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چکیــــده: 

باغ ایرانی- باغ شفابخش
شفابخشی طبیعت در نگاه اسالمی و محیط های درمانی

کریم مردمی*

صدیقه میرهاشمی**

کسری حسن پور***

استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران )نویسنده ی مسئول(

پژوهشگر مرکز تحقیقات تروما، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله اعظم)عج(

دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران

بیان مسئله: مطالعات فراوانی نشان داده اند حضور و گذران ساعت های طوالنی در مراکز درمانی، برای بیماران، مالقات 
کنندگان و کارکنان تجربه ای تنش زاست. ازاین رو استفاده از طبیعت در مراکز درمانی، بعنواِن رهیافتی جهِت کاهش تنش 
های محیطی و ارتقاء کیفیِت محیط، مورد توجه و تحقیق پژوهشگراِن بسیاری قرار گرفته است. یافته های آنها مبین این مطلب 
است که استفاده از فضای سبز و ایجاد امکان دسترسی کاربران مراکز درمانی به طبیعت، می تواند محیطی آرامش بخش مهیا 

سازد و همچنین در روند بهبودی بیماران مؤثر واقع شود. 
اهداف و روش تحقیق: حال در این مطالعه، جهِت تأکید بر استفاده از طبیعت در مراکز درمانی کشور و نگاه عمیق تر به 
مسئله، نقش طبیعت در شفای انسان و دلیِل آن، با استفاده از منابع اسالمی، و به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار 
گرفته است. سپس جهِت ارائه ی راهکاری عملی، امکاِن بکارگیری الگوی باغ ایرانی، بعنواِن یک باغ شفابخش در بیمارستان 
ها، ارزیابی شده است. بدین صورت که ابتدا با مرور و تحلیِل ادبیات علمی موضوع، ویژگی های جامعی از یک باِغ شفابخش در 
بیمارستان ها تبیین؛ و سپس تطابق این ویژگی ها با الگوی باغ ایرانی، از دو طریق بررسی گردید. 1-توصیف و تحلیِل اسناد 

کتابخانه اِی موجود 2-بررسی نظِر متخصصان از طریق پرسشنامه.
نتایج: یافته های این مطالعه حاکی از آن است که در منابع اسالمی مطالِب فراوانی بر تأثیر مثبت طبیعت بر سالمِت انسان، 
تأکید و تأیید دارد؛ این تأثیر می تواند به دالیلی همچون اشتراک در مبدأ و ساحاِت وجودی، و همچنین تحریِک قوا و حواِس 
انسان باشد. همچنین باِغ ایرانی، بر مبنای ارزیابی اسناِد موجود و نظر متخصصان، الگویی بسیار مناسب جهت بکارگیری در 

ایده های طراحِی باغ شفابخش در بیمارستان ها می باشد.

واژه های کلیدی: انسان و طبیعت، باغ شفابخش، باغ ایرانی، منابع اسالمی، بیمارستان.

* k_mardomi@iust.ac.ir                         ** sedmir.54@yahoo.com                        *** casra.hassanpour@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله: 93/10/16    تاریخ پذیرش نهایی: 93/11/27
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مقدمه
درمان  و  مراقبت  فرایند  که  مکانی  عنوان  به  بیمارستان 
دیده(  آسیب  او  روان  یا  از جسم  بخشی  )که  بیمار  انسان 
در آن انجام می گیرد از اهمیت خاصی برخوردار است؛ و 
در معماری آن، محوریِت انسان و پاسخگویی به نیازهای 
مراکز  درحالیکه   .)123  ،1383 )لنگ  است  اولویت  در  او، 
درمانی در کشور ما و همچنین در بسیاری از نقاط جهان، 
به گونه ایی طراحی و ساخته می شود که فضا و محیط آنها 
نه تنها نقش مثبتی در جهت اهداف درمانی و شفابخشی 
ایفا نمی کند؛ بلکه با افزایش تنش و استرس، تأثیرات منفی 
در  که  مهمی  راهکارهای  از  یکی  دارد.  همراه  به  زیادی 
مراکز  محیط  کیفیت  ارتقاء  راستای  در  گذشته،  دهه-ی 
با طبیعت در  بیماران  ارتباط  ایجاد  درمانی بکارگرفته شد؛ 

این مراکز می-باشد )مردمی و همکاران  1392، 152(. 
مرور ادبیات موضوع نشان می دهد در قرون گذشته، طبیعت 
سبز، نور خورشید و هوای تازه، از ملزومات شفابخشی در 
درمانی  معابد  از  می شدند؛  درمانی محسوب  های  محیط 
قرون  های  صومعه  در  واقع  درمانگاه های  روم،  و  یونان 
قرن  در  شهری  بزرگ  های  بیمارستان  تا  گرفته  وسطی 
و20   19 قرن  های  آسایشگاه  و  دارالمجانین   ،18 و   17
1و2و3(.  )تصاویر   )1992 مالکین2  1995؛  )هورزبورگ1 
کشورهای  اکثر  در   1990 تا   1950 سال های  بین  حدوداً 
بیمارستان های چندین طبقه ساخته شده به سبک  غربی، 
بین المللی و مشابه ساختمان های اداری بود. دستگاه های 
بالکن  و  تراس  ساخت  و  طبیعی  تهویه  جایگزین  تهویه 
شیوه  به  درمانی  ساختمان های  طراحی  شد.  گرفته  نادیده 
ای بود که سبب افزایش تنش بیماران، مالقات کنندگان و 
کارکنان می شد )تصویر 4(؛ اما در اوایل دهه 1990 دست 
اندرکاران نظام سالمت متوجه واکنش منفی بیماران نسبت 
به طراحی اداری حاضر شدند )اولریش3 1992(. در راستای 
بر طرف نمودن این مشکل، تحقیقات مهمی انجام گرفت 
که بررسی رابطه ی طبیعت و سالمت  انسان و بکارگیری 
دوباره ی طبیعت در مراکز درمانی از مهمترین موضوعات 
بود  مطلب  این  مبین  محققان  علمی  های  یافته  بود.  آن 
که  »طبیعت تأثیرات مثبتی در سالمتی دارد« )هارتیگ4 

1993؛ هارتیگ و همکاران 1991؛ اولریش 1984، 1986، 
.)1993 ،1992

طبق نظرسنجی که از بیماران چندین بیمارستان به عمل 
آمد؛ )بیمارانی که از نظر سن، محل بستری و نوع بیماری 
آنها  تقریبًا همه ی  بودند( مشخص شد که  از هم  متفاوت 
نسبت به اهمیت شرایط فیزیکی محیط درمانی و مطلوب 
بالکن،  چشم انداز،  )باغ،  سبز  فضای  به  دسترسی  بودن 
گیاهان داخل ساختمان و مناظر طبیعت( نظر مثبتی داشتند 
)مکری10 1997(.  در دو بررسی که از بیماران پرسیده شده 
انتخاب می کنند؛  ناراحتی و استرس کجا را  بود به هنگام 
مشخص شد که اکثر بیماران به طبیعت بیرون ساختمان 
پناه می برند )فرانسیس11 و مارکوس 1991(. اولین ارزیابی 
کشور  در  درمانی،  های  محوطه  های  باغ  سیستماتیک 
امریکا انجام شد که طبق آن چهارباغ در بیمارستان ها به 
وسیله ی مشاهده، تجزیه و تحلیل و مصاحبه بررسی شد. 
90 درصد بیماران بعد از گذراندن اوقاتی در محوطه سبز، 
تغییر مثبتی در حال خود احساس  می کردند )مارکوس و 

بارنس12 1995(.
درمانی  مراکز  در  طبیعت  حضور  مزایای  خالصه  طور  به 
عبارت است از )اولریش 2000(: کاهش استرس بیماران، 
پرسنل و مالقات کنندگان، افزایش آستانه ی تحمل درد 
افسردگی  کاهش  مسکن،  داروهای  از  استفاده  کاهش  و 
دائمی،  بیماران  برای  باالتر  کیفیت  با  زندگی  کاربران، 
کاهش هزینه ها، کاهش مدت زمان، بهبود رضایت مندی 

بیمار و افزایش رضایت شغلی پرسنل. 
کشورهای  درمانی  مراکز  در  طبیعت  از  استفاده  امروزه 
شاهد  و  یافته  بیشتری  رونق  روز  روزبه  یافته،  توسعه 
از  مهمی  جزء  بعنوان  باغ  طراحی  از  گوناگونی  های  ایده 
فضاهای درمانی هستیم؛ اما متأسفانه در کشور ما معماری 
که  گردد  می  دنبال  کهنه  نگرشی  با  درمانی  بناهای 
شاید  و  نداشته  آن  در  نقشی  طبیعت  شفابخشی  خاصیت 
از  هدف  حال  گردد.  می  تلقی  غیرضروری  عاملی  بعنوان 
از  انسان  سالمت  بر  طبیعت  تأثیر  بازشناسی  مطالعه  این 
باشد  تأکیدی  تا  است  اسالمی  آموزه-های  و  منابع  منظر 
بر ضرورت توجه به حضور طبیعت در مراکز درمانی کشور. 
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های  ارزش  با  همسو  عملی  راهکار  ی  ارائه  برای  سپس 
فرهنگی و ویژگی های بومی، و با هدف جلوگیری از تقلید 
ِصرف از نمونه های غیر ایرانی، به بررسی قابلیت باغ ایرانی 

تصویر1. یک معبد درمانی در یونان، حضور طبیعت در بنای درمانی؛
)مأخذ: باراک5؛ دیکرمن6 2006(

ــا  ــی ب ــاط فضــای درمان ــرت7 در میــالن، ارتب ــر 2. پــالن بیمارســتان فیل تصوی
طبیعــت؛ )مأخــذ: همــان(

تصویــر 3. صومعــه ی درمانــی در قــرون وســطی، نقــش شفابخشــی طبیعــت در 
بنــای درمانــی قــرون وســطی؛  )مأخــذ: کوپــر مارکــوس8 2005(

تصویــر 4. بیمارســتان متودیســت9 در امریــکا، از بیــن رفتــن ارتبــاط ســاختمان 
هــای درمانــی بــا طبیت؛)مأخــذ: همــان(

باغی شفابخش(  )بعنوان  درمانی  مراکز  در  بکارگیری  برای 
پرداخته می شود. بطور خالصه ساختار این مطالعه و مطالب 

ارائه شده در نمودار زیر بیان شده است:

نمودار 1. ساختار این مطالعه و مطالب ارائه شده
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روش تحقیق
این مطالعه، تحقیقی گام به گام است که در مرحله ی اول 
قرآن  آیات  اساس  بر  انسان  سالمت  بر  طبیعت  تأثیر  آن 
آوری  جمع  و  توصیفی-تحلیلی  روش  به  روایات  و  کریم 
داده ها به روش کتابخانه ای بررسی شده است. از آنجایی 
و  عادالنه  است  الزم  راهکاری  هر  اسالمی،  منظر  از  که 
عمل،  به  نظر  تبدیل  از  قبل  است  ضروری  باشد؛  جا  به 
مکاتب  »تمام  اسالمی،  منظر  از  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد 
بشری یا ناقص است و یا منحرف. زیرا عقل بالفعل انسان 
قادر نیست مفهوم فطرت ازلی و ابدی انسان، مسیر تکامل 
انسان و غایت انسانی را بدون نقص و خطا تبیین نماید و 
فقط کالم الهی و معصومین )س( جامع و مانع و خطاناپذیر 
است« )نقره کار 1387(. لذا به بررسی تأثیر طبیعت بر انسان 
الهی و معصومین  از منظر کالم  او  در راستای شفابخشی 
پرداخته شد. در مرحله ی بعد با هدف بکارگیری اثربخش 
تر خاصیت شفابخشی طبیعت، به دالیل و چگونگی تأثیر 
رویکرد  و  توصیفی-تحلیلی  روش  به  انسان،  بر  طبیعت 

تفسیرگرا پرداخته شده است.
در مرحله ی آخر قابلیت الگوی باغ ایرانی برای بکارگیری 
در مراکز درمانی به روش تطبیقی-تحلیلی و در سه بخش 
بررسی شده است. در بخش نخست با مرور ادبیات موضوع، 
خصوصیات و ویژگی های جامعی برای باغ های شفابخش 
به  سپس  گردید.  تبیین  درمانی،  مراکز  در  استفاده  قابل 
مقایسه و تطبیق باغ ایرانی با اصول تبیین شده ی بخش 
پیشین، از طریق مرور شواهد کتابخانه ای پرداخته شد. در 
بخش سوم این مرحله از مطالعه با هدف تأکید بر یافته ها 
از روش پیمایش استفاده شد؛ بدین صورت که پرسشنامه 
ای تهیه و در اختیار متخصصان رشته منظر قرار داده شد. 
برای انتخاب جامعه ی پژوهش از روش نمونه گیری شبکه 
ای13 استفاده گردید؛ به این صورت که از دو فرد صاحب 
باغ شفابخش مطالعه و  ایرانی و  باغ  نظر که در حوزه ی 
بر  عالوه  که  شد  خواسته  داشتند  معتبری  های  پژوهش 
پاسخگویی به پرسشنامه، افراد مطلع و مناسب جهت این 
تحقیق را معرفی نمایند. مجموعًا 23 نفر شناسایی و پاسخ  
هایشان مورد بررسی قرارگرفت. این حجم نمونه داده ها 

تغییر  نمونه  افزایش حجم  با  و  رسانید؛  اشباع  به سطح  را 
 9 پرسشنامه شامل  داد.  نخواهد  رخ  ها  داده  در  معناداری 
سؤال مستخرج از مرور ادبیات موضوع بود و در هر سؤال، 
مراکز  شفابخش  باغ  ی  شده  تبیین  ویژگی های  از  یکی 
درمانی مطرح و از مخاطب خواسته می شد میزان تطابق 
)عدم  یک  از  شده،  توصیف  مورد  با  را  ایرانی  باغ  الگوی 
تطابق( تا پنج )تطابق کامل( ارزیابی کند. روایی پرسشنامه 
توسط دو متخصص تأیید شد )روایی محتوا(. برای پایایی 
 9 روی  مجدد،  آزمون-آزمون  روش  از  پژوهش،  ابزار 
محاسبه   0.85 همبستگی  ضریب  شد.  استفاده  داوطلب 
ضریب  باشد.  می  پایایی  برای  مطلوبی  شاخص  که  شد 

آلفاکرونباخ برای کل پرسشنامه نیز 0.92 محاسبه گردید.
جهت تحلیل آماری پاسخ ها، به ترتیب برای تطابق کامل 
امتیاز 5 و در نهایت برای عدم تطابق امتیاز 1 در نظرگرفته 
محاسبه  درصد  به  مورد  هر  برای  انطباق  میزان  و  شد؛ 
گردید. برای ارزیابی میزان انطباق کلی نیز از فرمول زیر و 
برای تحلیل آماری از آمار توصیفِی نرم افزار SPSS ویرایش 

17 استفاده شد.
باالترین نمره ی هر سؤال)5(  *  تعداد سؤاالت)9( /  

مجموع نمرات بدست آمده * 100
آموزه  منظر  از  انسان  بر  طبیعت  تأثیر   .1

های اسالمی
طبیعی  پدیده های  به  آیه   750 بر  افزون  کریم  قرآن  در 
اشاره داشته و بیش از َده درصد آیات این کتاب به طبیت 
اختصاص یافته است. از منظر آموزه های اسالمی، خداوند 
متعال، طبیعت را خلق نمود و سرنوشت انسان را به گونه 
ای رقم زد که در دامن طبیعت رشد کند. مظاهر طبیعی 
نیز به عنوان مواهب الهی در خدمت انسان قرار گرفته تا 
نیازهای او را برآورد و زمینه ساز بقا، حیات و تکامل او باشد 

)گلشنی 1375، 97 و 111(.
1-1. تأثیر گیاهان بر انسان

قرآن کریم در چندین آیه، گیاهان را »شادی آفرین« دانسته 
و آنها را به »بهجت انگیزی« توصیف می کند که به جهت 
قرآن کریم  شود.  می  اشاره  شریفه  آیه  سه  به  اختصار 
آب  چون  و  می بینی  فسرده  و  مرده  را  »زمین  می فرماید: 
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باران بر آنها فرستیم؛ بجنبد و بر دمد و انواع گیاهان زیبا 
و  ماده »بهج  از  واژه »بهیج«  برویاند.«14  و شادی آفرین 
سروری  و  خوشحالی  شادی،  معنای  به  که  است  بهجه« 
که  چنان  برخیزد.  چیزی  زیبایی  و  نیکویی  از  که  است 
مفسر بزرگ شیعه، شیخ طوسی )ره( می فرماید15: »بهجت، 
چشم انداز زیبایی است که وقتی انسان بدان می نگرد، غرق 
در شادی و سرور می شود« )رستمی 1385، 78(. در آیه ی 
دیگری آمده است: »زمین را بگستردیم و در آن کوه های 
بلند و استوار نهادیم و از هرگونه گیاه زیبا و بهجت افزا در 
دیگری  آیه ی  در  این باره  در  رویاندیم.16« همچنین  آن 
خداوند متعال وصف زیبای »ذات بهجه« را به درختان داده 
و می فرماید: »خداوند برای شما از آسمان آبی فرو فرستاد 

که بدان بوستان های خرم و شادی آفرین رویاندیم.17« 
در روایتی از امام صادق )ع( نقل شده که فرمود: »چهار چیز 
آنها تماشای  از  چهره را نورانی و روشن می کند که یکی 
گیاهان خّرم و سرسبز است.18« از امام کاظم)ع( نیز روایت 
شده که فرمود: »نگاه به گیاهان خرم و سرسبز، چشم را 
جال می دهد و بر روشنایی آن می افزاید.19« در روایتی از 
عسل،  خوش،  »بوی  فرمود:  که  شده  نقل  )ع(  رضا  امام 
سوارکاری و نگاه به مناظر سرسبز و خرم، باعث نشاط و 
مناظر  به  نگاه  معصوم،  نقِل  طبق  بر  می شود.«20  شادی 
و  روحی  بیماری های  از  برخی  گیاهان  سرسبز  و  جذاب 
روانی را از بین می برد و افسردگی ها و غم ها را می زداید. 
چنان که تشریح معنای واژه »نشره« مؤید آن است: نشره 
آرامش و راحتی اعصاب می شود؛  چیزی است که موجب 
پس از آن که دچار بیماری و افسردگی شده است. )همان(

1-2. تأثیر آب بر انسان
فرو  طهور  آبی  آسمان،  از  »ما  می فرماید:  کریم  قرآن 
گفته اند:  »طهور«  تشریح  در  مفسران   »21 فرستادیم. 
طهور یعنی، بسیار پاکیزه که خود به خود پاک است و غیر 
خود را پاکیزه می کند؛ چرک را از جسم شستشو می دهد و 
پلیدی های روحی را از روان می زداید. آب تأثیر شگرفی بر 
جسم و روح انسان دارد؛ به تعبیر قرآن کریم »مایه حیات« 
همه چیز آب است. آب نه تنها جسم ظاهری را شستشو 
می دهد؛ بلکه حالت مثبت روحی و روانی در انسان ایجاد 
به آب  نگاه  روایات،  در  تقدس می بخشد.  او  به  و  می کند 
افزودن  و  را سبب جالی چشم  آن  و  توصیه شده  جاری 
فرمود:  )ع(  کاظم  امام  که  چنان  دانسته اند.  آن  روشنایی 
آن  روشنایی  به  و  داده  جال  را  چشم  جاری  آب  به  نگاه 

می افزاید22. )همان( 
1-3. تأثیر طبیعت بر انسان از دیدگاه ابن سینا

بررسی نظرات ابن سینا از آن جهت اهمیت دارد که او هم 
حکیم، وهم طبیبی مسلمان است. ابن سینا، فضای زیست 
آدمی را در چگونگی سامان یابی تن و روان او بسیار مؤثر 
می دانست. او در کتاب قانون در بحث استفاده از دارو براي 
درمان مي نویسد: »بدان که کمک جستن از چیزهایي که 
نیروهاي رواني را تقویت مي کنند؛ مانند شادي و دیدار با 
مناظر خوش آیند طبیعت و همنشیني با نشاط آورها براي 
بیمار بسیار نافع است« )ابن سینا 1370، 213(. بدین ترتیب 
مالحظه مي شود که ابن سینا طبیعت پیرامون انسان را در 
جسم و روان او مؤثر می داند و از ارتباط با طبیعت به عنوان 

یک روش درماني یاد مي نماید.

تأثیر بر سالمت انسان صفت عوامل طبیعی
چشم نواز – ضد افسردگی – آرامش بخش – فرح بخش بهیج - ذات بهجه - نشره گیاه

روشنایی بخش چشم – پاالیش روح و روان - تقدس بخش ی حیات مایه – طهور آب

جدول 1. تأثیر عوامل طبیعی بر سالمت انسان از منظر آموزه های اسالمی؛ )مأخذ: نگارندگان(

2. دلیل تأثیر درمانی طبیعت بر انسان
در بررسی چرایی تأثیر طبیعت بر انسان از منظر علم، دو 
با  »ارتباط  است  معتقد  اولریش  آید.  می  بدست  کلی  نظر 
طبیعت، با کاهش استرس، به بدن کمک می کند که در 

وضعیت تعادل قرار گیرد« و دالیل این کاهش استرس را 
اینگونه عنوان می کند: تفاوت مقیاس داخلی ساختمان و 
فضای سبز در خارج از ساختمان، تجربه ی اشکال طبیعی 
برای  مکانی  ساختمان،  داخل  مستقیم  خطوط  مقابل  در 
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غیرخصوصی  فضای  مقابل  در  گزیدن  خلوت  و  تنهایی 
هوای  مقابل  در  طبیعت  ی  تازه  هوای  ساختمان،  داخل 
نظریه ی  نیز در  )اولریش 1999(. ویلسون23  کنترل شده 
از  انسان ها  چون  که  می کند  استدالل  اینگونه  بیوفیلیا24 
طبیعت برخاسته اند؛ ذاتًا با طبیعت ارتباطی درونی دارند؛ و 
در جستجو و پیشروی بسمت محیط طبیعی یا محیط هایی 
که تقلیدگر جهان طبیعی است؛ تالش می کنند )ویلسون25 
و کلرت26 1995(. حال قصد داریم دلیل تأثیر طبیعت بر 
انسان را از منظر آموزه های اسالمی بررسی نماییم. نتیجه 
زیر  بخش  دو  در  توان  می  را  موضوع  این  های  یافته  ی 

خالصه نمود: 
بدلیل اشتراک در  انسان  بر  تأثیر طبیعت   .1-2

مبداء و ساحات وجودی
بر  طبیعت  تأثیر  دالیل  از  اسالمی  های  آموزه  منظر  از   
بیان  آفرینش  مبدأ  در  ها  آن  اشتراک  توان  را، می  انسان 
انسان  در ساحات وجودی  اشتراک،  این  بر  و عالوه  نمود 
و طبیعت تناظر و نظمی یکسان موجود است. سید حسین 
نصر در همین رابطه عقیده دارد »نفس گوهر عالم همان 
دم رحمانی )النفس الرحمانی( است. حال آنکه صورت های 
کیهانی و همه آنچه که طبیعت را تشکیل می-دهد از خود 
ذات الهی صادر می شود ... همانطور که انسان ها مرکب 
از روح، نفس و بدن اند عالم طبیعت نیز مرکب از مراتب 
وجودی متناظری است که ظاهری ترین آن مراتب منطبق 
با جسم و ماده است ... در دیدگاه اسالمی درباره ی طبیعت 
انسانی،  به طور کلی نوعی تعادل در نظم کیهانی و نظم 
و  نفسانی  بر ساحات روحانی،  این هردو نظم مشتمل  که 

جسمانی اند، موجود است« )نصر 1385، 360(.
نفس  )ع(،  منظر حضرت علی  از  انسان  نفوس  معرفی  در 
انسان به چهار دسته ی نباتی، حیوانی، عقالنی و روحانی  
قابل تقسیم است )نقره کار، 1387(؛ و همانطور که از این 
قول بر می آید؛ انسان در بخشی از نفس خویش با گیاهان 
و طبیعت مشترک است؛ و این اشتراک، اثرپذیری و تعاملی 

را بین انسان و طبیعت برقرار می-نماید.
بدلیل  انسان  سالمت  بر  طبیعت  تأثیر   .2-2

تحریک قوا و حواس

 در بررسی تأثیر طبیعت بر سالمت انسان از طریق تحریک 
قوا و حواس، از نظریات ابن سینا در حوزه ی نفس شناسی 
استفاده می نماییم. ابن سینا انسان را مرکب از جسم و نفس 
به سه  را  انسان  نفس  و  نماید  می  معرفی  بخاری  روح  و 
دسته ی نباتی، حیوانی و انسانی تقسیم و برای هر نفس 
)فّعالی  کند  می  معرفی  را  عضوی  و  فعل  قوا،  ویژگی ها، 
1376، 188(. شیخ در مبحثی پیرامون ارتباط قوا با نفس 
می فرماید: »اساسًا نفس دو جنبه دارد: جنبه فوق و جنبه 
دون، این دو بعد، متمانع و متعاندند و دل مشغولی به یکی 
نظیر  بدنی   شواغل  و  می شود  دیگری  از  انصراف  موجب 
مانع غور عقالنی و شهودی  و...  احساس، تخیل، شهوت 
می شود ... جهت دیگر این که اشتغال به برخی قوا مانع از 
کمک نفس به قوای دیگر درانجام فعلشان می باشد؛ زیرا 
ازامور  پرداخت  باطنی  امور  به  اگر  که  اینست  نفس  شأن 
ظاهری غافل می گردد و اگر به امور خارجی مشغول شد از 
باطنیات غفلت  می ورزد. مثاًل اگر نفس میل به محسوس 
کرد در تخیل و تذکر ضعیف می گردد و اگربه قوه شهوانی 
مستعمل  که  نفسی   ... می ماند  باز  قوه غضبی  از  پرداخت 
آالت محرکه و مدرکه و اساسًا مستعمل بدن است معمواًل 
نمی تواند به جمیع امور و ابعاد نفس و قوا به طور یکسان و 
هم زمان بپردازد و کسر و انکسارهایی و اقبال و ادبارهایی 
از  حال   .)202-198  ،1376 )فّعالی  داشت.27«28  خواهد 
مطلب ذکر شده می توان نتیجه گرفت اگر عاملی خارجی 
قوه ای از نفس انسان را به خود مشغول سازد؛ نفس از جنبه 
ی دون آن قوه باز می ماند. برای مثال اگر عاملی سبب 
احساس  کمتر  را  الم  و  درد  گردد؛  آدمی  در  لذت  و  نشاط 
نموده و یا اگر عاملی احساس را در انسان بر انگیزد؛ قدرت 
این قضیه می توان در  از  او را ضعیف می گرداند.  تخیل 
بیمار  انسان  سالمت  بر  طبیعت  تأثیر  چگونگی  توضیح 
ای  گونه  به  بتوانیم  اگر  که  ترتیب  این  به  کرد؛  استفاده 
)برای مثال با استفاده از طبیعت که در بخش های پیشین 
بیمار  در  را  و شادی  نشاط  تأکید شد(  آن  بخشی  فرح  بر 
ایجاد نماییم؛ حواس بیمار را از مریضی، درد و افکار منفی 
پرت کرده و بدن او فرصت بهتری جهت بازیابی تعادل خود 
است  مطلب ضروری  این  ذکر  نماید.  می  پیدا  بهبودی  و 
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که از این قضیه در روانشناسی نوین به عنوان اصلی بنام 
»حواس پرتی مثبت29« یاد می شود.

به عنوان  ایرانی  باغ  بکارگیری  قابلیت   .3
باغ شفابخش در مراکز درمانی 

در این بخش، امکان بکارگیری باغ ایرانی را به عنوان باغ 
است. همانطور  ارزیابی شده  درمانی،  مراکز  در  شفابخش، 
که در روش کار بیان شد؛ این مرحله از مطالعه شامل سه 

بخش است.
باغ  و ویژگی های یک  تبیین خصوصیات   .1-3

شفابخش برای مراکز درمانی
کارکرد  فقط  که  هستند  هایي  باغ  شفابخش  هاي  »باغ 
با  که  ارتباطي  خاطر  به  بلکه  ندارند؛  زیبایي-شناختي 
کاربر برقرار مي کنند باعث شفاي بیماري هاي جسمي و 
خصوصًا روحي و رواني او شده و در مرتبه عالي تر از ایجاد 
بیماري در او جلوگیري مي کنند« )نیکبخت، 1383(. حال 
باغ  از  جامعی  و خصوصیاِت  ها  ویژگی  به  دستیابی  برای 
شفابخشی در مراکز درمانی، از طریق بررسی و مرور ادبیات 

موضوع انجام شده است.
در مطالعه ی قارپور مفهوِم شفا و روش هاي مختلف شفا، 
شامل شفاي معنوي، ذهني، احساسي، اجتماعي و جسمي 
مورد بررسي  قرار گرفته و پس از ارائه ی تعاریف مختلف از 
محیِط شفابخش، انواع گوناگوِن آن شامل محیط مصنوع، 
)قارپور،  است  شده  بررسی  طبیعي  و  اجتماعي  نمادین، 
1383(. در مطالعه ی نیکبخت به مؤلفه هایی جهِت طراحی 
باغ های شفابخش اشاره شده که در آن ها عمومًا تأکید 
انسان است )نیکبخت،  با حواس  ارتباط منظر  بر جنبه ی 
1383(. امین زاده استفاده از خاصیت شفابخشی طبیعت را 
ارتقاء سالمت  رهیافتی جهِت  بعنوان  زمینه ی شهری،  در 
شهرنشینان بررسی نموده؛ و سه اصل کلی را در طراحی باغ 
های شفابخش معرفی می نماید؛ که عبارتند از 1. تماس با 
طبیعت و یا مشاهده منظر طبیعي2. ارضاي نیازهاي فردي 
و جمعي و3. شرایط آسایش محیطي )امین زاده، 1386(. در 
دو مطالعه دیگر که توسط علومی و میکائیلی و همکار به 
انجام رسیده است با بررسی نظرات مارکوس، کاپالن30 و 
اولریش، به هفت مؤلفه در طراحی باغ های شفابخش اشاره 

ها  بیمارستان  در  باِغ شفابخش  با طراحی  که  است؛  شده 
بسیار مرتبط می باشد )علومي، 1388؛ میکاییلی و صحرایی 
یافته های مطالعات فوق و  برهم گذاری  از  نژاد، 1388(. 
تحلیِل مطالِب کتاِب »باغ ها در مراکز درمانی« )مارکوس 
بارنس(، و نظرات مارکوس )مارکوس 2005( می توان  و 
9 ویژگِی ذیل را بعنواِن ویژگی های یک باغ شفابخش در 

بیمارستان ها بیان نمود: 
1. مهیا نمودن امکان دسترسی به طبیعت و تعامل با آن

تجربه  و  گزیدن  خلوت  کردن،  انتخاب  فرصت  ایجاد   .2
کنترل بر امور

3. ایجاد محیطی  برای دور هم جمع شدن و تعامل اجتماعی
4. ایجاد فضایی برای تحرک فیزیکی )پیاده روی(

5. آشنایی
6. سکوت و دور بودن از سر و صدای مکانیکی و ماشینی

7. آرامش و امنیت
8. خوانایی

9. خلق ویژگیهای مثبت و واضح

عنوان  به  ایرانی  باغ  بکارگیری  قابلیت   .2-3
باغ شفابخش در مراکز درمانی، بر اساس مرور 

ادبیات موضوع
برای آنکه باغی خاصیت شفابخشی کارآمد و اثربخشی در 
مراکز درمانی داشته باشد، وجود مواردی که در بخش قبل 
تبیین شد، الزامی است؛ در ادامه به بررسی تطبیقی-تحلیلی 
از طریق  ایرانی  باغ  از اصول فوق و خصوصیات  هر یک 

مرور شواهد پرداخته می شود.

3-2-1. مهیا نمودن امکان دسترسی به طبیعت 
و تعامل با آن

 »به منظور اینکه باغ و فضای سبز بیشترین فایده درمانی 
را داشته باشد؛ الزم است پر از گل و گیاه باشد؛ گیاهانی 
داشته باشد که با تغییر فصل تغییر کنند ... گیاهان ممکن 
است به طور ناخودآگاه نماد مفاهیم خاصی باشند ... فضای 
سبز باید چشم انداز به آسمان و تغییر شکل ابرها نیز داشته 
باشد؛ استخرهایی که تصویر آسمان و درخت ها را در خود 
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منعکس کنند و به بیماران یادآور شوند که زندگی جریان 
دارد« )مارکوس 2003، 88-84(.

گیاه،  و  آب  از  زیبا  و  هماهنگ  اي  مجموعه  ایراني  »باغ 
سایه روشن، رنگ، فضا، معماري و نقوش، بر پایه هندسه 
پیوند  ایرانی  باغ   .)1386 )نعیما  است«  آرام  و  متین  اي 
گیاهان  کاشت  طرح  و  انتخاب  و  دارد  گیاهان  با  عمیقی 
بلکه زیبایی، بسترهای کاشت  انجام نمی شود؛  بی هدف 
و مصارف دارویی گیاهان همواره مدنظر است )خلیل نژاد 
1384(. همچنین در نتیجه ی استفاده از درختان خزان پذیر 
تغییرات فصول کاماًل  ایراني، گذر زمان و  باغ  در طراحي 
 .)1390 نیکوگفتار  و  سراج  زاده  )مهدي  است  مشهود 
توجهی  جالب  معانی  نمادشناسی  نظر  از  یک  هر  گیاهان 
حضور  فورانی،  و  روان  راکد،  صورت  سه  به  آب  و  دارند 
پررنگ و بامعنایی دارد )بمانیان و همکاران 1387(. تعامل 
با طبیعت در الیه ی ظاهری آن، از طریق تحریک حواس 
باغ  ایراني در جاي جاي  باغ هاي  صورت می گیرد. »در 
در  باغ  عناصر  و  اجزاء  با  تواند  مي  گانه  پنج  حواس  تمام 
ارتباط باشد« )مهدي زاده سراج و نیکوگفتار 1390(. صداي 
آب و پرندگان، حس شنوایي و رایحه و عطر گل ها و میوه 
ها حس بویایي و چشایي را جلب مي کند؛ حرکت بر زمین 
نرم، به همراه احساس لطافت گیاهان و آب، در حرکت به 
را متوجه خود مي  انسان  سمِت کوشک، حس المسه ی 
سازد. بنابراین به دلیل آنکه در باغ ایراني غناِي حسي وجود 
دارد؛ در یک زماِن واحد تمامي حواس پنجگانه انسان در 
یک محیط تحت تأثیرقرار مي گیرد )شاهچراغی 1388(. 
»هنگام حضور انسان در باغ ایراني تمامي حواس پنجگانه، 
در ادراک محیط به کارگرفته مي شود. این موضوع نه تنها 
بلکه  نیست؛  طبیعت  ویژگي هاي  از  برخاسته  یا  و  اتفاقي 
اي  ویژه  طرز  به  مصنوع  و  طبیعي  عناصر  ایراني،  باغ  در 
شده  مستقر  و  طراحي  انسان  پنجگانه  حواس  با  متناسب 
نخورده  دست  و  بِکر  طبیعت  در  که  داد  توضیح  باید  اند. 
نیزحواس پنجگانه انسان به کارگرفته مي شود؛ اما در باغ 
شنوایي،  بینایي،  حواس  انسان  خواست  براساس  ایراني 
بویایي، المسه و چشایي، تحت تأثیر قرار مي گیرد. حواس 
هاي  تکنیک  بکارگیري  با  و  هدفمند  به صورت  پنجگانه 

به  )نسبت  اي  تشدیدیافته  و  متمایز  طرز  به  مشخص، 
طبیعت بِکر( بکارگرفته مي شود« )همان(.

خلوت  کردن،  انتخاب  فرصت  ایجاد   .2-2-3
گزیدن و تجربه کنترل بر امور

دیگر  کنند  می  احساس  بیمارستان  به  ورود  با  »بیماران 
کنترلی بر امور ندارند. استرسی که در نتیجه از دست دادن 
کنترل امور در بیمار ایجاد می شود در سیستم ایمنی بدن و 
تعادل فیزیکی بیمار تأثیر منفی دارد ... به منظور اینکه باغ 
با ایجاد احساس کنترل، در بیمار، استرس را کاهش دهد؛ 
مایل  خود  که  نحوی  به  بیمار  و  باشد  دسترس  قابل  باید 
است از آن بهره ببرد. باالتر از همه ی این ها طراحی باغ 
باید امکان انتخاب به افراد بدهد انتخاب بین مکانی برای 
یا سایه،  آفتاب  بودن، نشستن در  با دیگران  یا  بودن  تنها 
یا متحرک، و  ثابت  یا بسته، نیکمت های  چشم انداز وسیع 
مسیرهای پیاده روی متنوع همه ی این ها احساس استقالل 

را تقویت می کند« )اولریش 1999، 27-57(. 
مسیر  دارد.  وجود  فراوانی  فضایی  تنوع  ایرانی  باغ  در 
اصلی فضایی بازتر و اجتماعی و مسیرهای فرعی فضایی 
خصوصی تر در اختیار کاربر قرار می دهد. مسیری در کنار 
آب یا زیر سایه درختان، طوالنی تر یا کوتاه تر و ... »نظام 
و هدفمند  مستقیم  محورهاي  ایراني،  باغ  هندسي  ساختار 
در  شده  انجام  تحقیقات  براساس  که  کند  مي  تعریف  را 
دار  هدف  احساس  مسیرها،  گونه  این  محیط،  روانشناسي 
نظاِم جهت  انسان مي دهد.  به  را  اکتشاف  و  تأمل  بودن، 
دهنده ی اصلي در باغ ایراني به همراه نظاِم تمرکز حواس، 
محیط مساعد براي خلوِت مطلوب، کسب آرامش و تأمل 

براي انسان پدید مي آورد« )شاهچراغی 1388(.
3-2-3. ایجاد محیطی  برای دور هم جمع شدن 

و تعامل اجتماعی
اجتماعی  روابط  که  افرادی  دهد  می  نشان  »تحقیقات 
باالیی دارند؛ نسبت به کسانی که گوشه گیرند؛ از سالمتی 
قوی،  اجتماعی  روابط  زیرا  برخوردارند.  بیشتری  آرامش  و 
بهبودی و رهایی از بیماری را تسهیل می کند. ازاین رو در 
محوطه های درمانی نسبت به فضاهایی برای ساعت های 
های  مکان  و  گفتگو  و  گپ  های  جمع  طوالنی،  مالقات 
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)اولریش  می شود«  مشاهده  زیادی  تمایل  جذاب،  انتظار 
.)42 ،1999

در بازخوانی باغ ایرانی از منظر فرهنگی-اجتماعی، محیط 
باغ، فضایی برای تعامالت اجتماعی، گپ و گفتگو و نماد 
فرهنگی معرفی شده است )شاهچراغی 1388(. همچنین 
ایرانی،  می توان گفت که با توجه به ساختار هندسی باغ 
مسیر اصلی باغ فضایی عمومی و بازتر است و می تواند به 

مکانی برای تعامالت اجتماعی بدل شود.
فیزیکی  تحرک  برای  فضایی  ایجاد   .4-2-3

)پیاده روی(
»ورزش و تمرین فواید جسمی و زیادی به دنبال دارد ... 
طراحی باغ به گونه ای باید باشد که مسیرهای پیاده روی 

کوتاه و بلند فراهم کند« )مارکوس 2003(. 
باغ ایرانی مسیرهای کوتاه و بلند زیبایی جهت پیاده روی 
سازد.  می  مهیا  خود  کاربران  برای  بدنی  فعالیت های  و 
میانکرت ها مسیرهای کوتاهتر و محور اصلی و طولی باغ 
گفت  توان  می  همچنین  آورد.  می  فراهم  بلندتری  مسیر 
باغ  دارند. »در  نیز  ویژگی دعوت کنندگی  این مسیرها  که 
ایراني نظام ساختار هندسي، محورهاي حرکتي مستقیم و 
گاه متقاطع )عمود برهم( را معین مي کند. حرکت مستقیم 
در محیط احساس هدف دار بودن، فوریت، تأمل به انسان 
مي دهد. با توجه به ساختار باغ ایراني جهت حرکت در آن 
از سمت پایین شیب به سمت باال و در جهت خالف جریان 
آب در حال گردش در باغ است. حرکت به سمت باال در 
به  را  رفتن  باالتر  براي  انگیزه  اکتشاف،  احساس  محیط، 

همراه دارد« )شاهچراغی 1388(.
3-2-5. آشنایی

را  محیطی  تشویش،  و  نگرانی  احساس  هنگام  به  »افراد 
ترجیح می دهند که آشنا و آرامش بخش باشد. یک بیمار 
نداشته  تختش  کردن  ترک  به  میلی  است  ممکن  افسرده 
باشد؛ یا یک بیمار نگران ممکن است محیط آشنای خانه 
را ترجیح دهد. همچنین کسانی که در محیط درمانی از کار 
زیاد، بیماری یا تشویش دچار استرس می شوند به فضای 
تسکین  آشنایش،  محیط  خاطر  به  که  دارند  نیاز  سبزی 

دهنده است« )مارکوس و بارنس 1995(.

باستانی و هم  آنجایی که ریشه در فرهنگ  از  ایرانی  باغ 
اسالمی دارد؛ همواره چهره ای آشنا برای یک ایرانی است 
و با عمق وجود او سخن می گوید؛ و از حیث آشنایی، نسبت 

به سایر الگوهای باغ سازی برای ما ارجحیت دارد.
صدای  و  سر  از  بودن  دور  و  سکوت   .6-2-3

مکانیکی و ماشینی
»اگر قرار باشد فضای سبز واقعًا ارزش درمانی داشته باشد 
الزم است سکوت نیز برقرار باشد. این امر در تقابل کامل 
افرادی که   ... قرارمی گیرد  با سروصدای داخل ساختمان 
از محیط باغ استفاده می کنند باید آرامش را احساس کنند 
و بتوانند آواز پرندگان، صدای باد یا صدای فواره ی آب را 

بشنوند« )همان(.
در اسناد فراوانی از آرامش و دل انگیزی فراوان محیط باغ 
ایرانی صحبت شده است. گیاهان موجود در باغ ایرانی و 
تاثیر به سزایی در  نحوه کاشت آنها همچنین حضور آب، 
کاهش سروصدای دنیای بیرون از باغ دارد؛ و همانطور که 
از توصیفات سیاحان و بازدیدکنندگان از باغ بدست می آید؛ 
همواره محیط باغ سرشار از آرامش و صدای طنین انداز آب 

و پرندگان بوده است )نعیما 1386(. 
3-2-7. آرامش و امنیت

احساس  بیماران  طوریکه  باشد  امن  باید  باغ،  محوطه ی 
نکنند که به اصطالح در تنگ ماهی قرار دارند و دیگران 
باید در حدی باشد که  باغ  به آنها خیره شده-اند. آرامش 
روند  می  باغ  به  استراحت  برای  پرسنل  یا  بیماران  وقتی 
بتوانند در آرامش کامل چشم ها را ببندند یا در آفتاب دراز 
کشیده و چرتی بزنند؛ یا بتوانند در آفتاب یا سایه بنشینند ... 
نباید مخاطراتی نظیر گم شدن، افتادن، مسموم شدن و... 

کاربران را تهدید نماید« )مارکوس و بارنس 1995(.
با قرارگیري در فضای باغ ایرانی ادراکات ذهني انسان به 
آساني با فضا عجین و درک و فهم مکان بیشتر خواهد شد؛ 
که مرز این امر، احساس امنیت و عامل برقراري آرامش در 
فضا است )مهدي زاده سراج و نیکوگفتار 1390(. هنرمند 
ایرانی همواره کوشیده تا باغی که او می آفریند همچون 
آموزه های دینی خود توصیفات  باغ های بهشتی، که در 
ارائه شده، باشد )پورجعفر و وثیق  و تفاسیر فراوانی از آن 
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1387(. در این توصیفات، ترس و عدم امنیت و مانند آن 
وجود ندارد. حال آنکه موارد مربوط به امنیت فیزیکی افراد 
توان  می  باغ،  فضای  در  تدابیری  با  را  توان  کم  و  بیمار 
ایرانی  باغ  الگوی  از  که  است  ذکر  قابل  درآورد.  اجرا  به 
از  مراقبت  مؤسسه ی  درمانی یک  سبز  فضای  در طراحی 
سالمندان در کشور انگلستان استفاده شده است)تصویر 5(؛ 
الزمه ی محوطه ی این دسته از بناهای درمانی امنیت و 
آرامش باال می باشد که نشان دهنده ی قابلیت زیاد الگو 

باغ ایرانی در مهیا نمودن این ویژگی است.

3-2-8. خوانایی
 »فضاهایی که در آنها، فرد با کمبود اطالعات دریافتی یا 
افزایش بیش از حد اطالعات رسیده به سیستم عصبی روبه 
ادراک، دچار  نتیجه ی اختالل در فرآیند  رو می شود؛ در 
استرس می گردد ... به همین منظور باید در طراحی باغ، 
فضایی خوانا و آرامش بخش خلق نمود« )مارکوس 2003(.

باغ ایراني بر اساس فرم هاي باقاعده و تابع قوانین هندسي 
به  تواند  مي  آنها  بیني  پیش  قابلیت  است.  گرفته  شکل 
آساني در ذهن ناظر، تکمیل و بازسازي شود؛ بطوریکه از 
پیچیدگي در ادراک بصري فضا پرهیز شده است )مهدي زاده 
و نیکوگفتار 1390(. باغ ایرانی بدلیل هندسه ی خاص خود 
که راست گوشه و مربع می-باشد و وجود تقارن و سلسله 
مراتب، از خوانایی و شفافیت فضایی باالیی برخوردار است 
باغ سازی  الگوهای  این نظر نسبت به سایر  )تصویر6(؛ و 

ممتاز می باشد.
3-2-9. خلق ویژگی های مثبت و واضح

»اغلب هنگامیکه انسان ها دچار استرس می شوند؛ تمایل 
افراد  یا  اشیاء  به  را  از آن تشویش و نگرانی  دارند بخشی 
با تعدادی محرک  دور و برشان فرافکنی کنند. وقتی فرد 
با وضعیت عاطفی  آن بخشی که  مواجه می شود؛  خارجی 
می  قرار  توجهش  مرکز  در  دارد  بیشتری  هماهنگی  اش 
گیرند ... در حالیکه هنر مفهومی ممکن است به نظر یک 
که  برای کسی  باشد؛  و چالش برانگیز  جالب  عادی  انسان 
به  یا تهدیدآمیز  دچار استرس است ممکن است ترسناک 
هدف  که  درمانی  محیط  در  اساس  این  بر   ... برسد  نظر 
پیام  باغ  عناصر  است  الزم  است؛  استرس  عالئم  کاهش 
)اولریش  باشند«  داشته  بیماران  برای  واضحی  و  مثبت 

 .)71-67 ،1999
آن  تا  )ایرانی(  »باغ  کنند  مي  تأکید  پژوهشگران  اغلب 
و  گیرد  مي  شکل  روشن  و  ساده  است  ممکن  که  جا 
گذارد  نمي  باقي  فضا  و  انسان  رابطه  در  »مادي«  ابهامي 
)میرفندرسکي 1383(. »باغ ایراني هم تجربه اي جسماني 
و هم تجربه اي روحاني است. در آن رایحه گیاهان شاداب، 
زمین مرطوب  و  بافت کاشي صاف  پرندگان،  و  آب  نواي 
و  ها  گل  ی  منظره  پرورده،  آفتاب  هاي  میوه  ی  مزه  و 
موزاییک هاي رنگارنگي را که در آیینه حوض هاي آرام 
ها همزمان  ویژگي  این  است.  برجسته  اند،  یافته  انعکاس 
در نمادین و انتزاعي ترین سطح و در مستقیم ترین سطح 
تجربي وجود دارند« )هردوک 1990، 49(. هنر باغ سازی 
ایران هنری حکیمانه و آرمان گرا و هدفمند معرفی شده که 

هیچ مناسبتی با هنر مفهومی و بدون مخاطب ندارد.

تصویــر 5. مؤسســه ی مراقبــت از ســالمندان در انگلســتان، اســتفاده از الگــوی 
بــاغ ایرانــی در طــرح محوطــه ی درمانــی؛ )مأخــذ: کوپــر مارکــوس 2005(

ــاغ  ــه ی ب ــاختار و هندس ــی در س ــی، خوانای ــاغ ایران ــرح از ب ــر 6. دو ط تصوی
ــوری 1388( ــذ: منص ــی؛ )مأخ ایران
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3-3. قابلیت بکارگیری باغ ایرانی به عنوان باغ 
نظر  اساس  بر   - درمانی  مراکز  در  شفابخش 

متخصصان
همانطور که در بخش روش کار توضیح داده شد، به بررسی 

نظر متخصصان در زمینه ی قابلیت بکارگیری باغ ایرانی 
به عنوان باغ شفابخش در مراکز درمانی پرداختیم. جدول 2 
میزان تطابق الگوی باغ ایرانی را با ویژگی های تبیین شده 

در بخش 3-1 نشان می دهد.

 درصد تطابق باغ ایرانی با
ویژگی باغ شفابخش

 میانگین نمره ی تطابق
 باغ ایرانی با ویژگی باغ

شفابخش

ویژگی باغ شفابخش

% 96/6  4/83 )0±/49*( مهیا نمودن امکان دسترسی به طبیعت و تعامل با آن  .1
% 77/4  3/87 )0±/69( ایجاد فرصت انتخاب کردن ، خلوت گزیدن و تجربه کنترل بر   .2

امور
% 93 4/65 )0±/57( ایجاد محیطی  برای دور هم جمع شدن و تعامل اجتماعی  .3

% 91/4 4/57 )0±/66( ایجاد فضایی برای تحرک فیزیکی )پیاده روی(  .4
% 95/6 آشنایی )42/0±( 4/78  .5
% 94 4/70 )0±/47( سکوت و دور بودن از سر و صدای مکانیکی و ماشینی  .6

% 78/2 3/91 )0±/66( آرامش و امنیت  .7
% 98/2 4/91 )0±/28( خوانایی  .8
% 87 4/35 )0±/83( خلق ویژگی های مثبت و واضح  .9

% 90/13 میزان کلی تطابق**
 * اعداد داخل پرانتز نشان دهنده ی انحراف معیار می باشد.

  ** نحوه ی محاسبه ی میزان کلی تطابق در روش کار توضیح داده شده است. 

جدول 2. میزان تطابق الگوی باغ ایرانی با ویژگی های تبیین شده برای باغ شفابخش؛ )مأخذ: نویسندگان(

باالی  میزان  مطالعه  از  بخش  این  ی  نتیجه  مهمترین 
باغ  یک  خصوصیات  با  ایرانی  باغ  انطباق   )%  90/13(
درصد  بیشترین  است.  متخصصان  منظر  از  شفابخش، 
انطباق مربوط به ویژگی خوانایی می باشد )98/2 %(؛ که 
باغ  مانند  دیگر  الگوهای  از  برخی  به  نسبت  را  ایرانی  باغ 

ژاپنی ممتاز می گرداند.
بر طبق نظر متخصصان پس از خوانایی، مهیا نمودن امکان 
باغ  با آن، مهمترین ویژگی  تعامل  به طبیعت و  دسترسی 
پیوند  توان  می  را  آن  دلیل  است.  مطالعه  این  در  ایرانی، 
عمیق باغ ایرانی با گیاهان و آب، تحریک تمامی حواس 
انسان توسط عوامل محیطی، انتخاب و کاشت هوشمندانه 

ی گیاهان دانست.

کردن،  انتخاب  فرصت  »ایجاد  ویژگی  دو  مطالعه  این  در 
و  »آرامش  و  امور«  بر  کنترل  تجربه ی  و  گزیدن  خلوت 
امنیت« در باغ ایرانی، کمترین درصد تطابق )78/2 و 77/4 
کلی  طور  به  البته  هستند.  دارا  متخصصان  نظر  از  را   )%
قابلیت  ی  دهنده  نشان  75درصد  از  بیش  انطباق  درصد 
تر  پایین  اما  است؛  نظر  مورد  ویژگی  نمودن  مهیا  در  باال 
بودن درصد تطابق این دو ویژگی نسبت به سایر ویژگی ها 
را، می توان به هندسه ی راست گوشه، تقارن و خوانایی 
باالی باغ ایرانی نسبت داد. در یک الگوی منظم هندسی 
تنوع فضایی کمتری نسبت به آنچه در طبیعت غیر مصنوع 
به  توجه  با  است.  موجود  شود،  می  مشاهده  ژاپنی  باغ  یا 
به  و  دنج  فضاهای  ایرانی،  باغ  باالی  شفافیت  و  خوانایی 
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دور از دیدرس عمومی کمتری شکل گرفته؛ و به طور کلی 
عرصه های خصوصی کمتری برای انتخاب توسط کاربران 

موجود است.

4. نتیجه گیری
طبیعت  مثبت  تأثیر  بر  فراوانی  مطالِب  اسالمی  منابع  در 
بر سالمِت انسان، تأکید و تأیید دارد؛ و استفاده از آن در 
راستای شفابخشی انسان از بعد نظری امری به جا است. 
لذا ارتباط با طبیعت می تواند با هدایت منابع درونی درمان 
در انسان، در کنار علم پزشکی )منابع بیرونی درمان( نقش 
مثبتی ایفا نماید. یافته های این مطالعه نشان می دهد که 
و  مبدأ  در  اشتراک  همچون  بدالیلی  تواند  می  تأثیر  این 
انسان  قوا و حواِس  ساحاِت وجودی، و همچنین تحریِک 
پنجگانه-ی  حواس  تحریک  بر  طراحی  در  اگر  لذا  باشد. 
انسان تأکید گردد؛ تأثیر طبیعت بر سالمت انسان اثربخش 

تر خواهد بود.

همچنین باِغ ایرانی، بر مبنای ارزیابی اسناِد موجود و نظر 
متخصصان، الگویی بسیار مناسب جهت بکارگیری در ایده 
باشد.  می  ها  بیمارستان  در  شفابخش  باغ  طراحِی  های 
با ویژگی  ایرانی،  باغسازی  الگوی  انطباق  بیشترین درصد 
خصوصیت  به  مربوط  کارآمد،  شفابخِش  باغ  یک  های 
خوانایی آن و سپس مهیا نمودن امکان دسترسی به طبیعت 

و تعامل با آن می باشد. 
حال اگر تصمیم بر بکارگیری الگوی باغ ایرانی با کارکرد 
شفابخشی در مراکز درمانی باشد؛ برای افزایش اثربخشی 
و  متعهدانه  نوآوری  با  طراحان  است  الزم  باغ،  کارایی  و 
را  خصوصی  های  عرصه  هوشمندانه،  راهکارهای  اتخاد 
بهبود بخشیده و تنوع فضایی بیشتری را برای انتخاب در 
اختیار کاربر قرار دهند. همچنین تقویت و بهبود دو ویژگِی 
»عرصه های خصوصی« و »تنوع فضایی« در باغ ایرانی، 
می تواند به عنوان موضوع مطالعاتی مفیدی، توسِط عالقه 

مندان و پژوهشگران، مورد بررسی قرار گیرد
پی نوشت

Horsburgh .1
Malkin .2
Ulrich .3
Hartig .4

Barach .5
Dickerman .6

Filarte .7
Cooper Marcus .8

Methodist .9
MacRae .10
Francis .11
Barnes .12

Link Tracing Sampling .13
14. سوره حج، آیه 62: »و تری االرض هامده، فإذا انزلنا علیها الماء اهتّزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج«

15. التبیان فی تفسیرالقرآن، ج 8، ص 108.
16. سوره ق، آیه 7: »و االرض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج«.

17. سوره نمل، آیه 60: »و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة«
18. بحاراالنــوار، ج 76، ص 289، و ج 73، ص94: »اربــع یضئــن الوجــه: النظــر الــی الوجــه الحســن، و النظــر الــی المــاء الجــاری، و النظــر 

الــی الخضــرة و الکحــل عندالنــوم«.
19. تحــف العقــول »ابــن شــعبه« مترجــم عطایــی؛ بحــار ج 10، ص  246 و ج  59، ص 144 و ج  75، ص  291 و ج  101، ص 45 و بــا تعبیــر 
»یجلــون البصــر« در ج 76، ص  291، الشــوکانی، الفوایــد المجموعــه، ص  241: »ثالثــة یجلیــن البصــر، النظــر الــی الخضــرة و النظــر الــی 
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المــاء الجــاری و....«
20. بحاراالنوار، ج  76، ص  289: »الطیب نشره و العسل نشره، و الرکوب نشره و النظر الی الخضره نشره«

21. سوره فرقان، آیه 48: »و انزلنا من السماء ماًء طهوراً«
22. همان، ج 10، ص  246 و ج  59 ، ص 144

E.O.Wilson .23
The Biophilia Hypothesis .24

Wilson .25
Kellert .26

27. البتــه تعانــد و تمانــع بیــن قــوا مربــوط بــه نفــوس معمولــی اســت نفــوس عالیــه کــه بــه مقام جمــع الجمــع، واصــل شــده اند مظهــر 
»الیشــغله شــان عــن شــان « شــده تربیــت قــوه ای آنــان  را از همــت  بــه قــوای دیگــر بــاز نمــی دارد.

28. کتاب النفس، ص 195 و 196؛ النجاه، ص  369 و 370.
Positive Distraction  .29: ایــن اصطــالح از دو بخــِشDistraction  بــه معنــی حــواس پرتــی و Positive بــه معنــی مثبــت تشــکیل 
شــده اســت. تعریــِف حــواس پرتــی عبــارت اســت از ناتوانــی در تمرکــِز توجــه بــر موضــوِع اصلــی و توجــه بــه پدیــده هــای غیرمرتبــط 
 Cooper در محیــط. ایــن تعریــف دارای ماهیتــی منفــی اســت؛ حــال آنکــه اصطــالِح حــواس پرتــی مثبــت کــه توســط محققانــی نظیــِر
ــت،  ــده اس ــه ش ــی بکارگرفت ــات محیط ــن نظری ــِت تبیی Marcus, Steven & Rachel Kaplan, Jay Appleton , Roger Ulrich جه
اشــاره بــه مفهومــی مثبــت دارد کــه در آن مؤلفــه هایــی از محیــط، ســبب تغییــِر جهــِت توجــه فــرد، از موقعیــت هــا و افــکار منفــی و 

.)2006 Shepley/مخــرب بــه مــوارِد غیــر تنــش زا مــی گــردد )شــپلی
Steven & Rachel Kaplan .30
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ــر )8(17: 42-31. ــاغ نظ ــن. ب ــران و ژاپ ــنتي ای ــاي س باغ ه
ــاغ  ــش ب ــتین همای ــاالت نخس ــه مق ــي درکجاســت؟. در خالص ــاغ ایران ــت؟ ب ــي چیس ــاغ ایران ــن. 1383. ب ــکي، محمدامی 16. میرفندرس

ــراث فرهنگــي و گردشــگري کشــور. ــازمان می ــران: س ــي. ته ایران
ــارک چیتگــر  ــه مــوردی: پ ــط و طراحــی- نمون ــن ضواب ــژاد. 1388. دهکــده آرامــش تدوی ــی ن ــی، علیرضــا، و نســیم صحرای 17. میکائیل

ــط زیســت )15(4: 615-605. ــوژی محی ــوم و تکنول ــران. عل ته
18. نصر، سیدحسین.  1385. دین و نظم طبیعت. ترجمه ی ان شااله رحمتی. تهران: نشر نی.

19. نعیما، غالمرضا. 1386. باغ هاي ایران. تهران: انتشارات پیام.
20. نقــره کار، عبدالحمیــد. 1387. نســبت مکتــب اســالم بــا فلســفه هنــر و زیبایــی و آثــار هنــری. نشــریه ی بیــن المللــی علــوم مهندســی 

.122-111 :)6( 19
21. نیکبخت، علی. 1383. پزشکي در منظر سازي نوین: باغ هاي شفابخش. باغ نظر 1)2(: 82-79.

ــران و ترکســتان. ترجمــه ی واحــد پژوهــش و ترجمــه مهندســان  22. هــردوک، کالوس. 1990. ســاختار شــکل در معمــاري اســالمي ای
مشــاور بانیــان. ترجمــه ی محمــد تقــي زاده مطلــق. ویرایــش محمدرضــا نســرین. 1376. انتشــارات بــوم.
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Abstract

Background: Abundant studies have shown that, spending and attending long-hours 
in health centers is regarded as a stressful experience for patients, visitors, and staffs. 
Therefore, many researchers have considered and noticed using the nature in health centers 
as an approach to decrease environmental stresses and improving the environment quality. 
Their findings denote the issue that using landscape and creating the possibility to access 
the nature for users of health centers can provide a calming environment and also would be 
effective in patient’s improvement process. 
Objectives: Now in the present study, in order to emphasize the use of nature in the country›s 
health centers and to have a more profound look to the issue, role of the nature in human›s 
healing and its reason, have been investigated using Islamic resources and by applying 
a descriptive-analytic method. Then, to provide a practical approach the possibility of 
implementing Persian garden pattern, as a healing garden in hospitals, has been evaluated. 
Methods: At first, comprehensive characteristics of a healing garden in hospitals were 
explained and then by reviewing and analyzing the related scientific literatures, conformity 
of these characteristics to a Persian garden pattern were investigated through two 
approaches. 1- Description and analysis of the existing library documents
 2- investigation of the experts’ attitude through a questionnaire.   
Results: In the research findings, the effect of nature on human’s health according to the 
Islamic sources was described and the causes of these effects were also mentioned. In 
the Islamic sources, abundant literature emphasizes and focuses on the positive effect of 
nature on human’s health; and use of it for human’s healing is theoretically a proper issue. 
Thus, relationship with nature can play a positive role by guiding the internal sources of 
treatment in human, along with the medicine (external treatment sources). Findings of 
the present study indicate that this effect may be due to some reasons such as a common 
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origin and existential domains and also stimulation of human’s powers and senses. Therefore, 
if human’s five senses emphasized in designing, effect of the nature on human’s health would 
be more effective. 
Healing gardens are those gardens which do not only have aesthetic function, but also due to the 
association they make with users, they lead in healing of physical and especially mental patients 
and at a higher level, they prevent from illness in the human. According to article reviews, the 
following nine features can be mentioned as the characteristics of a healing garden in hospitals:
1. Providing access to the nature and interaction with it
2. Creating an opportunity for selection, privacy and experience in having control over affairs 
3. Creating an environment for getting together and social interaction
4. Creating a space for physical activity (walking)
5. Meeting others
6. Silence and being away from mechanical and machine noises 
7. Peace and security
8. Readability  
9. Creating positive and clear features 
Comparative study of the pattern of Iranian gardens with the above-mentioned features was 
performed; based on the evaluation of the existing documents, Iranian garden is an appropriate 
pattern to be applied in design ideas of healing gardens in hospitals.
Subsequently, experts’ views in this regard were investigated. According to the experts’ view, 
the most important result of this section of the study is the high level conformity (90/13%) 
of the Iranian gardens to the characteristics of a healing garden. The highest percentage of 
conformity related to the readability feature (98/2%) that distinguishes Iranian gardens from 
other patterns such as Japanese gardens.  
According to the experts, after readability, “providing the accessibility to the nature and 
interacting with it” is the most important feature of the Iranian gardens in the present study. The 
reason for this may be the profound association of the Iranian gardens with plans and water, 
stimulation of all human’s senses by environmental factors, thoughtful selection and planting 
of flora. 
In this study, two features of “creating an opportunity for selection, privacy and experience 
of having control over affairs” and “peace and security in Iranian gardens” had the lowest 
percentage of conformity (78/2 and 77/4%) based on the experts’ view. Of course, in general, 
higher than 75 percent of conformity indicates a high capability in providing the intended feature; 
but the percentages of these two features being lower than other features can be attributed to the 
orthogonal geometry, symmetry and high readability of Iranian gardens. In a regular geometric 
pattern, there is a lower spatial diversity compared to what is observed in non-artificial nature 
or Japanese gardens. With respect to the high readability and clarity of the Iranian gardens, 
fewer cozy and far from public sight spaces have been formed; and generally speaking, there 
are fewer private areas to be chosen by users. 
Discussion: Now, if it is decided to apply the pattern of Iranian gardens with a healing function 
in medical centers, in order to enhance the efficacy and efficiency of a garden, the designers are 
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required to improve private areas and provide users with more spatial diversity for selection 
with committed innovation and adoption of thoughtful solutions. Moreover, the interested 
people and researchers can investigate reinforcement and improvement of the two features of 
“private areas” and “spatial diversity” in Iranian gardens as a useful research issue. 
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