
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.
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 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

صفحه  89 در  باغ کتاب  طراحی قسمتی از رساله

 در قالب ورد:

 

 راهبردي باغ کتاباهداف 

 باتوجه به مباحث مطرح شده در زمينه طرح مسئله اهداف زيردر نظر مي باشند.

 رتباط حضوری مخاطب با کتاب در محيطی مفّرح و آرام؛.ا

 ايفای نقش به عنوان يک هماهنگ کننده در فرآيند توليد و انتشار؛. ۲

 ارتقای استانداردهای توليد و نشر؛. ۳

 کنندگان نشر؛ليدکنندگان و مصرفافزايش تعامل تو. ۴

 های حوزه نشر؛ها و فناوریترويج نوآوری. ۵

 المللی به منابع اسالم و ايران و انقالب اسالمی؛دسترسی مخاطبان بين. ۶

 المللی کتاب. حضور مؤثر و آبرومند در فضای بين. ۷

 . ايجاد اشتياق بيشتر برای مطالعه 8
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 . افزايش کتاب و کتاب خوانی9

 

 

تشويق وايجاد انگيزه هاي مردم براي شرکت در چنين مراکزي از طريق خلق 

 فضاي گفتگو و کتابخانی براي همگان 

انتقال و تفهيم اهداف فرهنگي واجنماعي خودشبطور ملموس وقابل اثر در 

 جامعه ومحيط از طريق جنبه هاي کارکردي 

وتداوم اصول پذيرش وجذب مفاهيم واستعدادهاي جديد امروز از طريق حفظ 

 وارزشهاي ماندگار در سطحي ملي وفراملي 

تعريف و تفکيک حوزه هاي فعاليتي وبرقراري رابطه اي صحيح بين گروه هاي 

 جمعيتي از طريق ارائه نظم فضايي وکارکردي .

ايجاد انگيزه براي احداث و خلق فضاي هاي مشابه در ساير نقاط کشوراما بعد 

ساختار عناصر فرهنگي و بايد مسئله رااز  از مبحث راجع چگونگي نگرش به

ديدگاه معماري دوباره بازسازي کرد وبعد با همان جمع بندي به موضوعات 

 پرداخت .

 

 تعريف باغ کتاب

باغ کتاب مجموعه ايی فرهنگی علمی تفريحيست که بازديد کنندگان با استفاده 

ز نهفته است از مواهب طبيعی و امکانات خاص و آرامشی که در محيط اين مرک

 به درک بيشتر مفهوم کتاب بپردازند 

اين مرکز می تواند کتابخوانی را از محل های کالسيک کتابخانه جدا و آن را 

به بدنه شهری الصاق نمايد تا استفاده کنندگان با شور و اشتياقی مضاعف به 

 .سوی اين مهم روانه گردند 

 ؟باغ کتاب چيست

و مجموعه هايی ساختمانی  زرگ از فضاهای سبزباغ کتاب متشکل از محوطه ايی ب

و نه به صورت بافت متراکم که در اين ساختمانها استفاده کنندگان از هم جدا

به طرق مختلف به کتاب دسترسی خواهند داشت در اين مجموعه که درياچه ، 

مسيرهای کتابخوانی که در آن تابلوهايی درست شده از صفحات کافه کتاب  ، 

 .وجود خواهد داشتکتاب هستند 



 

 

مسئله تفرج در باغ کتاب با تفريح در پارک و محلهای بازی و سرگرمی کامال 

متغيير است لذا در باغ کتاب ضوابط خاصی برای کتابخانها و آرامش محيط و 

 .استفاده کنندگان اين فضاها وجود خواهد داشت

 ضرورت طراحی

هميت آن در جامعه به با تغيير نگرش مردم جامعه به علم در قرن حاضر و ا

طور قطع وجود باغ کتاب بزرگ و مجهز با مقياس کارکردی شهری و حتی 

فراشهری، با توجه به موقعيت شهر تهران، برای تأمين نيازهای عملی، فرهنگی 

و ... اقشار مختلف، الزامی است. لذا برای دولتمردان ارتقا سطح آموزش 

 ب افتادگی رها گرددعمومی مردم امری اجباريست تا کشور از عق

اما با توجه به نياز جامعه امروز که تقويت فرهنگ مطالعه در ميان توده 

مردم است، شايد بهتر باشد عالوه بر تجهيز هر چه بيشتر کتابخانه تخصصی، در 

فکر ايجاد باغ کتاب هايی با فضايی هماهنگ و آميخته با فضاهای شهری با 

زندگی روزمره توده مردم به منظور ترويج استفاده از تناسبات باغ ايرانی و 

 فرهنگ کتابخوانی باشيم. 

 

باغ در فرهنگ ايرانی، نمايد پيوند انسان متمدن با  ؟کتاب« باغ»چرا 

طبيعت، محّل آرامش و تأمل، و گوناگونی و رنگارنگی بوده است. کتاب به 

دآگاهی های سنتی فرهنگ، از يک سو با آرامش و تأمل و خوعنوان يکی از حامل

تالزم دارد و از ديگرسو به لحاظ کثرت و گوناگونی موضوعات و عناوين، با 

گونی. آرامش و در نتيجه تأمل و تفکر در پيوند با طبيعت رنگارنگی و گونه

آباد به اقتضای طبيعت آنها و نيز های عباستپه .شودگيرد و بارور میشکل می

ای از معماری گيری در آن، آميزهشکلهای فرهنگیِ شکل گرفته يا در حال مجموعه

اندازهای طبيعی شامل تچه و گياه و آب است. باغ کتاب همچون مدرن و چشم

ها قرار دارد الزم است که در هماهنگی کامل با فضای نگينی در ميان اين تپه

 .کلی آن باشد

در دنياي علم و دانش امروز و در عرصه فن آوري پيشرفته فردا، بحث گردآوري 

و ارائه اطالعات جديد و تازه ، مسئله اي است كه بي شك بايد به آن پرداخته 

 شود.

دانش بشري هر روزه با انبوهي از اطالعات نو و اختراعات تازه روبرو است و 

 همه اين دستاوردها بگونه اي شايسته ، نياز به دسته بندي و ذخيره دارند.



 

 

انقالب اطالعاتي علوم مختلف در  ، همراه۲2با شروع عصر جديد و در اوايل قرن 

شاخه هاي گوناگوني دسته بندي شدند و با شاخه شاخه شدن دانش بشري، نياز به 

ذخيره و بازيابي اطالعات بيشتر احساس شد، بر اساس اين نياز، علومي چون 

ارتباط شناسي، ارتباطات و علوم مديريت و تجارت اطالعات پا به عرصه فرهنگ 

 بشري گذاشتند.

صل تالش دانشمندان اين رشته ها بوجود آمدن شبكه هاي رايانه اي و دستيابي حا

 به تئوريها و نظريات نويني در رشته ارتباطات و اطالع رساني شد.

كشور ما نيز بعنوان عضوي از جامعه بين المللي، در صورتي كه بخواهد فرهنگ 

و پيشروي دنيا غني گذشتگان خود را حفظ كند و در عين حال با دانش گسترده 

امروز هماهنگ گردد، چاره اي جز ارزش نهادن به مسئله اطالع رساني چه در بعد 

اجتماعي و چه در بعد علوم اختصاصي ندارد . و كتابخانه ها با تعريفي كه 

امروزه از آنان مي شود ، فارغ از عنوان و مكانشان بعنوان جايگاهي براي 

كتب و مجالت( و در سطح بين المللي )با  دسترسي به دانش بشري در سطح ملي )با

شبكه هاي الكترونيكي( يكي از بهترين پاسخ ها به نياز امروز جامعه در حال 

رشد ايران خواهد بود تا با مدد اطالعات و دانش انديشمندان در جاي جاي اين 

 كره خاكي، فردائي روشنتر را براي ايرانيان رقم بزنيم.

 مي در دراز مدت ـ باالرفتن سطح فرهنگ عمو1

 ـ ايجاد يك منبع اطالعاتي ، به منظور خدمت به دانش پژوهان و دانشجويان ۲

ـ طراحي كتابخانه امروزي با توجه به حضور رسانه هاي جديد و توجه به ۳

 1مطرح شدن گونه جديد كتابخانه يعني كتابخانه چند رسانه اي . 

 بر تصور فضايي جديد  ( شناخت تاثير شيوه هاي جديد انتقال اطالعات1ـ۳

  فرهنگ

  فرهنگ به عنوان یک نیاز ضروری جامعه :

فرهنگ و امور فرهنگی در شکل پيچيده و تکامل يافته امروزی، نيازها و ملزوماتی 

دارد و اين نوشتار در صدد توضيح و تشريح نيازهای فيزيکی کالبدی فعاليتهای 

مچون تلويزيون و راديو امواج فرهنگی است. اگر چه امروزه وسائل ارتباط جمعی ه

فرهنگی خود را همه روزه داخل خانه ها انتشار می دهند ليکن بسياری از امور 

فرهنگی تنها در مکانهای مخصوص به خود صورت می پذيرد. مکانهايی همچون 

                                                           
 



 

 

کتابخانه ها، سينماها، تئاترها امروزه جزء فضاهای قطعی يک مجموعه شهری در 

کز و مجموعه های فرهنگی نسبت به رسانه های گروهی در آمده و مزيت عمده مرا

آن است که فرد ابتدا احساس عالقه کرده و سپس اراده می کند و به يک مرکز 

 فرهنگی برای مشاهده و يا انجام يک کار فرهنگی می رود. 

 

 :  تعریف فرهنگ

در زبان پهلوی و پارسی دری معنای فرهنگ جزئی بود از مفهوم وسيعتری که 

کنون برای آن می پنداريم و بيشتر شامل آگاهی از هنرهای معمول، علوم ا

متداوله زمان، حکمتها و اندرزها و راهنمايی های اجتماعی ، آداب مقبول زمان 

در تمدن اسالمی نبود « ادب » و اطالعات عمومی می گرديد، ولی بی شباهت به 

موختن است و به همين فرهيختن مصدر فرهنگ نيز به معنای ادب و هنر و علم آ

 در متنهای پهلوی به معنای آموزشگاه بکار رفته است. « فرهنگستان»دليل واژه 

در کتاب فرهنگ ابتدايی از فرهنگ ، نموده است، « ادوارد بانت تايلور » 

 مناسب ترين تعريف می شود و عبارت است از : 

آرمانها، دانشها،  فرهنگ يا تمدن ، کليت همتافته باورها ، فضائل و ارزشها ،»

هنرها و فنون ، آداب و اعمال جامعه و مشخص کننده ساخت و تحول زندگی يک ملت 

 «است.

 :  ویژگی های فرهنگ -

فرهنگ شامل زندگی جمعی و ارزشهای موجود در حيات يک ملت است. مجموعه ای از 

شها سنتهای زنده و تاريخی و اعتقادات است. مسلم است که در مرحله نخست ، ارز

هستند که جوهر فرهنگ را تشکيل می دهند و ما را به درک بهتر شيوه رفتاری 

 هدايت می کنند. 

 برای فرهنگ ویژگی هایی قائل است : جامعه شناسی فرهنگ 

 همواره در حال تغيير است.  -1

 تغيير و تحول فرهنگها ريشه در شرايط بيرونی و درونی آنها دارد.  -۲

 نوع رابطه بين آنهاست. عنصر اساسی در تحول فرهنگها  -۳

 بين فرهنگ و جامعه رابطه ای دو سويه وجود دارد.  -۴



 

 

  باغ کتاب، شناخت ، موضوع و معیارها و پیشینه مرتبط با موضوع

 باغ ایراني چیست؟ 

باغ ايراني نتيجه تالش انساني در ايجاد محيطي مساعد با عناصر طبيعي در 

ها و شاخص هاي بي شمار ذاتي و  گستره طبيعت است. عناصر طبيعي بر اساس داده

پنهان خود به وجود مي آيد. مشاركت عناصر در تركيب و ايجاد محيط مساعد، هر 

چند مشروط عوامل مشخص به خود مي باشد، در كل اتفاقي است؛ يعني، رويدادي 

است بدون قصد انساني كه بدون نظم معيني رخ كرده است. تكرار اتفاق ها طبيعت 

اما انسان، در شكل دادن به محيط مساعد جاي اتفاق را به  را شكل مي دهد،

خواست پديده اي است تاريخي، بنابر اين، متغير و هدفمند  .خواست تبديل مي كند

خواست به مثابه اداره آگاه با هدف دگرگون كردن محيط نامساعد در ايجاد  .است

ن اش، به طور باغ متكي به قدرت و تصميم، مهارت، دانش و پاكي روان سازندگا

هدفمند، تابع وضعيت طبيعي، عمل مي كند.طبيعت با تمام قدرت و توانايي اش 

تمام شرايط ضروري هستي را آماده كرده، و در آن شرايط ضروري عوامل قاطع در 

 .فرايند ظهور پديده ها و همچنين شكل يابي زندگي و محيط زيست در كار مي باشد

باز توليد طبيعت نيست، لكن عوامل قاطع  بنابر اين، باغ ايراني به مثابه

واقعيت هاي ناپيداي طبيعت را به كار مي گيرد. و نظم الزم را در طبيعت بدون 

نظم به وجود مي آورد. فضاي باغ توأماني از شكل عيني و شكل حسي است، باغ 

در شكل عيني به طور كالبدي قابل مشاهده است و يا قابل تأكيد است و در شكل 

فرايند ابتدايي تأثير مستقيم شي هاي متعلق به واقعيت روي اندام هاي  حسي از

دانشي شكل  -حسي انسان وارد فرايند مركب ادراكي شده و در حوزه عمل شناختي

 -عيني و شكل حسي به وحدت مي رسد و كنش مقابل آنها بر مبناي عمل اجتماعي 

دهنده فضاي باغ را تاريخي انسان كشف مفاهيم ناشناخته و حالت هاي الهام 

ميسر مي سازد. در باغ ايراني نهايت مادي به بينهايت معنوي ارتقا مي يابد. 

از ميان نمودها و وجودهاي متنوع و بي پايان طبيعت، به مثابه واقعيت عيني 

خارج از شعور و مستقل از آن عناصري چون آب، خاك، گياه، نور و حتي جريان 

 .مي آيند هوا)باد( در ايجاد باغ به كار

باغ تا آنجا كه ممكن است ساده و روشن شكل مي گيرد و ابهامي مادي در رابطه 

براي ترتيب دادن و ايجاد فضاي باغ ايراني،  .انسان و فضا باقي نمي گذارد

براي داشتن روشني)وضوح( رياضي به كار گرفته مي شود و زير ساختار هندسي 

باغ ايراني با حصاري در شكل  .گيرد فراگيري در تركيب بندي باغ اساس قرار مي

مستطيل محصور مي گردد با محورهاي عمود بر هم و موازي با اضالع حصار تقسيم 

بندي مي شود و شكل يابي نظام استقرار )سازمان فضايي( باغ زمينه هندسي 



 

 

مربوط به ديگر نظام ها، از جمله آبياري نظام، نظام كاشت، نظام معماري و 

م مي گردد.در نظام استقرار دو محور اصلي عمود برهم باغ را نظام منظري فراه

به چهارقسمت اصلي تقسيم مي كند. تقسيم بر چهارشدن داراي بار تاريخي طويلي 

است و شكل بارز خود را در اشاره آب از باغ عدن خارج مي گردد از روز ازل 

چهار نهر  نشان مي دهد. باوري نيز بر آن است كه زماني كه چهار محور اصلي،

آب اصلي، چهار رديف درختان سايه گستر اصلي و چهار راه اصلي مكاني را به 

چهار قسمت تقسيم مي كند. واژه چهار باغ به ميان مي آيد.محور اصلي در ميان 

باغ سراسر طول را مي پيمايد و جايگاه ورودي، كوشك و خانه مسكوني را به طور 

باغچه ها و پياده راهاي اصلي نيز در  عمده معين مي كند. نهرها و حوض ها و

طول محور اصلي قرار مي گيرد. در دو طرف محور اصلي كرت هاي ميوه تا ديوار 

جانبي حصار ادامه دارد. ديگر ابنيه مورد نياز باغ براي مخدوش نكردن فضاي 

باغ در بخش خارجي حصار قرار مي گيرد. نظام آبياري در تشديد نظام استقرار، 

ري مي كند. آب، در شكل مادي و در شكل مظهري خود، براي باغ، روح باغ را يا

و روان مي آفريند.نظام گياهي، نظام منظري توأم با نظام استقرار و نظام 

آبياري شكل باغ، را در طبيعت به برداشت عيني، تعريف مي كند. حس نظم، تقارن، 

پاكيزگي از نظام ضرب، هماهنگي از نظام استقرار، حس طراوت، تأللو، رواني، 

آبياري، حس سايه روشن، نسيم، خنكي و رنگ آميزي از نظام كاشت، القا مي شود 

و تمامي اينها، در فرايند استنباط ذهنيات از عينيات قرار مي گيرد. و زمينه 

درك و فهم باغ ايراني فراهم مي شود. بدين صورت است كه باغ، فضاي آرامش و 

 .ريف مي شودآسايش و محل غور و انديشه تع

 باغ ایراني كجاست؟ 

دراين بخش باغ ايراني از بدو ايجاد تازماني كه به تكامل چهارباغ مي رسد، 

و راه تنوع را طي مي كند، بر مبناي جغرافيايي ، از آندلس تا كشمير، به 

ويژه در بخش فالت ايران، به طور نمونه، معرفي مي گردد.در اين معرفي، حس 

ترين ويژگي باغ ايراني مطرح مي شود. باغ ساز ايراني  مكان به مثابه عمده

در ارتباط با مختصات محيط زيست محل و الگوي زمين مورد نظر را انتخاب مي 

كند. در اين مورد، براي نمونه، باغ شاهزاده ماهان، كه ممتازترين حس مكان 

ه را در شكل گيري آن باغ دارا مي باشد، نمايش داده مي شود. در آنجاست ك

تناسب كشيده باغ )تقريباً طول سه برابر عرض( در گستره بياباني دهكده تيگران 

ماهان با قرار دادن ديد قله سفيد كوه جوپار، از يك سو، و ديد دشت وسيع 

تيگران، از سوي ديگر، در طول محور اصلي باغ به مثابه نقطه هاي فرار منظري 

 .ني، را به نمايش مي گذاردحس مكان، به مثابه عمده ترين ويژگي باغ ايرا



 

 

 

 شناخت باغ ایرانی

 باغ ایرانی      

شکل باغ در ايران از ديرباز تا کنون با نوع اقليم و ميزان آب هر منطقه تناسب »

داشته است. پديده باغسازی از زمانهای پيش از تاريخ در کشورمان وجود داشته و 

شوش و ساير نشانه های بدست  نقوش برکه، آب و درختزار بر روی سفال پيدا شده در

آمده نمايانگر اهميت باغ در زندگی مردم خو گرفته با خشکی کوير و سوزندگی  

خورشيد در سرزمين کهنسال ما می باشد . ايرانيان بسيار پيشتر از ساير اقوام 

و ملل پی بردند که باغ سازی اساس کشاورزی است ، و نيکوترين شيوه های باغ 

 دست آورده بودند .ان های ديرين بهسازی را هم از زم

در مقاله مفصلی که درباره باغهای ايران نگاشته است به « ويکتوريا سکويل وست»

ای سفالی که توسط پروفسورهرتسفلد در سامره کشف شده اشاره نموده و می کاسه

سال ۲222در اينجا کاسه ای سفالی به دست آمده که تصور می رود مربوط به »نويسد:

از ميالد باشد و روی آن جويهای متقاطعی است که چهار قطعه باغ را نشان می قبل 

به هر حال اين طرح همان طرح رسمی «. دهد و در هر قطعه يک درخت و يک پرنده است

و عمومی باغ است که ايرانيان از زمان کوروش تا به امروز به کار برده اند و 

ده که از کيفيتی عرفانی سرچشمه در حقيقت طرح هندسی تمام باغهای ايرانی بو

ها در تصور عالم وجود و تقسيم آن به چهار منطقه گيرد، که همان اعتقاد آسيايیمی

 بزرگ آنها را از هم جدا می کند. ٔ است که معموالً چهار رودخانه
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