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تاثیر معماری باغ های متقدم ایران بر معماری 
باغ های متأخر

گیسو قائم1

چکیده
هــر باغ ایرانــی بــا حفــظ اصــول نانوشــته طراحــی بــاغ، از بدایــع و ظرایــف ویــژه خــود برخــوردار اســ . در باغ ایرانی،آنچــه مفیــد و الزم 

کــه از دیربــاز مردم ایــران بــه آن اصــول وفــادار مانــده انــد.  کــم اســ   اســ ، زیبــا عرضــه می شــود. اصولــی بــر طراحــی بــاغ حا

کــه محقــق  آیــا معمــاری باغ هــای پیــش از اســالم ایران تاثیــری بــر معمــاری باغ هــای پــس از اســالم ایران داشــته اســ ؟ ســوالی بــود 
کــه در ارتبــاط بــا باغ هــای پیــش از اســالم ایران  در پــی آن، پژوهــش حاضــر را انجــام داد. در ایــن تحقیــق تــال  گردیــد تــا بــا اطالعاتــی 

وجــود دارد، ایــن باغ هــا را تحلیــل معمــاری نمــود. 

هــدف اصلی ایــن تحقیــق شــناخ  معمــاری باغ هــای پیــش از اســالم ایران، یافتــن اصــول طراحــی مشــترک آنهــا، و قیاس ایــن 
کتابوانــه ای اســ . از مشــمالت اصلی ایــن  گی هــا بــا معمــاری باغ های ایرانــی پــس از اســالم بود. ایــن پژوهــش، تحقیقــی  ویژ
پژوهــش تمــراری بــودن بســیاری از اطالعــات در مقــاالت و کتــب بــود کــه نرارنــده آنهــا را تاییــد نمی نمــود. در عیــن حــال اطالعــات در 
کثــرا اطالعــات باســتان شناســانه بــود، و تــال  گردید ایــن اطالعــات در وادی معمــاری مــورد  مــورد باغ هــای پیــش از اســالم ایران ا
گیــرد. بــه همیــن منظــور جهــ  گیــری باغ هــای پیــش از اســالم، سلســله مراتــب ورود بــه بــاغ، تاثیــر تقســیمات چهارگانــه  تفســیر قــرار 
در طراحــی بــاغ، شــیب بنــدی زمیــن بــاغ، آر نمــا، حضــور منظــر طبیعــی، معمــاری کوشــک بــاغ و ریتــم تمــرار شــونده حصــار بــاغ مــورد 
توجــه قــرار گرفــ . در رابطــه بــا اصــول طراحــی باغ هــای پــس از اســالم ایران از مقــاالت و کتــب صاحب نظــران و محققیــن متوصــص 
گی هــای مشــترک  در عرصــه طراحــی بــاغ اســتفاده و ایــن اصــول از کتــب و مقاالت ایشــان اســتوراج گردیــده اســ . در نهایــ  ویژ
طراحــی بــاغ در دوران پیــش از اســالم بــا اصــول طراحــی بــاغ پــس از اســالم ایران قیــاس شــده و در نتیجــه تاثیــر طراحــی باغ هــای 

ــده اســ . پیــش از اســالم ایران در طراحــی باغ هــای پــس از اســالم و متاخــر مشــوص گردی

گان کلیدی: باغ ایرانی، باغ های پیش از اسالم ایران، پاسارگاد، کاخ خسرو، طاق بستان. واژ
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مقدمه
ســبک طراحــی و معمــاری باغ ایرانــی در جهــان پــرآوازه و دارای 
جایراهــی خــاص اســ . اصــوال بــاغ بــه عنــوان یمــی از برجســته 
شــده  شــناخته  فرهنری ایرانــی  و  ملــی  نمادهــای  تریــن 
اســ . ویلبــر معتقــد اســ : باغ های ایــران در نظــر مردم ایــن 
بــوده اســ . همانطــور  کشــور، نمونــه ای از بهشــ  موعــود 
ــِة  کــه خداونــد در ســوره رعــد آیــه 35 می فرمایــد: َمَثــُل اْلَجّنَ
ُکُلهــا داِئــٌم َو 

ُ
ْنهــاُر أ

َ ْ
ُقــوَن َتْجــِری ِمــْن َتْحِتَهــا األ ِتــی ُوِعــَد اْلُمّتَ

َ
اّل

ــی  ــاُر. یعن ــَن الّنَ ــی اْلماِفِری ــْوا َو ُعْقَب َق
َ
ــَن اّت ِذی

َ
ــی اّل ــَك ُعْقَب ــا ِتْل ه

ُ
ِظّل

کــه بــه افــراد بــا تقــوی وعــده داده شــده بهشــتی اســ   بهشــتی 
کــه نهرهــا در آن روان اســ . و میوه هــای آن و ســایه های آن 
کار افــراد بــا تقــوی اســ  و عاقبــ   دائمی اســ . این عاقبــ  
کافــر آتــش جهنــم اســ  )1(. همچنیــن در آیــه 46 ســوره  افــراد 
تــاِن، خداونــد دو بهشــ   ــِه َجّنَ الّرحمــن، َو ِلَمــْن خــاَف َمقــاَم َرّبِ
کــه در بــار چرونری ایــن دو بهشــ  تفاســیر  را وعــده می دهــد 
موتلف ایــراد شــده اســ . بســیاری از تفاســیر بــردو جنبــه 
اشــاره  بصری)دنیــوی(  چــه  و  معنــوی  بعــد  از  چــه  بهشــ  
َتــاِن،  آیــه 64 ســوره الرحمــن می فرمایــد: ُمْدَهاّمَ دارنــد. در 
می نمایــد")1(.  ســیه گون  ســبزى  ]شــدت[  از  "کــه  معنــی  بــه 
در ایــن جملــه در وصــف دو بهشــ  مذکــور می فرمایــد: آنقــدر 
ســبز اســ  ســبزی و غــرور درختانــش بــه نهایــ  رســیده و 
ــراوت و  ــانه ط ــگ نش ــد. این رن ــیاهی ش ــه س ــل ب ــا متمای برگ ه
خرمی گیاهــان و درختــان بهشــ  اســ )2: صــص176و177(. 
کــه بــاغ نمونــه ای از  ویلبــر علــ  بــه وجــود آمدن ایــن عقیــده 
کــه  بهشــ  موعــود اســ  را در بیــن مردم ایــران و ارز  زیــادی 
بــرای باغ هــا قائــل هســتند را خشــمی و بــی درختــی فالت ایــران 

ص19(.  می دانــد)3: 

باغ ایرانــی، اثــر هنــری زیبــا، چنــد منظــوره، و پــر عملمــردی 
اســ . در باغ ایرانــی، هیــچ چیــز بــی مــورد وجــود نــدارد. در 
گرمــای  گــرم و خشــک، بــرای مقابلــه بــا  باغســازی مناطــق 
گزنــد شــدید آفتــار ســوزان، ســعی در ایجــاد  طاقــ  فرســا و 

بیشــترین ســایه اســ . 

آیــا معمــاری باغ هــای پیــش از اســالم ایران تاثیــری بــر معمــاری 
کــه  باغ هــای پــس از اســالم ایران داشــته اســ ؟ ســوالی بــود 
هــدف  داد.  انجــام  را  حاضــر  پژوهــش  آن،  پــی  در  محقــق 
از  پیــش  باغ هــای  معمــاری  شــناخ   تحقیــق  اصلی ایــن 
گی هــای طراحــی آنهــا و جمع بنــدی  اســالم ایران و یافتــن ویژ
تاثیر ایــن  یافتــن  بــرای  آنهــا  بیــن  مشــترک  طراحــی  اصــول 
بــود.  اســالم  از  پــس  باغ های ایرانــی  معمــاری  بــر  گی هــا  ویژ
به ایــن منظــور بــه تاثیــر باورهــای باســتانی در ســاخ  بــاغ 
پرداختــه شــده اســ . اینمه پــدران مــا چــه هدفــی را از ســاخ  
بــاغ دنبــال می کردنــد، و اینمــه اهــداف موتلــف ســاخ  بــاغ 

چــه تاثیــری بــر معمــاری آن خواهــد داشــ ، نیــاز بــه معرفــی 
کشــید.  انــواع بــاغ را پیــش 

کــه پاســارگاد نوســتین باغ ایرانــی اســ   همــه برایــن باورنــد 
کدامیــن باغ هــای ســاخته  اما ایــن بــاغ بــر پایــه شــناخ  از 
کــه در رابطــه بــا باغ هــای  شــده ایجاد شــده اســ ؟ باعــث شــد 
ســاختار  شــود.  اســتوراج  کتیبه هــا  از  اطالعاتــی  آشــوری 
بــر معمــاری  کــور ، تامــل  بــاغ ســاخته دســ   و هندســه 
بــاغ پاســارگاد را واجــب می نمــود. پــس از پاســارگاد در دوران 
هوامنشــی، بــاغ شــائور در شــو ، در ایــن نوشــتار مــورد تامــل 
قــرار گرفتــه اســ . از دوران اشــمانی اطالعاتــی در ارتبــاط بــا بــاغ 
خانه هــا موجــود اســ . لیمــن در ایــن نوشــتار از ایــن باغ هــا 
ســونی بــه میــان نیامــده اســ . در دوران ساســانی بــاغ طــاق 
کاخ خســرو در قصــر شــیرین،  بســتان و حجاری هــای آن و 

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســ . 

کثــرا  پــس از مطالعــه در مــورد باغ هــای پیــش از اســالم ایران کــه ا
اطالعــات باســتان شناســانه بــود، تــال  گردید ایــن اطالعــات 
ــه همیــن منظــور  گیــرد. ب ــرار  در وادی معمــاری مــورد تفســیر ق
جهــ  گیــری باغ هــای پیــش از اســالم، سلســله مراتــب ورود بــه 
بــاغ، تاثیــر تقســیمات چهارگانــه در طراحــی بــاغ، شــیب بندی 
زمیــن بــاغ، آر نمــا، حضــور منظــر طبیعــی، معمــاری کوشــک 
ــاغ مــورد توجــه قــرار گرفــ .  ــاغ و ریتــم تمــرار شــونده حصــار ب ب
گــردد. ســون  تــال  گردیــد اصولــی از ایــن تفاســیر اســتوراج 
پایانی ایــن نوشــتار، قیــاس اصــول طراحــی بــاغ پیــش از اســالم 
گی هــای مشــترک  کــه بــا ارائــه ویژ و بــاغ پــس از اســالم اســ  
طراحــی، مقالــه بــه پایــان رســیده اســ . الزم بــه ذکــر اســ  
محققیــن  نوشــته  از  را  باغ ایرانــی  طراحــی  اصــول  محقــق 

ــاغ اســتوراج نمــوده اســ . ــام در زمینــه ب صاحــب ن

تاثیر باورها در ایجاد باغ ایرانی
تاثیــر اعتقــادات و باورهــا در هنــر موضــوع غیرقابــل انــماری 
ــادات  ــده اعتق ــار کنن ــز بازت ــاغ نی ــی ب ــاری و طراح ــ . معم اس
ــه دلیــل ســوال اصلــی  ــه ب ســازندگان خــود اســ . در ایــن مقال
و  باورهــا  تاثیــر  بیشــتری  دقــ   بــا  اســ   الزم  شــده  ح  طــر
اعتقــادات پیــش از اســالم ایران بــر معمــاری بــاغ مــورد بررســی 

گیــرد.  قــرار 

آمــده  چنیــن  اوســتا(   از  )بوشــی  یشــ  ها  مقدمــه  در 
گروهــی از نزدیمانــش بــه  اســ : زرتشــ  در ســی ســالری بــا 
ســوی ایرانویج بــه راه می افتــد. بــه تدریــج همراهانــش او را 
تــرک می کننــد و او تنهــا بــه رودخانــه چهارشــاخه می رســد. 
ــوه  ک ــه  ــه قل ــذرد، و ســپس ب ــه می گ ــان می شــود و از رودخان عری
ازلــی اســ ،  Hukairya  می رســد. این قلــه دارای آر هــای 
گیــاه جاودانرــی هــوم می رویــد، ممانــی پــر  کــه  همــان جــا 
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گل هــای وحشــی و چشــمه های جوشــان. در ایــن منظــره  از 
تصویــر  می شــود.  وحــی  او  بــه  اوســتا  یشــ  های  عرفانــی 
کــه در اطرافــش  بهشــ  اوســتا بــی شــباه  بــه منظــره زمینــی 
کــه جهــان را بــه چهــار قســم   می بینــد نیســ . مانداالیــی 

اســ )4: ص22(. کــرده  تقســیم 

کــه زرتشــ   در وندیــداد، فرگــرد ســوم، فقــره 33 می خوانیــم 
بــه اهورامــزدا می گویــد)5(: "ای آفریننــده جهــان مــادی، ای 
کــه زمیــن را بــه منتهــی درجــه  ک، چهارمیــن کســی  یرانــه پــا
کــه  کــس  کیســ ؟ اهورامــزدا پاســخ می دهــد، آن  وجــد آورد 
کنــد و بیشــترین ســبزی ها  کشــ   گنــدم  بیشــترین مقــدار 
کــه زمیــن خشــک  بــمارد و بیشــترین درخ  هــا بنشــاند، کســی 
را آر می دهــد و زمیــن خیــس )باتــالق( را بوشــماند و زیــر 
کشــ  ببــرد")ص285(. بازتــار تصویــر بهشــ  اوســتا در زمیــن 
کــه آن را بــاغ می نامیــم دارد. در عیــن  بســیار شــباه  بــه آنچــه 
حــال آن گونــه کــه کشــاورزی ارز  گــذاری می شــود دلیل ایجــاد 
می شــود.  مشــوص  ســبزی  و  میــوه  تولیــدات  باغ هــای 
می فرمایــد:  انســان  ســوره   14 آیــه  در  قــرآن  کــه  همانرونــه 
ــَ  قُطوفُهــا تَذِلًیــال. ســایه های  َوَدانِیــَة َعلَیْهــِم ِظاَللُهــا َوُذلّلِ
درختــان بهشــتی بــر آنــان فــرو می افتــد، و میوه هــای آنجــا 
کــه  اســ   اســ . منظور ایــن  و در دســترس  ســهل الوصول 
شــاخه های درختــان بهشــتی خــود را خــم می کننــد و بــر ســر 
بهشــتیان ســایه می افمننــد و خوشــه های پــر از میــوه خــود را 
پائیــن می آورنــد و در اختیــار آنهــا قــرار می دهنــد)6: ص13(.

در دوران هوامنشــی باغ هــا، تصویــر زمینــی بهشــ  اوســتایی 
هســتند و بنابرایــن ســاخ  آنهــا بــه دســتور دیــن زرتشــ  
انجــام می شــود. در کتــار بشــر و باغ هایــش آمــده اســ : هــر 
کس ایــن بــاغ را بســازد رابــط بــا نــور اهورامــزدا خواهــد شــد. 
گزنــد اهریمــن دور باشــد بایــد آن را  برای اینمه ایــن بهشــ  از 
آبیــاری نمــوده و هزارگونــه مواظبــ  از آن بــه عمــل آیــد. دور 
ــد اهریمــن در امــان باشــد )7:  ــا از گزن فضــای ســبز را محصــور ت
گفتــه اهمیــ  بــاغ ســازی و اصالــ   ص10(. بــا توجــه به ایــن 
بــه  پدیــدار می شــود.  باغ ایرانــی  اســتقرار  نقــش مذهــب در 
کــه  گفتــه مورخیــن موبــدان از ایــن باغ هــا محافظــ  می کردنــد 
خــود نشــان دهنــده رکــن مذهبی ایــن باغ هــا می باشــد )8: 

ص56(. 

در همــه ادیــان بــه درخ  هــای مقــدس اشــاره شــده اســ : 
درخــ  دانــش در انجیــل ، درخــ  طوبــی در قــرآن، درخــ  
کــه زمیــن و آســمان را  کیهانــی  جاودانرــی در اوســتا، درخــ  

بــه هــم مــی دوزد. 

گی هــای خاص ایــن  طوبــی نــام درختــی در بهشــ  اســ  بــا ویژ
کلمــه یــک بــار در قــرآن در ســوره رعــد آیــه 29 آمــده اســ )9(. 

کــه اصــل و ریشــه آن در خانــه پیامبــر)ص(  آن درختــی اســ  
ِذیــَن َءاَمُنــوْا َو 

ّ
اســ  و شــاخه های آن در خانه هــای مؤمنــان: اَل

اِلَحــاِت ُطوبــی َلُهــْم َو ُحْســُن َمــار. کســانی که ایمان  َعِمُلــوْا الَصّ
مســّرت،  و  خوشــی  کردنــد،  شایســته  عمل هــاى  و  آوردنــد 
کیــزه، بهشــ  بریــن و درخــ  طوبــی از آن آنهاســ  و  زندگــی پا

بازگشــتی نیــك دارنــد)9(. 

در مهرهــای شــو ، مربــوط بــه تمــدن ســومر، یا ایــالم، نقــو  
درخــ  را بــاالی یــک تپه می بینیــم )10: ص65(. در اســاطیر ایران 
پیــش از اســالم، ســرو مقــدس تریــن درخــ  اســ . آورده انــد 
ــا دســتان خــود دو ســرو ســه هزارســاله موجــود در  ــه زرتشــ  ب ک
کاشــمر را کاشــته اســ . پادشــاهان هوامنشــی به کاشــتن ســرو 

ــد)11: ص10(. ــا دســتان خــود، می بالیدن ب

نمــاد درخــ ، حضــور آن در نقــو  باســتانی، نقــو  مهرهــا 
و نقــش آن در متــون مذهبــی همــه حمایــ  از ارز  آن در 
فرهنگ ایــران باســتان دارد. اینمــه درخــ  نشــانه ای از دانش، 
زندگــی و فرهیوترــی اســ  حمایــ  از مهــم بودن ایــن پدیــده 
بــرای  احترامی کــه  اســ .  جامعــه  آن  ذهنیــ   در  طبیعــی 
درخــ  از زمانهــای دور در ایــران قائــل بــوده انــد، انــمار ناپذیــر 
اســ  و شــواهد بســیاری بــرای اثبــات آن در فرهنگ ایرانیــان 

حضــور دارد. 

علل ایجاد باغ های ایران
اینمــه فقــط عالقــه بــه باغســازی باعث ایجــاد باغ هــا شــده، 
قــدری آســان نرــری بــه باغســازی اســ . جاذبــه قــوی ترکیــب 
از  انــداز غالبــا خشــک ایران  درخــ ، ســایه و آر در چشــم 
ــاغ در ایــران اســ . در قــرآن مجیــد ســوره  عوامــل مهم ایجــاد ب
در  آنهــا  ْوُضــوٍد28  ّمَ ِســْدٍر  ِفــی  می فرمایــد:  چنیــن  واقعــه 
نُضــوٍد  ســایه درختــان ســدر بیوــار قــرار دارنــد. 28 َوَطْلــٍح ّمَ
29 و در ســایه درخــ  طلــح پربــرگ بــه ســر می برنــد. 29 َوِظــّلٍ 
ْمُدوٍد30 و ســایه کشــیده و گســترده. 30 )1( که حضور درخ   ّمَ
کیــد می نمایــد.  ســایه دار پربــرگ و مثمــر را در بــاغ بهشــ  تا
کوه هــای  محــدوده  در  باغ هــا  و  کشــاورزی  ع  مــزار آبیــاری 
گــرس از قدمــ  چشــمریری برخــوردار اســ . مدارکــی در  زا
تایید ایــن مســاله از محــل باســتانی چغامامــی در عــراق مربــوط 
بــه هــزاره ششــم ق.م.، در نزدیمــی مرز ایــران و غربــی تریــن 

تصویر 1: مهری از شوش. ماخذ: )10: ص65(.
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گــرس مرکــزی، بــه دســ  آمــده اســ  )12:  کوهپایه هــای زا
ص55(. باغ ایرانــی بــه شــمل مجموعــه ای بســته فراهــم کننــده 
گســتر  فضــای  شــرایط مســاعد آر و هوایــی بــرای رشــد و 
اقلیمــی و  شــرایط  تنظیــم  کســیژن،  ا رطوبــ ،  تولیــد  ســبز، 
کنتــرل اوضــاع جــوی عمــل می کنــد، و همه ایــن شــرایط در 

کهــن فراهــم می شــود )13: ص31(.  ســایه درختــان 

بهانه هــای دیرــری نیــز برای ایجــاد بــاغ توســط دوســتدارانش 
کــه میوواســ  بــا نظــم و  وجــود داشــته اســ . پادشــاهی 
کــه  آراســتن باغــش اقتــدار خــود را نشــان دهــد، یــا مــزاری 
کــه بــه صاحبــش وجــود داشــ  الزم بــود  بــه دلیــل محبتــی 
ــث  ــه باع ک ــمارگاهی  ــا ش ــود، ی ــه ش ــر گرفت ــی در ب ــیله باغ ــه وس ب
کــم میشــد و هــم مایــه فورفروشــی بــه  ســرگرمی و تفریــح حا
را  باغ های ایرانــی  اساســی ایجاد  عوامــل  خــود.  همســانان 
می تــوان چنیــن خالصــه نمــود: علــل اقتصــادی و عالقــه بــه 
ع و زیباســازی محیــط، علتهــای مذهبــی، سیاســی،  کشــ  و زر

حمومتــی و تفریحــی )شــمارگاهی( )8: ص53(.

باغ های پیش از هخامنشیان
ــه عنــوان  کــورو  کبیــر در اغلــب کتار هــا ب پاســارگاد ســاخته 
ــراح  ــازنده و ط ــه س ک ــود. این  ــرده می ش ــام ب ــی ن ــن باغ ایران اولی
پاســارگاد بــدون داشــتن هیچ ســابقه ای بتواند طرحــی را انجام 
دهــد، ســوالی اســ  کــه بایــد پاســخ داده شــود. انتوــار محــل 
پاســارگاد، بناهــای پاســارگاد، نحــوه ورود و محوطــه ســازی 
کار بســته  کــه بــرای ســاخ  پاســارگاد بــه  و تمامی جزئیاتــی 
کــه طراح ایده هــای طراحــی  کــی از آن اســ   شــده اســ ، حا
کــرده اســ .  پادشــاهی  دیرــری را قبــل از  پاســارگاد تجربــه 
ــم تشــمیل شــد و  ــه قدی آشــور در ســال 1420 پ.م در خاورمیان
کــرد. آشــوری ها چــون ســرزمین شــان  حــدود هــزار ســال دوام 
ــر را در  ــرزمین های دیر ــه س ــدازی ب ــ  ان ــود، دس ــز نب حاصلوی
ــ   ــه همیــن دلیــل پادشــاهی آشــور یــک دول پیــش گرفتنــد. ب
جنرجــو و متجــاوز بــود. کتیبه هــا و نقــو  برجســته آشــوری بــه 
خــط میوــی اطالعــات فــراوان دربــاره تاریــخ آن دوران، بدســ  
آبــاد  تــا 706 ق.م( در خــرص  می دهنــد. ســارگن دوم)713 
)دورشــروکین( مشــغول احــداث پایتوتــی جدیــد بــود. در یــک 
کــه در گوشــه ای از شــهر ایجاد  ــه باغــی اشــاره می شــود  کتیبــه ب
شــده اســ  و در آن انــواع درختــان از ســرزمین هیتــی و گیاهــان 

بــاغ،  برجســته این  نقــش  در  گرفته انــد.  جــا  تمامی کوه هــا 
کــه  تپــه ای احتمــاال مصنوعــی و پردرخــ  دیــده می شــود 
)تصویــر  2(.  بــه چشــم می خــورد.  نیایشــراهی  آن  راس  در 
کوچــک با ایوانــی ســتوندار دیــده  کوشــمی  کنــار تپــه نیــز  در 
کــه احتمــاال  کنــار جریــان آبــی قــرار دارد  می شــود. این بنــا در 
نشــان دهنــده نهــر، رودخانــه یــا دریاچــه ای اســ . شــاه و 
کــه در نقــش برجســته بــه  اطرافیانــش بــه وســیله دو قایقــی 
چشــم می خورنــد به ایــن اقامتــراه تابســتانی رســیده انــد )12: 

ص57(.

کــه در مورد ایــن بــاغ داده می شــود این بــاغ   از توضیحاتــی 
نوعــی بــاغ معبــد و یــا بــاغ ســمونتراه ســلطنتی اســ .

واژه  آشــوری  کتیبه هــای  در  دوم  ســارگن  ســلطن   دوره  از 
 Kirimahu جــای خــود را بــه اصطــالح جدیــد Kiru قدیمی بــاغ
می دهــد. بــه نظــر می رســد این اصطــالح بــه زبــان آشــوری وارد 
شــده اســ  تــا نــوع جدیــدی از باغــی را کــه بــا کاخ مرتبــط اســ  
)704تــا681ق.م(  ســناخریب  کتیبه هــای  کنــد.  توصیــف 
و اســارهادون )680 تــا 669 ق.م( نیــز بــه نوعــی ســازه اشــاره 
و  می شــود  خوانــده  کوچــک  خانــه  یــا    bitanu کــه  می کننــد 
کــه تصویــر آن در  احتمــاال نوعــی آالچیــق کوچــک بــوده اســ  

تفرجــراه ســلطنتی ســارگن بــه چشــم می خــورد. کتیبه آشوری. ماخذ: )12: ص55(. تصویر 2: 

کتیبه آشوری. ماخذ:) 13: ص55(. تصویر3: 

تصویر 4: پاسارگاد. ماخذ: )14: ص32(.
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کاخ  در  ق.م   645 حــدود  در  کــه  برجســته ای  نقــش  در 
ــود  ــده می ش ــ  دی ــه ای پردرخ ــود تپ ــده ب ــا ش ــوربانیپال برپ آش
کوشــمی ایواندار بــه چشــم می خــورد )تصویــر   کــه در قلــه آن 
کــه از تپــه  بــاال مــی رود نیایشــراهی  3(. در امتــداد معبــری نیــز 
قــرار دارد. در کنــار کوشــک، آر گــذری بــا طاق هــای جناغــی بــه 
کــه بــه  کــه آر الزم بــرای مجــاری متعــددی را  چشــم می خــورد 
میــان اراضــی پردرخــ  پاییــن ســرازیرند تهیــه می کند. ایــن 
آبراهه هــا دارای دیواره هــای ســنری نیســتند و بــا مســیرهای 

غیرمســتقیم و مــورر بــاغ را طــی می کننــد )12: ص58(.

گی هــای باغ هــای آشــوری را می تــوان چنیــن جمع بنــدی  ویژ
نمــود: بــاغ پردرخــ ، نهــری پــر آر بــا امــمان قایقرانــی، بــاغ بــر 
ــراه در باالتریــن ارتفــاع، پرنــدگان در  روی شــیب، بنــای عبادت
بــاغ شــمارگاهی، آالچیــق در ارتفــاع پاییــن بــاغ، آر گذرهــای 
مــورر، دیوارهــای حصــار بــاغ منظــم و تمــرار شــونده، کوشــک 
بــرای  ج نرهبانــی  بــر ارتفــاع،  ســلطنتی ایواندار در باالتریــن 

مراقبــ . 

پاسارگاد اولین باغ ایرانی 
کــورو ، در پاســارگاد قــرار دارد. ایــن   بــاغ پاســارگاد و آرامــراه 

بــاغ دارای ســه کاخ مهــم و دو بنــای کوچــک اســ . 

کــه در  کاخــی  کــرده اســ .  کاخ هــا را اســتروناخ نامرــذاری 
ورودی بــاغ قــرار دارد را کاخ دروازه، کاخــی کــه رو بــه بــاغ بیرونی 
دارد و پــس از عبــور از کاخ دروازه می تــوان بــه آن رســید را کاخ 
کــه رو بــه بــاغ اندرونــی دارد و وســیع تر اســ  را کاخ  بــار و کاخــی 
ــاغ  ــه ب کــه در ورود ب نشــیمن نامیــده اســ . دو بنــای کوچــک 
اندرونــی قــرار دارد را بنــای الــف و ر نامیــده اســ )16: ص73(.

بــاغ پاســارگاد از دو بوــش اندرونــی و بیرونــی تشــمیل شــده 
بــاغ بیرونــی دارد. پــس از عبــور از  بــه  کاخ دروازه رو  اســ . 
و  شــمل  مســتطیل  بنــا  دارد. ایــن  قــرار  بــار  کاخ  دروازه  کاخ 
بــاغ  ســم   بــه  طویل تــر  اســ . ایوان  چهار ایــوان  دارای 
کاخ هــا وســیع تر اســ ،  کاخ نشــیمن از همــه  بیرونــی اســ . 
می داند. ایــن  کــورو   زندگــی  محــل  را  کاخ  اســتروناخ این 
که ایــوان  کاخ بیشــترین دیــد را بــه بــاغ اندرونــی دارد. زیــرا 
کاخ رو بــه بــاغ اندرونــی اســ . دو بنــای الــف و  طویل ایــن 
کاخ هــای پاســارگاد قــرار دارنــد. بــه نظــر  ر نیــز در مجموعــه 
کنتــرل حضــور در بــاغ اندرونــی اســ . می رســد وظیفــه آنهــا 

در مرکــز پــالن بــاغ پاســارگاد می تــوان نمونــه جالبــی از یــک 
کــه محوطــه ای مســتطیل شــمل بــه  بــاغ اندرونــی را یافــ  
طــول 300و عــرض 250 متــر اســ  و از ایــوان کاخ نشــیمن دیــد 

زیبایــی به ایــن بــاغ اندرونــی وجــود دارد. همــه فضاهــای ســبز 
پاســارگاد و همــه فضاهــای ســاخته شــده آن مســتطیل شــمل 
کــه از تصویــر 4 پــالن  و یــا نزدیــک بــه مربــع هســتند. همانرونــه 
مجموعــه پاســارگاد می تــوان دریافــ  نمــود محــور طولــی کاخ 

ــی کاخ نشــیمن عمــود اســ . ــر محــور طول ــار ب ب

اســتروناخ در حفــاری محوطــه بــاغ ســلطنتی پاســارگاد آثــار 
کانال هــای ســنری را در محوطــه کشــف می کنــد و بــر اســاس آن 
پالنــی را ارائــه می دهــد. بــاغ اندرونــی بــه شــمل یــک مســتطیل 
کــه یــک آر گــذر از وســط طــول آن عبــور نمــوده و  ــزرگ اســ   ب
آن را بــه دو قســم  مســاوی تقســیم می کنــد )تصــویر5(. در 
نقشــه ای کــه اولیــن بــار اســتروناخ در گــزار  حفــاری مجموعــه 
ــده  ــاغ دی ــمتی در ب ــار   قس ــوی چه ــد الر ــه می ده ــارگاد ارائ پاس
ــاغ  کــه ب نمی شــود. هیــچ اثــری از آر گــذر عمــود بر ایــن آر گــذر 
کنــد وجــود  اندرونــی را بــه چهــار قســم  مســاوی تقســیم 
کــه از مفهــوم عــدد چهــار  نــدارد. اســتروناخ بــا پیشــینه ای  تصویر 5: پالن باغ شاهی پاسارگاد با توجه به حفاری های باستان شناسی. 

ماخذ: )15: ص156(.

تصویر 6: پالن ترسیمی استروناخ با محور جدید به صورت خط چین. 
ماخذ:)17: ص174(.

تصویر7: باغ شائور شوش. ماخذ:)اینترنت(.
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و چهــار بــاغ در ذهــن داشــ  و بــا فــرض از بیــن رفتــن محــور 
ــاورزی،  ــات کش ــر عملی ــر اث ــده ب ــف ش ــور کش ــر مح ــود ب ــی عم آب
ــوه هایی از  ــد و در نس ــرض می کن ــاغ ف ــك چهارب ــور را ی ــاغ مذک ب
نقشــه بــاغ، محــور فــوق الذکــر را بــه صــورت خــط چیــن ترســیم 
در ایــن  را  چهاربــاغ  وجــود  احتمــال  و   ،)6 )تصویــر   می کنــد 

ح می ســازد)17: ص174(. مجموعــه مطــر

کــه در ســال 1987مرتمــب  کنــم   او می نویســد: بایــد اعتــراف 
اشــتباه شــدم و فقــط بــر اســاس آنچــه دربــاره قســم  های 
گذرهــای ســنری می دانســتم، احتمــال  باقــی مانــده از آر 
دورنمــای طولــی و مرکــزی را نادیــده انراشــتم و حــدس زدم کــه 
ــر تشــمیل   ــد از دو مســتطیل کامــاًل براب ــاغ اندرونــی بای هســته ب
کــه از تقســیم طــول بــاغ اندرونــی بــه دو قســم   شــده باشــد 
کــه امتــداد  مســاوی تشــمیل شــده اســ . مشــوص اســ  
مرکــزی آر گذرهــای عمــود بــر عــرض بــاغ اندرونــی در اثــر شــوم 
زدن زمیــن در دوره هــای بعــد بــه کلــی از بیــن رفتــه انــد و یــا اصــاًل 
کــه  وجــود نداشــته انــد. یــك احتمــال دیرــر نیــز وجــود دارد 
ــل  ــی داده و از مقاب ــمیل م ــی را تش ــور طول ــنری مح ــی س مجرای
کــرده و عمــود  کــورو  در کاخ نشــیمن عبــور  محــل نشــیمن 
بــر آر گــذر فعلــی اســ . در عیــن حــال می تــوان یــك مســیر دیــد 
ــار  ــوی چه ــك الر ــا ی ــا را ب ــه م ک ــناخ   ــزی را بازش ــی و مرک طوالن
کــه  قســمتی از محوطه هــای مســتطیل شــمل روبــه رو می کنــد 
کل بــاغ اســ . اســتروناخ معتقــد  کامــاًل مطابــق اندازه هــای 
ح  کنــون می تــوان یمــی از بنیادی تریــن عوامــل در طــر اســ  ا
کــه همــان چهاربــاغ اســ  در پــالن  باغ هــای متأخر ایرانــی را 

کــرد. )12: ص60( کــور  در پاســارگاد مشــاهده  بــاغ  اصلــی 

معمــاری  متــون  کثــر  ا در  اســتروناخ،  نوشــته  از ایــن  پــس 
ــته  ــارگاد دانس ــاغ، پاس ــوی چهارب ــا الر ــاغ ب ــن ب ــی، اولی باغ ایران
شــده اســ . این ادعــا بــدون تحقیــق بســیار تمــرار شــده اســ . 

هیچمــدام از محققینــی کــه پــس از او ایــن ادعــا را تمــرار کرده انــد 
کــه چرونــه یــك آر گــذر بــه طــور کامــل بــر  از خــود نپرســیده انــد 
ــر شــوم زدن زمیــن از بیــن رفتــه حــال آ نمــه ســایر آر گذرهــا  اث

ــد. ــده ان آســیبی از ایــن امــر ندی

را  اســتروناخ  پاســارگاد،  از  باستانشناســی  یافته هــای 
ح پردیــس و باغ هــای  کــه بیــن طــر به ایــن مســیر ســوق داد 
اســالمی معروف بــه چهاربــاغ نوعــی قرابــ  و هم ریشــری بیابــد. 
"بقایــای پاســارگاد نشــان از ترکیبــی راســ  گوشــه از جوی هــای 
کــه حوض هایــی در مســیر آن اســ  و  کنــده در ســنگ دارد 
کــه بــه چهــار جانــب  کــه بــه واســطه ایوان هایی  کوشــك هایی 
ح بــه معنــی چهاربوشــی بــودن نیســ .  رو می کنــد. و ایــن طــر
بیشــترین اســتناد بــر چهاربــاغ بــر اســاس پــالن ترســیم شــده از 
ــور  ــن و تص ــورت خط چی ــه ص ــور ب ــك مح ــه ی ک ــ   ــتروناخ اس اس

اســتروناخ از بــاغ ترســیم شــده اســ ". )18: ص107(

پالنــی   )Penlope Hobhouse( پنلوپ هار هــاوس  "بعدهــا 
کــه در آن محــور خط چیــن  از بــاغ پاســارگاد ارائــه می دهــد 
ترســیم شــده بــه وســیله اســتروناخ را بــه صــورت خــط پــر و 
هماننــد کانال هــای حفــاری شــده ترســیم می کنــد. مشــوص 
نقشــه  تغییــر  و  “اســتروناخ”  تصــور  چرونــه  کــه  می شــود 
توســط هار هاوس، الرــوی چهاربــاغ بــه عنــوان اصلی تریــن 
کتار هــا  اغلــب  در  و  شــناخته  باغ ایرانــی  هندســی  الرــوی 
ژئومغناطیســی  اســ . تصاویــر  گرفتــه  قــرار  معیــار قضــاوت 
کــه تنهــا یــك محــور وجــود  کــی از ایــن اســ   پاســارگاد نیــز حا

ص24(  :19( اســ ".  داشــته 

کــه در ارتبــاط بــا پاســارگاد ارائــه شــده نشــان دهنــده  اطالعاتــی 
کــه بــرای آبرســانی بــه صــورت عمــود  آر گذرهــای ســنری اســ  
گرفتــه شــده و ایــن آر گذرهــا در مواقعــی بــه  کار  بــر هــم بــه 
کــه جنبــه تقســیم آر را  حوضچه هــای ســنری بســیار کوچمــی 
ــه جز ایــن  داشــته، می رســیده اســ . در کل نقشــه پاســارگاد ب
دیــده  بــاغ  در ایــن  وســیع  ســنری  آر نمــای  حوضچه هــا، 
ــه اســتروناخ از محوطــه پاســارگاد  ک نمی شــود. در نقشــه هایی 
ــوان  ــارگاد نمی ت ــاری در اطــراف پاس ــچ حص ــد هی ــه می نمای ارائ
دیــد. بــه نظــر می رســد محــدوده بــاغ بــه وســیله دیــواری بســته 
نشــده اســ . البتــه مممــن اســ  بــرای جدایــی محــدوده بــاغ 
از اطــراف اصــراری نبــوده و از طرفــی هــم شــاید حصــار بــاغ را 
ــا درختــان  ــا حصــاری طبیعــی ب حصــاری بــه شــمل پرچیــن و ی

فــرض نمــود.

مجموعــه اطالعــات طراحــی بــاغ پاســارگاد را می توان این گونــه 
خالصــه کــرد: تقســیم باغ بــه اندرونــی و بیرونی، سلســله مراتب 
کنــار بــاغ اندرونی، ایوان هــای  ورود، حضــور کاخ ســمونتی در 
طویــل رو بــه بــاغ اندرونــی، آبراهه هــای مســتطیل شــمل و 

تصویر8: باغ شائور. ماخذ: )اینترنت(.
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بــاغ،  آبیــاری  بــرای  بــا نظــم خــاص  کوچــک  حوضچه هــای 
ــاغ. ــه ب ــی در مجموع ــر طبیع ــتفاده از منظ اس

کاخ شائور در شوش 
کاخ آپادانــای شــو  آتــش ســوزی  در زمــان خشایارشــا در 
کاخ آپادانــای شــو ، در ســم  دیرــر  خ داد. بــرای تعمیــر  ر
رودخانــه شــائور در زمــان اردشــیر دوم کاخــی برپــا گردیــد. دور 
گرفته  تــا دور کاخ شــائور را فضــای ســبزی بــا اممانــات آبیــاری فرا

کاخ دارای چهار ایــوان اســ .  بــوده اســ . تــاالر ســتوندار 

کــه رو بــه بــاغ اندرونــی دارد بــه واســطه فضایــی از تــاالر  ایوانــی 
ســتوندار جــدا شــده اســ . بــه نظــر می رســد دیــد بــه بــاغ 
ــاالر ســتوندار بــه راحتــی قابــل  ــرای افــراد حاضــر در ت اندرونــی ب
کــه از آن فضــای رابــط اجــازه  کســانی  انجــام نبــوده و فقــط 
نظــر  اندرونــی  بــاغ  بــه  انــد  می توانســته  انــد،  داشــته  عبــور 
کــه  افمننــد. در کاخ شــائور در ضلــع شــمالی تــاالر کوچمتــری 
بــا اختــالف ســطح بــه دیرــر قســم  های کاخ ارتبــاط دارد نیــز 
وجــود دارد. ایــن فضــا بــرای زندگــی پادشــاه بــوده اســ . ایوان 
کامــال دیــد بــه بــاغ اندرونــی دارد.)16: ص80( اصلی ایــن تــاالر 

در میانه ایــن بــاغ یــک آبریــر نســبتا وســیع قــرار دارد. "چشــم 
انداز ایــوان مشــرف بــه بــاغ در ســم  اندرونــی یــا غربــی تــاالر 
ســتوندار اردشــیر بــر چشــم انداز ایــوان مشــرف بــه بــاغ در ســم  
ــا  ــ . ثانی ــوده اس ــود ب ــاه، عم ــع ش ــوصی و مرتف ــی کاخ ش جنوب
بــه نظــر می رســد کــه چشــم اندازهــای متقاطــع از ایــن دو دیــدگاه 
مهــم بــرای تقســیم بنــدی محوطــه بــاغ بــه الرــوی چهارگانــه ای 
بــه کار رفتــه انــد کــه دیرــر بــه الرویــی آشــنا و مــورد عالقــه تبدیــل 
شــده بــود". )12: ص64( اســتروناخ بدون اینمــه قطعــا آر گــذری 
یافتــه باشــد بــر مبنــای محــور کاخ ســمونتراهی اردشــیر و محــور 
بــر  که ایــن دو محــور  تــاالر ســتوندار به ایــن نتیجــه می رســد 
هــم عمــود بــوده و چــون یــک آر نمــای وســیع در مرکــز بــاغ قــرار 
دارد پــس بــاغ مــورد نظــر یــک چهــار بــاغ بــوده و ریشــه چهــار بــاغ 
را می تــوان از دوران هوامنشــی پیریــری نمــود. حال اینمــه 
حــوض وســیع در میانــه بــاغ قــرار داشــته لیمــن آر گذرهــای 

ــرده اســ .  ــرا اســتروناخ ترســیم ک عمــود برهــم آن

کــه بــاغ شــائور در معماری ایــران دارد: عــدم دیــد  درســهایی 
بــه بــاغ اندرونــی بــرای همه، ایجاد ایــوان بــرای دیــد بــه بــاغ 
اندرونــی، امــمان دیــد از فضــای خصوصــی زندگــی بــه بــاغ، 

حضــور آر نمــا در مرکــز بــاغ.

کاخ خسرو در قصرشیرین 
کــه خســرو پرویــز  کاخ خســرو بنایــی اســ  از دوره ساســانیان 
پادشــاه ساســانی)590 تــا628 م.( آن را در جــوار شــهر کنونــی 
کاخ  اســ .  ســاخته  شــیرین  همســر   بــرای  قصرشــیرین 

خســرو دارای پــالن مســتطیل شــملی بــا جهــ  شــرقی غربــی 
اســ . این عمــارت از دو بوــش بیرونــی و اندرونــی تشــمیل 
اتــاق  ســتوندار،  تــاالر  دارای  بیرونــی  بوــش  اســ .  شــده 
گنبــددار، صحــن رواق دار و ایــوان جلــو آن می باشــد. بوــش 
کــه در مرکــز عمــارت قــرار  اندرونــی نیــز شــامل خانه هایــی اســ  

دارد. 

کاخ  جلــو  مصنوعــی  آر  برکــه  می کننــد  اظهــار  مورخیــن 
چشــم ها را خیــره می نمــود و حیوانــات وحشــی بــا کمــال آزادی 
در ایــن مــمان می زیســته انــد و آر فراوانــی از رودخانــه الونــد 

تصویر9: کاخ خسرو قصرشیرین. ماخذ: )22(.

تصویر10: باغ خسرو قصرشیرین. ماخذ: )23(.



فـصـــلنـــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره 7-3
پاییز  1396

نقـــش 
ن جهـــا

70

خر
متأ

ی 
ها

غ 
 با

ی
مار

مع
بر 

ن 
یرا

م ا
قد

مت
ی 

ها
غ 

 با
ی

مار
مع

یر 
تاث

ص203( ایــن   :20( یاقــوت  اســ .  می شــده  وارد  بــاغ  به ایــن 
کــه در ســال 628  کاخ را جــزء عجایــب جهــان بــه شــمار آورده 
آنــدره  اســ .  شــده  ویــران  کلیــوس  هرا توســط  میــالدی 
ــار  ــر 120 همت ــغ ب ــیرین را بال ــر ش ــای قص ــدار)21: ص257( باغ ه گ

ذکــر نمــوده اســ . )16: 137(

کــه در اواخــر دوره ساســانی  عمــارت خســرو نشــان می دهــد 
همراهــی نزدیــک کاخ و بــاغ وجــود داشــته اســ . در باغ ایــن 
ــاغ  ــی ب ــه در امتــداد محــور طول ک عمــارت اســتوری 500متــری 
قــرار دارد، ســاخته شــده اســ . بقایــای احتمالــی دو کوشــک 
کــی از وجــود یــک پــالن  رو بــه رو در میانه ایــن اســتور آر حا
چهارباغــی و یــا حتــی اتصــال دو پــالن چهارباغــی اســ . )12: 

ص63(

اســتروناخ قرارگیــری اســتور وســیع در بیــرون بنــای کاخ و هــم 
راســتا شــدن محــور تقــارن آن بــا محــور تقــارن طولــی بنــای کاخ 
کــه  را دلیلــی بــر چهــار بــاغ بودن ایــن بــاغ می دانــد. آنرونــه 
منظــر بــاغ توصیــف می شــود منظــری بمــر و طبیعــی اســ  
کــه از همــه حیوانــات نمونــه ای جهــ  شــمار در آنجــا حضــور 

داشــته اســ . 

نمــود:  خالصــه  چنیــن  می تــوان  را  خســرو  کاخ  درس هــای 
ــاغ اندرونــی  ــه ب ــد ب حضــور اندرونــی و بیرونــی، عــدم امــمان دی
بــرای همه، ایجاد ایــوان بــرای دیــد بــه بــاغ اندرونــی، دیــد از 
فضــای خصوصــی زندگــی بــه بــاغ، قرارگیــری آر نمــا در مرکــز 
ــه ارتفــاع 8متــر، فضــای ســبز  ــر روی صفــه ب ــا ب ــاغ، ســاخ  بن ب
وســیع و طویــل در ادامــه حیــاط بــاغ، محــور طولــی مشــترک 
فضــای ســبز و حیــاط، اســتور وســیعی در میــان فضــای ســبز، 
اســتور هــم محــور فضــای ســاخته شــده گنبــددار، ســاختمان 
ــاق  ــاالر ســتوندار و ات کاخ دارای اندرونــی و بیرونــی مشــوص، ت
بــا ســقف گنبدخانــه رو بــه حیــاط بیرونــی، خانه هــای کوچــک 
حــرم رو بــه حیــاط اندرونــی، بــاغ وســیع و طبیعــی در بیــرون 
ج از حصــار،  کاخ، اســتور وســیعی در میانــه بــاغ خــار حصــار 
محــور تقــارن مشــترک طولــی بــاغ، آر نمــا و بنــای ســاخته 

کاخ.  شــده 

طاق بستان باغ دیگری از دوره ساسانی
بــاغ  بســتان  اطــراف طــاق  باغ هــای  میــان  گــدار در  آنــدره   
کــه بــا مســاح  شــش همتــار بــه صــورت  شــماری را نــام می بــرد 
ــاخته  ــوان س ــ  )21: ص259(. دو ای ــته اس ــود داش ــور وج محص
شــده در محوطــه محــل اســتراح  پادشــاهان ساســانی بعــد 
از شــمار در ایــن بــاغ بــوده اســ . قدیمی تریــن ســند تصویــری 
کــه نظــم باغ ایرانــی را بــه تصویــر می کشــد در نقــش برجســته ای 
کــه در دیــوار دو طــرف طــاق بــزرگ مربــوط بــه دوره خســروپرویز 

کــه صحنــه شــمار پادشــاه  اســ ، دیــده می شــود. این صحنــه 
ح بــاغ شــمار او را در طــاق بســتان نشــان می دهــد. اســ ، طــر

و  بــاغ  هندســه  زیــادی  حــدود  تــا  برجســته ها  نقــش   ایــن 
می کنــد. هویــدا  را  آن  عملمــرد 

گــوزن را  نقــش برجســته دیــوار راســ  طــاق، صحنــه شــمار 
خطوطــی  در  نقــش  میانی ایــن  قســم   می دهــد.  نشــان 
محصــور شــده اســ ، که شــباه  بــه  حصــاری دارد. حصار باغ 
کــی شــده  بــه شــمل پــالن در محــدوده بیرونی ایــن صحنــه حما
گوزن هــا را تعقیــب  اســ . در ایــن نقــش برجســته صیــادان 
کــه در  کــرده انــد و آن جانــوران هراســان و گریــزان از دریچــه ای 
جانــب راســ  حصــار تعبیــه شــده بــه درون حصــار پریده انــد. 
کــه ســوار بــر اســب اســ  در ســه جای ایــن حصــار  پادشــاه 
ترســیم شــده اســ . در ســم  بــاال پادشــاه سواره ایســتاده و 
اســبش آمــاده جهــش اســ . در زیــر آن تصاویــر صــورت پادشــاه 
کــرده و در پــی جانــوران در  کــه کمــان را بــه زه  دیــده می شــود 
حــال فــرار، اســب می تــازد. در قســم  زیریــن آن نقــش، تصویــر 
دیرــری از پادشــاه اســ  کــه اســب را بــه حالــ  یورتمــه می رانــد 
ــاز می آیــد. در ســم  چــپ حصــار  و ترکــش در دســ  از شــمار ب
گوزنهــای شــمار شــده را  کــه  مذکــور شــترها دیــده می شــوند 

می برنــد. 

تصویر11: طاق بستان. ماخذ: )24(.

تصویر12: طاق بستان. ماخذ: )24(. نقش برجسته دیوار سمت راست 
طاق.
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نقــش برجســته نقــر شــده بــر روی دیــوار ســم  چــپ شــمار 
در  را  نقــش  همــه  تقریبــا  در اینجــا  می دهــد.  نشــان  را  گــراز 
کــرده انــد و فقــط حاشــیه  خطوطــی بــه شــمل قــار محصــور 
کثیــر  کــه جماعتــی  باریمــی در ســم  راســ  قــرار داده انــد 
کــرده انــد. شــمارگاه  از مردمــان و جانــوران در آنجــا ازدحــام 
کــه ماهــی و مرغابــی در آن بســیار  ممانــی اســ  نیــزار و باتالقــی 
اســ . در جانــب راســ  پنــج صــف فیــل دیــده می شــود. در 
کــه  وســط  نقــش یــک جفــ  کرجــی را دوبــار نشــان داده انــد 
حمایــ  از دو موقــع شــمار بمنــد. پادشــاه درســ  در وســط 
کــه در  تصویــر بــا قــدی فــوق انــدازه طبیعــی حجــاری شــده 

کــرده اســ . شــاه دو  قایــق نوستین ایســتاده و کمــان را بــه زه 
ــاز همــان دو قایــق  ــا تیــر از پــای در آورده اســ . ب ــزرگ را ب ــراز ب گ
در ســم  راســ  تصویــر دیــده می شــود. در ایــن جــا پادشــاه 
ــه تیــر آن  ک ــی  ــرد ســر دارد در دســ  خــود کمان گ ــر  ــه ای ب که هال
کــه شــمار بــه  رهــا شــده نرــه داشــته اســ . معلــوم می شــود 

پایــان آمــده اســ . )16: ص132(

بســتان  طــاق  حجاری هــای  کــه  می گویــد  حمــوی  یاقــوت 
آثار ایــن رنگ هــا را در طــاق بســتان دیــده  بــوده و او  رنرــی 

ص24(  :25( اســ . 

بیشــترین اطالعــات در مــورد بــاغ طــاق بســتان را از دو حجــاری 
ــه دســ  آورد. ایــن دو کتیبــه  ــوان ب ــزرگ می ت ــار ب در طرفیــن غ
حــاوی اطالعاتــی از بــاغ شــمارگاه، نحــوه شــمار، رفتــار افــراد 
حاضــر در ایــن صحنــه، برخــورد شــاه بــا آنــان و ... می باشــد. 
کــه از مطالعه ایــن بــاغ حاصــل  لیمــن درس هــای معمــاری 

می شــود را می تــوان چنیــن خالصــه نمــود:

ــاری  ــور حص ــلطنتی، حض ــمارگاهی- س ــی ش ــتان باغ ــاق بس ط
ــاغ  ــر ب ــاغ، منظ ــار ب ــودن حص ــن ب ــاغ، پرچی ــراف ب ــم در اط منظ
کــه قایق هــا بــر روی  منظــری طبیعــی، حضــور نهــر  آبــی عظیــم 
آن در حرک  انــد، تقســیمات منظــم بــاغ نشــان از نظمی الیــق 

ــاغ. مقــام ســلطن ، ورودی مشــوص حصــار ب

تالشی برای تفسیر معمارانه از دستاوردهای 
باستان شناسی

تــال  گردیــده بــا اطالعــات باســتان شناســانه باغ هــای پیــش 
ــا معماری ایــن  ــی در رابطــه ب ــه اطالعات از اســالم ایران، بتــوان ب
کــه در رابطــه بــا باغ هــای آشــور  باغ هــا دســ  یافــ . آنچــه 
کــه از کتیبه هــای بــر جــای مانــده بــه  دیــده شــد، اطالعاتــی بــود 
دســ  آمــده اســ . در رابطــه بــا باغ هــای دیرــر نیــز باقیمانــده 
کــه از نوشــته  بناهــا و یافته هــای باســتان شناســان و آنچــه 
ک قــرار  تاریــخ نویســان در رابطــه بــا بنایــی خــاص بــود مــال
گرفــ . در راســتای تفســیر معمارانــه از دســتاوردهای باســتان 
شناســی باغ هــای پیــش از اســالم ایران بــا پرداختــن بــه جهــ  
گیــری باغ هــا، سلســله مراتــب ورود بــه باغ هــا، تاثیــر تقســیمات 
چهارگانــه در طراحــی آنهــا، شــیب بنــدی زمیــن بــاغ، بررســی 
وضعیــ  آر نمــای بــاغ، حضــور منظــر طبیعــی در طراحــی 
ــا  کــه ب ــاغ عواملــی اســ   ــاغ و حصــار ب ــاغ، معمــاری کوشــک ب ب

ــرار خواهنــد گرفــ . دقــ  بیشــتر مــورد تامــل ق

جهت گیری باغ های پیش از اسالم 
ــی از  ــم یم ــه اقلی ــودن ب ــادار ب ــل وف ــه دلی ــا ب ــری باغ ه ــ  گی جه
ارکان مهــم طراحــی بــاغ اســ . باغ های ایرانــی بــه بهتریــن 
گیــری می شــوند.  وجــه نســب  بــه شــمال وجنــور جهــ  
کــه محــور بــاغ در  بــرای مثــال کمتــر باغــی در ایــران وجــود دارد 
ــا در ظهــر تابســتان  جهــ  غربــی شــرقی احــداث شــده باشــد ی
ــاغ منطبــق اســ   ــر محــور ب ــه ب ک آفتــار در راه ارتباطــی اصلــی 
باعــث  بــاغ  دار  ســایه  ســطح  در  دائمــی آر  جریــان  بتابــد. 
ــزده(. از  ــود )27: ص پان ــراف می ش ــط اط ــا محی ــا ب ــالف دم اخت
دالیــل مهمی کــه می تــوان بــرای شــمالی جنوبــی بــودن بــاغ 
کــه در ایــن وضعیــ  نــور در محوطــه بــاغ بــه نوعــی  آورد اینســ  
کــه بیشــترین ســایه را در طــول روز داشــته  تنظیــم می شــود 
گــر قــدری هــم در برخــی باغ هــا نســب  بــه جهــ   باشــد و ا
شــمال و جنــور اختــالف زاویــه وجــود داشــته باشــد بــه دلیــل 

تصویر13: طاق بستان. ماخذ: )24(. نقش برجسته دیوار سمت چپ طاق.

تصویر14:نقشه طاق بستان. ماخذ: )26: ص332(.
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ــی  ــای فصل ــ  وز  باده ــاغ و جه ــری ب ــن قرارگی ــ  زمی وضعی
اســ . )13: ص36(

گیــری باغ هــای آشــوری هیــچ اطالعــی در  در رابطــه بــا جهــ  
کــه می تــوان از روی  دســ  نیســ . در مــورد دیرــر باغ هــا آنچــه 
اطالعــات نقشــه های بــه دســ  آمــده دریافــ  نمود اینســ  
گیــری دقیقــا شــمالی و  کــه هیچمــدام از ایــن باغ هــا جهــ  
گیــری شــمال غربــی  جنوبــی ندارنــد. بــاغ پاســارگاد جهــ  
جنــور  گیــری  جهــ   بســتان  طــاق  بــاغ  و  شــرقی  جنــور 
غربــی شــمال شــرقی دارنــد. امــا بــاغ خســرو و بــاغ شــائور هــر 
دو در جهــ  دقیــق شــرقی-غربی قــرار دارنــد. شــاید جهــ  
گیری ایــن باغ هــا هماننــد نظــر دیبــا بســتری بــه جهــ  وز  

بادهــای فصلــی منطقــه دارد.

سلسله مراتب ورود به باغ ایرانی 
هیــچ فــردی چــه آشــنا و چــه غریبــه نمی توانــد بــی مقدمــه 
وارد فضــای باغ ایرانــی شــود. در بســیاری از باغ هــا ســردری 
گاه میدان گاهــی و آر نمایــی  بــرای ورود، بنــا شــده اســ . 
فضاهــای  ص30(   :27( می کنــد.  تممیــل  را  ســردرورودی 
کــرد: عمــارت  کالبــدی بــاغ را می تــوان چنیــن دســته بندی 
ســردر، عمــارت بیرونــی، فضاهــای خدماتــی و جنبــی، عمــارت 
اندرونــی و فضاهــای خدماتــی و جنبــی آن. لیمــن همــه باغ هــا 
گذشــتن از ورودی و هشــتی و محــور اصلــی ورود، بــه  پــس از 

کوشــک بــاغ هدایــ  می شــود.

بــه  ورود  بــرای  درگاهــی  آشــوری  باغ هــای  از  برخــی  در 
کنتــرل  کاخ دروازه  بــاغ دیــده می شــود. در بــاغ پاســارگاد 
ورودی  مقــام  در  و  اســ   بیرونــی  بــاغ  بــه  ورود  کننــده 
و هشــتی قــرار دارد. دو تــک بنــای الــف و ر نیــز وظیفــه 
کنتــرل ورود بــه بــاغ اندرونــی را بــر عهــده دارنــد. در بــاغ 
پالن هــای  در  کــه  کاخ  ورودی  از  عبــور  بــا  هــم  شــائور 
اتفــاق  بــاغ  بــه  ورود  نشــده  مشــوص  شناســان  باســتان 
کاخ خســرو نیــز سلســله مراتــب ورود بــه بــاغ  می افتــد. در 
کامــال قابــل تشــویص اســ . ورود از بیرونــی بــه اندرونــی 
کاخ  از  ج  خــار بــاغ  بــه  دسترســی  مــورد  در  لیمــن  اســ . 
شــمارگاه  بــاغ  مــورد  در  نیســ .  دســترس  در  اطالعاتــی 
طــاق بســتان نیــز اطالعــات مشــوصی در مــورد نحــوه ورود 
کتیبه هــا ورود بــه بــاغ  بــه بــاغ وجــود نــدارد. امــا حجــاری 
شــمارگاهی را بــه صــورت درگاهــی در بیــن حصــار ترســیم 

انــد.  کــرده 

تاثیر تقسیمات چهارگانه در طراحی باغ 
کــه تحــ  عنــوان  ــاغ اصطالحــی اســ   ــه ب تقســیمات چهارگان
ــود.  ــرده می ش ــام ب ــی از آن ن ــی باغ های ایران ــاغ در طراح چهارب

می کنــد:  معنــی  چنیــن  را  چهاربــاغ  واژه  دهوــدا  لغتنامــه 
ــدا  ــم ج ــا از ه ــا خیابان ه ــه ب ک ــم  ــار ه کن ــه در  ــای چهارگان باغ ه
شــوند یــا در پیرامــون عمارتــی باشــند. )28: ص6995( چهاربــاغ 
کــه در معمــاری باغ ایرانــی بــه تقســیمات  اصطالحــی اســ  
چهــار تایــی درون بــاغ مشــهور اســ . آنچــه مســلم اســ  در 
باغ هــای پیــش از اســالم ایران علیرغــم اظهــارات اســتروناخ و 
علیرغــم اعــالم پاســارگاد بــه عنــوان اولیــن چهــار باغ ایرانــی از 

جانــب وی، ایــن مســاله وجــود نداشــته اســ .

باغ هــای مــورد بررســی دارای انتظام هــای محــوری بودنــد. 
هندســی  ترکیــب  دارای  اســالم ایران  از  پیــش  باغ هــای 
منظــم، در بســیاری از اوقــات دارای محــور طولــی مشــوص، و 

بودنــد.  راس  گوشــه  تقســیمات 

کــه از دوره ساســانیان بــا ابــداع چهارطاقــی،  ویلبــر عقیــده دارد 
کوشــک و ســاختن  ســاخ  چهارطاقــی در باغ هــا در محــور 
کــردن کوشــک  کوشــک در مقیاس هــای متفــاوت، و جایرزیــن 
بــه جــای کوشــک های ســتوندار هماننــد کاخ های پاســارگاد در 
دوران هوامنشــی شــد و بــه عقیــده وی از ایــن دوره، قرارگیــری 
کوشــک در محــل تقاطــع محورهــا در باغ ایرانــی مرســوم شــده 
کــه در نقشــه های ترســیم  اســ  )3: ص19(. امــا همانرونــه 
دیــده می شــود محورهــای  اســالم  از  پیــش  باغ هــای  شــده 
تقــارن طولــی در ایــن باغ هــا قابــل تشــویص اســ  امــا محــور 
کــه بتــوان محــل برخــورد آنهــا را بهانــه قــرار گرفتــن  تقــارن افقــی 

ــل تشــویص نیســ .   ــرار داد قاب ــا چهارطاقــی ق کوشــک ی

شیب بندی زمین باغ
کــه محققیــن  اســتفاده از شــیب در باغســازی مطلبــی اســ  
ــاغ بــه آن اذعــان نمــوده انــد. اســتفاده از  متوصــص طراحــی ب
شــیب زمیــن برای ایجــاد دیــد و منظــر بهتــر انجــام می شــود. بــا 
اســتفاده از شــیب طبیعــی بــه بــاغ وســع  مجــازی می دهنــد. 
ــاخته  ــاغ س ــع ب ــه مرتف ــک در نقط ــی کوش ــر باغ های ایران کث در ا
ــم  ک ــه  ــه در نقط ــان هنرامی ک ــی انس ــر بینای ــ . از نظ ــده اس ش
کمتــر  ارتفاعــی قــرار می گیــرد فاصلــه خــود تــا نقطــه مرتفــع را 
کــه همــان مســاف  را از نقطــه  از زمانــی احســاس می کنــد 
ــد  ــه دی ــه تفــاوت زاوی کــه ب بلنــد می نررد. ایــن خطــای حــواس 
انســان در جهــ  باالتــر و پاییــن تــر از خــط افــق مربــوط می شــود 
کــه کوشــک از ســر در ورودی بــاغ بــه نظــر  باعــث شــده اســ  
نزدیــک آیــد و بیننــده را بــه حرکــ  بــه ســوی آن و طــی مســاف  
کــه از  کنــد )13: ص28(. مســیر اصلــی  بــه ظاهــر کوتــاه ترغیــب 
کوشــک برســد چشــم انــداز  میانــه باغ ایجــاد می شــود تــا بــه 
مشــوصی را ایجــاد می نمایــد. وجــود چشــم انــداز اصلــی بــه 
شــمل مســتقیم کشــیده در محــور طولی بــاغ روبروی کوشــک و 
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کاشــتن درختــان بلنــد در دو طــرف آن نقشــی اساســی در ایجــاد 
ــازد.  ــر می س گ ــوه  ــر جل ــی ت ــاغ را طوالن ــه ب ک ــپمتیوی دارد  پرس

در کتیبه هــای آشــوری محــل قرارگیــری کوشــک بــاغ در محلــی 
مرتفع ترســیم شــده اســ . شــاید این مســاله نشــانی از اســتفاده 
کــه می بایــد بنــای  از شــیب زمیــن در باغســازی دارد. شــیبی 
ســاخته شــده را در ارتفــاع باالتــر قــرار دهــد. در بــاغ پاســارگاد 
حضــور آر گذرهایــی کــه کامــال خیابان هــای مســتقیم و طویــل 
را ایجــاد می کنــد و می توانــد در برداشــ  ذهنــی افــراد از طــول بــاغ 
تاثیــر داشــته باشــد، قابــل درک اســ . این خیابان هــا چشــم 
انــدازی موثــر در ذهــن بــه عنــوان باغــی بســیار وســیع ایجاد 
می نمایــد. در بــاغ شــائور، آپادانــا و محل زندگی اردشــیر در کاخ بر 
روی صفــه ای ســاخته شــده انــد. در بــاغ خســرو در قصــر شــیرین 
هــم بنــای کاخ بــر روی صفــه ای بــه ارتفــاع تقریبــا هشــ  متــر 
ســاخته شــده اســ . در طــاق بســتان محــل قــرار گیــری طاق هــا 
محــل مرتفعــی در آن بوــش شــهر اســ  امــا از بــاغ شــمارگاهی که 
گــدار مطــرح می کنــد، اطالعاتــی در دســ  نیســ  و شــیب آن 

ــل تشــویص نمی باشــد. ــز قاب زمیــن نی

آب نمای باغ آینه ای برای تکرار 
حضــور آر در معمــاری بــاغ بــه لطایــف الحیــل زیبایــی، آرامــش 
کــه شــیب  و ترنم ایجــاد می کنــد. احــداث بــاغ در زمین هایــی 
موتصــری داشــ  موجــب پیدایــش جوی هایــی می گردیــد 
کــه  کــه آر آنهــا بــا ســر و صــدا بــه پاییــن می ریوــ . در جاهایــی 
ــرد  ــدا می ک ــالف پی ــدی اخت ــتی و بلن ــث پس ــن از حی ــطح زمی س
ح پلمانــی تزییــن می کردنــد و کــف آن  قســم  شــیبدار را بــا طــر
کــه جریــان مالیــم آر  را از ســنگ می پوشــانیدند بــه طــوری 
پــس از برخــورد با ایــن ســنگ ها و ریوتــن از پلــه ای بــر پلــه دیرــر 

ــر بــه نظــر می رســید. )3: ص52( پــر ســر و صدات

آر نمــا  داشــ  این  عظیمی حضــور  آر نمــای  بــاغ  در  گــر  ا
همچــون آینــه بزرگــی تصویــر آســمان را در شــب و روز منعمــس 
ــاغ شــائور آر نمــای  می کــرد. از باغ هــای مطالعــه شــده فقــط ب
نســبتا وســیعی در وســط حیــاط مرکــزی دارد. در باغ هــای 
بــاغ  دیــده می شــود. در  رود  و  نهــر  بــه صــورت  آشــوری آر 
و  بیرونــی  بــاغ  بــه  آبرســانی  بــرای  آر گذرهایــی  پاســارگاد 
اندرونی، ایجــاد شــده انــد ولیمــن آر نمــای وســیعی دیــده 
کاو  ایــن آر نمــا را  نمی شــود. ژان پــرو در ســال های اول 
کــرده اســ . بعدهــا معلــوم  در وســط و مرکــز حیــاط ترســیم 
نیســ  در چــه زمانــی محورهــای تقــارن فضــای حیــاط مرکــزی 
کــه بــاغ بــه چهــار قســم   ترســیم شــده و بــه نظــر می رســد 
تقســیم گردیــده اســ . بــاغ خســرو در قصرشــیرین هــم دارای 
یــک اســتور وســیع پیــش از ورود بــه کاخ، اســ . اســتوری هم 
در ایــن بــاغ در محوطــه اندرونــی دیــده می شــود. طــاق بســتان 

کــه  کنــار نهــر آر وســیعی قــرار دارد و معلــوم نیســ   نیــز در 
منظــر بــاغ موجــود در اطــراف آنجــا چرونــه بــوده اســ  ولیمــن 
ــزرگ صحنه هــای شــمار  ــوان ب ــواره داخلی ای در کتیبه هــای دی
کــه در  ســلطنتی در بــاغ شــمارگاه طــاق بســتان دیــده می شــود 
ــا قایــق بســیار  ــرروی یــک کرجــی ی بســیاری از صحنه هــا شــاه ب
کــه اثبــات می کنــد رودی در  ســاده بــر روی نهــر پرآبــی قــرار دارد 

آنجــا جریــان داشــته اســ . 

حضور منظر طبیعی در باغ ها
کــه طبیعــ   باغ هــای طبیعــی  باغ های ایرانــی  از  برخــی  در 
کــم نیســ ،  معمــار آن اســ  و هیــچ نظــم هندســی بــر آن حا
کــه عالمی اســتفاده از  حضــور دارد. ایــن همــان چیــزی اســ  
منظــر طبیعــی نامیــده اســ  و عقیــده دارد در باغ های ایــران 
همیشــه مــورد توجــه بــوده اســ . اســتفاده از طبیعــ  بمــر 
ناشــی از برخــی خاطــرات دیریــن و عادت هــای چادرنشــینی 
می باشــد. تصــور باغ های ایــران باســتان بــه مثابــه باغ هــای 
ح پنــج کاشــ  )چهــار باغچــه در چهــار  کامــال هندســی بــا طــر
کــه تنهــا  گوشــه مربــع و یمــی در مرکــز آن( تصــوری قالبــی اســ  
گزنفــون متمــی اســ . بوســتان ســلطنتی ای  بــه خبــر واحــد 
کــرده بــود  کــور  در پاســارگاد، در دشــ  مرغــار، برپــا  کــه 
جریــان  دســ ،  دور  تپه هــای  از  منظــره ای  بــا  )550ق.م( 
نهــری از پلــواررود )ســیوند( و درختــان ســپیدار و بیــد بــر لــب 
در اینجــا  می کنــد.  کمــک  بــاغ  از  تعبیــر  به ایــن  همرــی  آن، 
کــه در آن،  غالبــا توجــه بــر بوشــی از بــاغ شــاهی متمرکــز بــود 
در  گونشــان  گونا جاهــای  در  حوض هایــی  بــا  جوی هایــی 
ترکیبــی هندســی اســتقرار یافتــه اســ . این ترکیــب را بــه خطــا 
الرــوی بــاغ چهــار بوشــی شــمرده انــد، لیمــن بــا نراهــی بــه 
گزیــر به ایــن نمتــه متوجــه  کل محوطــه باغ هــای پاســارگاد، نا
کوچمــی  کــه بــاغ هندســی یــاد شــده تنهــا فضــای  می شــویم 
کــه در  از بوســتانی بــه مراتــب وســیع تر را تشــمیل می دهــد 

گســترده شــده اســ . )18: ص54( حاشــیه پلــوار رود 

ــر روی جــداره طــاق بــزرگ  کی هــای ب در طــاق بســتان نیــز حما
کــه صحنــه ای از شــمار گوزن و گراز را توســط شــاه ترســیم نموده 
اســ ، نشــان دهنــده یــک بــاغ شــمارگاه ســلطنتی اســ . 
کــی حمایــ  از یــک منظــر طبیعــی  ــر روی ایــن حما اطالعــات ب
ــاغ منظمــی را تداعــی نمی کنــد و دکتــر عالمی عقیــده  کــه ب دارد 
کــه تزئینــات ســنری طــاق بســتان، شــاه را در منظــری  دارد 
طبیعــی محصــور در پرچینــی نشــان می دهــد. هیــچ نظمی کــه 
کــی از دخــل و تصــرف انســان در منظــر طبیعــی باشــد، البتــه  حا
کــی بــرای بــاغ شــمارگاه  بجــز حصــار بــاغ  نمی تــوان در ایــن حما

ســلطنتی قائــل شــد. 
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معماری کوشک باغ 
عنــوان  بــه  کــه  دارد  وجــود  بنایــی  باغ های ایــران  همــه  در 
کاخ، طــاق یا ایــوان می تــوان از آن نــام برد. ایــن بنــا  کوشــک، 
کنین بــوده و عملمرد ایــن فضاهــا  محلــی بــرای آســایش ســا
شــباه  های  اســ .  بــوده  یمســان  تقریبــا  ادوار  همــه  در 
بســیاری نیــز در معماری ایــن فضــا علیرغــم اختــالف زمانــی 

یافــ .  می تــوان  زیــاد 

کتیبــه اول آشــوری)تصویر  2(، تصویــری از بنایــی در بــاغ  در 
دیــده می شــود کــه در ارتفاعــی باالتــر از ســطح زمیــن قــرار گرفتــه 
گرفتــه  اســ . بــه نظــر می رســد این بنــا بــر روی شــیبی قــرار 
اســ . بنــا کوشــمی اســ  که ایوانــی ســتوندار دارد. شــاید هــم 
ــر  ــه ســقف آن را ســتون هایی ب ک ــه شــمل آالچیقــی اســ   ــا ب بن
ــا  ــد. در کتیبــه دوم آشــوری)تصویر  3(، یــک بنــای ب دو  دارن
کــه بــه نظــر وســع   کنــار بنایــی دیرــر  کــم در ارتفــاع در  وســع  
بــا وســع   گرفتــه اســ . شــاید بنــای  بیشــتری دارد، قــرار 
بنــای وســیع تر  بازهــم  باشــد.  بنــای وســیع تر  کمتــر ورودی 
دارای ایــوان ســتون داری اســ . شــاید بنــا فقــط آالچیقــی 
باســتان  دارد.  قــرار  ســتون  آن  طــرف  چهــار  در  کــه  اســ  
شناســان معتقدنــد آالچیــق بــرای اولیــن بــار در معمــاری دوره 

آشــور دیــده می شــود. 

کاخ نســبتا وســیع قــرار دارد. همــه بناهــا  بــاغ پاســارگاد ســه 
ــد.  ــاغ دارن ــه منظــر ب ــه رو ب ک دارای ایوان هــای طویــل هســتند 
فضاهــای غیر ایــوان آنهــا بســیار ســاده طراحــی شــده انــد. دو 
کــه بــا  کننــده آالچیق هایــی هســتند  بنــای الــف و ر تداعــی 
مصالــح ســنرین ســاخته شــده انــد. در بــاغ پاســارگاد بنــای کاخ 
ــر  ــه ه ــرف ب ــار مش ــای کاخ ب ــی و بن ــاغ بیرون ــه ب ــرف ب دروازه مش
دو بــاغ اندرونــی و بیرونــی و بنــای کاخ نشــیمن مشــرف بــه بــاغ 
کاخ شــائور در ضلــع شــمال  کاخ اردشــیر در  اندرونــی اســ . 
کاخ اســ   کــه اندرونــی  باغ ایوانــی رو بــه بــاغ دارد. ایــن بنــا 
بــا ارتفــاع باالتــر اشــراف بیشــتری نســب  بــه بــاغ دارد. دیــد 
از ایــوان کاخ آپادانــای شــائور بــه بــاغ بــه دلیــل قــرار گرفتن ایــن 
کاخ خســرو در  کاخ در بوــش بیرونــی مســدود شــده اســ . 
قصرشــیرین بــر روی صفــه ای قــرار دارد. بــاغ اصلــی در محدوده 
ج از کاخ قــرار دارد. اندرونــی و بیرونــی کاخ کامــال مشــوص  خــار
کــه اســتور وســیعی در میــان دارد کوشــمی  کنــار بــاغ  اســ . در 
ســاخته نشــده اســ . طاق هــای ســنری طــاق بســتان ســایه 
کــرده  کــه از بــاغ شــمارگاهی اســتفاده  بانــی بــر ســر فــردی اســ  

اســ . این ایوان ها بــه منظــری طبیعــی روی دارنــد. 

در مــورد طراحــی معمــاری فضاهــای ســتوندار در یســنا جلــد 
اســ )29(: “ســرو   آمــده  اوســتا، چنیــن  از  دوم، بوشــی 
ــه صــد  ک را می ســتاییم، خان ــا ــاالی پیروزمنــد پ ک خــور ب ــا پ
کــوه هــرا ســاخته  ســتون پیروزمنــد  بــر زبــر بلندتریــن ســره 

کــه( در انــدرون بــه خــود روشــن و از بیــرون بــه  شــده، )خانــه ای 
گــزاره  دلیــل  ســتارگان، آراســته اســ ”)ص62(. بــا دقــ  در ایــن 
ــی از  ــه بازتاب ک ــدی  ــر بلن ــا ب ــاخ  بن ــتوندار، و س ــاالر س ــور ت حض

باورهــای دیریــن اســ ، مشــوص می شــود.

 در همــه باغ هــای مــورد مطالعــه، حریــم اندرونــی و بیرونــی 
قابــل تشــویص، ایوان عنصــری شــاخص، برخــی از کوشــک ها 
کوشــک ها تاالرهایــی ســتون دار  بــه شــمل آالچیــق و اغلــب 

هســتند. 

حصار باغ 

ــاغ اســ . در باغ هــای  ــم بیــن درون و بیــرون ب ــاغ حری حصــار ب
متاخــر حصــار بــاغ را بــه غیــر از دیوارهــا، درختــان ســوزنی بــرگ، 
نهرهــا و گیاهــان دیرــر در هفــ  مرحله ایجــاد نمــوده انــد )30: 
کــه در ایــن نوشــتار در مــورد آنهــا بحــث  ص26(. در باغ هایــی 
شــد اتفــاق دیرــری آشــمار اســ . در کتیبــه آشــوری )تصویــر  2( 
ــه چشــم نمی خــورد امــا وضعیــ  کاشــ  درختــان  حصــاری ب
ــاغ و فضــای اطــراف ســاخته اســ . در کتیبــه  حصــاری بیــن ب
کــه قــار و قوس هایــی نیــز دارد  )تصویــر  3( دیــوار حصــاری 
هیــچ  محققیــن  پاســارگاد  بــاغ  در  اســ .  تشــویص  قابــل 
گــزار  نمی کننــد. شــاید گیاهــان و  حصــار ســاخته شــده ای را 
درختــان حصار ایــن بــاغ بــوده انــد. در بــاغ خســرو نیــز حصــار بــه 
دور کاخ و بــاغ اندرونــی کاخ کامــال مشــوص اســ  امــا در مــورد 
ج از محــدوده کاخ ســمونتراهی  حصــار بــاغ شــمارگاهی در خــار
گــزار   اطالعــی در دســ  نیســ . در طــاق بســتان حصــاری 
شــده کــه بوشــی از دیواره هــای آن بــر روی کــوه پشــ  دو ایــوان 
نشــده  ارائــه  دیــواره  از ایــن  نقشــه ای  متاســفانه  دارد.  قــرار 
کــه هرتســفلد )26: ص332( از طــاق  اســ  و فقــط در نقشــه ای 
بســتان ارائــه می نمایــد )تصــویر14( بوشــی از آن ترســیم شــده 
کــی بــر روی جــداره طــاق بــزرگ حمایــ  از  اســ . البتــه دو حما
کــه حصــاری منظــم ولــی پرچیــن گونــه بــا  بــاغ شــمارگاهی دارد 

گیاهــان در اطــراف آن دارد.  اســتفاده از 

سخن پایانی
 باغ ایرانــی در عیــن وحــدت در خطــوط کلــی، هندســه و نظــم، 
ــا  ــاغ ب دارای تنــوع فضایــی بــی نظیــری اســ . تنــوع فضایــی ب
تعریــف فضاهــای مســتقل از هــم، تنظیــم فاصلــه دیــد، بهــره 
گیــری از اشــمال کامــل هندســی، ترکیــب بندی هــای متفــاوت 
ــح  از گونه هــای گیاهــی، عملمردهــای آر و بهره گیــری از مصال
نمــود پیــدا می کنــد. در ســوره توبــه آیــه 72 می فرمایــد: َوَعــَد 
ْنَهــاُر 

َ
ــاٍت َتْجــِری ِمــن َتْحِتَهــا األ اهلُل اْلُمْؤِمِنیــَن َواْلُمْؤِمَنــاِت َجّنَ

ــَن  ــاِت َعــْدٍن َوِرْضــَواٌن ّمِ َبــًة ِفــی َجّنَ ِکَن َطّیِ َخاِلِدیــَن ِفیَهــا َوَمَســا
ْکَبــُر َذِلــَك ُهــَو اْلَفــْوُز اْلَعِظیــُم. خداونــد بــه مــردان و زنــان 

َ
اهلِل أ

]درختــان[  زیــر  از  کــه  اســ   باغ هایــی وعــده داده  با ایمــان 
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آن نهرهــا جــارى اســ  در آن جاودانــه خواهنــد بــود و ]نیــز[ 
کیــزه در بهشــ  هاى جــاودان ]بــه آنــان وعــده  ســراهایی پا
ــان  ــ  هم ــ  این اس ــر اس ــدا بزرگت ــنودى خ ــ [ و خش داده اس
کامیابــی بــزرگ )1(. معمــاری باغ ایرانــی طبیعــ  گراســ  و ایــن 
اصــل ســبب بــه وجــود آمــدن فضــای نیمــه بــاز مانند ایــوان 
کــه پیونــد دهنــده فضــای بــاز و بوــش ســاخته  شــده اســ  
در  بــاز  و  عمیــق  اندازهــای  چشــم  وجــود  می باشــد.  شــده 
محورهــا و مســیرهای اصلــی بــاغ، عــدم وجــود موانــع بصــری 
باغ ایرانــی  اصــول طراحــی  از  بودن ایــن مســیرها  و هدفــدار 
از اصــول طراحــی باغ هــای  بــه شــمار میــرود. مجموعــه ای 
در  باغ ایرانــی،  معمــاری  متوصصیــن  وســیله  بــه  متاخــر 
ــول  ــتار این اص ــن نوش ــ . در ای ــده اس ــف آورده ش ــذ موتل مآخ
کــه از طراحــی  گــردآوری شــده تــا بــا قیــاس آنهــا بــا نتایجــی 
باغ هــای پیــش از اســالم ایران بــه دســ  آمــد به ایــن ســئوال 
ــه  ــا اصــول طراحــی باغ هــا از دوران پیــش از اســالم ایران ب ــه آی ک

پــس از اســالم انتقــال یافتــه، پاســخ داده شــود. 

ذیــل  شــمل  بــه  را  باغ های ایرانــی  طراحــی  اصــول  دیبــا 
کویــری،  دســته بندی می نمایــد: نقــش ویــژه بــاغ در محیــط 
بــاغ،  مرکزیــ  در باغ ایرانــی،  بــر معمــاری   کــم  هندســه حا
جریــان آر در بــاغ و تاثیــرات روانــی و اقلیمــی آن. )13: ص25( 

ســلطان زاده عقیــده دارد در معمــاری باغ ایرانــی هیــچ فضایــی 
منفــی یــا باقیمانــده از فضــای دیرــر نیســ  و همــه فضاهــا اعــم 
ــه نمایــش  از ســاخته شــده و ســاخته نشــده، از خــود هویتــی ب
فضــای  دو  میــان  فاصلــه  حتــی  طوری کــه  بــه  می گذارنــد. 
کــه واجــد  کامــل بــه شــمار می آیــد  مســتقل، خــود عرصــه ای 
تعریــف، هویــ  و عملمــرد مســتقل می باشــد. وی بــه اصــول 
می نمایــد:  اضافــه  را  ذیــل  بوش هــای  باغ ایرانــی  طراحــی 
اســتفاده از اصــل تقــارن در  طراحــی باغ های ایرانــی، تقــارن 
درکوشــک های ســاخته شــده و قرارگیــری آنهــا بــر روی محــور 
یــا مرکــز تقــارن، اوج قرینــه ســازی در محورهــای اصلــی دیــد، 
اســتفاده از خطــوط راســ  در طراحــی، وجــود یــک آر گــذر 
مقابــل  در  آینــه  عنــوان  بــه  وســیع  اســتور  حضــور  اصلــی، 

کوشــک. )31: ص65(

و  باغ ایرانــی  شــمل گیری  نحــوه  و  علــل  مــورد  در  منصــوری 
هندســه خــاص آن مطالــب ذیــل را ذکــر می نماید :شــمل گیری 
گوشــه،  کهــن الرــوی چهاربــاغ و بــه تبــع آن هندســه راســ  
کشــاورزی و  وجــه اقتصــادی و بــاروری باغ ایرانــی، اهمیــ  
نحــوه آبیــاری، بــاغ بــه عنــوان عامــل اســتقرار موقــ  و دائــم، 
دیدگاه هــای اعتقادی ایرانیــان و سفارشــات دینــی در مــورد 
عناصــر طبیعــی و اهمیــ  قداســ  طبیعــ  در آیین هــای 
باســتانی ایرانیان، بــاغ بــه عنــوان ابــزاری بــرای نمایــش قــدرت 

کــم. )19: ص18(  حا

کلــی  کتــار باغ های ایــران برخــی از خصوصیــات  نعیمــا در 
باغ های ایرانــی را چنیــن خالصــه می کنــد: احــداث بــاغ غالبــا 
کثــرا شــمالی جنوبــی،  در زمیــن شــیبدار، جهــ  گیــری باغ هــا ا
محصــور بــودن پیرامــون بــاغ بــا دیــوار، روان نمــودن آر بــا 
هدف ایجــاد صــدای آر، وجــود حــوض برای ایجــاد زیبایــی 
چشــم انــداز در مقابــل عمــارت، اســتفاده از درخ  هــای زیــاد و 

ســایه دار در معبرهــا. )27: ص23( 

گی هــای معمــاری باغ هــای پیــش از  مقایســه این اصــول بــا ویژ
ــتان  ــول از دوران باس ــدام اص ک ــد  ــوص می کن ــالم ایران مش اس
در باغســازی باغ های ایرانــی حضــور داشــته اســ . الزم بــه ذکــر 
گی هــای باغ هــای پیــش از اســالم در همیــن نوشــتار  اســ  ویژ
گرفتــه  کــه از معماری ایــن باغ هــا  تحــ  عنــوان درس هایــی 

شــد در انتهــای معرفــی هــر بــاغ آورده شــده اســ . 

کــه در معمــاری باغ هــای پیــش از  پــس از مقایســه اصولــی 
کــه در معمــاری  گرفتــه شــده بــا اصولــی  کار  اســالم ایران بــه 
اســ   شــده  گرفتــه  کار  بــه  اســالم ایران  از  پــس  باغ هــای 
حضــور  یافــ :  دســ   ذیــل  مشــترک  اصــول  بــه  می تــوان 
و  بــاغ  در  آر  حضــور  باغ ایرانــی،  معمــاری   در  هندســه 
تاثیــرات روانــی و اقلیمــی آن در معمــاری بــاغ، وجــود آر نمــا 
بــرای تامیــن آر و زیبایــی چشــم انــداز در مقابــل عمــارت، 
اســتفاده از اصــل تقــارن در باغ های ایرانــی، متقــارن بــودن 
کوشــک های ســاخته شــده، اوج قرینــه ســازی در محورهــای 
ــی، اهمیــ   ــد، اســتفاده از خطــوط راســ  در طراح ــی دی اصل
وجــه اقتصــادی بــاغ، وجــود حصــار در اطــراف بــاغ، محصــور 

گیــاه. بــودن پیرامــون بــاغ بــا دیــوار یــا 

از  کــه  یافته هایــی  معرفــی  بــرای  اســ   تالشــی  مقالــه  ایــن 
معمــاری پیــش از اســالم ایران بــه دســ  آمــده اســ . امیــد 
ــراث  ــناخ  می ــهمی کوچک در ش ــد س ــتار بتوان ــ  این نوش اس

باشــد. داشــته  معماری ایــران 
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