٚاص ػٕرربست
وال ٜفشٍ٘ی تبثستب٘ی ػجٛس ٔری وٙرذ ٚ
سا ٜآثی قٛال٘ی سا دس ثشاثش خٛد ٔی ثیٙذ
ورر ٝساٞشٞٚرربی سرربی ٝداس ٚخیبثرربٖ ٞررب
پٛضیذ ٜاص دسختبٖ سرش ٚدس اقرشاف آٖ
لشاس داسد.

ساست٘ :مط ٝثبؽ ضبصد ٜدس ٔبٞبٖ
چپٙٔ :ظش ٜای اص آثشا ٝٞاغّی ثبؽ ضبصد ٜاص
قجم ٝد ْٚایٛاٖ ایٗ ثبؽ

ساستٙٔ :ظش ٜای اص ٚیشا٘ٞ ٝبی ػٕبست وال ٜفشٍ٘ی تبثستب٘ی ثبؽ ضبصدٜ

چپ :دٚس ٕ٘بیی اص ثبؽ  ٚحٛؼ ثضسي ٔستكیُ ضىُ ٔمبثُ البٔتٍب ٜاغّی

 اص آغبص ،آة  ٚدسختبٖ ثبؽ ٌّٟ ٚب  ٚپش٘ذٌبٖ
٘طبٍ٘ش ٔزٞت ،اػتمبد ،صثبٖ ٙٞ ٚش ایشا٘ی ثٛدٜ
است.
 ثبؽ ٞب چٙذ ػّٕىشد داضت ٝا٘ذ  ٚدس ثؼؿی دٚساٟ٘ب
ثبغٟبی ػٕٔٛی ثشای ٌشدش  ٚتفشیح اٞبِی سبختٝ
ٔی ضذ٘ذ .فؿبٞبی سجض ثش چٙذ ٌ ٝ٘ٛثٛد ٜا٘ذ.
یه ٘ٛع آٖ ثبغٟبی ثضسي  ٚثب چٙذ سبختٕبٖ ثٛدٜ
استٛ٘ .ػی دیٍش ثبغچٞ ٝب ثٛد٘ذ و ٝدس ٔمیبس
وٛچه تش  ٚخػٛغی تش ث ٝوبس ٔی سفت ٝا٘ذ  ٚدس
 ٕٝٞخب٘ٞ ٝب اص ػیبٖ تب ٔؼِٕٛی سبختٔ ٝی ضذ٘ذ،
ٌٛداَ ثبغچ ٌٝ٘ٛ ٓٞ ٝای دیٍش اص فؿبی سجض
است و ٝدس ربیی احذاث ٔی ضذ و ٝآة صیبدی
٘ذاضت ٝا٘ذ.
٘ بس٘زستبٖ ٘ٛع دیٍشی اص ایٗ ثبغٟب ثٛد ٜوٝ
اختػبظ ث ٝوطت ٔشوجبت داضت.
 اص ایٗ ٘ٛع ٔی تٛاٖ ث ٝثبؽ لٛاْ یب دیٛا٘خب٘ ٝدس
ضیشاص اضبس ٜوشد.

٘مط٘ ٝبس٘زستبٖ (ٔؼشٚف ثٝ
ثبؽ لٛاْ یب دیٛا٘خب٘ )ٝدس
ضیشاص

ساستٙٔ :ظشٞبی اص ٔحُ سى٘ٛت خب٘ٛاد( ٜا٘ذس٘ٚی) دس
٘بس٘زستبٖ و ٝث ٝثبؽ ٔتػُ ثٛدِٚ ،ی او ٖٛٙتٛسف یىی اص
خیبثبٖ ٞبی ضٟش رذا ضذ ٜاست.
چپٙٔ :ظش ٜای اص تبالس پزیشایی ٘بس٘زستبٖ

ػىسٟبیی اص سیض ٜوبسی ٞبی وبضی ٞبی
سشأیه دس ٘بس٘زستبٖ

ساست :تٛسفتٍی ثضسٌی دس ٔذخُ ػٕبست والٜ
فشٍ٘ی ٘بس٘زستبٖ و ٝتػٛیشی اص س ٝخذٔتىبس
سا دس ٞبَ پزیشایی ٘طبٖ ٔی دٞذ.

 دس ثبغٟبی ایشا٘ی سؼی ضذ ٜتب اص ثیٟٛدٌی پشٞیض
ضٛد .دس ثبؽ ٞب ٔ ٓٞب٘ٙذ سبختٕبٖ ٞب (و ٝچیض
ثیٟٛدٜای دس آٖ ٕ٘یسبختٙذ) ثٛت ٝای ثی ٔٛسد
پیذا ٕ٘ی ضذ ٜاست.
 چٕٗ ثٔ ٝؼٙی ٔحُ چٕیذٖ ٌشدضٍب ٜثٛد ٜوٝ
دس ثؼؿی اص ٔٙبقك ایشاٖ ث ٝػّت ٚرٛد الیٞ ٝبی
سخت صیشصٔیٙی (آٞه یب ٌچ) دس سكح ٘سجتبً
ثبالتش صٔیٗ ،آة ث ٝا٘ذاص ٜوبفی ثشای سضذ ٔشتت
چٕٗ  ٚثٛت ٝصاسٞب ٚرٛد داضتٔ( ٝب٘ٙذ ٔشاغٚ ٝ
٘ٛاحی اقشاف)  ٚایٗ ٘ٛاحی ث ٝغٛست
البٔتٍبٟٞبی ثٟبس ٜاػیبٖ  ٚاضشاف دس ٔی آٔذٜ
است.
 دس داخُ ثبغٟب ػال ٜٚثش دسختبٖ ٌّٟ ٚب  ٚآثٕٙبٞب
ٌبٞی اٚلبت یه وٛضه دس ٔحٛس اغّی ثبؽ
سبخت ٝضذ ٜو ٝیب دس ٔشوض  ٚیب دس ثبالی آٖ لشاس
ٌشفت ٝا٘ذ .دس ثبؽ دٍِطبی ضیشاص تمشیجبً دس ٚسف
ثبؽ لشاس داسد  ٚدس ثبؽ ٌّطٗ  ٚثبؽ اسْ  ٚتؼذادی
دیٍش دس ثبالی ثبؽ لشاس ٌشفت ٝا٘ذ.

٘مط ٝثبؽ دٍِطب

٘مط ٝثبؽ ٌّطٗ

٘مط ٝثبؽ اسْ

ٔ ؼٕبسی وٛضه ٞب ٘یض دس ٘ٛع خٛد لبثُ ثشسسی
است و ٝدس ایٗ ٔختػش ٕ٘ی ٌٙزذ  ٚفمف ثٝ
چٙذ ٕ٘ ٝ٘ٛآٖ دس ضیشاص اوتفب ٔی وٙیٓ٘ .مطٝ
ٞبیی و ٝوالً دس ٔٛسد ایٗ وٛضىٟب ث ٝوبس ٌشفتٝ
ضذ ٜیب چٟبس ٌٛش  ٚیب ٞطت ٌٛش است .دس ثبؽ
رٟبٖ ٕ٘ب  ٚثبؽ ٘ظش (ٔٛص ٜپبسس) ایٗ ػٕبست ٞب
ٞطت ٌٛش استٚ .سٚدی ٞش وذاْ دس ٌٛضٞ ٝبی
آٖ لشاس داسد .دس ٚسف آٖ یه فؿبی ٞطت ؾّؼی
و ٝث ٝچٟبس غف ٝسا ٜداسد ربی داسد.

٘مط ٝوٛضه ثبؽ
رٟبٖ ٕ٘ب
ثبال :قجم ٝاَٚ
پبییٗ :قجم ٝدْٚ

 دس ٘مط ٝوٛضه ثبؽ دٍِطب ٘یض اص
ٞطت ؾّؼی استفبد ٜضذ ٜاست
ِٚی دس ٔزٕٛع قشح وّی آٖ ضىُ
خبغی داسدٚ .سٚدی آٖ دس ؾّغ
غشثی دس لسٕتی و ٝث ٝغٛست
ثشرست ٝاست ،لشاس داسد ،سپس
ٚاسد فؿبیی ٞطت ؾّؼی ضذ ،ٜدس
ایٗ رب ٘یض ٔخُ ػٕبست لجّی چٟبس
داالٖ لشاس ٌشفت ٝاست و ٝیىی اص
آٟ٘ب ث ٝایٛا٘ی دس ؾّغ رٛٙثی ساٜ
داسد .دس دٌٛ ٚض ٝایٛاٖ د ٚاتبق دس
٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاست.
٘مط ٝوٛضه ثبؽ دٍِطب ثبال :قجم ٝاَٚ
چپ :قجم ٝسْٛ
ساست :قجم ٝدْٚ

٘ مط ٝوٛضه ثبؽ اسْ ثب آ٘چ ٝتب ث ٝحبَ
دیذیٓ وبٔالً ٔتفبٚت است ،ثشای ٚاسد
ضذٖ ث ٝفؿبی اغّی ثب تبالس ثضسي آٖ
د ٚسا ٜپّ ٚ ٝساٞش ٚدس قشفیٗ آٖ لشاس
ٌشفت ٚ ٝػال ٜٚثشاستجبـ ث ٝتبالس ،استجبـ
فؿبٞبی وٙبس آٖ سا ٘یض ٔیسش ٔی سبصد.
دس ٔزٕٛع ٘مط ٝآٖ چٟبس ٌٛضی
وطیذ ٜضذ ٜاست.

 پٛضص ٞبی داخُ ثبؽ ٘ظش :ثٝ
غٛست ثسیبس صیجبیی ٔمش٘س
ثٙذی اص ا٘ٛاع پتىب٘ٝ
 سٚی آٖ ٘مبضیٟبی ثسیبس
٘فیسی وطیذ ٜضذ ٜاست.

ساست :دیٛاسی ٔضیٗ ث ٝوبضی سشأیه دس
ثبؽ ٘ظش دس ضیشاص
چپٙٔ :ظش ٜای اص ثبؽ ٘ظش  ٚػٕبست والٜ
فشٍ٘ی آٖ

ٕٟٔ تشیٗ ٔسأِ ٝثشای حیبـ
ثخطیذٖ ث ٝثبؽ ،سسب٘ذٖ آة اص
ساٟٞبی دٚسدست ث ٝآٖ رب ثٛدٜ
است و ٝثب ا٘تمبَ آة اص قشیك لٙبتٟب
ایٗ ٔسأِ ٝسا حُ ٕ٘ٛد ٜا٘ذ .وبسیض یب
لٙبت یىی اص سٚش ٞبی لذیٕی
تٟی ٝآة است و ٝثب وٙذٖ چبٟٞبی
صیبد اص دأ ٝٙوٞٛستبٖ تب دضت ٚ
ٔتػُ وشدٖ آٟ٘ب ث ٝیىذیٍش ،آة
ٔٛسد ٘یبص حبغُ ضذ ٚ ٜث ٝغٛست
دایٕی رشیبٖ پیذا ٔی وٙذ.
ثبالٔ :مكغ قِٛی یه لٙبت
پبییٗ :تػٛیشی اص ضی ٜٛسبخت
یه لٙبت  ٚچبٞبی دستشسی آٖ

ٔٙظشٛٞ ٜایی یه لٙبت و ٝاص صٔیٗ ٞبیی دس ٘ٛاحی یضد
ػجٛس ٔی وٙذ

 ث ٝغیش اصٔسأِ ٝا٘تمبَ آة اص ٔىبٟ٘بی دٚس دست
سسب٘ذٖ ایٗ آة ث ٝوُ ثبؽ خٛد ٘یض ٔسأِ ٝای دیٍش
است و ٝسبص٘ذٌبٖ ثبؽ آٖ سا ث ٝخٛثی حُ وشدٜ
ا٘ذ.
 آة لٙبت دس رذِٟٚب  ٚرٛیٟبی ٔٙظٓ لشاس ٌشفتٚ ٝ
ثب ٌزس اص ٟ٘ش اغّی ثٔ ٝخبث ٝسي  ٚضشیبٖ اغّی ثبؽ
ثٟ٘ ٝشٞب  ٚرذِٟٚبی فشػی رشیبٖ پیذا ٔی وٙذ.
ایٗ ٘ٛع سٚش آثیبسی ٔسّٕبً تأحیش ٌزاس دس قشاحی
ثبؽ ثٛد ٜاست  ٚیب ث ٝػجبست دیٍش قشاحی ثبؽ ثش
اسبس ایٗ أش غٛست ٔی ٌشفت ٝاست.
 ثش اسبس ٌزس آة  ٚتمسیٓ ثٙذی ثبغچٞ ٝب ٚ
ٔحٛسٞبی اغّی  ٚفشػی ثٛرٛد آٔذٔ ٜی تٛاٖ
تمسیٓ ثٙذی دس قشح ثبؽ ٞب ا٘زبْ داد .ثكٛس ٔخبَ
دس ثبؽ ٞفت تٗ ضیشاص ٔحٛس اغّی دس ٚسف ثبؽ لشاس
ٔی ٌیشد  ٚثبغچٞ ٝب  ٚوشتٟب دس د ٚقشف آٖ  ٚدٚ
سا ٜدیٍش دس وٙبس دیٛاسٞبی خبسری لشاس ٌشفت ٝا٘ذ.
ثبال٘ :مط ٝثبؽ ٞفت تٗ دس ضیشاص
پبییٕٗ٘ :بی خبسری وٛضه ٞفت تٗ

 دس ثبؽ اسْ ٌّ ٚطٗ دس ٕٞیٗ ضٟش
ٔحٛس اغّی یىی است ٔ ٚحٛسٞبی
فشػی یب ٔٛاصی یب ػٕٛد ثش آٖ لشاس
داس٘ذ.

تػبٚیشی اص ثبؽ اسْ دس
ضیشاص

ٔٛلؼیت ثبؽ ػفیف آثبد ٘سجت ث ٝضٟش ضیشاص

دیذ ث ٝوٛضه اص خیبثبٖ اغّی

فشش چٕٗ ػٙػشی ٚاسك ٝثیٗ خیبثبٖ اغّی  ٚوٛضه

دیذ ث ٝوٛضه اص ٚسٚدی ضشلی

تػبٚیشی اص ثبؽ ٌّطٗ

 دس ثبؽ دٍِطب ٘یض ٔحٛس اغّی دس ٔشوض
آٖ لشاس داسد ٔ ٚحٛسٞبیی ٘یض ٔٛاصی ثب
آٖ لشاس ٌشفت ٝا٘ذ.

تػبٚیشی اص ثبؽ دٍِطب

 دس ثبؽ فیٗ وبضبٖ قشح ثبؽ ٘مط ٝای
ضجی ٝث ٝثشد داسد ٔ ٚحٛس اغّی آٖ
سٚثشٚی ٚسٚدی لشاس داسد .آة اص ثبالی ثبؽ
ث ٝس ٝضبخ ٝضذ ،ٜیىی دس ٔحٛس اغّی ٚ
د ٚضبخ ٝػٕٛد ثش ٔحٛس اغّی رشیبٖ پیذا
ٔی وٙذ .دس قشف چپ ٔحٛس اغّی دٚ
ٔحٛس فشػی  ٚدس قشف ساست آٖ یه
ٔحٛس دیٍش لشاس ٌشفت ٝاست .ایٗ
چٟبسضبخٛٔ ٝاصی ثٚ ٝسیّ ٝیه ضبخٝ
ػٕٛد دیٍش ثٔ ٓٞ ٝتػُ ٔی ض٘ٛذ  ٚدس
ٔزٕٛع ثبؽ ثبفتی ضكش٘زی پیذا ٔی وٙذ.

تػبٚیشی اص ثبؽ فیٗ وبضبٖ

تػبٚیشی اص ثبؽ فیٗ وبضبٖ

تػبٚیشی اص ثبؽ فیٗ وبضبٖ

 دس حبِی و ٝسبص٘ذٌبٖ سیستٓ ربِجی سا ثشای آثیبسی وشتٟب ثٛرٛد آٚسد ٜا٘ذ،
سؼی وشد ٜا٘ذ ث ٝثٟتشیٗ ٚر٘ ٝیضآة سا ٕ٘بیص دٙٞذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ سكٛح سا
قٛسی ا٘تخبة وشد ٜا٘ذ و ٝرشیبٖ آة ث ٝخٛثی ٕ٘بیص داد ٜضٛد .پّ ٝپّ ٝوشدٖ
ٔسیش رشیبٖ ٔالیٓ آة  ٚتٙذ  ٚپش سش  ٚغذا وشدٖ آٖ یىی اص سٚضٟب ثٛد ٜاست.
 دس وف آة ٕ٘بٞب  ٚثیطتش ربٞبیی و ٝآة فشٔ ٚی سیخت غبِجبً تخت ٝسٍٙی ثب
تشاش سفیذ وجىی  ٚثب قشحٟبی ٔختّف وبس ٔی ٌزاضتٙذ وٛٔ ٝد آة سا صیجب
رّ ٜٛدٞذ.
 آة ٕ٘ب ث ٝرٛیٟبیی ٌفتٔ ٝی ضذ ٜو ٝثشای ٔٙظش ٜدادٖ ث ٝآة  ٚرجشاٖ خطىی
ٔٙبقك ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٔی ٌشفت .ػٕك ایٗ رٛیٟب حذٚد سی سب٘تیٕتش ٚ
ػشؼ آٟ٘ب دس حذٚد  80سب٘تیٕتش ثٛد ٜاست .آة ٕ٘بٞب فٛاسٞ ٜبیی داضت ٝو ٝدس
فٛاغّی آة سا ث ٝداخُ آثٕٙب پشت ٔی وشد٘ذ .ایٗ لسٕت (آة ٕ٘ب) ٔؼٕٛالٌ
سٍٙی ثٛدِٚ ٜی دس ثبؽ فیٗ اص وبضی سبخت ٝضذ ٜاست.

 دس ٞطت ثٟطت اغفٟبٖ آة اص اضىٛة
سبختٕبٖ ثش سٚی وبضیٟبی قجمٕٞ ٝىف
ٔی سیخت ٝاست .دس دٚس ٜلبربس  ،ٓٞچٙیٗ
آثطبسٞبیی سا ٔی سبختٙذ .دس چطٕٝ
ػٕبست ثٟطش ثشای ثبال آٚسدٖ آة اص ٔىیٝٙ
(تّٕج )ٝاستفبدٔ ٜی وشد٘ذ.

٘مط ٚ ٝتػبٚیشی اص ثبؽ ٞطت ثٟطت

 دس رّٛی وٛضه اغّی ثبؽ ٞب ٔؼٕٛالً
یه استخش ث ٝضىُ ٔستكیُ یب ٔشثغ
ٚرٛد داضت ٝاست .استخشٞبی ٌشد،
پیص اص اسالْ  ٚاٚایُ اسالْ ٔؼَٕٛ
ثٛدِٚ ٜی ثؼذٞب ثىبس ٕ٘ی سفتٙذ .حٛؼ
ثیؿی ضىُ سا ٞیچ ٚلت ٕ٘ی سبختٙذ
 ٚاػتمبد ثش ایٗ ثٛد ٜو ٝآة دس حٛؼ
ثیؿی صٚدتش ٌٙذیذٔ ٜی ضٛد.

آسایص ٞبی ٔختّف حٛؼ  ٚثبغچٝ

 ثؼذٞب ایٗ حٛؾٟب یه ضىُ ٙٞذسی ٔٙظٓ  ٚسبد ٜاص ضص ؾّؼی تب دٚاصد ٜؾّؼی ثٝ
خٛد ٌشفت ٝاستٔ .ؼٕٛالً دس اغّت ربٞب اص ضىُ ٞطت ؾّؼی استفبدٔ ٜی وشد٘ذ  ٚیه
ٕ٘ ٝ٘ٛحٛؼ ضص ؾّؼی دس لسٕت ٚسٚدی خب٘مب ٜثٙذس آثبد یضد ٚرٛد داسد .دٚاصدٜ
ؾّؼی سا ثیطتش دس استخشٞبی ٘سجتب ثضسي ثىبس ٔی ٌشفتٙذ.
 حٛؾٟبی ٞطت ؾّؼی ٌبٞی اٚلبت ث ٝغٛست ٞطت ٘ ٚیٓ ٞطت ٍ٘ ٚیٙی  ٚیب وطىِٛی
سبختٔ ٝی ضذ ٜاست.
 اص دٚس ٜلبربسی ٝاص ضىّٟبی ثیٍب٘ٔ ٝخُ ضىُ غّیجی  ٚثیؿی دس حٛؾٟب استفبد ٜضذٜ
استٕٞ .چٙیٗ دس ثؼؿی اص ثبغٟب ٔخُ فیٗ وبضبٖ ،حٛؾخب٘ٞ ٝبیی سبخت ٝا٘ذ.
حٛؾخب٘ٞ ٝب قشحٟبی ٔختّفی داس٘ذ  ٚدس ضىّٟبی ٞطت ٌٛش یب ٞطت ٘ ٚیٓ ٞطت
 ٚیب ٔشثغ وبُٔ سبخت ٝضذ ٜا٘ذ.
ٕٞ ب٘كٛس و ٝدس اثتذا ٌفت ٝضذ سبص٘ذٌبٖ ثبغٟب ٔخُ سبیش ٙٞشٞب پشٞیض اص ثیٟٛدٌی
داضت ٝا٘ذ  ٚثٕٞ ٝیٗ دِیُ استفبد ٜآٟ٘ب اص دسخت ٌ ٚ ٌُ ٚیبٙٔ ٜكك داضتٞ ٚ ٝیچٍبٜ
ثذ ٖٚدِیُ چیضی سا ٕ٘ی وبضتٙذ.
 دس ثبغٟب دس ٞش لسٕت دسختب٘ی ثب ػّٕىشدٞبی ٔتفبٚتی ٔی وبضتٙذ.

 ثؼؿی اص دسختٟب ثشای ایزبد سبی ٝثٛد ٜاست .ایٗ دسختبٖ سا پذ ٜیب ثیبخ ٔی ٌفتٙذ ٔخُ
سش ،ٚوبد٘ ،بس ،ٖٚافشا ،اسغٛاٖ  ٚغیش. . . ٜ
 اص دسختٟبی ٔی ٜٛداس اص  ٟٓٔ ٕٝٞتش دسخت تٛت ثٛد ٜاست .دیٍش دسختبٖ ٔی ٜٛداس
سیتٌ ،الثی ،آِ ،ٛآِٛصسد ،دسختٟبی  ،ّٛٞضفتبِ ٚ ٛغیش ٜثٛد ٜا٘ذ.
 چ ٖٛدسخت  ّٛٞػٕشی ٔحذٚد چٙذ سبِ ٝداسد دس فٛاغُ دسختٟبی  ،ّٛٞدسختٟبی
آِٛسیب ٚ ٜصسد ٔی وبضتٙذ.
 دسخت ا٘زیش سا ٔؼٕٛال دس ٌٛضٞ ٝبی ثبؽ ٔی وبضتٙذ ،دسخت ٔ ٛسا دس ا٘ٛاع ٔختّف
ٔخُ ٔٛی داسثستی یب سٛاسٛٔ ،ٜی پیبدٛٔ ٚ ٜی خٛاثیذٔ ٜی وبضتٙذ.
 دسختبٖ یبد ضذٞ ٜش وذاْ ٔحّی خبظ خٛد سا ئبضتٙذ .دس وٙبس د ٚرٛی خیبثبٟ٘بی
سشاسشی ،دسختبٖ سش ٚ ٚوبد  ٚضٕطبد ٔی ٘طب٘ذ٘ذ .دس صٔیٟٙبی سسی  ٚضٛس خبن،
و ٝچٙبس خٛة ثبس ٕ٘ی آیذ دسختب٘ی ٔخُ تجشیضی ،صثبٖ ٌٙزطه  ٚسپیذاس ٔی وبضتٙذ.
 پیشأ ٖٛاستخش سا ثب دسختبٖ ٘بس ،ٖٚافشا ،ثیذ ،ضٛسیذ ٜثیذ  ٚاسغٛاٖ ٔی پٛضب٘ذ٘ذ  ٚدس
حبضی ٝخیبثبٟ٘بی فشػی ٔؼٕٛال ً تٛت ثشٌی ربی ٔی ٌشفت.

 بررسی تطبيقی باغ سازی دوره اسالمی آندلس
 ثب تٛر ٝث ٝایٗ و ٝثبؽسبصی ایشا٘ی تب سشصٔیٗٞبی دٚس دست ،اص ضج ٝلبسٙٞ ٜذ دس ضشق
ٌشفت ٝتب اسپب٘یب دس غشة ٘فٛر یبفت ٝاست ،ثبؽٞبی ثسیبسی دس خبسد اص ٔحذٚدٔ ٜشصٞبی
رغشافیبیی ایشاٖ یبفت ٔیض٘ٛذ و ٝوٓ  ٚثیص اص اٍِٞٛبی ایشا٘ی پیشٚی وشدٜا٘ذ .یىی اص
ٕٟٔتشیٗ ایٗ ثبغٟب ،ثبؽ اِحٕشاء دس ضٟش ٌشا٘بدا ٔی ثبضذ.
ٞ ٕٝ٘ٛ٘ بی وٛچىتش آٖ سا ٔی تٛاٖ دس وبخ پبسیٞٛب دس وٛسدٚثب ٔطبٞذ ٜوشد.
• یبفتٞ ٝب  ٚفشؾیٞ ٝبی ٔٛرٛد دس د ٚثؼذ ثشسسی لشاس ٔی ٌیشد:
الف) شکل و ساختار :اص آ٘زب ؤ ٝزٕٛػ ٝثبغٟبی اِحٕشاء ثش سٚی تپ ٝای ٔطشف ث ٝضٟش
ایزبد ضذ ٜاست ،ایٗ ثبغٟب داسای ضیت دس رٟبت ٔختّف ٞستٙذ٘ .ىت ٝحبئض إٞیت دس
ایٗ صٔی٘ ٝٙبٔحسٛس ثٛدٖ ایٗ اختالف سكح ٔی ثبضذ .ث ٝقٛسی و ٝثش خالف ثبغٟبی
ایشا٘ی ،دس ٔحٛسٞبی قِٛی اختالف سكحی ث ٝچطٓ ٕ٘ی خٛسد ٕٛٞ ٚاس ٜسؼی ضذ ٜوٝ
ضیت ٔٛرٛد ثكٛس پٟٙبٖ اص دیذ حُ ضٛد.

٘ ىت ٟٓٔ ٝدیٍش ،ا٘تظبْ ٔٛرٛد دس حیبـ ٞب  ٚپبسیٞٛب ٔی ثبضذ و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙاص
ٙٞذس ٝثبغٟبی ایشا٘ی اِٟبْ ٌشفت ٝضذ ٜاست .اص قشف دیٍش ،آ٘چ ٝو ٝثٚ ٝفٛس دس اِحٕشاء
ٔطبٞذٔ ٜی ضٛد ،فؿبسبصی  ٚثذ٘ ٝسبصی تٛسف ٌیبٞبٖ ٞشس ضذٔ ٜی ثبضذ و ٝاص
سجه ثبغسبصی اسٚپب التجبس ضذ ٜاست .ثٙبثشایٗ ضی ٜٛثبغسبصی اِحٕشاء سا ٔی تٛاٖ
تّفیمی اص د ٚضی ٜٛایشا٘ی  ٚاسٚپبیی دا٘ست.
 ثِ ٝحبل ضىُ  ٚاثؼبد حیبـ ٞب  ٚپبسیٞٛبٔ ،ی تٛاٖ ٌفت و ٝدس ایٗ ٔزٕٛػ ٝثكٛس وّی
د ٌٝ٘ٛ ٚحیبـ ث ٝچطٓ ٔی خٛسد :حیبقٟبی ٔشثغ ضىُ  ٚحیبقٟبی ٔستكیُ ضىُ.
 دس ٌ ٝ٘ٛا َٚتبویذ ثش ٔشوض ثٛد ٚ ٜاص ػٙػشی ٔشوضی ٔب٘ٙذ حٛؼ یب دسخت دس آٟ٘ب
استفبد ٜضذ ٜاست .دس حیبقٟبی ٔستكیُ ضىُ ،تبویذ ثش آوس ٔی ثبضذ و ٝایٗ تبویذ
اص قشیك یه ٔحٛس آة یب سدیفی اص ٌیبٞبٖ  ٚدسختبٖ غٛست ٌشفت ٝاست.
 آ٘چ ٝو ٝدس ایٗ حیبـ ٞب ٔطٟٛد است ،اثؼبد وٛچه آٟ٘بست .دس اِحٕشاء ٘ ٚیض وبخ
پبسیٞٛب دس وٛسدٚثب ،اص ایزبد فؿبٞبی ثضسي خٛدداسی ضذ ٚ ٜسؼی ضذ ٜو ٝثب استفبدٜ
اص خشدفؿبٞب ،فؿبی ثضسٌتشی ثٛرٛد آیذ.

ب) منظره پردازی :دس صٔیٙٔ ٝٙظشٜپشداصی ٘ىت ٝحبئض إٞیت استفبد ٜاص ٌیبٞبٖ ٚ
دسختبٖ ٞشس ضذ ٜث ٝسجه اسٚپبیی ،ثٙٔ ٝظٛس ٔٙظشٜپشداصی ٘ ٚیض فؿبسبصی ٔیثبضذ.
ػال ٜٚثش ایٗ دس ٔزٕٛػ ٝثبغٟبی اِحٕشاء اص دسختبٖ ٕٞیط ٝسجض ٔب٘ٙذ سش٘ ،ٚبس٘ذ،
صیت ...ٚ ٖٛثٚ ٝفٛس استفبد ٜضذ ٜاست.
 تضئیٙبت ثىبس سفت ٝدس اِحٕشاء وبٔال ضشلی ثٛد ٚ ٜغشفب اص ٔٛتیف ٞبی ٌیبٞی استفبدٜ
ضذ ٜاست ٛٔ ٚتیفٟبی ا٘سب٘ی دس ایٗ ثبغٟب دیذٕ٘ ٜی ضٛد.
٘ ىت ٟٓٔ ٝدیٍش ایٗ است وٙٔ ٝظش ٜپشداصی دس اِحٕشاء وبٔال ٔیٙیبتٛسی  ٚدس ٔمیبس
وٛچه ثٛدٕٛٞ ٚ ٜاس ٜسؼی ضذ ٜو ٝا٘سبٖ ثش ٔٙظشٔ ٜسّف ٌشدد.
 اص ایٗ ِحبل ٔیتٛاٖ اِحٕشاء سا دس تؿبد وبُٔ ثب ثبغٟبی ایشا٘ی دا٘ست وٙٔ ٝظشٜپشداصی
دس ٔمیبس ثضسي ثٛدٞ ٚ ٜذف ایٗ ثٛد ٜو ٝا٘سبٖ دس ثشاثش قجیؼت حمیش ضٕشد ٜضٛد.
 ػال ٜٚثش پٛضص ٌیبٞی ػٙػش دیٍشی و ٝدس ٔٙظش ٜسبصی ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٌشفت ٝآة
ٔی ثبضذ و ٝایٗ أش سیط ٝایشا٘ی داسد .استفبد ٜاص آة سا دس اِحٕشاء ٔی تٛاٖ ث ٝغٛست
ٔتٕشوض ٘ ٚمكٝایٔ ،حٛسٞبی آة ،حٛؾٟبی آة ساوذ  ... ٚدیذ.

