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 چكیده
تمایل انسان به زیباسازی محیط زندگی و بهره گیری از طبیعت از دیرباز وجود داشته است. فرآیند شکل دهی به محیط 

ت و رابطه این دو باهم قرار داشته و منجر به خلق انواع همواره تحت تأثیر نگرش های متفاوت نسبت به انسان، طبیع

فضاها گردیده است. تحقیقات انجام یافته در مورد باغ های تاریخی به طور عمده شامل نحوه شکل گیری، نوع عناصر به 

قطه نظر هنر و کاررفته و نحوه چیدمان و ساختار فضایی آنها است. در سرزمین پهناور ایران باغ هایی وجود دارند که از ن

معماری نمونه های با ارزشی تلقی شده و باعث ترویج هنر باغ سازی ایرانی در دیگر سرزمین ها و به خصوص سرزمین 

های اسالمی شده اند. باغ ایرانی با تاریخ درخشان خود به عنوان یکی از بهترین الگوهای منظرسازی، محصول تعامل 

ت. از بین عوامل مختلف شکل گیری باغ ایرانی و هندسه خاص آن، فرضیه الگوی سازنده ایرانی در مواجهه با طبیعت اس

چهارباغ به عنوان یکی از مشهورترین فرضیه ها شناخته شده است. الگوی چهارباغ در باغ ایرانی چنان مشهور شده است 

دون هیچ تردیدی به عنوان یک که بسیاری از نویسندگان و محققان فعلی بدون ریشه یابی واژه و بررسی تاریخی، آن را ب

اصل پذیرفته و به کهن الگو بیان می کنند. در این مقاله سعی می شود با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با استفاده از اسناد 

و منابع کتابخانه ای، باغ سازی ایرانی در ادوار مختلف با تأکید بر الگوی چهارباغ مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به 

که در بسیاری از موارد ذکر یک دلیل برای توجیه علل پیدایش باغ  گفتت و تحقیقات انجام شده می توان مطالعا

تاریخی کافی به نظر نمی رسد. در اکثر نمونه ها و به خصوص نمونه های شاخص، عوامل عمومی و مشترک همچون علل 

 وجود آمدن باغ ها بوده اند. اقتصادی و ایجاد مناظر زیبا و دلنشین بادیگر علل توأمان باعث به

 

 باغ سازی ایرانی، الگوی چهارباغ، باغ های تاریخیمنظرسازی،  کلیدی: های واژه

 

  مقدمه -1
معماری منظر ایرانی همواره با پیشرفت تمدن و فرهنگ مردمانی که در ایران استقرار یافتند به تدریج شکل گرفته است. دستیابی به نظم 

ر زمان طوالنی و همراه با تحوالت تمدن و شکل گیری فرهنگ ایرانی و عوامل مختلف حاصل شده است. در واقع حاکم بر باغ ایرانی د

این نظم و ساختارهندسی مبتنی بر دیدگاه های دقیق نمادین نشأت گرفته از دین زرتشت و سپس اسالم و فرهنگ ایرانی بوده است. 

ان گونه ای از آن تفسیر می شد. اما امروز به عنوان اثری قائم به ذات  که نقشی بسزا تا چند دهه پیش باغ در ادامه معماری یا به عنو

. به عبارت دیگر باغ ایرانی در تاریخ هنر باغسازی جهان با سبک [1]در شکل دادن به محیط طبیعی دارد، مورد توجه قرار گرفته است

باعمر حداقل دوهزار و پانصد سال، که از آثار باستان شناختی بر  و هویت ویژه خود شناخته می شود. اصول شکل دهنده باغ ایرانی،
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می آید، طی دهه های معاصر موضوع نوشته های متعددی بوده است. نوشته هایی که اغلب به توصیف، تحسین و در بهترین حالت به 

صر باغ و امثال آنها پرداخته است. نظریه طبقه بندی شکلی از گونه های باغ ایرانی با توجه به متغیرهای زمین، تقسیمات درونی، عنا

مشهورترین فرضیه ای است که در زمینه مبانی معنوی شکل گیری فضا و  "اصالت شکل چهارباغ در طرح افکنی باغ ایرانی"مشهور

 [.1]منظرسازی در باغ ایرانی ارائه شده است

 

 تحقیق پیشینه -2
 ای ذیل تقسیم نمود:مطالب پیرامون باغ ایرانی را شاید بتوان به گروه ه

توصیفی مستشرقین و مورخین در خصوص شهرها و اماکن تاریخی ایران که در خصوص -کتب و نوشته های تاریخی .1

باغ های معروف در آنها توضیحاتی وجود دارد. از این میان افرادی چون شاردن، کالویخو، پاسکال کوست و هوبرت از 

دی چون مافروخی در محاسن اصفهان پیرامون این باغ ها نوشته شهرت بیشتری برخوردار هستند. همچنین افرا

 هایی دارند. 

کتاب و نوشته هایی در خصوص تاریخ هنر باغ سازی جهان که به زبان التین نوشته شده و در کتاب شناسی آخر  .2

 می اشاره شده اند.مقاله به برخی از آنها اشاره شده است. در فصل هایی از این کتب به باغ ایرانی و یا باغ های اسال

کتاب های ویژه گونه های گیاهی، گیاهی دارویی که به خواص و طریقه کاشت باغ ها و ترتیب آنها اشاره دارد که فی  .3

المثل کتاب ارشادالزراعه از ابونصر هروی به همت محمد شیری از انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. 

( از تقی بهرامی از همین انتشارات به کشاورزی کهن ایران پرداخته 1330همچنین کتاب تاریخ کشاورزی ایران)

 است. 

در قرن اخیر نوشته های متخصصین ایرانی و غیر ایرانی در خصوص بررسی های مهم ترین کتاب های مورد استفاده  .4

کتاب باغ های  گونه های باغ ها و همچنین ساختار آنها می باشد. که به دو گروه تقسیم می گردند. برخی همچون

ایران از دونالد ویلبر بسیار کامل به تمامی باغ ها نظر دارد و بعضی دیگر به باغی خاص و یا باغ های شهری توجه 

( به باغ طبس و علیرضا 1369( به فین کاشان، یعقوب دانشدوست)1375ویژه کرده اند. از این میان حسین فرخ یار)

 اشاره نموده اند. ( به باغ های شیراز.... 1365آریانپور)

به غیر از منابع فوق مقاالت و دست نوشته هایی از دوستداران خصوصیات باغ ایرانی وجود دارد که حاوی مطالب مفید می  .5

در کتاب معماری و شهرسازی ایران  "ابوالقاسمی"( و مقاله مرحوم1372در مجله آبادی)"پیرنیا"باشند. از آن جمله مقاله مرحوم

 .[3]ی باشدبیشترقابل توجه م
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 دیدگاه جهانگردان و سیاحان دربازدید از باغ های ایرانی. مآخذ: )نگارنده( :1جدول 

 دیدگاه جهانگرد یا سیاح

که در دوره صفوی به دربار شاه عباس راه می یابد، در توصیف باغهای اصفهان چنین آورده است: در نظر مسافر بیشه  "هربرت" توماس هربرت

 .[4]خواندن اغراق نیست "بهشت ثانی"جلوه می کند، چندان بزرگ، خوشبو و سبز که گویی اینجا راعظیمی 

دانسته و معتقد  "تمثالی از بهشت نازل"کمپفر در دوره شاه سلیمان به ایران آمده است وترکیب عناصر باغ های ایرانی را   انگلبرت کمپفر

ر کوچک دلربا با باغچه های شکوفان، بوته ها و گلهای نادر دست چین و انواع است: این باغها از نظر آنکه با عمارات و قصو

 .[5]و اقسام آبگیرها و فواره ها آراسته شده است، حکم بهشت روی زمین را دارد

ری است از وی معترف به مبنای اعتقاد ایرانیان و تصویر آنها از بهشت است: تصویر بهشت موعود در مخیله ایرانیان تصو دونالد ویلبر

زیباترین و دلپذیرترین باغها، ایرانیان نام بهشت را بر باغها اطالق می کنند، کلمه دیگری برای بهشت فردوس است که 

 .[6]مفهوم باغ و بهشت، هردو را دارد

سبز و درختان و گل  نوردن که در سالهای حکومت رضاخان به ایران آمده چنین اشاره می کند: توجه من معطوف به بوته های هرمان نوردن

هایی بود که از زیر خاک زرخیز سیاه سربدر آورده بودند. حاال می توانستم درک کنم که چرا ایرانیان تصور می کنند باغ 

های ایرانی زیباترین باغ های جهان هستند. هرکس در دشت ها و صحاری لم یزرع بگذرد با دیدن باغ ها و باغچه های 

 .[7]به روییدنی ها پیدا میکند ایرانی شیفتگی خاصی نسبت

آورده است: این تاالررا عمارت بهشت می نامند،  "بهشت اصفهان"تاجر و سیاح فرانسوی است که درباره نام عمارت "شاردن" ژان شاردن

 تاالر"زیرا عمارت بمعنی خانه تفریح و خوشی است و بهشت طبقه دهم آسمان را گویند، زیرا از این جهت می توان آن را

 .[8]نامید "فردوس

 

 

 ادبیات موضوع -3
 باغ ایرانی -3-1

به معنای انباشتن ودیوار کشیدن، که برروی  Daeza به معنای پیرامون ودیگری Pairi واژة پارادئزا از دوجزء تشکیل شده است: جزءاول

ای فارسی که درزبان پهلوی  است، واژه” باغ“باشد. نام دیگر این فضای سبز  هم به معنای درختکاری وگلکاری پیرامون ساختمان می

باغ ایرانی حاصل تعامل زیبای بین انسان ایرانی وطبیعت پیرامون است؛ درباغ ایرانی  .به کاربرده شده است Bagh نیزبه همین شکل

 ایرانی و عناصرطبیعی باغ به نحوی فرحبخش وچشم نوازدرکنارعناصرانسان ساخت به نظم درآمده است. تعاریف مختلفی درباب باغ

واژه های مرتبط با باغ وجود دارد؛ سلسله مباحث واژه شناسی باغ ایرانی تعاریف و دیدگاه های مختلف را درمورداین پدیده منظرسازی 

های بزرگ وباشکوه وجود داشته، چنانکه  شماری باغ دردورة هخامنشیان و پس ازآن درسرتاسرسرزمین ایران، تعداد بی: بازگو می کند

فارسی درآن سرزمین به کار   ها که دریونان آن زمان وجودنداشت، با همان واژه گونه باغ چندین باربه آنها اشاره نموده است. اینگزنفون 

بنابه گفته د. شو به معنی بهشت به کار برده می Paradise ودرزبان انگلیسی به صورت Paradeisos رفت. این واژه درزبان یونانی

های معلق بابل  شده است. باغ بوده که بنام )پارادیس( خوانده می پیش ازمیالد، درلیسریا باغی زیبا وبزرگ میگزنفون، چهارقرن ونیم 

اند برطبق همان اصول طرح پارادیس ایجاد  النصر و به خاطر همسر ایرانی وی، دخترفرمانروای ماد، احداث شده  نیزکه به وسیله بخت

تعریف تا  ،یعقوب دانش دوست .اند جای مانده بودهری مناسب برخورداروتا زمان اسکندرهم بگردیده، به طوری که ازنظمی خاص والگوی

کاری،  با)باغ( دارد: باغ جایگاهی است برای استفاده انسان که حاصل ترکیب عناصر معماری، درخت اندازه زیادی فراگیر دررابطه

تعاریف گوناگونی . وشرایط اقلیمی هرسرزمین شکل گرفته است کاری تزئینی وجلوه آب بوده ودررابطه با سلیقه وفرهنگ مردم گل

اند. مرحوم دکترمحمدکریم پیرنیا، باغ ایرانی راپیوندفرخندة  ازباغ ایرانی درعصرحاضر وجود دارد که هریک دیدخاصی درموردباغ داشته

تعریف شده است: زمین دارای حدودی  نینباغ چ، افشار درفرهنگ فارسی امروز، تألیف غالمحسین صدری . دنام زیبایی وسودمندی می

مرحوم لطیف  .ای که دارای حیاط وسیع پرگل ودرخت است اختیاری که درآن درختان میوه یا گل کاشته شده است ویا خانه

 ارائه نموده است: باغ طبیعتی است برخاسته ازذهن وپرداخته به دست انسان، فضای خرم ابوالقاسمی نیزتعاریف متعددی ازباغ را

ورنگینی است، آراسته وپیراسته وتابع شرایط محیط که درشکلیابی آن ذوق، سلیقه، مهارت، فرهنگ وتصمیم انسان نقش اساسی 
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در باغ ایرانی نظام معماری باغ، انتظام دهنده، نظام های  [.9]داند اثرهنری زیبا، چند منظوره و عملکردی می وی باغ ایرانی را ؛…دارد

کاشت، استقرارابنیه( و نظام معنایی است. همچنین نظام منظر، نظام سایه و نظام آواها، منتج از کیفیت تلفیق کارکردی، کالبدی)آب، 

درباغ ایرانی نهایت مادی به بی "و آمیختگی نظام های کالبدی یادشده بود و مختص باغ ایرانی است. اغلب پژوهشگران تأکید می کنند

در رابطه انسان و فضا باقی نمی "مادی"نجا که ممکن است ساده و روشن شکل می گیرد و ابهامینهایت معنوی ارتقاء می یابد. باغ تا آ

باغ ایرانی کنش میان شکل و سطح است و فضایی پاک، غرق آرامش و خالی از هر "در واقع چنین بیان می شود که  .[10]"گذارد

، تفکر، "محلی برای غور، اندیشه "فیت آرامش، آسایش و و می توان گفت که کی .[11]"تنش و}محیطی{ تفکرانگیز پدید می آورد

تخیل خالق ، به وسیله عدد، هندسه، رنگ و ماده یعنی عناصر کالبدی به حیطه حواس انسانی درآمده است. چرا که تمامی "تأمل و

 .[10]"هم می شودفرآیند استنباط ذهنیات از عینیات قرار می گیرد و زمینه درک و فهم باغ ایرانی فرا"این کیفیات در

 

 چهارباغ -3-2
 یا شوند جدا هم از خیابانها با که هم کنار در چهارگانه باغ های" : است آمده چهارباغ تعریف در دهخدا نامه لغت در          

رشته پیاده  یک هوسیل به وسط در و بوده درختکاری دارای طرف دو در که یکدیگر موازی خیابان رشته دو .باشند عمارتی پیرامون در      

 چهارباغ مورد در موجود تخصصی تعاریف با متفاوت حدی تا تعریف این دهخدا( نامه )لغت."باشند جدا هم از گردشگاه یا رو

 خیابان رشته دو را چهارباغساختار ایرانی، و دینی تفکرات با چهارباغ الگوی عقیدتی پیوند به اعتقاد ضمن دیگر مشابه تعریف.است

 الگوهای [.12] میآورد وجود به را طراوت با و دلپذیر بسیار فضایی و شده درختکاری مرکز در رشته دو نیز و آن طرف دو در میداندکه

 اشعار در واژه ها این کاربرد به توجه با .[13]دارد ای جداگانه بحث جای خود که دانست اصفهان چهارباغ خیابان مشابه میتوان را فوق

 تحت ایده این که کرد درک میتوان سادگی به دارد، بیشتر تحقیق به نیاز و بوده تردید مورد فوق قول نقل تاریخی و نوشته های

 مشهورترین. است داشته وجود اسالم از پیش فضاها این از بسیاری بسا چه است؛ آمده وجود به معماری در چهار عدد تأثیرکاربرد

 یا آبراهه ها مسیرها وسیله به قسمت چهار به شده تقسیم شکل مستطیل باغ یک آن که؛ است این چهارباغ با ارتباط در تعریف

 تالقیشان محل در که متعامد محور دو با مستطیلی: کنند می تصور چنین را ایرانی باغ صاحبنظران، از بسیاری بدین ترتیب. [14]است

 میشویم،حاضر ایرانی باغ در که هنگامی آن اثر بر و یممینام ایرانی باغ را آنجا بیابیم، هیأتی چنین جا هر معموالً"اند، ساخته کوشکی

 واژه، این مفهوم تاریخی ریشه های به اشاره با "میرفندرسکی". [15] میکنیم درک و میبینیم را هیئت و انضباط همین چیز هر از بیش

 .میکند تقسیم اصلی قسمت چهار به را باغ هم، بر عمود اصلی دو محور استقرار؛ نظام در" : میگوید و دانسته چهارباغ را ایرانی باغ اصوالً

 گوشه چهار سمت به و میشود خارج عدن باغ از آب - اشاره در را خود شکل بارز و است طویلی تاریخی بار دارای شدن چهار بر تقسیم

 ردیف چهار اصلی، آب هرن چهار اصلی، محور چهار که زمانی است؛ آن بر باوری نیز  .میدهد نشان ازل روز از - میگردد جاری جهان

 از دیگر . تعریفی[16]میآید میان به چهارباغ واژه میکند تقسیم قسمت چهار به را مکانی اصلی راه چهار و اصلی گستر سایه درختان

 به و شیده اندک را دیوار دورش دورتا گرفته، قرار تپه دامنه در باغ است؛ گرفته الهام ثابت نشانه های از باغسازی هنر": میگوید چنین باغ

 نقاط در ساختن عمارتهایی وسیله به یا آبشره ها به مزین آبروهای و ها جوی کشیدن با را کار ایناست.  شده تقسیم قسمت چهار

 .[17]داده اند انجام تالقی

 

 

 اصول و قواعد طراحی باغ های ایرانی -3-3

گرفته است. قابلیت پیش بینی آنها می تواند به آسانی در ذهن ناظر، باغ ایرانی بر اساس فرم های با قاعده و تابع قوانین هندسی شکل 

. در باغ ایرانی طراح با به کارگیری فرم [18]تکمیل و بازسازی شود؛ به طوری که از پیچیدگی در ادراک بصری فضا پرهیز شده است

ویر کشیده است. عدد چهار، گویای چهار های چهارگوش خلوص و سادگی را با ساده ترین اشکال به منظور خلق فضایی آرام به تص

معمار ایرانی در  .[19]جهت آسمان است و نیز چهار فصل سال و به این دلیل کیهانی و نمادین در ادیان آسمانی به حساب می آید

اغ ساخت باغ با حفظ نظم موجود در طبیعت و با توجه به محدودیت های اقلیمی، هندسه را در خدمت ساخت محیط می گیرد. ب

در باغ ایرانی نظام ساختار . [20]ایرانی با نظمی هندسی حضور گیاهان در باغ را سامان بخشیده و از آب نیز منظومه ای پدید می آورد
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هندسی، محورهای حرکتی مستقیم و گاه متقاطع)عمودبرهم( را معین می کند. حرکت مستقیم در محیط احساس هدف دار بودن، 

دهد. با توجه به ساختار باغ ایرانی جهت حرکت در آن از سمت پایین به سمت باال و در جهت خالف جریان فوریت، تأمل به انسان می 

آب در حال گردش در باغ است. حرکت به سمت باال در محیط، احساس اکتشاف، انگیزه برای باالتر رفتن را به همراه دارد. انسان به 

های حسی، حرکت کند. با توجه به ساختار باغ ایرانی باالترین و مهم ترین بخش طور ذاتی میل دارد به سمت هدف ها، یعنی نشانه 

باغ، کوشک و یا همان سرچشمه آب است که بر روی محورهای اصلی قرار گرفته و در واقع هدف دست یابی به آن است. در این مسیر 

ش است را مشاهده می کند، ضمن آنکه بازی نور منظری از آب روان را که در خالف حرکت وی در حال عبور، ریزش، جهش یا پراکن

و سایه، عطر گیاهان، لمس خنکی هوا، تمامی حواس پنج گانه وی را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین نظام ساختار هندسی باغ 

گونه مسیرها، ایرانی، محورهای مستقیم و هدفمند را تعریف می کند که براساس تحقیقات انجام شده در روان شناسی محیط، این 

احساس هدفدار بودن، تأمل و اکتشاف را به انسان می دهد. نظام جهت دهنده اصلی در باغ ایرانی به همراه نظام تمرکز حواس، محیط 

. تقارن یکی از اصول طراحی در باغ های ایرانی است. [21]مساعد برای خلوت مطلوب، کسب آرامش و تأمل برای انسان پدید می آورد

تقارن بوده و بر روی محور یا مرکز تقارن واقع است. اوج  قرینه سازی را می توان در محورهای اصلی دید. در محور اصلی کوشک ها م

حتی درختان، درختچه ها و گل ها نیز قرینه کاشته شده اند. باغ های مستطیلی بسته به مکان قرارگیری کوشک، یک یا دو محور 

بدین ترتیب قرینگی و نظام مند بودن باغ ایرانی، توجه به تعادل و هماهنگی . [9]حور تقارن داردتقارن و پالن های مربع اغلب چهار م

و خلق فضایی ساده و به دور از پیچیدگی در فرم و هندسه، یکی از عواملی محسوب می شود که با قرارگیری در این فضا ادراکات 

ر خواهد شد که مرز این امر احساس امنیت و عامل برقراری آرامش در ذهنی انسان به آسانی با فضا عجین و درک و فهم مکان بیشت

فضا است)همان(. بنا در باغ ایرانی فضای باغ را مجزا نمی کند؛ به طوری که دید انسان از آن می گذرد و با بقیه قسمت های باغ رابطه 

نمی آید؛ به گونه ای که بنا و باغ ارتباطی سیال و  پیدا می کند. همچنین فضای باغ به داخل بنا راه می یابد و حد فاصلی به وجود

.کوشک در باغ ایرانی بر روی مظهر آب ساخته می شود و چون جنبه تأکیدی دارد معموأل در بلندترین [22]بالواسطه پیدا می کنند

ها، در مواردی جوابگوی نیاز به کارگیری ریتم و تکرار موزون عناصر و پدیده . [23]نقطه از باغ و بر روی محور اصلی شکل می گیرد

بهره گیری از ریتم در باغ ایرانی را می توان در دیواره های . [24]عملکردی بوده و گاهی برآورده کننده نیاز زیبایی شناختی است

 .[24]حاشیه باغ، دیواره های صفحه بندی حاصل از زمین های شیب دار و حتی در کف سازی مشاهده کرد

 

 زی ایرانی در ادوار مختلف تاریخیسیرتحول باغ سا -3-4
 باغ سازی ایرانی پیش از اسالم -3-4-1

باغ درشههرها، روسهتاها، آبهادی هها ودرمحهل زنهدگی وتفهرج ایرانیهان، همهواره جایگهاه مههم بهه سهان تمثیلهی از بهشهت                    

 داشته است. درشاهنامه حکیم توس، شهراسطوره ای سیاوش گرد چنین توصیف شده است:

 ز ایوان و میدان و کاخ بلند          زپالیز و از گلشن ارجمند                                    

 بیاراست شهری به سان بهشت        به هامون گل و سنبل و الله کشت...

 وبستان هاگویا این وصفی است درباره بیش ترشهرهای ایرانی که درکنارآب یا برمظهر وسرچشمه کاریزبنا می شدند و باغ ها     
باعث می شدند شهرصورتی بهشتی به خود بگیرد. ازاین رو است که بیش ترشهرهای ایران را باغ شهرخوانده اند که ازآن میان 

 .[25]است طبس، یزد، بم، شیراز، اصفهان، تهران، توس، همدان، کرمان و... این امرخود ریشه درگذشته شهرسازی درایران دارد

باغ سازی درایران، ریشه ای کهن دارد. نشانه های آن را می توان    درتاریخ روایی، دوره باستان: باغ ایرانی در -3-4-1-1

آثارومدارک تاریخی، کتیبه ها وبقایای معماری جست وجوکرد. منابع کهن روایی، شاهان اسطوره ای پیشدادی ایران را اولین 

ها را می توان درشاهنامه، متن های پهلوی، اوستا ومتون دینی  سازندگان باغ دانسته اند. نمونه های فراوانی ازاین توضیح

زرتشتی پیش ازاسالم مشاهده کرد. این موضوع درمتون تاریخی وجغرافیایی نیزبازتاب داشته وباغ های ساخته شده به دست 

اه پیشدادی، آمده شاهان پیشدادی وکیانی توصیف شده اند. چنان که درفارسنامه ابن بلخی درباره منوچهر، هشتمین پادش

آثاراو)منوچهر( آنست که اول کسی که باغ راساخت اوبود و ریاحین گوناگون برکوهسارها ودشت ها رسته بودجمع کرد "است:

درنگارگری ایرانی، آنجا که [. 25]"وبکشت وفرمود تا چهار دیوارگردآن درکشیدند وآن را بوستان نام کرد، یعنی معدن بوی ها
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یی پیشدادیان وکیانیان نشان داده شده است، رزم ها وبزم ها، سورها وسوگ ها درباغ نمایش داده شده صحنه های تاریخ روا

اند. درخت درپیوند با عناصرچهارگانه آب، باد، آتش وخاک، جلوه آرمانی باغ را نشان داده است. از این گذشته درآثار سفالین، 

نگ های صابونی به دست آمده ازتمدن های کنارسندل جیرفت، قلمزنی های فلزات، مفرغ، مس، طال ونقره، حکاکی برس

 .[25]شهداد، سیلک کاشان و... درخت ازمهم ترین نقش مایه ها به شمارمی رود

تمههدن ایههالم درمحههدوده خوزسههتان وبرجریههان رودهههای متعههدد آن، ازآن میههان      باااغ دردوره ایالمیااان:  -3-4-1-2

بهه شهکوفایی رسهید. شههر شهوش درایهن دوره بهه عنهوان پایتخهت آنهها،            کارون، درههزاره ههای سهوم تهایکم پهیش ازمهیالد      

درابتههدا دارای یهک حیههاط   "معبههد چغازنبیهل "شههردورانتاش درنزدیکهی شههوش ومعبهد چغازنبیههل درایهن شهرسههاخته شهد.      

ا ایهالم حملهه وآنهه   مرکزی بزرگ ومحل اجرای مراسم عمهومی بهود. درقهرن هفهتم قبهل ازمهیالد، آشهو بانیپهال بهه شههرهای           

 را نابودکرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [26] تصویر کلی از معبد چغازنبیل، باغسازی پیش از اسالم دوران حكومت مادها. مآخذ: :1شكل

 

سپاهیان من وارد بیشه های "وی در قسمتی ازکتیبه ای که ازخود به جای گذارد، درخصوص زیگورات چغازنبیل می گوید:

ویژگی های جلگه . [27]ه بود، اسرارآن را دیدند وبا آتش سوختندشمقدسی شدند که هیچ بیگانه ای ازکنارش نگذشت

خوزستان باعث می شد ایالمیان بتوانند مزرعه ها و باغ های خود رابه خوبی توسعه دهند اما باغ سازی وباغ آرایی درپیکره 

 .[27]شهرها ازدوره مادها رونق بیشتر گرفت

ادی برمیآیههد کههه باروهههای گههرد شهههرمهم تههرین عامههل  دژهههای مهه-ازبررسههی شهههرپااردیس هااای مادهااا: -3-4-1-3

هگمتانه)همههدان( بههه دلیههل بهههره  [.28]تههدافعی بودنههد. قاعههدتأ روسههتاها ومزرعههه ههها درپیرامههون ایههن حصههارها قرارداشههتند 

مندی ازآب وهوای مطلوب، قاعدتأ بهاغ ههای مفرحهی داشهته اسهت. چنهان کهه بخهت النصهردوم، پادشهاه بابهل، بهرای راضهی              

بهاغ ههای معلهق بابهل را بهه شهیوه بهاغ ایرانهی بهرای تجدیهدخاطره           ، رش سهمیرامیس کهه دخترپادشهاه مهاد بهود     کردن همس

اوورفههع دلتنگههی اش ازدوری سههرزمین ایههران احههداث کههرد. ایههن بههاغ ههها برصههفحه مسههطح بلنههدی برسههتون هههای سههنگی    

 [.28]سیدندقرارداشتند که با خاک دستی پوشیده شده بود ودرنتیجه باغ ها معلق به نظرمی ر

سهنگ نگهاره ههای هخامنشهیان بهه روشهنی نشهان دهنهده         تجلی پاردیس ررایای درمعرااری هخامنشای:     -3-4-1-4

نظههم هندسههی بههاغ هههای ایرانههی هسههتند. درختههان راسههت قامههت ومههوزون سههرووگل هههای لوتوس)نیلههوفرآبی( در نقههش      

غ وبنها رانمایهان مهی کننهد. گزنفهون      برجسته ها، که ازنظم لشهکری سهبق مهی برنهد، ههم ریشهگی وهمسهانی پهالن ههای بها          

ق.م(، درسهارد احهداث کهرده بهود ولوسهاندر، زیبهایی درختهان و        401به باغی اشهاره مهی کنهد کهه کهوروش صغیر)درگذشهت      

نظم دقیق فواصل آنهها ومسهتقیم بهودن ردیهف هها و عطرهها ورایحهه ههایی راکهه هنگهام گهردش بهه مشهام اووکهوروش مهی                

بهان درانهدازه گیهری یهاد مهی کنهد. ایهن شهایدکهن تهرین وصهف ازشهکل بهاغ سهازی              رسیده تحسهین وازمههارت ودقهت باغ   
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ایرانی باشد ودرآن به طرح هندسهی وشهبکه بنهدی هها وخیابهان ههای مسهتقیم وزاویهه ههای مهنظم کهه اسهاس بهاغ سهازی               

 [.29]درقرون بعدی است، اشاره شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و Eعرارت های شاهی)کاله فرنگی(؛  Dکاخ اقامتی؛  Cکاخ شرفیابی؛  Bمدخل اصلی؛  Aباغ و کاخ پاسارگاد: : 2شكل 

F رب راهه ها و نهرها؛G  خروجی رب؛H  :[.30]چهارباغ ها. مآخذ 

 

درداخل محدوده پاسارگاد تعهدادی آب گذرسهنگی وجهود دارد کهه نهه تنهها نشهان دهنهده یهک چهاربهاغ رسهمی اسهت             

صهورت واحهد کمهک مهی کنهد. کهوروش بهه نحهوی بهی سهابقه مهی            بلکه به ترکیب بخش های مختلف محدوده باغ بهه  

خواسهت کهه یههک پایتخهت پربههاغ بسهازد کههه درآن کهاخ هههایی بها طههرفین بهاز بههه همهراه سههایربناهای اصهلی درداخههل          

برخههی ازپژوهشههگران بههراین نکتههه اتفههاق      [.31]محوطههه ای مشههتمل بربههاغ هههای وسههیع ومکمههل قههرار گیرنههد      

کهرت بنهدی   [.32]ی هخامنشهیان اسهت کهه نخسهتین باردرپاسهارگاد بهه اجهرا درآمهد        نظردارندکه چهاربهاغ، طهرح ابهداع   

چهارگانه بهاغ بهه تهأثیر ازبهاغ آرایهی پاسهارگادبه توسهط یها بها نظرکهوروش کبیهر، پهس ازدوره هخامنشهیان نیزدرایهران               

رسهتم درتخهت   رواج یافت وایهن تهداوم تها بهه امروزبرپهای مانهده اسهت. نمونهه ههای دیگهرازاین بهاغ در نزدیکهی نقهش              

رستم)تخت گهوهر(، بهاغ کهوروش صغیردرسهارد وبهاغ وکهاخی درشهوش مربهوط بهه دوره اردشهیردوم اسهت. بهی گمهان              

بنای کهاخ دربهاغ وپیونهد چهاربهاغ بها آن درسهرزمین چهارفصهل ایهران ازآرمهانی تهرین جلهوه ههای هنهری بها همراههی                

زایههران زمههین بههه دیگرسههرزمین ههها، نفههوذکرده  اندیشههه هههای متعههالی دربههاغ سههازی بههوده کههه ازدوره هخامنشههیان و ا 

 [.31[ ]33]است
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 [9]سرو و گل لوتوس درنگاره های تخت جرشید؛ مآخذ: : 3شكل

 

م( آثههاری کههه نشههان دهنههده  226 -ق.م250اگرچههه ازدوره اشههکانیان)پارتیان، باااغ هااای عصاار ساسااانی:  -3-4-1-5

ازبررسهی آثارباسهتانی درتیسهفون برمهی آیدکهه ایهن شههررا مجموعهه ای از بهاغ هها           باغ درآن دوره باشد برجهای نمانهده، امها    

درکنههاره دجلههه دربرگرفتههه بههوده اسههت. ایههن امردربههاغ آرایههی دوره ساسههانی تأثیرگههذاربود. ازعکههس هههای هههوایی گههرد شهههر 

اغ مسهتطیل شهکلی   فیروزآباد نیهزچنین اسهتنباط مهی شهود کهه منهاره آتشهگاه کنهونی آن درشههر در مرکزتقهاطع دومحوربه           

کههاخ قصرشههیرین کههه گویهها بههزرگ تههرین  [.29]قرارداشههته اسههت کههه بهها شههبکه ای ازجههوی ههها آبیههاری مههی شههده اسههت   

گنبههددوره ساسههانی راداشههته اسههت دارای حیههاط هههای تودرتوبههوده وکههل بنهها هماننههد تخههت جمشههید برصههفه ای بنهها شههده  

مهی بها چشهم انهدازطبیعی برپها شهده بهود وحیهاط ههای          است. برخی معتقدندکه ظاهرأتمام ایهن بنها دروسهط بهاغ ههای عظی     

تودرتودرسههبکی ازبههاغ سههازی ایرانههی کههه بههیش تردربههاغ مقبههره بههه کههارمی رفتههه اسههتقرار یافتههه اسههت. بهها ایههن همههه،       

مقایسههه  اسههتقرارمجموعه بنههای مههذکور در وسههط بههاغ هههای عظههیم را مههی تههوان بهها اسههتقراربناها دربههاغ هههای بعههد از اسههالم

کههاخ ههها درکنارچشههمه ههها، دریاچههه ههها ورودخانههه ههها گسههترش یافههت. کههاخ          سههاخت ره ساسههانیاندردو [.34]کههرد

اردشههیریکم درشهههرگور)فیروزآباد(، معبههد، کههاخ ههها و شهربیشههابور درتنگههه چوگههان، طههاق بسههتان درکرمانشههاه، آتشههکده     

زرتشهتی وتهدوین مبهانی     آذرگشسب درتخت سلیمان)شهیز( و... ازایهن نمونهه آثهار بهه شهمارمی رونهد. رسهمیت یهافتن دیهن          

اعتقههادی دراحتههرام بههه چهارعنصههرآب، بههاد، خههاک وآتش)نههور( وارتبههاط هنربههاغ آرایههی بهها ایههن چهارعنصههر، تردیههدی دربههاغ  

آرایههی درمکههان هههای مقدسههی کههه البتههه چشههمه، دریاچههه و رودخانههه ای  داشههته باشههند، نمههی گذارنههد. حجههاری ههها وگههچ  

کهه بها درخت،گهل وعناصرتشهکیل دهنهده بهاغ تهزیین شهده انهد، دسهت کهم            شهاه  کرمانبری ها درآثاری ماننهد طهاق بسهتان    

 [.30]دلیلی براین مدعا هستند

 

 باغ سازی ایرانی پس از اسالم-2 -3-4

جهان اسالم دوسبک باغ سازی را ازایران اقتباس کرد ودرطی قرون کم وبیش درسرزمین های گوناگون رواج یافت، یکی باغ     

ها وحیاط های مشجر ودیگری امالک خارج شهربا وسعتی به اندازه تفرجگاه هایی که جای جهای آن بهه    های محدوده به ایوان

سهه سهده نخسهتین     -معماری وشهرسازی و به تبع آنها، باغ سازی دردو[.35])عمارت شاهانه( آراسته بودعرارت کاله فرنگی

توسهعه نیافتنهد و از آن جاکهه بهاغ آرایهی باسهلیقه       اسالمی دستخوش تحوالت بسیاری شد. شهرهای نامدار، چنهدان کهه بایهد    

شههرهای نظهامی    -شهرنشینان جدید)عرب ها( سازگاری نداشت این امرتا مدت ها درجریان شهرسازی قرارنگرفهت. سهاخت دژ  

وسیاسی مانندکوفه، بصره ودیگرشهرهای بدون باغ دلیلی براین مدعا است. با این همهه گهزارش شهده اسهت کهه درعههدعمربن       
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بها انتقهال    دردوره عباسهیان ، همهه  بها ایهن   [.9]ق(،باغ شیرجانی)سیرجانی(درکرمان)گواشهیر( بناشهد  101-99العزیز)خالفتعبد

مرکزحکومت به بغداد، معماری وباغ سازی ایرانی به تدریج الگوی ساخت وسازحکومتی شد. معتصم ومتوکل کاخ هایی درکرانهه  

ازباقیمانده کهن شههرها وحتهی در نوشهته ههای      [.36]به باغ سازی پرداختند های دجله پی افکندند و برگونه باغ های ساسانی

مورخان آگاهی چندانی درباره باغ سازی درسده های نخستین دوره اسالمی به دست نمی آید اما تقریبأ ازسده چهارم اطالعهات  

اشاره کرد.بهرای نمونهه، عضهدالدوله    به نسبت مناسبی دردست است که ازآن میان می توان به باغ های شهرهای نیشابوروشیراز 

دردوران غزنوی باغ سازی هم چنان به شهیوه بهاغ ههای ساسهانی و اوایهل      [.9]بنا نهاد"کرد فناخسرو"دیلمی باغستانی بزرگ در

اسالم بنا می شد. باغ پیروزی، باغ محمودی، کوشک دولت وکوشک سپید ازآثار معروف عهد محمهود غزنهوی بهوده اسهت. بهاغ      

ت نیزبه جهت کوشکی که به فرمان مسعود غزنوی درآن ساخته بودنهد مشههور اسهت. بهاغ بکهر، بهاغ فالسهان، بهاغ         عدنانی هرا

احمدسیاه، باغ کاران، باغ دشت گوروبیت المهاء ازجملهه بهاغ ههای سهاخته شهده دراصهفهان عصرسهلجوقی بودنهد کهه ازهمهه            

 مشهورترباغ کاران بود. حافظ شیرازی درباره این باغ سروده است:

 گرچه صدرود است درچشمم مدام                      زنده رود وباغ کاران یاد باد

                                                                                                   [4.] 

ربهاغ آرایهی بهه شهکوفایی رسهیدند.      پس ازآن شهرهایی چون هرات وخوارزم دردوره خوارزمشاهیان)درسده ششم قمری(، د    

 [.29]درآستانه یورش مغوالن مشهور بود "باغ های بسیاروآب فراوان"چنان که شهرهرات به برخورداری از

با یورش مغوالن بسیاری ازشهرهای نامدارمانند بخارا، خوارزم و نیشابور ویران شدند باغ ایرانی دردوره مغوالن:  -3-4-2-1

نها نیزتا مدت ها ازرسیدگی محروم ماندند. با این همه شیوه های نگارگری چینی به همراه مغوالن وباغ ها وبستان های آ

 -ق( توسط کاروان های بازرگانی به ایران رخنه کرد و تصویرگران ایرانی آن را با فرهنگ ایرانی656-736ودردوره ایلخانان)

وضوعاتی که درنگارگری این دوره مورد توجه واقع می شد جنگ اسالمی وفق داده و این هنررا به کار گرفتند. ازمهم ترین م

های مغوالن وتسخیر شهرها بود. با این همه به تدریج تصویرها با عناصری ازباغ کشیده می شدند، به گونه ای که دردوره های 

نان درشهرتبریز، پایتخت بعد)مانند تیموری و صفوی( نگارگری همسان با تصویرسازی باغ تجلی می یافت. نگارگری دوره ایلخا

شهرت یافت. درهمان شهر، غازان خان، ازنامدارترین فرمانروایان مغول در ایران، "مکتب تبریز"آن زمان، به ظهور رسید وبه نام

به ساخت ربع رشیدی توسط خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی، وزیرنامدار آن زمان، و باغی با ساختمان های گوناگون عام 

به نام شنب غازانی، دست زد. چنان که براساس همین باغ بعدها باغ هشت بهشت، ازباغ های مشهور تبریز، شکل المنفعه 

گرفت و توسعه یافت. دردوره آق قویونلوها)نیمه دوم سده نهم هجری( نیز در تبریز بیش ازپیش کاشت درخت وبنای باغ مورد 

 [.29]توجه قرارگرفت

دوره تیموری)سده نهم هجری( از مهم ترین دوره ها درتاریخ باغ سازی و باغ یروری: باغ ایرانی دردوره ت -3-4-2-2 

آرایی ایرانی است وباغ های تیموریان از نامدارترین باغ های جهان به شمارمی روند. تیموردر شهرهای سمرقند وکش)شهر 

و بهترین نهال ها را درآنها نشانده بود.  سبز( سرابستان های بی شمار وکاخ های بلند به ترتیبی شگفت و وصفی شگرف ساخته

باغ های معروف سلطنتی سمرقند عبارت بود از باغ شمال، باغ بلند، باغ خلوت، باغ میدان، باغ ارم، باغ بهشت، باغ چنار، باغ 

های بزرگی با نام عالوه براینها باغ  [.29]دلگشا، باغ نو، باغ جهان نما، باغ نقش جهان، باغ تخت قراچه، باغ داز باغ قراتوپه

شهرهای معروف زمان همچون بغداد، دمشق، قاهره، سلطانیه وشیراز نیز به صورت کمربندی پیرامون شهر ایجاد شده بود)برای 

(. سمرقند دریک فالت وسیع واقع شده بود. درنزدیکی شهرمنطقه 1374آگاهی بیشتردرباره آثاردوره تیموری، ویلبروگلمبک،

اغ های سیب و باغ های انگور قرارداشت و بعد از آن نیزچراگاه ها ومرغزارهایی بود. درداخل این وسیعی ازجنگل مرکب ازب

باغ های سمرقند نمونه  [.38]کمربند سبز، باغ ها وکاخ های سلطنتی و باغ ها و قصرهای افراد ثروتمند ومالکان قرارداشت. 

مشخص آنها به قرار زیراست : فضایی محصوربا دیوارهایی  اصلی باغ هایی است که درقرون بعدایجاد واحداث شده که صفات

بلند، تقسیم فضا به چهار قسمت، استفاده ازیک نهراصلی، وجود کوشک یا قصردرمرکزفضا، انتخاب یک قطعه زمین که به 

بعضی صورت طبیعی سراشیب است و یا ایجاد یک تپه مصنوعی به منظورحصول اطمینان ازاین که آب جریان پیدا می کند. 
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ازجنبه های باغ های سمرقند به نظرغریب می آید مانند درنظرگرفتن فضای زیادی برای باغ واستفاده ازیک فضای چهارگوش 

وسردرهای عالی که با رنگ های آبی وطالیی زینت داده شده است. استفاده ازایوان در طبقه باال که مشرف به باغ های گل 

هرگاه باغ های سمرقند وهرات موردتوجه قرارگیرد یک نکته  [.6]ومرسوم بوده است است، جنبه ای است که درسمرقند معمول

برجسته می شود وآن این است که این باغ ها تأثیرنفوذ فراوانی درهنر باغ سازی درسایرمناطق وهم چنان درادواربعدی داشته 

باغ های سلطان حسین  [.38]است. به طورمسلم نوع معمولی این باغ ها به مشرق ومغرب، هردورسوخ کرد

ق( درهرات ازشهرت بسیاری برخوردارند وباغ زاغان، باغ جهان آرا، باغ خیابان، باغ سفید، باغ نو، باغ 878-912بایقرا)حکومت:

بی تردید این باغ های مصفا الهام بخش نگارگران دوره تیموری، مانند بهزاد و [.38]نظرگاه، باغ طربخانه و... از آن میان هستند

مظفر، بوده اند که درنقاشی خود، باغ را مهم ترین عنصرخود قرار داده اند. باغ آرایی ایران در دوره تیموری درباغ آرایی  شاه

تیموریان هند)مغوالن کبیر( درمناطقی مانند کشمیر) باغ های شالیمار= شالمار، نشاط، باغ ودریاچه ولر و...( وشبه قاره هند به 

اسالمی تأثیرمستقیم برجای گذاشت. باغ آرایی دوره تیموری تلفیق همه جانبه -ج محل با طرح ایرانیویژه آرامگاه وچهارباغ تا

 [.29]باغ ایرانی بود که به ویژه دردوره صفویه وحتی تا دوره کنونی تأثیربه سزایی داشته است

زی درمسهاحت ههای وسهیع و    دراکثر شهرهای ایران دردوره صفویه، کارباغ سها  باغ و باغ شهردردوره صفویه: -3-4-2-3

هماهنگ با بافت وشبکه شهراهمیت فراوان داشت. دراین دوره باغ هایی درنهایت زیبایی و شکوه پدید آمد که شماری ازآنها بهه  

همان صورت وبرخی باتغییراتی هم چنان برجای مانده است. برخی ازمشهورترین باغ های آن دوره عبارتنهد از بهاغ هزارجریهب،    

، باغ آیینه خانه وباغ هشت بهشت اصفهان، باغ فین کاشان، چهلستون وباغ شاه اشرف، باغ صفی آباد اشهرف، بهاغ   باغ چهلستون

جهان نمای فرح آباد وباغ شاه بارفروش درشمال ایران. سفرنامه نویسان اروپایی به تداوم تاریخی باغ های اصفهان برمبنهای بهاغ   

شاه عباس عامدانه آن را تقلید نمی کرد، اما ازآن آگهاه بهود؛ چنهان کهه درطراحهی      سازی کهن ایرانی اشاره کرده اند که اگرچه 

، شاه عباس خطوط طرح را با دست های خودش ترسیم کهرد و بهدین ترتیهب خهود را بهه عنهوان جانشهین        چهارباغ اصفهان

رختهان و انهدازه گیهری    شایسته وحقیقی کوروش بزرگ مطرح کرد که طراحی باغ ها را یک حرفه شاهانه می پنداشهت وگهاه د  

باغ های دوره صفوی در چرخه استداللی خود، ازسهنت ههای بهاغ ایرانهی      [.39]ردیف آنها را با دست های خویش انجام می داد

باغ های ساخته شده دردوره تیموری بهه   [.30]پیش ازاسالم وایده های اسالمی وقرآنی درباره بهشت وام گرفتند وتوسعه یافتند

ی، نگاهی ظاهری به بهشت اسالمی داشتند. به این معنا که آنها شکل باغ های بهشت را اقتباس کرده انهد نهه   جای اشاره مفهوم

معنای آن را. اما در دوره صفوی عالوه برظاهربه معنای بهشت هم پرداخته شد. صفویان نخستین تجربه بهاغ سهازی خهود را در    

داث باغ وکاخ عالی قاپو بود که سرآغاز احداث باغ هایی دیگر در ایهن  قزوین و درعصر شاه تهماسب به نمایش گذاشتند و آن اح

شهرودیگر شهرها بود. مجموعه باغ وکاخ چهلستون اصفهان که طرح آن مهارت واستادی ایرانیان را درترکیب طبیعت ومعماری 

تهوان تشهخیص داد کجها     نشان می دهد، فضای خارج ازعمارت را با فضای داخل آن چنان مربوط وهماهنگ می سازد که نمهی 

ستون چوبی قهراردارد وبهه اسهتخر بزرگهی      20یکی پایان می یابد و دیگری آغاز می شود. درمقابل این کوشک، ایوان بزرگی با 

ستون دیده می شهود. درنزدیکهی چهلسهتون مجموعهه ای      40مشرف است. ستون ها درآب استخرمنعکس شده وبدین صورت 

ه شدند وزیباترین پهنه باغ، کاخ، بستان، طبیعت و جامعه را ایجاد کردند. این فضهاها عبارتنهد   ازفضاهای معماری و باغ ها ساخت

از: کاخ وباغ چهلستون، هشت بهشت، چهارباغ؛ مجموعه نقش جهان شامل مساجد شاه)امام( وشیخ لطف اهلل، کهاخ عهالی قهاپو،    

زاینده رود وپل های اهلل وردی خان)سی وسه پهل( وخواجهو،   قیصریه)بازار( ومیدان، چهارباغ، باغ های هزار جریب درکناره های 

بوده است. این خیابان برای اولین بارطرح نهوینی   چهارباغیکی از اقدامات دوره صفوی احداث خیابان  [.4] مدرسه چهارباغ و...

بهه عنهوان یکهی    ایهن نبهوده کهه     چهاربااغ ازساخت فضای طبیعی برای گردش وتفرج را به نمایش گذاشت. منظور از احداث 

ازخیابان های شهرمورد استفاده واقع شود، بلکه خیابان مذکور چون خارج از منطقه پرجمعیت واقع بوده حالهت یهک تفرجگهاه    

الگوی مالحظه دقیق درباره طرح اصفهان دوره صفوی حاکی ازیک نظم درونی است که درامتداد  [.4]وگردشگاه را داشته است

شکل گرفته است. این طرح وترکیب شههری، اصهول   چهارباغ با دومحورزاینده رود وخیابان  ،چهارگانه محوری یک چهارباغ

ایرانی والگوهای تیموری باغ را به ههم پیونهد مهی دههد وارتبهاط منظمهی بهین شههروباغ مبتنهی          -شکل های شهرهای اسالمی
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اه عباس درشمال با وجود اخهتالف آب  بروابستگی متقابل محیط طبیعی ونمادگرایی معماری خلق می کند. کاخ ها وباغ های ش

وهوای این ناحیه با دیگرمناطق ایران، با مشخصات وطرح کاخ ها وباغ های اصفهان شباهت دارد. تنها تفاوتی که میان ایهن بهاغ   

ها وجود دارداین است که درباغ های فالت، چشمه ها ازتپه به یک استخرخیلی بزرگ می ریزد، درحهالی کهه چهون درسهواحل     

 1020ی مازندران)خزر( آب فراوان است، درباغ های مشابه این استخر به صورت یک دریاچه حقیقهی درمهی آیهد. درسهال     دریا

قمری به فرمان شاه عباس درحوالی ساری درنقطه ای که آب رودخانه به دریای مازندران مهی ریهزد، سهاختمان ههایی سهاخته      

با تقریرات وتوضیحات جیمز فریزرکه دویست سال بعدبه رشته تحریردرآمده  شدکه مجموعه آنها رافرح آباد)اسالم آباد( نامیدند.

می توان به وسعت این ساختمان و باغ آن پی برد. از توصیف اوچنین برمی آید که این ناحیه ازحیهث طهرح وشهکل بهه میهدان      

ت متردرازا وبهیش تهراز صهد    نقش جهان اصفهان وساختمان هایی که آن را احاطه کرده، شباهت داشته است. این میدان دویس

از  [.6]مترپهنا داشت. در قسمت شمال، نزدیک دریای مازندران، محوطه وسیعی بود که بوسیله دیواری مرتفع تقسیم شده بهود 

ساخته شد  چهارباغدیگر باغ های عصرصفوی که حتی به دوران اساطیری)گشتاسپ( منتسب میشود باغ فین است که با طرح 

کبیر را درآن کشتند. گذشته ازانسجام طرح درباغ های شمالی وباغ های کویری وکوهپایه ای، عناصر نمادین  ودوره قاجاریه امیر

 [.6]باغ ایرانی درآنها درتناسب با شرایط اقلیمی آن منطقه نمایان است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن این کاخ درسطح رب منظره ای از کاخ چهلستون از رن سوی باغ، نام چلستون برگرفته از تصویر بیست ستو: 4شكل

 [.30]استخری است که مقابل رن قرار دارد، مآخذ: 

 

دردوره زندیه باغ سازی تقریبأ متأثرازدوره صفویه بوده، امها بها توجهه بهه مهدت کهم       باغ سازی دردوره زندیه :  -3-4-2-4

وان باغ دلگشا، بهاغ هفهت تهن و    دوران حکومت آنها تعداد باغ های احداث شده نیزکم است. از جمله باغ های احداث شده می ت

باغ جهان نمای شیراز را نام برد. باغ دلگشا درناحیه آرامگاه سعدی قرار دارد وازکارهای کریم خان زند است. دردوطرف خیابهان  

های آن درختان نارنج وپرتقال و دیگرانواع مرکبات کاشته شده بود. درباغ هفت تن کوشکی درقسمت شمال باغ احداث شهدکه  

به عرض باغ بود، استخری نیز در جلوی کوشک احداث شد. از دیگر باغ های مهم این دوره باغ دولت آباد یهزد ازسهاخته    مشرف

های محمدتقی خان بافقی است که بادگیر شش ضلعی آن بلندترین بادگیرجهان است. طرح کلهی بهاغ شهامل کوشهک وسهردر      

 [.6]و دراطراف آن باغ های میوه و مزرعه بوده استاست که میان آنها حوضچه ودوردیف درخت کاج قرارگرفته 
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 [40] پالن باغ دولت رباد یزد، مآخذ:: 5شكل

دراین دوره به تدریج مظاهرتمدن غربی برامورزنهدگانی دربهار تأثیرگذاشهت کهه     باغ وباغ شهردردوره قاجاریه: -3-4-2-5

بود. به طورکلی تأثیراین فرهنگ به ویژه درشهرتهران به شکل احداث خیابان بالطبع معماری وهنر باغ سازی هم ازآن بی تأثیر ن

قصر با ابعهاد وسهیع    -ومیدان، درمعماری به شکل نماسازی به تقلید ازتزئینات غربی درامتداد بدنه ها ودرباغ سازی با احداث باغ

ی این عهد که ازغرب الگوگرفته شهده، آرایهش   درخارج ازشهرودامنه کوه های البرزمشاهده می شود. یکی ازویژگی های باغ ساز

گیاهان با برش شاخه ها و ایجادنظمی شبه هندسی درآنهاست. قراردادن مجسمه درباغ نیزازویژگی های برخی ازباغ ههای ایهن   

اغ اتابهک، بهاغ   دوران است. معروف ترین این باغ ها درتهران عبارتنداز: باغ بهارستان، باغ نظامیه، باغ نگارستان، بهاغ اللهه زار، به   

وکاخ گلستان، باغ مسعودیه، باغ کامرانیه، باغ شعاع السلطنه، باغ شاه، دوشان تپه، فهرح آبهاد، عشهرت آبهاد، سهلطنت آبهاد، بهاغ        

فردوس، باغ وکاخ صاحبقرانیه؛ درتبریز باغ مشهورایل گلی)ائل گلی، شاه گلی(؛ درماهان کرمان باغ مشهورشاهزاده؛ درطبس باغ 

برآنها این شهر را باغ شهر می خوانند، مانند باغ نسترن، بهاغ نظهر، بهاغ مسهتوفی، بهاغ محمهدتقی خهان، بهاغ          های متعددی که

بهاغ بهر مهی شهمارد و مههم تهرین آنهها بهاغ ههای نهو، امیهر و گلشهن بهوده               57شاهزاده و ده ها باغ که دانشدوست آنها را تها  

اد شیبانی، معصومیه ورحیم آباد دربیرجنهد؛ بهاغ ههای امیریهه، امانیهه،      ؛ باغ های اکبریه، شوکت آباد، مود، امیرآب(1:ج1362)اند

چهارباغ وخسروآباد درسنندج؛ باغ های ارم، عفیف آباد ونارنجستان قوام درشیراز و.... بررسی این باغ ها نشان می دههد کهه بهاغ    

رایی درتداوم باغ آرایهی زندیهه وصهفویه    سازی دردوره قاجاریه به دودوره قابل تقسیم است؛ یکی درقرن سیزدهم قمری که باغ آ

بود؛ دیگراز اواخردوره ناصرالدین شاه تا پایان دوره قاجاریه که باغ آرایی وساخت کوشک به تأثیرازبهاغ آرایهی درحهدی بهود کهه      

قال آن را اعیان و بزرگان درکاشتن وآراستن گل وگیاه با یکدیگررقابت می کردند وهرجا که با گیاهی مواجه می شدند امکان انت

به باغ شخصی خود فراهم می کردند. ازاین زمان به بعد با استفاده ازچمهن وگیاههان زینتهی فضهاهای بهاز مقابهل بنهای اصهلی         

ساماندهی شدند. با افزایش باغ های درباری و امر نگهداری ازآنهها، سهازمانی تحهت عنهوان اداره باغهات دولتهی ایجهاد شهد کهه          

لتی قرارگرفت. دوستعلی خان معیرالممالک ازرجال نامدار در دوره ناصرالدین شهاه قاجهار بهه    مسئولیت آن درردیف امورمهم دو

مانند بیش ترکسانی که درآن عصرخاطرات، سفرنامه ها، یاداشت های روزانه و نوشته های تاریخی ازخود به جای گذاشهته انهد،   

نکه درکتاب یادداشت هایی اززندگانی خصوصی ناصرالدین به تشریح ویژگی های باغ ها دردوره قاجاریه پرداخته است؛ ازجمله آ
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مانند باغ شاه، عشرت آباد، عیش آباد، قصرقاجار، باغ دوشان تپهه، سهلطنت آبهاد، صهاحبقرانیه،      "شرحی ازباغ های شاهی"شاه، 

غ طراحهی شهده وبهه    باغ های این دوره برای استفاده خصوصی مالک با. سرخه حصار، قصر فیروزه ودیگر باغ ها ارائه کرده است

همین علت توسط دیوارهای بلند محصور بودند. به دلیل شرایط اقلیمی سعی می شد باغ پوشش گیاهی انبوه وسایه انداز فراوان 

داشته باشد تا بتواندخنکی الزم را درتابستان ایجاد کند. کاشت گیاهانی همانند چنار و سوزنی برگ ها چون کاج تههران وسهرو   

 [.41]اول استزربین بسیار متد

دوره پهلوی دوره قطع باغسازی سنتی و آغاز ایجاد پارک های عمومی به سهبک غربهی   پارک دوره پهلوی: -باغ -3-4-2-6

درشهرهای مختلف ایران است. دراین دوره به علت وضعیت جدید اقتصادی وروابط گسترده ایران با غهرب ورشهد مههاجرت بهه     

هرها به ساختمان های مسکونی تبدیل شدند. استفاده ازمحوطه های وسیع چمن کاری شهرها، تعداد زیادی ازباغ های داخل ش

دربهیش  "بهاغ ملهی  "شده وباغچه های گل در میان آنها، اصلی ترین ویژگی پارک ها دراین دوره است. ساخت باغ هایی بهه نهام   

خت وآباد کردن پهارک هها و غهرس درختهان     ترشهرها ازاواخردوره قاجاریه آغاز شد. شهرداری ها)بلدیه عصر قاجاریه( متولی سا

درخیابان ها بودند. این روند دردوره پهلوی به صورتی منظم ادامه یافت. کاخ های گلستان و صاحبقرانیه درشهر تهران بیش تهر  

ئینهات  مورد توجه قرارگرفتند وباغ وکاخ سعدآباد نیزبازسازی شد. دراین باغ ها، کاخ های جدیدی ساخته شد و فضای باغ هها تز 

بیش تری یافت. کاخ نیاوران درمجموعه صاحبقرانیه و کاخ ها وباغ های متعدد به همهراه پهارک ههای گونهاگون درشههرها ازآن      

 [.9]دوره برجای مانده اند

 

 از اسالم در ایران. مآخذ: )نگارنده( پسو  پیشویژگی های معراری در باغسازی  :2جدول 

 از اسالم پسو شپیویژگی های معراری باغ سازی ایرانی 

 از اسالم پس باغ سازی ایرانی از اسالم پیشباغ سازی ایرانی 

 ایجاد حیاط های مرکزی -

 ایجاد باروهای گرد شهر -

 احداث باغ بر روی صفحه مسطح بلند -

 ایجاد نظم هندسی -

طرح هندسی و شبکه بندی ها و خیابان های مستقیم و زاویه ههای   -

 منظم

 احداث جوی های سنگی -

 چهارباغ که نخستین بار در پاسارگاد به اجرا درآمد طرح ابداعی -

 پیوند چهارباغ در سرزمین چهارفصل ایران با اندیشه های متعالی -

 ایجاد حیاط های تو در تو -

 گسترش ساخت کاخ ها در کنار چشمه ها، دریاچه ها و رودخانه ها -

تدوین مبانی اعتقادی در احترام بهه چههار عنصهرآب، بهاد، خهاک و       -

 د یا نور( و ارتباط با هنر باغ ایرانیآتش)خورشی

 سیاسی -شهرهای نظامی -نزول باغسازی و ساخت دژ -

 باغسازی ایرانی الگوی ساخت و ساز حکومتی -

 اسالمی-تلفیق شیوه های نگارگری چینی با فرهنگ ایرانی -

احداث باغ های وسیع در منطقه وسیعی از جنگل مرکب از بهاغ هها و    -

 قصرهای افراد ثروتمند و مالکانکاخ های سلطنتی و باغ ها و 

 فضایی محصور با دیوارهایی بلند -

 تقسیم فضا به چهار قسمت -

 استفاده از یک نهر اصلی -

 احداث کوشک یا قصر در فضا -

ایجاد یک تپه مصنوعی به منظور حصول اطمینان از اینکه آب جریان  -

 پیدا می کند

 لاستفاده از ایوان در طبقه باالی کوشک مشرف به باغ های گ -

ایده گرفتن از سهنت ههای بهاغ ایرانهی پهیش از اسهالم و ایهده ههای          -

 اسالمی و قرآنی بهشت

 احداث خیابان چهارباغ در اصفهان -

 ایجاد دیوارهای مشبک دور چهارباغ جهت دید عابرین -

 استفاده از عناصر نمادین باغ ایرانی در احداث باغ در شمال -

 وارد شدن معماری غربی در معماری ایرانی -

 دادن مجسمه در باغقرار  -

 محور اصلی باغ عامل اصلی منظرسازی -

 ایجاد پارک های عمومی به سبک غربی -

ایجاد کاخ های جدید در باغ ها و استفاده از تزئینات بیشتر در فضهای   -

 باغ
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 گیری نتیجه -4

باط و هماهنگی بین در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت ارتباط با طبیعت ضروری ترین شرط برای هنرمند است. ارت     

مکان ساخته شده و محیط طبیعی، در ایجاد محیط متعادل و مناسب زیست اهمیت دارد. باغ ایرانی با در نظر گرفتن نیاز 

انسان در تمام ابعاد فیزیکی در صدد برآورده کردن این نیازها می باشد. مؤلفه های ساختاری باغ ایرانی، مواردی همچون نظام 

فضا در بافت شهری/منطقه(، نظام دسترسی و تقرب به فضا، هندسه فضا، نظام جانمایی ابنیه و توده های استقرار)جانمایی 

ساختمانی در فضا، نظام حرکت در فضا، محصوریت فضا، نظام کاشت گیاه در فضا و... نشانه ای از معماری باغ ایرانی می باشند. 

طرح کاشت منظم به باورهای ایرانیان در مورد عددچهار، سبب ایجاد  هم چنین هندسه مستقیم الخط باغ ایرانی با محورها و

مفهوم چهارباغ شده است. با نگاه به باغ پاسارگاد و بسیاری دیگر از باغ های ایرانی همانند باغ های به جا مانده از دوره ساسانی 

می توان آن را تنها به صورت یک الگوی خاص و دوره صفوی در می یابیم که چهارباغ، الگوی باغ سازی ایران نبوده است، بلکه 

سیاری از موارد از باغ ایرانی فرض نمود. مطالعات و تحقیقات انجام شده در مورد باغ های تاریخی حاکی از این است که در ب

های در اکثر نمونه ها و به خصوص نمونه  کافی به نظر نمی رسد.ذکر یک دلیل برای توجیه علل پیدایش باغ های تاریخی 

شاخص، عواملی مشترک و عمومی از جمله علل اقتصادی و ایجاد مناظر زیبا و دلنشین با دیگر عوامل باعث بوجودآمدن باغ ها 

 حکومتی به وجود آمده اند.-شده اند. شایان ذکر است که برخی از باغ های مهم این خطه بنابر دالیل سیاسی

 مراجع

سومین همایش ملی مهندسی عمران،  قش و تأثیر آب در هویت بخشی معماری باغ ایرانی،ن م. ،شهبازی اورند .ا ،رستمی منجزی [1]

 .1390، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خمینی شهر

 .1384، ، تهرانباغ نظر فصلنامه معماری و شهرسازی و تجسمی)هنرومعماری(، درآمدی بر زیباشناسی باغ ایرانی. ا ، منصوری [2]

 .1389یش باغ های تاریخی ایران، فصلنامه معماری و شهرسازی و تجسمی)هنرومعماری( باغ نظر، تهران، متدین، ح. علل پیدا [3]

 .1344هنرفر، ل. گنجینه آثارتاریخی اصفهان، اصفهان ،  [4]
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