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 چکيده
براساس انديشه رايج، باغ ايراني در سراسر تاريخ يک هويت ثابت و تداوم يافته دارد، ولي بررسي هاي دقيق تر تمايزات کالبدي بارزي را بين 
نخستين باغ های ايراني )باغ پاسارگاد( و باغ های دوران اسالمي نشان می دهد. به نظر مي رسد اين تفاوت ها ريشه در انديشه ها و آرمان های 
پشتوانه آنها داشته باشد. اين تحقيق درصدد بررسي اين تفاوت ها در کالبد و انديشه و نيز تحقيق در مباني متفاوت نظري عامل اين تمايزات 

کالبدي است.
هدف اين تحقيق آن است که نشان دهد باغ ها پيش از آنکه تجلي اقليم و ادوار تاريخي باشند، جلوه انديشه ها و باورهاي آدميان بوده و 

ساختار کالبدي باغ ها با تغيير انديشه ديني )آرمان ها و باورها( دچار تحوالت شگرف شده است.
براي دستيابي به هدف فوق، با بهره گيري از روش پديدارشناسانه )مصداق به مفهوم( تمايزات باغ پاسارگاد با باغ های دوران اسالمي مورد 

بررسي قرار مي گيرد و تالش مي شود تا با استناد به انديشه هاي فکري دو مکتب پيش و پس از اسالم، ريشه اين تفاوت ها تبيين شود.
براساس يافته هاي اين تحقيق مهم ترين تمايزات کالبدي : 1( سازمان دهي تقسيمات در پالن باغ، 2( نمادپردازي حرکت آب و 3( شيب بندي 
زمين و مکانيابي کوشک قابل معرفي است. درطراحي باغ اگرچه شرايط زمين بسيار تعيين کننده است، ولي طراحي مسيرهاي آب، جايگاه 
کوشک و چشم اندازها مي تواند کاماًل آگاهانه، نمادين و معناگرا باشد. در سه مقوله فوق عامل معناگرا نقش بارزتري نسبت به عامل زمينه اي 

دارد.
به نظر مي رسد اين تمايزات کاماًل جنبه نمادپردازانه داشته و ريشه در الگوهاي بهشت آرماني در هر مکتب دارند. در اين تحقيق تالش شد 
تا بخش قابل مالحظه اي از اين تفاوت ها با بهره گيري از »توصيف رابطه آرماني انسان با طبيعت« در باورهاي دو مکتب، مورد شناسايي 

قرار گيرند.
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مقدمه
تاريخ  در  کهن  ادوار  از  معمارانه  فضاهاي  مهم ترين  از  يکي  باغ 
فضاي  اين  اجراي  و  طراحي  تاريخ،  گواهی  به  است.  بوده  ايران 
معمارانه مصنوع و طبيعي همواره مورد توجه پادشاهان و مردمان 
توسط  شده  بازسازي  طرح های  در  تنوع  است.  بوده  سرزمين  اين 
باستانشناسان نظير آنچه »مسعودي« در مقايسه طرح های بازسازي 
است  آورده  هخامنشي  و  آشوري  بابلي،  مصري،  باغ های  از  شده 
در  عناصر  از  برخي  حفظ  نيز  و   ]170-116-109-107  :1388[
دورههاي خاص به ويژه سه رکن آب، گياه و ساختمان که سه جزء 
ثابت همه باغ ها هستند و در هر فرهنگ به گونه ای خاص به آنها 
پرداخته شده است، نشان از ظهور انديشه هاي اسطوره اي و ديني 

در طراحي باغ های ايراني داشته است. 
درمورد نحوه طراحي و شکل دهي باغ ايراني تفسيرات گوناگون و 
بسياري وجود دارد1. بررسی های صورت گرفته علل شکل گيري باغ 
را در طيفي از الزامات کالبدي و اقليمي، اقتصادي، سکونتي و... تا 
تأثير تفکرات اساطيري، اعتقادي و آييني دربرمي گيرد. تالش شده 
مورد  مقاله  در خالل  گونه ای گسترده تر  به  ديدگاه ها  اين  تا  است 
بررسي قرارگيرد. اين بحث همچنان محور بحث های جديد بوده و 
درحال بررسي است2. در اين ميان آنچه که بيش از همه و مقدم بر 
ساير عوامل مورد توجه قرار مي گيرد، مباني نظري و انديشه هاي 
عنوان  به  ايراني  باغ های  شکل گيري  بر  که  است  دوره  هر  ديني 

بهشت عيني و زميني همواره اثرگذار بوده است.
معماري  بر  گسترده اي  تأثير  آن  منابع  مجموعه  و  اسالم  مکتب 
معماري  تحليلي  و  تطبيقي  بررسی های  است.  داشته  زمين  ايران 
نيايشگاه ها، خانه ها، شهرها و... در دوره هاي پيش و پس از اسالم، 
اثرات ورود اسالم و تأثيرات شگرف اين مکتب بر انديشه معماران و 
طراحان را به خوبی نشان می دهد ]نقره کار، 1387 : 509-397[. اما 
تاکنون تحقيقي که اثرات مکتب اسالم را بر تغيير طراحي باغ های 

ايراني نشان دهد، صورت نپذيرفته است.
 با توجه به انديشه هاي رايج که الگوي باغ ايراني را از ابتداي تاريخ 
شکل گيري باغ های ايراني تا به امروز يکي دانسته و بدون تغييرات 
چشمگير بر يک اساس مي دانند الزم است تا با نگاهي موشکافانه 
و دقيق تر اين مسئله مورد بررسي قرار گيرد و تحوالت باغ بهشت 
ايراني تحت تأثير انديشه هاي ديني بيان شود که به نظر مي رسد 

خود مؤثرترين عامل در شکل دهي به طرح باغ ها بوده است.
در  ديني  تفکرات  تأثير  تبيين  جهت  در  است  تالشي  حاضر  متن 
در  گرفته  صورت  تحوالت  بررسي  و  ايراني  باغ های  شکل گيري 
با  منظور  بدين  اسالم.  از  پس  و  پيش  ايراني  بهشت  باغ  طراحي 
حوزه  سه  در  اسالم  از  بعد  و  قبل  ايراني  باغ های  کالبدي  بررسی 
در  جستار  و  کوشک  موقعيت  و  آب  نمادپردازي  پالن،  تقسيمات 
انديشه هاي ديني دو مکتب، علل اعتقادي در شکل گيري باغ های 
هر دوره و مؤثر بر سه مقوله فوق بيان می شود. باغ ايراني پاسارگاد 
از آن شواهد  از اسالم است که  ايراني پيش  باغ  کهن ترين نمونه 

باستان شناسي و کالبدي باقی مانده است. اين باغ مهم ترين باغ دوره 
هخامنشي است که مي تواند به عنوان الگو تلقي شده و مورد تحليل 
بيشتري  تنوع  اگرچه  اسالمي  دوران  باغ های  مورد  در  قرارگيرد. 
کهن ترين  از  يکي  عنوان  به  را  کاشان  فين  باغ  ولي  دارد  وجود 
باغ در  اين دو  قرار  مي دهيم3.  باغ ها مورد مطالعه  و ريشه دارترين 
گستره زماني طوالني وجود داشته اند و زماني کافي براي تکامل و 
ظهور انديشه هاي متعالي را پشت سر گذاشته اند. فرضيه اول اين 
تحقيق آن است که تفکر رايج در ثبوت و تداوم شکل باغ ايراني 
مورد ترديد بوده و کالبد باغ بهشت ايراني تحت تأثير مباني نظري 
بعد از اسالم در سه حوزه فوق تحول يافته است. با تغيير تفکرات 
اين  در  شده  مطرح  حيطه  سه  بر  عالوه  کالبدي  تحوالت  ديني، 
اثبات  و  است که طرح  داده  نيز رخ  آن  ديگر  در جنبه هاي  مقاله، 
آن مجالي وسيع تر مي طلبد. معماري باغ بهشت ايراني در هر دوره 
کالبدي  تجسم  و  آرماني  بهشت  درمورد  زمان  انديشه هاي  بازتاب 

زيبا و فرح بخش بوده است.

شاخصه هاي کالبدي باغ پاسارگاد و مباني نظري آن
باغ  همچنان که مورخين قديم گفته اند کاخ های کورش در ميان 
بزرگ و انبوه از درختان گوناگون و دشتي چمن زار و خرم واقع بوده 
سيراب  مي آوردند،  پلوار  رود  از  که  متعددي  آبگذرهاي  توسط  که 
می شده است. اين محوطه سرسبز را بوستان پاسارگاد )باغ سلطنتي( 
نشان  را  ساختمان هايي4  تک  پاسارگاد  بناهاي  طرح  ناميده اند. 
می دهد که از چهار جانب باز و گشاده بودهاند و بنابراين محوطه 
ديدشان مي بايست چشمگير و خرم باشد. ازهمين روي، ميان طرح 
کاخ ها و نقشه آبنماهاي بوستان و خيابان های آن وابستگي دقيقي 

مشخص شده است.
به گمان ما شواهدي وجود دارد که نشان می دهد مباني کشف نشده 
از  ويژه  به  را  آن  که  دارد  وجود  باغ  اين  طراحي  پس  در  فراواني 
ايراني پس از اسالم متمايز مي سازد و اين باغ به عنوان  باغ های 
را  اين شواهد  باغ معناگرا هنوز کشف نشده است. مهم ترين  يک 

مي توان به قرار زير خالصه کرد :

•  سازماندهي تقسيمات در پالن باغ 
برخالف نظريه هاي رايج که باغ پاسارگاد را به عنوان اولين نمونه 
چهارباغ ايراني معرفي مي کند، براساس شواهد برجاي مانده، اين باغ 
از تقسيمات دو قسمتي در پالن برخوردار بوده و از باغي دو بخشي 

روبروي کاخ اصلي تشکيل شده است )تصوير1(.
بياني که ريشه بسياري از نظريه پردازی ها درباره هندسه باغ ايراني 
و الگوي چهارباغ بوده کاسه سفالي يافته شده در سامرا است. روي 
از  قبل  2000سال  به  مربوط  مي رود  تصور  که  سفالي  کاسه  اين 
ميالد باشد، جوی های متقاطعي ترسيم شده است که چهار قطعه 
باغ را نشان می دهد و در هر قطعه يک درخت و يک پرنده است 
]منصوري و حيدرنتاج، 1389: 22[. با توجه به بقاياي باستانشناسي 
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تصوير1. عدم حضور شواهدی از چهارباغ، تقسيمات دوبخشي در پالن باغ پاسارگاد با 
توجه به حفاري های باستان شناسي. مأخذ : استروناخ، 1379.

Fig1. Two divisions of the royal gardens of Pasargadae plan, Ac-
cording to archaeological excavations. This picture is not evi-
dence of Chahar Bagh. Source: Stronach, 2000.

تصوير2. دومين پالن ترسيمی استروناخ که تحت تأثير الگوی چهارباغ ايرانی متأخر، باغ 
پاسارگاد را نيز چهارباغ ترسيم کرده است. در محور جديد هيچ جويی مشاهده نمی شود و 

.Stronach, 1990: 174 : در شواهد باستان شناسی مؤيد ندارد. مأخذ
Fig2. The second plan has been drawn by Stronach .He was im-
pressed with the newly pattern of recent Iranian Chahar Bagh 
thus has drawn Pasargadae on this pattern. The new axis does 
not see any waterway, and the archaeological evidences do not 
confirm this. Source: Stronach, 1990: 174.

تصوير3. در راستای محور اصلی کوشک، در مسيرهای آبی باغ، هيچ اتفاقی از قبيل 
حوض ديده نمی شود و به نظر می رسد پيشنهاد الگوی چهارباغ استروناخ در اين مورد 

درست نباشد. عدم تأکيد بر محور اصلی از مهم ترين تمايزات اين باغ با باغ های دوران 
  earth.google.com. اسالمی است. مأخذ : عکس هوايی از باغ پاسارگاد

Fig3. In line with the main axis palace, on the waterways of the 
garden, is not seen any water or waterway or pool and seems that 
the Strounach Chahar Bagh suggestion is not true. Lack of em-
phasis on the main axis is important distinction between Pasar-
gad Garden and Islamic gardens. Source: Aerial photos of the 
Pasargad garden.earth.google.com.

شکل  تصور  براي  مبنايي  بتواند  نمونه  اين  نمي رسد  نظر  به  باغ 
نظر  به  موجود  شواهد  براساس  باشد.  پاسارگاد  باغ  براي  چهارباغ 
توسط  که  است  داشته  دوبخشي  تقسيماتي  پاسارگاد  باغ  مي رسد 
يک آبراهه در ميانه باغ ايجاد می شده است ]سکويل وست، 1346[.

»استروناخ« که در ابتدا گزينه دوبخشي را مطرح کرده بود به تدريج 
به دليل تناقض ايجاد شده با مفهوم چهارباغ، تسليم شده و حدس 
و احتمال بي پايه چهارباغ را مطرح کرده و مي گويد : بايد اعتراف 
کنم که در سال 1978 مرتکب اشتباه شدم و فقط براساس آنچه 
درباره قسمت های باقيمانده از آبگذرهاي سنگي مي دانستم، احتمال 
دورنماي طولي و مرکز را ناديده انگاشتم و حدس زدم که هسته 
باغ اندروني بايد از دو مستطيل کاماًل برابر تشکيل شده باشد که 
به وسيله مجاري متقاطع تقسيم شده اند )تصوير2(. مشخص است 
زمين  زدن  اثر شخم  در   6 و   5 3و  آبگذرهاي  مرکزي  امتداد  که 
نداشته اند.  اصاًل وجود  يا  و  رفته  بين  از  کلی  به  بعد  دوره هاي  در 
شک احتمال ديگر نيز وجود دارد که مجرايي سنگي محور طولي 
را تشکيل مي داده که آبگذر 3 و 6 را به هم مربوط می کرده است 

]استروناخ، 1370: 60[.
»منصوري« در مقاله نقدي بر الگوي چهارباغ اين احتمال را مطرح 
کرده که ممکن است استروناخ تحت تأثير واژه چهارباغ قرارگرفته 
لذا حکم بر چهارقسمتي بودن پالن باغ داده باشد در حالي که تکيه 
بر شواهد موجود نشان از دوقسمتي بودن پالن باغ دارد و سندي 
دردست نيست که احتمال شخم زدن زمين و از بين رفتن آب گذر 

را تأييد کند ]1389: 24[.
در اينجا برخالف آنچه که به عنوان چهارباغ و هندسه تشکيل دهنده 
آن شناخته مي شود، حوض در تقاطع اصلي محورها )حتي براساس 
از  و  نداشته  کليدي  نقش  استروناخ(  چهارباغي  تفسير  فرضيه 
تعبيه  آب  جوی های  مسيرهاي  تقاطع  در  که  کوچک  حوض های 
شباهتي  مي شود  سبب  اين  و  نيست  شواهدي  اينجا  در  نيز  شده 

به الگوي چهارباغ و حوض ميان آن در باغ فين نبينيم )تصوير3(.
به  توجه  با  پاسارگاد  باغ  بودن  چهاربخشي  در  موجود  احتمال 
و  مي دانستند  برزمين  بهشت  از  تصويري  را  باغ  که  اعتقاداتي 
متون  در  بهشت  بودن  چهارقسمتي  درخصوص  موجود  توصيفات 
تقسيم  بر  مبني  ايرانيان  اعتقادات  نظير  دارد.  وجود  ديني  کهن 
بهشت به چهارقسمت که معمواًل چهار رودخانه بزرگ آنها را از هم 
جدا مي کنند5 ]آربري، 1336: 403[. »آربري« اگرچه سند تقسيم 
چهاربخشي رودخانه ها را از انجيل نقل مي کند، اما هيچ شاهدي از 
انديشه ايرانيان در متون کهن ايراني ذکر نمی کند.6 به نظر مي رسد 
تقسيمات چهاربخشي  بيان  براي  قويتري  ابراهيمي سند  اديان  در 
وجود داشته باشد. همچنين در توصيف بهشت در اوستا از چهارطبقه 
به بهشت آمده  نام برده  شده است و در شرح سفر ويراف  در آن 
است7. ولي به نظر مي رسد ظهور چهارباغ بهشت ويراف در اوستا8  
نمي تواند ريشه اي براي باغ های چهاربخشي باشد. آن چهار   بهشت 
و  دارند  طولي  گوناگون  مراتب  که  طبقه اند  چهار  مرحله،  چهار  و 
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احتمااًل اگر بخواهند بازسازي شوند بايد باغي سه يا چهار مرحله اي 
)براساس متن ارداويرافنامه( ايجاد ميشده که چنين الگويي اگرچه 
اما هرگز  است9،  اسالمي هم مطرح  فيلسوفان  و  مفاهيم عرفا  در 
تجلي کالبدي نيافت. بهشت ارداويراف نامه سه طبقه مهم مربوط به 
تثليث نيکی های زرتشتي : گفتار نيک، کردار نيک، پندار نيک دارد 
و پس از آن طبقه حضور الهي را قرار مي دهد که مي توان به جاي 

چهارباغ آن را 1+3 معرفي کرد )تصوير4(.
در  متمايز  گونه ای  به  را  چهارگانه  تقسيمات  اين  اخير  تحقيقات 
تحقيقات  معاصر،  پژوهشگران  بين  در  ايراني جلوه گر مي بيند.  باغ 
ايشان نظريه  بازخواني »ارشادالزراعه« توسط  »مهوش عالمي« و 
ديگري را در زمينه الگوي چهارباغ مطرح مي کند که بر تک محوري 
بودن باغ و طرح چهارباغ تأکيد دارد و نه دو محوري بودن آن. اين 
محقق ضمن تأکيد بر مفاهيم دوتايي در اعتقادات زرتشتيان مبني 
هماهنگي  پاسارگاد  باغ  بقاياي  با  جهان10)که  بودن  دوقسمتي  بر 
وقتي   : مي گويد  و  مي کند  مطرح  را  نظريه  اين  دارد(  بيشتري 
ارشادالزراعه را خواندم، به فکر افتادم شکل آنچه را توصيف شده 
است ترسيم نمايم. بعد از ترسيم شکل آن متوجه برخي تفاوت ها 
در تصور از چهارباغ گرديدم. به نظرم مي آمد اصاًل لزومي ندارد که 
در چهارباغ حتمًا دوتا محور وجود داشته باشد که همديگر را قطع 
تداعي کنند. درست است  را  بتوانند چهار رودخانه بهشت  تا  کنند 
اين  به  اما  مطرح مي شوند،  نمادينش  مفاهيم  به صورت  اينها  که 
صورت به نظر نمي رسد که اين نماد به اين شکل واقعي نزديک 
اشاره می کند.  ارشادالزراعه به يک شاهجوي  باشند. »هروي« در 
شاهجوي يعني جوي اصلي. او نمي گويد دو شاهجوي بلکه به يک 
دو  تقاطع  بايد حاصل  که چهارباغ  ديد  اين  دارد.  اشاره  شاهجوي 
را  چهارباغ  مفهوم  ارشادالزراعه  اما  شده،  گفته  بسيار  باشد  خيابان 
خيلي ساده بيان می کند. چهارباغ يعني باغ بزرگ؛ مسئله عدد چهار 
در چهار باغ مثل عدد چهل در چهل ستون است. لزومي ندارد که 
باشد. 4 و40 هر دو معني زياد و بزرگ مي دهد  حتمًا همان عدد 
]عالمي، 1385: 40-39[. با اين همه آن مسير اصلي که ارشادالزراعه 
ايراني وجود داشته و در محور اصلي  باغ های  مي گويد و در همه 
بايد باشد، در باغ پاسارگاد وجود ندارد و فقدان آن بدون  کوشک 
شک به مفهومي بازمي گردد که امروزه هنوز براي ما روشن نشده 
است. اساسًا به خاطر تاب داشتن زمين که در ادامه به آن اشاره شده 
است، چنين جويي نمي توانسته وجود داشته باشد و اين همه آگاهانه 
صورت  گرفته است. به نظر مي رسد جنبه قداست آب و گياه در اين 
باغ آنقدر باال بوده که مجالي براي نگرش زيباشناسانه به آنها )به 
ويژه آب( باقی نمی گذاشته است. نگرش قداست گرايانه به طبيعت 
احتمااًل سبب شده با نگرشي غيرمتکثرانه، به عدم ظهور جنبه هاي 
وحدت گرايي  از  اثري  امروزه  البته  باشند.  کرده  توجه  زيباشناسانه 
باقی نمانده است. اگر بين قداست گرايی هخامنشي و  باغ  اين  در 
آن مظهر وحدت  در صورت وجود،  باشد،  آن ضرورتي  در  وحدت 
احتمااًل در محور اصلي و در مهم ترين جاي ظهور آن بوده است. 

درعين حال اين پژوهش با توجه به عدم وجود شاهد باستانشناسانه 
و حتي يک مظهر بزرِگ وحدتگرايي و عدم نگاه زيبايي شناسانه به 
برخي مظاهر طبيعت )همچون آب( را برخاسته از نوع نگاه معنوي 

و قدسي آنها مي داند.
کهنتري  باغ های  در  حتي  که  است  اهميت  حائز  بسيار  نکته  اين 
زد.  مثال  را  با آب  از جلوهپردازي  ميتوان مظاهري  بابل  همچون 
آنچه که در اين باغ رخ داده منحصر به فرد و کمنظير است و هرگز 

در باغ های بعد از اسالم دنبال نشد.

• نمادپردازي حرکت آب
به سوي دشت  پلوار  رود  از  متعددي  آبراهه هاي  که  نيست  شکي 
داد  تشخيص  مي توان  زحمت  به  را  آثارشان  اما  بودند،  کشيده 
آب  اصلي  منبع  »استروناخ«  نظر  به  بنا   .]45  :1388 ]مسعودي، 
پاسارگاد در خارج از مجموعه قرار داشته و آب تزييني در جوی های 
کم عرض به ابعاد حدود 25سانتيمتر در جريان بوده و حوض هايی 
داشته  وجود  آنها  مسير  در  سانتيمتر   80 × ابعاد حدود80 ×80  به 
است که ممکن است براي رسوب و گل و الي جوی های کم عمق 
حوض  حتي  و  مرکزي  حوض  فقدان  آشکارا  باشد.  شده  طراحي 
اين  از  استفاده  احتمال  جلوي کوشک مشهود است. »مسعودي«، 
بر اساس  اما   : است  دانسته  مردود  کاماًل  را  آبياري  براي  جوی ها 
مدارک معتبر می توان به مسئله جدا بودن آب تزييني از آب مورد 
نياز براي آبياري مجموعه اذعان داشت. در باغ پاسارگاد آب تزييني 
جريان  در  دارند.  متفاوتي  مسيرهاي  کاربردي  آب  و  نمادين(  )يا 
آبياري باغ، آنچه مشخصًا در مورد کارکرد آب می توان عنوان کرد 
بگذرد  از مسيرهايي  بايد  آب  منظور  بدين  است.  باغچه ها  غرقاب 
لبه هاي حوض های  آورد.  فراهم  را  امکان  اين  که در حاشيه خود 
تزييني نشان می دهد که از آن براي غرقاب کردن باغچه ها و در 
نتيجه سيستم آبياري استفاده نمي شده و جنبه اسطوره اي داشته اند 

.]124 :1388[
درخصوص جنبه اسطوره اي آب در باغ ايراني نظريه هاي مختلفي 
وجود دارد که همگي داللت بر قداست آب و نقش برجسته آن در 

اعتقادات ايرانيان داشته است.11 
کنار  از  خروجی ها  که  دارد  خروجی  سه  و  آب  ورودی  يک  باغ،   
نهرها  حرکت  تقسيم بندي  مي رسد.  شهر  به  و  مي گذرد  کاخ ها 
تنظيم  جوري  شيب بندي  چه بسا  و  شده  تنظيم  حساب شده  بسيار 
از آب ايجاد شود )تصوير5(. عرض  بتواند چنين مسيري  شده که 
آبراهه ها حدود 25سانتيمتر است. به طوری که حتي نمي شود برخي 
در  قدم زدن  و  پاگذاردن  همچون  کارکردي-تفريحي  استفاده هاي 
آن را مطرح کرد. به نظر مي رسد از جوی های آب براي دستيابي به 
هندسه مورد نظر در باغ و دستيابي به نظام تقسيم دوتايي استفاده 
شده است و همچنين حضور آب در باغ را مقدس داشته با اين حال 
آب  قداست گرايانه  نظري  مباني  در  ريشه  جوی ها  کم عرضی  اين 
دارد. به طوری که آب نبايد آلوده شود12 و در معرض هوا قرارگيرد، 
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به همين جهت هرچه بيشتر در آبراهه هاي محدود و کم سطح جاري 
عدم  مي رسد  نظر  به  اما   .]101  :  1387 ]شاهچراغي،  است  بوده 
آنها  ويژه  مسيربندي  و  جوی ها  محدوديت  و  حوض ها  اين  وجود 
در اين باغ به اين صورت که آب به سمت کوشک رفته از مقابل 
آن حرکت کرده و دوباره از آن دور مي شود، به بنيان های نظري 
برمي گردد که هنوز براي ما کشف نشده باقيمانده است و به هرحال 
در  و  کاماًل دگرگون شد  بعدي  فرهنگي  با تحوالت  نيز  الگو  اين 

تاريخ باغ های بعدي هرگز تداوم نداشت.

• شيب بندي زمين و مکانيابي کاخ
کوشک ها  قرارگيري  موقعيت  و  زمين  شيببندي  تشخيص  براي 
جهت  به  توجه  با  است.  آب  حرکت  مسير  بررسي  روش  بهترين 
حرکت آب، کاخ در مرتفع ترين جاي زمين قرار نگرفته، بلکه زمين 
داراي دو جهت شيب است و کاخ ها در پايين ترين جاي شيب بندي 
باغ  گويي  اسالم13(  از  بعد  باغ های  عکس  )به  قرارگرفته اند  زمين 
نمايشي از عالم غيب و ملکوت بوده و کاخ شاه در پايين ترين جاي 
آن واسطه خدا و مردم است و آب از کنار قصر او به مردم مي رسد. از 
نکات عجيب زمين اين باغ که نمي تواند اتفاقي باشد، تفاوت شيب  
عرضي زمين در باال و پايين آن است )اصطالحًا زمين تاب دارد با 
توجه به مسير حرکت آب( و اين سبب مي شود که زمين در ميانه 
باشد )همان طور  مياني بي جهت  باشد و جوي  نتواند شيب دار  آنها 
که در باال نيز اشاره شد( و طبيعتًا فرضيه استروناخ مبني بر الگوي 
چهارباغ در پاسارگاد کم رنگ تر مي شود. حتي اگر چهارباغ را يک 
شکل مثالين بدانيم بدون شک محور اصلي از ضروريات اين شکل 
مثالين است که در اين نمونه هيچ ظهوري ندارد و به همين جهت 
حتي فرضيه الگوي مثاليِن تطابق يافته نيز در مورد اين باغ قابل 

پذيرش نيست.
بهشت  واالي  جايگاه  عنوان  به  از کوشک  باالتر  باغ  پاسارگاد  در 
داده شده  نمود  ايراني  بهشت  در  و  داشته  قداست  است. آب  بوده 
و با عرض کم جوی ها از آلودگي آن ممانعت به عمل آمده است. 
کوشک که جايگاه پادشاه است، واسطه بين مردم، آب و باغ بهشت 
به  پادشاه  وجود  به  اعتقاد  در  ريشه  مي تواند  موضوع  اين  و  است 
عنوان انسان کامل و جانشين اهورامزدا بر روی زمين باشد.14 اين 
شاخصه نيز از ويژگی های منحصربفرد اين باغ است که به نوعی 
بر تواضع شاه نسبت به بهشت و عالم غيب الهي و خود را پايين تر 
از بهشت طبيعت ديدن داللت دارد، نمونه اي که کمتر در الگوهاي 

بعدي مشاهده مي شود )تصوير6(.

بررسي تداوم يا عدم تداوم شاخصه هاي باغ پاسارگاد در 
باغ فين و داليل انقطاع

در  شده  طراحي  ايراني  باغ های  اولين  شمار  در  کاشان  فين  باغ 
زمان پس از اسالم است، بنابراين يک نمونه قابل ارزيابي از اثرات 
اسالم بر طراحي باغ های ايراني است.15 باغ فين )تصوير7( همانند 

تصوير4. در اوستا بهشت در ساختاری چهار )3+1( مرتبه ای به شکل فوق در سفر ويراف 
توصيف شده است. حکمای اسالمی همين ساختار را با تغيير جايگاه کردار و پندار )اليه 

يک و سه( پذيرفته اند. مأخذ : نگارندگان.
Fig4. In Avesta, paradise is described on the four levels structure 
(3+1) in Viraf trip. Islamic philosophers have accepted this struc-
ture but changed the position of thought and act (1 and 3 level). 
Source: Authors.

تصوير5. تنظيم مسير حرکت آب و ورود و خروج آن به نظر کاماًل نمادين می آيد. 
موقعيت کوشک به عکس باغ های دوران اسالمی در موقعيت خروجی آب قراردارد. آب 
در سه جوی موازی )a,b,c( در ميانه باغ با شيب و سرعت های متفاوت در يک جهت 

حرکت می کند. پالن ترسيمی استروناخ، ترسيم محور جديد به صورت خط چين. 
.Stronach, 1990 : مأخذ

Fig5. Path planning of water and entry and exit point of it, it is 
very symbolic. Palace’s position is on the water exit path against 
Islamic era garden. Water flows in three parallel waterways (a, b, 
c) in the middle of the garden with different slopes and speeds. 
The plan has been drawn by Stronach. Source: Stronach, 1990.

تصوير6. براساس مسير حرکت آب،کوشک در پايين ترين جای زمين قرار گرفته است. 
مأخذ : نگارندگان.

Fig6. According to water flow, the palace is at the lowest place 
on Earth. Source: Authors.
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بسياري از باغ های ايراني پس از اسالم، با محورهاي عمود بر هم ـ 
محورهاي اصلي و محورهای فرعي ـ تقسيم بندي شده و ديواري 
بسياري  جنبه هاي  از  باغ  اين  است.  کرده  احاطه  را  آن  پيرامون 
از بهشت را مجسم سازد. در عين  تأثير نمادپردازي قرآن  ميتواند 
حال تمايزات کالبدي مطرح در نوشتار حاضر را با الگوي باغ ايراني 

قبل از اسالم به خوبی تبيين مي کند.

• سازماندهي تقسيمات در پالن باغ
در طراحي اوليه باغ، حفظ تقارن اهميت ويژه اي داشته است. الگوي 
به  نقشه هاي موجود توسط مسيرهاي اصلي آب  باغ مطابق  اوليه 
چهار بخش تقسيم شده است و دو بخش باال و دو بخش پايين با 
يکديگر قرينه هستند. سازماندهي تقسيمات در اين دوره به الگوي 
قوي  آن  در  و محورهاي حرکتي  است  نزديک تر  مشهور چهارباغ 
به  ايراني  باغ های  پالن  تقسيم بندي  درخصوص  شده اند.  طراحي 
چهار قسمت تفاسير مختلفي وجود دارد. مباني بکارگيري هندسه 
بهشت  الگوي  تفسيرهاي  برخی  با  فين  باغ  پالن  در  چهاربخشي 

قرآني مطابقت دارد. 
- توصيف باغ بهشت در قرآن

دقيق ترين  با  حتي  کلي  توصيف  بر  عالوه  قرآن  در  باغ بهشت 
دو باغ  بهشت  کلي،  توصيف  يک  در  است.  شده  معرفي  جزييات 
بزرگ موازي با هم را يادآور مي شود که در هرکدام از اين باغ ها، 
دو باغ کوچک تر قرار دارند.تعداد کلي باغ های چهارگانه و باغ های 
کوچک تر يادآور طرح چهارباغ و مدوله شدن آن در باغچه هاي 

کوچک تر است )تصوير8(.
که  است  شده  وصف  بهشتي  چهارگانه  نهرهاي  کريم  قرآن  در 
اساس هندسي باغ ايراني به صورت چهارباغ )چهار نهر( و چگونگي 
معماري و مسير آب در آن است. در سوره محمد آيه15، اين چهار 
ذکر  شراب  و  عسل  شير،  زالل،  آب  از  نهرهايي  عناوين  با  نهر 
شده اند و در توصيف سفرنامه نويسان مشهوري مانند »ابن بطوطه« 
بازتابي  آن،  بهشتي  ايده هاي  و  اسالمي  سرزمين های  باغ های  از 

تصوير7.  پالن باغ فين کاشان. مأخذ : عمرانی، 1386.
Fig7. Plan of the Fin Garden in Kashan. Source: Omrani, 2007.

تصوير9. چهارنهر با جوشش از وسط و جريان به چهار سو در کاخ الحمراء. مأخذ : گروتر، 
.1375

Fig9. Four waterways that stream to the four sides in Alhamra 
palace. Source: Grouter, 1996.

تصوير8. سمت راست : فرضيه ای از شکل کلی چهارباغ سوره الرحمن )آيات46 و 62(؛ 
)دو باغ درون دو باغ( سمت چپ : شکل کلی تقسيم بندی باغ فين کاشان. اين فرضيه 

تاحدودی بامدل کلی چهارباغ ايرانی مشهور )به طور مثال باغ فين( قابل جمع است. 
مأخذ : نگارندگان.

Fig8. Right: The overall hypothesis of the Chahar Bagh in Alrah-
man chapter of the Quran (46&62); (two gardens in two gardens) 
left: The General form divisions of Fin Garden in Kashan. This 
assumption is somewhat to be collected with popular general 
model of the Persian Chahar Bagh (Garden of Fin, for example). 
Source: Author.

خاص داشته است ]1317: 34-406[. او به حديثي از پيامبر اکرم 
)ص( در تفسير سوره مذکور اشاره مي کند16 که براساس آن مي توان 
جريان آب در باغ و حرکت آن در چهار جهت را تمثيلي از چهار نهر 
بهشتي دانست که در باغ ايراني بکارگرفته شده است ]انصاري و 
محمودي نژاد، 1386: 44[. اين شاخصه اشاره به جوشش از وسط 
و حرکت چهار نهر متفاوت به چهارسو دارد که در برخي باغ های 
دوران اسالمي مثل کاخ الحمراء اسپانيا )تصوير9( به شکلی نمادين 

ظهور يافته است ]گروتر، 1375 : 416[.
- الگوي چهارباغ  بهشتي قرآن در سوره الرحمن

در قرآن در سوره الرحمن که به عروس قرآن مشهور است و بهترين 
به صورت  را  بهشت  ساختار  شده  مطرح  آن  در  بهشت  توصيفات 
چهارباغ با شکل ويژه »دو باغ درون دو باغ« معرفي کرده است. در 
اين سوره تقسيمات دوبخشي، گستردگي بيشتري دارد و بسياري 
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جدول1. تقسيمات دو بخشی سوره الرحمن. مأخذ : نگارندگان.

جدول2. تفاوت دو باغ اول و دو باغ دوم بهشت متقيان در قرآن. مأخذ : نگارندگان.

شده اند  معرفي  دوگانه  زوج های  صورت  به  هستي  بخش های  از 
برمي گردد الهي  و جاللي  دوگانه جمالي  به صفات  آنها  ريشه   که 

)جدول 1(. مهم ترين دوگانه هاي اين سوره عبارت است از :
تمايزات دقيق دو باغ اول و دوم به بهترين شکل در آيات سوره 
الرحمن بيان شده و مهم ترين اين تمايزات را مي توان در موارد زير 

معرفي کرد )جدول 2(. 17

• نمادپردازي حرکت آب
به گمان ما تمايز بارز بين نمادپردازي حرکت آب در پاسارگاد و باغ 
فين نشان از تفاوت ايده هاي اوليه آنها دارد و از آنجا که بين توصيف 
قرآني بهشت و باغ فين نزديکی های قابل توجهي مشاهده مي شود، 

تعبير قرآني در سوره الرحمندو گانه ها

ُذو الَْجاَلِل َواْلِْکَراِم )27(جمال و جالل وجه خدا

َيا َمْعَشَر الِْجنِّ َواْلِنِس )33(جن و انس )دو مخاطب اصلي خداوند( 

َربُّ الَْمْشِرَقْيِن َوَربُّ الَْمْغِربَْيِن )17(پروردگار دو مشرق و دو مغرب

ْمُس َوالَْقَمُر بُِحْسَباٍن )5(خورشيد و ماه الشَّ

َجُر َيْسُجَداِن )6(گياهان ساقه دار و بي ساقه َوالنَّْجُم َوالشَّ

َمَرَج الَْبْحَرْيِن َيلَْتِقَياِن )19(دو درياي تلخ و شيرين آميخته

ِمن ُکلِّ َفاِکَهٍة َزْوَجاِن )52(از هر ميوه اي دو نوع

َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َجنََّتاِن )46(دو باغ بهشت اصلي

َوِمن ُدونِِهَما َجنََّتاِن )62(دو باغ بهشت فرعي

تعبيردوباغ دومتعبيردو باغ اول

َتاِن )64(سبز انبوهَذَواتَا أَْفَناٍن )48(درختان پرتنوع يا پر شاخسارگياهان ُمْدَهامَّ

اَخَتاِن )66(دو چشمه جوشان و فوران کنندهَعْيَناِن تَْجِرَياِن )50(دو چشمه جاريآب َعْيَناِن نَضَّ

از هرميوه دونوع و هميشه در دسترس ميوه
و نزديک

َفاِکَهٍة َزْوَجاِن )52(

َوَجَنی الَْجنََّتْيِن )54(
اٌن )68(درخت ميوه- نخل و انار َفاِکَهٌة َونَْخٌل َوُرمَّ

بدون توجه به ديگران و تنها متوجه فرد حوريان
ْرِف )56(خاص )پاسخ غيرت زنانه( َقاِصَراُت الطَّ

پنهان از چشم ديگران

)پاسخ غيرت مردانه(

َخْيَراٌت ِحَساٌن )70(

ْقُصوَراٌت )72( مَّ

َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِريٍّ ِحَساٍن )76(پارچه هاي سبز زيبا و لطيف )زيبايي آشکار(بََطائُِنَها ِمْن إِْسَتْبَرٍق )54(آسترهايي از ابريشم )زيبايي پنهان(تکيه گاه ها

برتري ويژگي هاي جماليبرتري ويژگي هاي جالليجمع بندي

مي توان ريشه شکل اين باغ را در الگوي مثالين بيان شده در قرآن 
باغسازي ساساني هم  الگوي  از نظر دور داشت که  نبايد  دانست. 
شباهت هايی با الگوي باغسازي دوران اسالمي دارد و چه بسا برخي 
از ايده  ها به خاطر شباهت در الگوهاي مثالين آنها به تداوم الگوي 
ساساني انجاميده است.18 که البته هدف اين مقاله نشاندادن تمايز 
مباني اسالمي و هخامنشي بهشت ها و مظاهر آنها در باغ ها است. 
با اين توصيف مظاهر قابل توجهي از نهرها، حوض ها و... بهشتي 

در باغ فين قابل مشاهده است.
در  و  جرياني  جوششي،  آبشاري،  صورت های  به  فين  باغ  در  آب 
باغ  محورهاي  در  که  آب  مسيرهاي  دارد.  حضور  مياني  حوض 
حضور دارند چندان عريض نيستند، اما عرض آنها حدود2 تا 3برابر 
باغ مي گردند  اين جوی ها دورتادور  است.  پاسارگاد  باغ  جوی های 
)تصوير10(. آب در اينجا در نقطه اي ظاهر مي شود که بتواند سراسر 
تبعيت  شيب  به  مربوط  موقعيت  از  بنابراين  و  کند  آبياري  را  باغ 
مي کند. حوض مياني به دليل تکميل نظام آبياري باغ و همچنين 
نقش  بر  عالوه  آب  است.19  شده  تعبيه  باغ  هندسي  نظم  ايجاد 

عملکردي و حياط بخشي که در آبياري گياهان دارد، نقش بارزي را 
در زمين آرايي و ايجاد صفا در باغ و همچنين ايجاد اصوات دلپذير 
به عهده مي گيرد ]ميرفندرسکي، 1380: 7[. در ساختار بهشت عنصر 

آب به چهار صورت حضور مي يابد :
1. حضور آب در نهرهاي بهشتي )َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها اأَلنَْهاُر، بقره : 25(

الَْحَجَر  بَِّعَصاَک  اْضِرب  بهشتي20)َفُقلَْنا  چشمههاي  در  آب  حضور   .2
َفانَفَجَرْت ِمْنُه اثَْنَتا َعْشَرَة َعْيناً، بقره : 60(

ْسُکوب، واقعه : 31( 3. حضور آب در آبشارهاي بهشتي )َوَمآء مَّ
کوثر: 1(  الَکْوثََر21،  أَْعَطيَنَک  )إِنَّآ  بهشتي  در حوض های  آب  حضور   .4

]انصاري، محمودي نژاد، 1385: 44[
در  حالي که  در  دارد،  حضور  صورت  چهار  هر  به  آب  فين  باغ  در 
البته  نمي شود.  ديده  چيزي  محدود  بسيار  جويي  جز  پاسارگاد  باغ 
موقعيت،  در  تفاوت  از  ناشي  را  تفاوت ها  اين  از  بسياري  مي توان 
طراحي  در  حال  اين  با  دانست.  محيطي  شرايط  و  اقليم  زمينه، 
باغ های سلطنتي بهترين شرايط محيطي و وجود قابليت های طبيعي 
فوق العاده )مانند چشمه، شيب زمين و...( معمواًل در انتخاب زمين 
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مدنظر قرارمی گيرد و محدوديت ها را نمي توان تعيين کننده دانست. 
معنوي  ايده هاي  و  کالبدي  شکل های  نزديک بودن  درعين حال 
مي تواند فرضيه تأثير وجوه ُمُثلي در شکل بخشي به باغ های دوران 

اسالمي را تقويت کند.

•  شيب بندي زمين و مکانيابي کاخ
در باغ فين، کوشک اصلي در يک سوم باالي باغ قرار گرفته و محل 
باغ  به  از کوشک  آب  است.  متمايل  نيز  به سه طرف  آب  تقسيم 
جاري است و محوربندي و هندسه باغ را تقويت مي کند. کوشک در 
باالترين جاي زمين قرارگرفته و ايده جنات تجري من تحت االنهار 

)بقره : 25( قرآن را بازنمايي مي کند.
در الگوي بهشت قرآني، کوشک ها )غرفه22هاي بهشتي( بر صفه هايي 
قرارداده شده اند )زمر : 30 و عنکبوت : 58( تا هم بر کوشک تأکيد 
شود و هم بهشتيان بر آن به نظاره باغ بنشينند. همنشيني آب و 
کوشک، در حاالت مختلف مي تواند تصور شود. اما براساس آيات، 
بهترين گزينه مي تواند عبور آب از سطوح زيرين کوشک باشد و 
حرکت آن در چهار جهت و چهار جوي، تمثيلي از چهار نهر بهشتي 

است که در باغ ايراني به کارگرفته شده است )تصوير11(.
در باغ فين کوشک شاه عباسي که در تقاطع محور اصلي و فرعي، 
کل باغ را به چهار قسمت تقسيم کرده، به اين الگوي قرآني نزديک 
است، چون آب از آن به سه طرف جريان دارد، طبق مقاطع موجود 
در بلندترين نقطه باغ واقع است. اين بلندترين نقطه گاه در وسط و 
گاه )در صورت عدم امکان( در منتهی اليه باغ قرار داشته در حالی 
در  اصلي  کوشک  شد،  بيان  باال  در  چنانکه  پاسارگاد  باغ  در  که 
پايين ترين نقطه قرار دارد که آب به سمت آن جريان دارد و با گذر 
از کناره هاي آن با فاصله اي قابل توجه از باغ خارج شده به سمت 

شهر ادامه پيدا می کند.

مقايسه تطبيقي الگوي باغ ايراني قبل و بعد از اسالم
مقايسه تطبيقي دو الگوي باغ در شاخصه هاي کالبدي که در باال 
بيان شد؛ فرضيه تداوم الگوي باغ ايراني را مورد ترديد قرار می دهد 
و همچنان که شرح آن رفت اين تمايزات ريشه در باورهاي آرماني 

دو مکتب دارد.
نيز  و  موجود  شواهد  براساس  پاسارگاد  باغ  دوبخشي  تقسيمات 
شده  مطرح  آن  بودن  چهارباغ  فرضيه  بر  که  نقدهايي  براساس 
است23، با الگوي چهاربخشي باغ های ايراني پس از اسالم تفاوت 
داشته و بنابراين نمي توان الگوي چهارباغ را به دوران هخامنشي در 
قبل از اسالم و باغ پاسارگاد نسبت داد )تصوير12(. در واقع چنين 
به نظر مي رسد که پس از ورود اسالم و با تکيه بر مفاهيم قرآني 
تقسيمات چهاربخشي در پالن باغ های ايراني ظهور پيدا کرده است 
و در دوران قبل از اسالم و از جمله دوران هخامنشي انديشه هاي 
است.  بوده  اين سرزمين  مردمان  زميني  بهشت  رايج، خالق  ديني 

انديشه هايي که امروز به وضوح براي ما مشخص نيست.

تصوير10. نحوه گردش آب در باغ فين کاشان، آب از کوشک به سه طرف جاری است 
و تا حدودی ايده جنات تجری من تحتها االنهار)بقره: 25( قرآنی را تداعی می کند. مأخذ: 

عمرانی، 1386.
Fig10. How water circulates in Fin Garden of Kashan. Water 
flows in three sides of the palace, and remembers the idea of 
Quran: The paradises that waterways flow under them (Baqara: 
25). Source: Omrani, 2007.

تصوير12. تقسيمات متفاوت پالن باغ ايرانی قبل و بعد از اسالم به هيچ روی تداوم قابل 
توجهی را از اين بُعد نشان نمی دهد. مأخذ : استروناخ، 1379و عمرانی، 1386.

Fig12.Different divisions of pre-Islamic Persian garden plan and 
Islamic Persian garden plan do not display any continuing about 
divisions in two eras. Source: Stronach, 2000 & Omrani, 2007.

تصوير11. مقايسه الگوی کوشک و آب در بهشت قرآن )سمت راست( و باغ فين )سمت 
چپ(. مأخذ : نگارندگان.

Fig11. Comparing patterns of water and palace in Quran Para-
dise (right) and Fin Garden (left). Source: Authors.
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تصوير14. تفاوت در موقعيت قرارگيری کوشک، سمت راست باغ های دوران اسالمی 
)باغ فين( و سمت چپ باغ پاسارگاد. مأخذ : نگارندگان.

Fig14. The different position of palace. Right: the gardens of the 
Islamic era (Fin Garden). Left: the Pasargadae garden. Source: 
Authors.

تصوير13. نمادپردازی متفاوت حرکت آب، سمت راست : آبراهه باغ پاسارگاد با عرض 25سانتيمتر، وسط و سمت چپ : آبراهه های حدود يک متر و حوض مقابل کوشک در باغ فين. 
.www.pasargadae.ir مأخذ : عمرانی،1386و

Fig13. Different Symbolization in the water move, right: 25 cm wide channel in Pasargadae garden, middle and right: the 1 meter wide 
of waterways in front of the palace garden of Fin. Source : Omrani, 2007 & www.pasargadae.ir.

در  آنچه  با  کاماًل  تزييني  آب  کاربرد  اسالمي  دوره  در  همچنين 
به  پاسارگاد  باغ  در  )حداقل  هخامنشي  دوره  از  باقيمانده  باغ های 
عنوان مهم ترين و قديمی ترين باغ ايراني باقيمانده پيش از اسالم( 
وجود دارد متفاوت است. باغ های ايراني در دوره اسالمي مشحون 
و  فواره ها  و  حوض ها  نهرها،  چشمه ها،  قالب  در  آب  کاربرد  از 
الهام  که  مي کند  صدچندان  را  باغ  زيبايي  که  است  آبشارهايي 
گرفته از بهشت قرآن است. اما چنانچه ديديم در باغ پاسارگاد آب 
در  ريشه  احتمااًل  که  داشته  وجود  باريکي  آبراهه هاي  در  نمادين 

اعتقادات خاص ايرانيان در آن زمان دارد )تصوير13(.
اينجا به آن اشاره شود، اهميت بيشتر  نکته اي که الزم است در 
از  است.  ساسانيان  دوره  باغسازي  در  آن  تزييني  کارکرد  و  آب 
ساساني  شاهان  گرفت؛  نتيجه  مي توان  موجود  کاخ های  بقاياي 
به  که  دهند  قرار  گونه ای  به  را  خود  کاخ های  مي دادند  ترجيح 
اشراف  پر مي شدند،  از چشمه هاي طبيعي  بزرگي که  حوض های 
است  معتقد  مسعودي   .]Moynihan,1980: 28[ باشند  داشته 
شايد بتوان اين حوض ها را نياي اوليه حوض هايی دانست که بعداً 

ايران  معماري  به  مربوط  داخلي  اکثر حياط های  و  باغ ها  تمام  در 
مشاهده مي شود ]1388: 53[. بايد گفت اگرچه در زمان ساسانيان 
بکارگيري حوض مرکزي و کاربرد تزييني آب رواج يافت، با اين 
حال مي توان تداوم اين ايده را در باغ های دوران اسالمي به دليل 
الگوي بهشت قرآني و اسالمي )همان طور که در  با  نزديکي آن 
باال بيان شد( دانست که مشحون از بيان کاربرد آب در قالب های 

گوناگون )چشمه، نهر و...( است.
 در بيشتر باغ های ايراني پس از اسالم کوشک در باالترين نقطه 
شيب قرار مي گيرد تا هرچه بيشتر توصيف قرآن از غرف بهشتي 
را تداعي کند. در باغ پاسارگاد چنانچه از کاوش های باستانشناسي 
که مسير ورود و خروج آب را بازسازي کرده اند چنين برمي آيد که 
کوشک در پايين ترين نقطه از شيب قرار گرفته است )تصوير14(. 
باغ پاسارگاد به لحاظ خصوصيات شيب بندي بسيار جالب توجه و 
در  بنابراين  مي طلبد.  مستقلي  نوشتار  خود  که  است  بحث برانگيز 
اسالم  از  و پس  دوره هخامنشي  دو  در  ايراني  باغ  نيز  مورد  اين 

متفاوت بوده و تداوم نداشته است.



نتيجه گيري
نظريه پردازان منظر معمواًل باغ را در هر تمدن مظهر الگوي آرماني زندگي در آن تمدن مي دانند.»چارلز جنکز« با استناد به سخن برخي از 
نظريه پردازان مشهور منظر همچون »جان ديکسون هانت«، در مقاله »کمال اعلي، کاربست نظريه باغ« و همچنين »فرانسيس بيکن«24 
نظريه پرداز منظر مدعي است براي مطالعه الگوهاي آرماني تمدن ها کافي است هنر باغسازي آنها را مورد مطالعه قرار دهيم : باغ ها معماري 
کمال اعلي تر هستند و اوج فرايند تمدن ها را به نمايش مي گذارند ]1383: 64[. در فرهنگ های معناگرا که به بهشت به عنوان الگوي آرماني 
خود مي نگرند باغ بازتاب بهشت خواهد بود و بنابراين در فرهنگ های ديني نحوه پرداخت باغ های مهم و بزرگ از جنبه هاي گوناگون آيينه 
انديشه ها و باورهاي مردمان هر دوره از زندگي آرماني در بهشت براساس اعتقادات ديني است. باغ ايراني نيز در هر دوره بازتاب انديشه هاي 

شکل دهنده و وجوه مثلي آن است. 
در اين مقاله تمايزات کالبدي بين کهن ترين باغ ايراني که شواهدي از آن باقيمانده با مظاهري از باغ های ايراني بعد از اسالم در قالب 
تقسيم بندي پالن باغ، نمادپردازي حرکت آب و شيب بندي زمين و مکانيابي کاخ در دو نمونه شاخص باغ پاسارگاد و باغ فين مورد بررسي 
قرارگرفت و تالش شد تا با ريشه يابي در انديشه هاي سازنده آن، نقش برجسته باورهاي اعتقادي در شکل گيري باغ به عنوان طرحي از 
بهشت ايده آل تبيين شود. بررسی ها نشان می دهد تفکر رايج در ثبوت و تداوم شکل باغ ايراني مورد ترديد است و کالبد باغ ايراني در دورة 

مورد بحث، تحت تأثير مباني اعتقادي زمان خود قرار دارد.
يکي از اشکاالتي که به الگوي بهشتي براي باغ های دوران اسالمي مي گيرند، آن بود که اين الگويي ايراني است و قرآن متأثر از فرهنگ 
ايراني الگوسازي را کرده است، اما تمايزات کالبدي بين باغ های ايراني در دو دوره قبل و بعد از اسالم تمايز اين دو الگو و ناسازگاري آنها 

را نشان مي دهد.
اين مطالعه تالش کرد تا به شيوهاي پديدارشناسانه، بين دو نمونه از باغ ـ الگوهاي هخامنشي و اسالمي تمايزاتي کاماًل بارز را آشکار سازد و 
تا حد امکان نشان دهد الگوي کلي فراگيري باغ ايراني در تاريخ پرفراز و نشيب ايران، دستخوش تحوالت وسيعي شده است. مطالعه ميزان 

تداوم يا تحول بين دو الگوي ساساني و دوران اسالمي پژوهش مهمي است که گام بعدي اين تحقيق را شکل خواهد داد.

پی نوشت ها
پرديس«،  »پارادايم های  کتاب  در  شاهچراغي«  »آزاده  ايراني«،  باغ  »بازشناسي  کتاب  در  مسعودي«  »عباس  »چهارباغ«،  مقاله  در  عالمي«  »مهوش  ازجمله   .1

»غالمرضا نعيما« در کتاب »باغ های ايران«.
2. براي مطالعه يکي از آخرين ديدگاه ها در اين خصوص ميتوان به مقاله »نقدي بر فرضيه الگوي چهارباغ در شکل گيري باغ ايراني«، فصلنامه باغ نظر، سال ششم، 

شماره  12. صص:30-17 اشاره کرد.
3. بحث گسترده تر در مورد تحقق الگوهاي معنايي در باغ های اسالمي را به مقاله ای ديگر از مؤلفان واگذار مي کنيم.

4. دو تک بنايA )در جنوب شرقي بوستان( وB )در120متري شمالشرقي »کاخ دروازه«( مرکز ثقل اين محوطه خرم بوده و خيابان های پهن و ظاهراً پردرخت اين 
تک ساختمان ها را به کاخ های ديگر پيوسته است. تک ساختمانA که استروناخ از آن به کوشک A ياد کرده اطاقک مستطيل )10/5 × 7/9 متر( داشته که سقف 
آن بر دو ستون استوار بوده و در شرق و غرب دو ايوان کوچک يک ستوني و در شمال و جنوب رواقي چهار ستوني داشته و تک بناي B يا کوشک B داراي اطاقکي 
چهار ستوني به وسعت10×12 متر بوده و دو ايوان شرقي و غربياش نيز چهار ستون بوده، اما ايوان های شمالي و جنوبي هريک دو ستون داشته است. امروزه چيزي 

]www.pasargadae.ir: جز بقاياي بستر اوليه )کف اوليه( و در برخی موارد کف دوم اين کوشک ها چيزي از آنها باقی نمانده است ]ميراث جهاني پاسارگاد
5. در سفر پيدايش چنين آمده است نهري از بهشت جاري شد تا باغ عدن را سيراب کند و از آنجا به چهارشعبه تقسيم شد که يکي پيزون و دومي جيحون و سومي 

هيدکل و چهارمي فرات نام گرفت ]آربري، 1336 : 403[.
6. البته »شايگان« در کتاب »بت های ذهني و خاطره ازلي« با اشاره به جهانشناسي ايران قديم در رساله بندهشن که مرکز جغرافياي اساطيري را »خورنه« معرفي 
می کند، به تقسيمات چهارگانه بر اساس مدت 800 ساله رشد کوه البرز )کوه اساطيري و محور جهان( در خورنه اشاره کرده است : 200سال طول کشيد تا به ستارگان 

برسد، 200 سال تا به ماه برسد، 200 سال تا به خورشيد راه يابد و 200 سال تا به اوج روشنايی های بي پايان برسد ]1388: 193[.
7. ويراف به طبقات گوناگون بهشت رفت. نخست به ستاره پايه رسيد که در آنجا انديشه نيک پذيرايي مي شود. در آنجا روان ها فروغشان مانند ستارگان است، 
درخشان و پرشکوه بر تخت نشسته اند. در طبقه بعدي يعني ماه پايه روان هايی هستند که از گفتار نيک پذيرايي می کنند گرچه اين روان ها احتمااًل همه دستورهاي 
ديني زرتشت را انجام نداده اند جاي آنان در بهشت است. زيرا کارهاي خوب بسيار انجام داده اند و فروغشان مثل ماه است. سومين طبقه خورشيد پايه است که در 
آنجا به فرمانروايان خوب به سبب آنکه با اعتقاد به وظيفه دشوار خود عمل کرده اند پاداش مي دهند. چهارمين طبقه گرودمان است که در آنجا بهمن يعني انديشه 

نيک بدو )ويراف( خوشامد مي گويد و او را به حضور اهورامزدا مي برد ]قلي زاده، 1387 :139[.  
گرودمان در فرهنگ اساطير ايراني خانه ستايش، محل سرودها و روشنی های بي پايان، چهارمين و باالترين طبقه بهشت آمده است که در روشني بيکران جاي دارد 
و جاي اقامت اورمزد و امشاسپندان است. ظاهراً گرودمان داراي طبقاتي است زيرا طبق روايت پهلوي در آن پايه هر که ثوابش بيشتر باشد پس جايش باالتر است و 
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آنکه جايش پايين تر است او را که جاي باالتري دارد، احترام مي کند. در گرودمان، سرود و نوايي خوش پيوسته به گوش مي رسد. نيکوتن و دالوران در آنجا زندگي 
می کنند. آتش بلندسود در آنجا جاي دارد. گرودمان بسيار درخشنده است. جايگاه انسان پرهيزگار است که تمامي دستورات زرتشت را رعايت کرده است ]همان : 349[.

8. و نيز رشد چهار مرحله ای کوه البرز در رساله بندهشن.
9. اين موضوع در نوشتار ديگري با موضوع ميزان تطابق الگوي باغ ايراني بعد از اسالم با باغ بهشت قرآني توسط نگارندگان به تفصيل بررسي شده است.

10. در منابع دين زرتشتي به زبان پهلوي از دو جهان نام برده مي شود : يکي گيتي يعني جهان خاکي و ديگر مينو دنيايي که فراتر از عالم مادي است و ديده نمي شود. 
در هر دو عالم خوب و بد وجود دارد. ثنويت از اعتقادات اصلي در دين زرتشت است ]آسموسن، بي تا : 113-114[.

11. در يشت پنجم اوستا در ستايش رود آسماني ارديسورا ناهيد به آب اهدا شده است و آناهيتا به عنوان تجسم آسماني و زميني آب در جهان بينی زرتشتي مطرح 
است ]شاهچراغي، 1387 : 100[.

12. نظر به تقدسي که ايرانيان براي آب قايل بودند آلوده کردن آب با پليدی ها را گناه به حساب می آوردند ]همان : 101[.
13. از مهم ترين آموزه هاي قرآن راجع به بهشت ايده جنات تجري من تحتها االنهار است. مطابق اين الگو پيوند عميق بين نهرهاي بهشت با کوشک آن برقرار 
است، در حالی که در الگوي باغ پاسارگاد اواًل عرض آبراهه ها آنقدر کم است که نمي توان آن را نهر دانست و ثانيًا جهت و راستاي آن به کوشک مياني ختم نمي شود 
و عمود بر آن است. در حالی که در باغ های دوران اسالمي آبراهه هاي مياني که گاه عريض و نهر گونه مي شوند از مقابل کوشک و گاه از زير کوشک در جريانند 

)فين، شازده دولت آباد و ...(.
14. در کتاب »بشر و باغ هايش« از قول اوستا نقل شده است که اهورامزدا هنر ساختن بهشت وعده داده اش را به تصوير مي کشد : هرکس که اين باغ را بسازد، رابط 
با نور اهورامزدا مي شود. براي اينکه بهشت از گزند اهريمن در امان باشد بايد آن را آبياري کرده و هزارگونه مواظبت از آن به عمل آورند. دور آن را محصور کنند 

چون هميشه از سوي اهريمن در معرض خطر است ]همان : 139[.
15. باغ فين مجموعه اي شکليافته در ادوار تاريخي است. پيش از شکل گيري باغشاه نو )باغ فين( در مکان جديد در نزديکي مظهر چشمه سليمانيه )پيش از سال 
982 ه.ق( باغ کهنه که هنوز ويرانه هايش در چندصدمتري باغ فين به چشم مي خورد، در مکاني دورتر نسبت به چشمه سليمانيه وجود داشته است. البته هيچ گونه 
اطالع صريح و قطعي از اوضاع تاريخي اين منطقه در آن دوران کشف نشده است و ليکن در قرون اسالمي نخستين بار شکل گيری باغ را به آل بويه نسبت مي دهند 

و گسترش آن را مرهون ايلخانيان مي دانند ]نراقي، 1374[.
16. روايت شده که رسول خدا فرمودند : وقتي از خدا درخواست مي کنيد، فردوس را بخواهيد که در وسط بهشت و بر نقطه بلند آن قرار دارد. فوق آن عرش رحمان 

است و نهرهاي چهارگانه بهشت از آنجا جاري مي شود ]طباطبايي، 1363، ج3 : 676[.
17. ر.ک به پي نوشت 4

18. مطالعه تحول باغ ايراني از دوره ساساني به اسالم، پژوهش گسترده و دقيق ديگري نياز دارد که هدف اين مقاله نيست.
19. زمانی که جريان آب در باغ به دليل کم بودن آن به اندازه ای نيست که بتواند کرت ها را به طور غرقابي آبياري کند، آب در استخري جمع شده و بعد از آن دفعتًا 

و با سرعت در نهرها جاري مي شود.
20. چشمه هاي آب جاري از جمله توصيف زيبايي باغ های بهشتي است. در قرآن کريم دو بار از معجزه حضرت موسي در جاري کردن دوازده چشمه آب يادکرده است 

)بقره : 60 و اعراف :160(؛ ]انصاري و محمودي نژاد، 1385: 44[.
21. کلمه کوثر در آيه إِنَّآ أَْعَطيَنـَک الَکْوثََر)کوثر: 1( را به معناي نهري در بهشت و حوض خاص رسول خدا )ص( در بهشت دانسته اند ]همان، 1385: 45[.

22. کلمه غرفه به معناي خانه زيبايي است که در بلندي قرار دارد و در آن دريچه هايي به منظره باشد. همچنين برخي غرفه را نام باالترين منزل های بهشت دانسته اند 
]الخزايي، 1376، ج 14: 292[.

23. براي مطالعه بيشتر به مقاله »نقدي بر فرضيه الگوي چهارباغ در شکل گيري باغ ايراني«، مجله باغ نظر، شماره12، سال ششم مراجعه شود.
Francis Bacon .24
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Influence of ideas and ideals on Persian garden structures
Case study: “Pasargad Garden” from Achaemenid period and “Fin Garden” from Islamic period 
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Abstract
According to common belief, the Persian garden has always had a fixed identity throughout history.  Nevertheless, more 
accurate studies have shown fundamental differences between the first Iranian garden (Pasargad garden) and gardens of the 
Islamic period.  It seems that these differences are rooted in the beliefs and aspirations of people who had built them.   The 
current research will try to address those differences in terms of their nature and the ideas they are based on.   It will also deal 
with theoretical principles that lead to these differences.   
The objective of this research is to show that the gardens are mostly meant to represent the ideas and beliefs of people more 
than showing the geographical and historical varieties.   The research will also try to show how the core structures of gardens 
have changed as a result of a change in religious beliefs that include ideals and aspirations of people.     
To attain those objectives, the researchers have employed the phenomenology method (sample to concept) to investigate the 
differences between Pasargad garden and gardens of the Islamic era.  They have also tried to identify the roots of differences 
between the structures of gardens according to the beliefs of their architects before and after the advent of Islam.   
According to results of this research, the most important differences are: 1- Organized divisions in the garden plan 2- Sym-
bolized movement of water and 3- Slope designs of the terrain and the positioning of the pavilion.
Although terrain conditions are very important in the designing of gardens but water paths design, palace position and land-
scapes can be conscious, symbolic and concept-based.  In three above factors, the factor of concept has a higher importance.
It seems that the differences between garden structures are symbolic aspects and are rooted in ideal paradise patterns of each 
religion.  This research has tried to recognize many of those differences by considering the notion of “the ideal human rela-
tionship with nature” in the beliefs of Islam and Zoroastrianism.
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