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Analyzing the Effect of Chaharbagh’s Plan before Safavid 
Period on Designing Safavid Garden’s Plan in Isfahan
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Several factors have affected the architectural design of Persian Gardens Over time. In the 
meantime, Chaharbaghs have been the most numerous plans among architecture of Iranian 
garden. Special features of Chaharbaghs form have affected on designing other gardens. By 
studying the process of analyzing of Iranian gardens, and their effectiveness from quartet 
structures, it is possible to renovate a part of the forgotten identity of ancient architecture and 
also analyze the way that geometric structures affected in gardens. On the other hand, these 
features can be used in today’s landscaping Designing. There is a direct relationship between 
length to width ratio of Chaharbaghs forms and designing Safavid garden’s plan in Esfahan. 
Other researchers in the division of Safavid garden’s plan have focused more on other factors 
such as spiritual meanings of heaven architecture approach in gardens. First, this research 
aimed to analyze the role of geometric features embedded in the plans lies in Safavid garden 
in Esfahan. This article is based on field data and library data. In this study, by implementation 
plan of Chaharbaghs from past until now, the repeating geometric features in the process 
of designing the plans will be discussed. This study aimed to reveal the effect of geometric 
features in Chaharbaghs on designing the plans of gardens in Safavid period. In this article, first 
the division of gardens will be discussed. After analyzing the words and identifying the various 
gardens, the common and different features in various types of gardens will be examined. 
Completed analyzing revealed that the ratio of length to width of the overall atmosphere in 
comparison to Crete in Safavid garden of Esfahan, repeated like the comparison of Ancient 
Chaharbagh.
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  چکيده

های ایرانی تاثیر گذاشته  در گذر زمان عوامل گوناگونی در طراحی معماری باغ
اند.  های ایرانی بوده کاررفته در معماری باغ ها پرتعدادترین پالن به است. چهارباغ

ها تاثیر گذاشته است. با  ها بر طراحی سایر باغ های فرمی خاص چهارباغ ویژگی
های ایرانی و تاثیرپذیری آنها از ساختارهای چهاربخشی  بررسی فرآیند تحلیل باغ

شده معماری کهن،  سازی بخشی از هویت فراموش توان افزون بر باززنده می
ها تحلیل کرد. از سوی دیگر  چگونگی تاثیرپذیری ساختارهای هندسی را در باغ

های امروزی استفاده نمود. بین  سازی ها در طراحی محوطه توان از این ویژگی می
های  های چهارباغی و طراحی پالن باغ کاررفته در فرم های طولی و عرضی به نسبت

صفوی موجود اصفهان رابطه مستقیم وجود دارد. پژوهشگران دیگر در 
های صفوی بیشتر به عواملی مانند مفاهیم معنوی  های باغ بندی پالن تقسیم

بار نقش  اند. این پژوهش برای نخستین ها پرداخته رویکرد معماری بهشت در باغ
های صفوی موجود اصفهان  ها را در پالن باغ های هندسی نهفته در چهارباغ ویژگی

از سوی  های میدانی سو و داده ای از یک های کتابخانه تحلیل کرد و بر پایه داده
های چهارباغ از  دیگر نهادینه شده است. در این پژوهش با بررسی تطبیقی پالن

های هندسی تکرارشونده در فرآیند طراحی پالن  زمان گذشته تاکنون به ویژگی
های هندسی موجود در  پرداخته شد. این پژوهش سعی دارد تا تاثیر ویژگی

در دوره صفوی آشکار سازد. در این های موجود  های باغ چهارباغ را در طراحی پالن
ها و شناسایی  ها پرداخته شد، پس از تحلیل واژه بندی باغ مقاله ابتدا به تقسیم

ها مورد  های متفاوت باغ های مشترک و متفاوت در گونه ها ویژگی انواع باغ
ها آشکار کرد نسبت طول به عرض فضای کلی به  بررسی قرار گرفت. تحلیل

های  های صفوی اصفهان نیز با همان نسبت چهارباغ ا در باغه بندی کرت تقسیم
  کهن تکرار شده است.

  بندی، هندسه در معماری، طراحی باغ های صفوی، بخش چهارباغ، باغ ها: کلیدواژه
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  مقدمه - ۱

گیری باغ ایرانی که  عنوان مشهورترین الگوی شکل به الگوی چهارباغ
تمرکز تحقیق نیز بر نقد آن است با اتکا به عدد چهار و تقدس آن در 
فرهنگ ایرانی و اسالمی از جهات مختلف که برخی از آنها جنبه 

سازی  الگوی باغ ،رغم بسیاری از نویسندگان کهن ای دارد به افسانه
مات مترادف بهشت (جنه، الجنه، جنات، کارگیری کل ایرانی است. به

منتین، حدائق) و اجزای آن در متون دینی مسلمانان بسیار به کار 
آیه در قرآن کریم ذکر شده است)  ۳۸۶گرفته شده است (در حدود 

های آسمانی تصور  های زمینی همانند بهشت در این متون بهشت
  .[1]اند شده

اثیرپذیری آنها از های ایرانی و ت با تحلیل باغ پژوهشاین 
سازی سنتی  تواند در احیای تفکر باغ ساختارهای چهاربخشی می

ها منجر به  سهمی داشته باشد و از سوی دیگر عدم شناخت این باغ
  سازی خواهد شد. فراموشی شیوه کهن باغ

  ها از چه عواملی شکل گرفته است؟ بندی کرت تقسیم
پیش از صفوی و  های چگونه عامل هندسه باغ در ساختارهای باغ

  رسانی تاثیرگذار بوده است؟ گیری نظام آب صفویه بر شکل
های  های پژوهشگران دیگر و بررسی پالن باغ با استفاده از گفته

  های تحقیق پاسخ داد. توان به پرسش صفوی موجود اصفهان می
  
  روش تحقیق - ۲

ای و میدانی خواهد بود که  ترکیبی از روش کتابخانه روش تحقیق
محقق و تفسیر  ،مطالعات میدانی شامل برداشت، مشاهده مستقیم

باغ صفوی در اصفهان در گذشته نام برده  ۵۰عکس است. بیش از 
رفتن اکثریت آنها و تالش  ها ازبین شده است. دلیل انتخاب این باغ
های  شده تنها نمونه های انتخاب در جهت حفظ آنها است. نمونه

شامل باغ فین کاشان/ چهلستون و های دوران صفوی  موجود باغ
ها، در  رفتن تعداد زیادی از باغ هشت بهشت است. ازبین

های  نبودن آنها و شیوه غلبه بر آن شامل تحلیل نمونه دسترس
ای و  وجوی منابع کتابخانه موجود به شکل موشکافانه و جست
اثری  دیگر های گذشته که امروز گفتگو با افراد مسن در مورد نمونه

های کهن و  آنها نیست، براساس تحلیل فرم کالبدی پالن چهارباغاز 
مقایسه شکلی آنها با یکدیگر، رسیدن به مفاهیم مشترک، 

های صفوی موجود  وجو و پیگیری این مفاهیم در باغ جست
ها و مقایسه فرم  اصفهان انجام شده است. استفاده از برداشت نقشه

  شود. آنها با یکدیگر انجام می
د. این شو مستقیم و تفسیر محقق از آن پدیده ارایه میمشاهده 

شیوه از تحقیق براساس عقل، منطق، تفکر و استدالل است. این 
کردن اطالعات حاصل از منابع مختلف  شیوه پژوهش با ترکیب

صورت یک توصیف پیوسته از آنچه محقق مشاهده کرده است.  به
موجود های صفوی  این پژوهش براساس مطالعه موردی باغ

ها با الگوی چهارباغ ایرانی در راستای  اصفهان و با مقایسه این باغ
ها است. این  تشخیص تاثیر این کهن الگو بر معماری این باغ

پژوهش براساس همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته 
سازی ایرانی استفاده از  . بررسی الگوی باغصورت گرفته است

ورد مطالعه و بررسی تاثیر اقلیم های م مشاهدات میدانی باغ
توان به شناخت چگونگی استفاده از این اجزا و تقسیمات  می

سازی ما را در شناخت  پرداخت. بررسی منابع نوشتاری در زمینه باغ
  رساند. هر چه بیشتر این هندسه یاری می

  
  پیشینه تحقیق - ٣

 های مختلف باغ ایرانی به تحقیق پژوهشگران گوناگونی بر جنبه
  توان به موارد زیر اشاره نمود: اند که از آن جمله می پرداخته
 در مورخین شناسان و شرق توصیفی - تاریخی های نوشته و کتب

 های باغ خصوص در که ایران تاریخی اماکن و شهرها خصوص
 میان این از ، موجود است،دارد وجود توضیحاتی آنها در معروف

جنبه توضیح دقیق و ریز در تری از نظر  های شاخص افرادی پژوهش
 پیرامون افرادی . همچنین[5-2]اند مورد باغ و اجزا باغ ارایه نموده

 باغ توصیف .[6]صورت اشاره کلی دارند به هایی نوشته ها باغ این
هایی  توان در کتاب می شناسی آن را اشاره به انواع و گونه و ایرانی

  مشاهده نمود. مانند دیوان شعرا نیز
وجود  جهان سازی باغ هنر تاریخ خصوص در یها نوشته و ها کتاب
 به کتب این از هایی فصل در .اند شده نوشته التین زبان به کهدارد 
 ویژه های کتاب. [7]اند شده اشاره اسالمی های باغ یا ایرانی باغ
 کاشت طریقه و خواص به که دارویی گیاهان گیاهی، های گونه
 ها به برخی کتاب همچنین .[8]دارد اشاره آنها ترتیب و ها باغ

 مورد های ترین کتاب . شاخص[9]است پرداخته ایران کهن کشاورزی
 در غیرایرانی و ایرانی متخصصین های نوشته اخیر قرن در استفاده
 است. آنها ساختار و همچنین ها باغ های گونه های بررسی خصوص

 به دیگر بعضی و [10]دندار نظر ها باغ تمامی به کامل برخی بسیار
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عنوان مثال  اند، به کرده ویژه توجه شهری های باغ یا خاص باغی
شیراز مورد بررسی قرار  های باغ و [12]طبس ، باغ[11]کاشان فین
  .[13]اند گرفته
 دوستداران از هایی نوشته دست و مقاالت فوق منابع از غیر به

 یمفید بسیار مطالب حاوی که دارد وجود ایرانی باغ خصوصیات
عنوان  ها به پژوهشگران با تحقیق در این زمینه از باغ. [14]هستند

صورت چهاربخشی که  ها به اند. این باغ مکانی برای آسایش یاد کرده
اند و دو محور جوی آب  صورت موازی در کنار یکدیگر قرار گرفته به

. اعتقاد به الگوی ، هستندکند صورت جدا تقسیم می آنها را به
ریزی باغ ایرانی تا حدی قوی است که برخی فارغ  طرحچهارباغ در 

از هر تفسیر، وجه صوری باغ را کامًال مطابق با الگوی چهارباغ 
  دانند. می

های جنت، فردوس، بهشت یا  پژوهشگران، برای این مفهوم واژه
ها، جویبارها  اند. در بهشت کوثر هم درختان، گل رضوان را به کار برده
هایی وجود دارد.  های زیبا و درخت ان خوش، گلو در باغ نیز آب رو

در وصف بهشت آیات و احادیث متعدد موجود است. وجود انواع 
های درختان  ها برای ساکنین بهشت همچون میوه نعمت
ها است (قرآن کریم سوره الرحمن).  هایی از این توصیف نمونه

های معنوی  همچنین در نوشتارهای دیگر نیز اشاراتی به جنبه
در بیان اندرزی از زمان حضرت سلیمان ها شده است، از جمله  اغب

  نبی در توصیف باغ آورده است:
ای باغی ساخته بود چون روضه رضوان، دلگشای و مانند  "خواجه

صفا چون بوستان بهشت  فردوس برین، بهجت افزای، از نزاهت و
  .[15]و از غایت طراوت و نضارت رشک گلستان ارم"  تازه و خرم،

 مورد منابع از کدام هیچ در تفریحی و اقلیمی بدیهی دالیل جز هب
ها بر طراحی پالن  تاثیر هندسه چهارباغ به مشخص طور به مطالعه
ها به  در این پژوهش است. های صفوی اصفهان پرداخته نشده باغ

ها با یکدیگر و تاثیر نقش هندسی  مقایسه اجزای چهارباغ
بنابراین این پژوهش با  ها بر هم پرداخته نشده است. چهارباغ

های  ها و تحلیل جداگانه هندسه باغ تحلیل هندسه پالن چهارباغ
  پردازد. صفوی به آشکارسازی این تاثیرات می

  

  ها باغ - ١- ٤
  ها ایی باغتحلیل فض - ١- ١- ٤
 خرم و سرسبز های باغ وجود ایران سرزمین خشک و گرم اقلیم در

 تفریح و لذت آسایش، برای آرام و خنک مکانی عنوان به همیشه
  .[10]است بوده توجه مورد

های جمال خداوند است با تکیه بر  قرآن کریم که خود آیاتی از جلوه
بهشت آخرت تصاویری که انسان از سرسبزی و خرمی طبیعت دارد، 

 امکان مناسب منظر و زمین آب، وجود. [16]را توصیف نموده است
 های باغ ایجاد دالیل اینها بر عالوه ولی ،سازد می مهیا را باغ ایجاد
 جمله از عوامل برخی که و شاخص بوده اساسی عامل چند ایرانی
 عوامل محیط زیباسازی و زرع  و کشت به عالقه و اقتصادی علل

 اصلی و ویژه موارد از دیگر برخی و ها باغ گیری شکل در مشترک
 و حکومتی سیاسی، این دالیل، مذهبی، اهم شوند. می شمرده
 اقلیمی، شرایط به توجه با عوامل مجموعه این بوده است. تفریحی
 کویر شهرهای بیرون و درون را هایی باغ شهرها، موقعیت و کالبدی
 در اگرچه مانند بهشهر هایی باغ است. آورده وجود به ایران مرکزی
 جهت از ولی اند گرفته شکل مرطوب) و دیگر (معتدل اقلیمی
 حاشیه شهرهای های باغ به گیری شکل علت و ساختاری الگوی
  هستند. شبیه ایران مرکزی کویر
 نیز دیگری های علت محیطی دالیل از غیر به که است آن بر عقیده
 .است داشته وجود ایران منظم و زیبا های باغ ساخت دستور در

 دیدگاه یا شناسی گونه وجوی جست برای رسیدن به نتیجه، بنابراین
های صفوی موجود اصفهان  ایرانی و باغ باغ به کالبدی -ساختاری

  .پرداخته شده است
 و معانی به ها به مقایسه پالن چهارباغ پرداختن از پیش ابتدا در

 ترتیب شود. بدین می پرداخته چهارباغ به موسوم هندسه تعریف
 کنند: می تصور چنین را ایرانی باغ نظران، صاحب از بسیاری
 کوشکی تالقیشان محل در که متعامد محور دو با مستطیلی
 ایرانی باغ را آنجا بیابیم، هیاتی چنین جا هر اند، "معموالً  ساخته
 شویم، حاضر می ایرانی باغ در که هنگامی آن اثر بر و نامیم می
 درک و بینیم می را هیات و انضباط همین چیز هر از بیش
  .[17]کنیم"  می

 چهارباغ الگوی عقیدتی پیوند به اعتقاد ضمن دیگر مشابه تعریف
 خیابان رشته دو را چهارباغ ساختار ایرانی، و دینی تفکرات با
 و شده کاری درخت مرکز در رشته دو نیز و آن طرف دو در داند که می

 نظام . در[18]آورد می وجود به را طراوت با و دلپذیر بسیار فضایی
 اصلی قسمت چهار به را باغ هم، بر عمود اصلی محور دو استقرار؛
است.  طویلی تاریخی بار دارای چهارشدن بر تقسیم کند. می تقسیم
 درختان ردیف چهار اصلی، آب نهر چهار اصلی، محور چهار که زمانی
 تقسیم قسمت به چهار را مکانی اصلی راه چهار و اصلی گستر سایه
 چنین باغ از دیگر . تعریفی[19]آید می میان به چهارباغ واژه کند می
 در باغ است؛ گرفته الهام ثابت های نشانه از سازی باغ گوید: هنر می
 چهار به و اند کشیده دیوار را دورتادورش گرفته، قرار تپه دامنه
 آبروهای و ها جوی کشیدن با را کار این است. شده تقسیم قسمت
 تالقی نقاط در هایی عمارت ساختن وسیله به یا ها آبشره به مزین
  .[20]اند داده انجام

 باغ یک آن که است این چهارباغ با ارتباط در تعریف مشهورترین
 یا مسیرها وسیله به قسمت چهار به شده تقسیم شکل مستطیل
 )٢، شکل ١(جدول پارسی  نمونه های باغ .[7]است ها آبراهه
 یا دادند می تشکیل را محور دو هر با موازی خطوط از ای سامانه
  .[21]بود تر برجسته عرضی محور اغلب
  ها پیش از صفوی ویژگی متعلق به چهارباغ - ٢- ١- ٤

 کتاب آن ریزی طرح نحوه و چهارباغ از توصیف ترین قدیمی
 محور وجود اینکه ضمن ).١؛ شکل ١(جدول است  "ارشادالزراعه"

 قابل عنوان هیچ به پالن سوم یک در ها باغ همه در غربی -شرقی
 جامانده به باغ . اولین[22]) ٤و  ٣های  ، شکل١نیست (جدول  اثبات
پاسارگاد است (جدول  باغ داده، نسبت آن به را چهارباغ الگوی که
 عنوان به که نمود اشاره چهارباغ الگوی به توان "می )؛٢، شکل ١

 یادمانی طراحی عرصه در هخامنشی ابداعات ماندگارترین از یکی
 (باغ بار ایوان در میالد از قبل دوم نیمه در بار نخستین برای باغ

 عرصه به پا پاسارگاد که در بود تختی باغ، به مشرف پاسارگاد)،
 گرفت. می قرار باغ طولی محور روی روبه . احتماالً [23]گذاشت ظهور
 ترکیب مبین اندرونی باغ این هندسی حالت که رسد می نظر به

 و معماری ساخت اینکه به توجه . با[24]بوده است آن چهاربخشی
 مقدار گزینش و اجزا گزینش عمده، دانش دو با عمدتاً  ایرانی باغ
 عمده طور به ساخت حکمت نوشت که توان می رو شده، روبه اجزا
 شکل ساده دارد امکان که آنجا تا باغ .است فن دو این از متاثر
 .[25]گذارد نمی باقی فضا و انسان رابطه در مادی ابهامی و گیرد می

 دو را چهارباغ ساختار ایرانی، و دینی تفکرات با چهارباغ الگوی
 مرکز در رشته دو نیز و آن طرف دو در داند که می خیابان رشته
 وجود به را طراوت با و دلپذیر بسیار فضایی و شده کاری درخت
 چهارباغ، باغ با ارتباط در تعریف . مشهورترین[18]آورد می

یا  مسیرها وسیله به قسمت چهار به شده تقسیم شکل مستطیل
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ترین اجزای باغ  . دو محور عمود بر هم از اصلی[26]است ها آبراهه
ایرانی است. همچنین مسیر دید طوالنی در محور مرکزی باغ رکن 

؛ ٥تا  ١های  شکل؛ ١اصلی دیگر معماری باغ است (جدول 
  نگارندگان).

  
  های کهن ها در چهارباغ ها از لحاظ ویژگی مقایسه باغ) ١جدول 
  ) باغ ارم٥  نما ) باغ جهان٤  سمرقند) باغ نو ٣  ) باغ پاسارگاد۲  ارشادالزراعه ) باغ۱  ها ویژگی

  پالن

         
  مستطیل  مربع  مربع  مستطیل  مستطیل  فرم کلی پالن

ینجو آل-مظفر آل  تیموری  هخامنشی   تقریبی ساختزمان    سلجوقیان 

  قرارگیری کوشک

          

  بندی کرت

       

 محور اصلی در پالن

         

  حوض

   
  
  جانمایی کوشک - ٣- ١- ٤

 تصور چنین را ایرانی باغ نظران، صاحب از بسیاری ترتیب بدین
 تالقیشان محل در که متعامد محور دو با مستطیلی کنند: می

 را آنجا هیاتی یافت شود، چنین جا هر اند، معموالً  ساخته کوشکی
 حاضر، ایرانی باغ در که هنگامی آن اثر نامند و بر می ایرانی باغ
 درک مشاهده و را هیات و انضباط همین چیز هر از بیش
در محل برخورد دو محور نیست  جانمایی کوشک دقیقاً  .[17]شود می

ها کوشک در  )، ولی در غالب باغ٥و  ٢، ١های  ، شکل١(جدول 
  ).٥تا  ١های  ، شکل١راستای محور مرکزی قرار گرفته است (جدول 

  بندی کرت - ٤ - ١- ٤
بندی آن  بندی زمین و کرت وجود انهار گوناگون که پدیدآور تقسیم

های کهن مشاهده نمود بلکه  تنها در کالبد باغ توان نه است را می
توان دید. چهار نهر بهشتی  اشاراتی از آن را نیز در متون مذهبی می

شود.  ای از آب زالل که هیچوقت قطع نمی ) رودخانه١وجود دارد: 
) ٣کند. گاه تغییر نمی ای از شیر که مزه آن هیچ ) رودخانه٢

ز عسل، یکی از این توصیفات ای ا ) رودخانه٤ای از شراب  رودخانه
ای  گونه سوره محمد)، این متن به ١٥است (قرآن کریم آیه 

بندی  غیرمستقیم به عدد چهار اشاره دارد که مالکی برای تقسیم

  .[1]های ایرانی است باغ
 است قوی حدی تا ایرانی باغ ریزی طرح در چهارباغ الگوی به اعتقاد
 مطابق کامالً  را باغ صوری وجه دلیلی، و تفسیر هر از فارغ  برخی که
 که است این غالب وجه دانند. یک می چهارباغ شده تعریف الگوی با
 صوری بار شود، می نگاه آن به چهارباغ دید و وقتی یک را ایرانی باغ
 مقبول نسبتی به که است قسمت چهار از ای مجموعه باغ دارد. هم
 از . برخی[27]با یکدیگر ترکیب شده است زیبا نیز و درست و

 این دانند؛ می چهارباغ را باغ اصلی ساختار این که بر عالوه ها دیدگاه
 به بخش هر که قسمی به دهند، می ادامه نیز جزییات در را الگو
شود و گیاهان به تقویت مسیر  می تقسیم تر کوچک قسمت چهار

 اصلی محورهای و خطوط تعدادی از ایرانی "باغ نماید؛ باغ کمک می
 که طوری به کند می تقسیم بخش چهار به را باغ که شده تشکیل
 های قسمت به بخش هر سپس و دارد قرار آن میان در کوشک
 گذشته فرهنگ در ریشه شیوه این. شود می تقسیم تری کوچک
 عنصر چهار مناسبت به بخش چهار به فضا تقسیم. دارد دور بسیار
طور  . همان[12]باد"  و خاک است: آب، آتش، بوده معمول مقدس

 ١الرشاد زراعه و باغ پاسارگاد مشاهده شد (جدول  که در باغ
). فرم پالن باغ و شیوه چینش اجزا منجر به ٢و  ١های  شکل
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ها  هایی به فرم مربع و مستطیل در پالن این باغ گیری کرت شکل
باغ سمرقند مانند فرم پالن این دو شده است. پالن باغ جهان نما و 

باغ به شکل مربع و محل قرارگیری کوشک در این دو باغ در مرکز 
بندی  صورت مربع و نیز تقسیم ها به بندی پالن است، پس فرم کرت

تر است، پس محورهای اصلی و چگونگی  های کوچک آنها به مربع
ها  ندیب گیری و فرم کرت ها بر چگونگی شکل فرم اصلی پالن باغ
  تاثیر گذاشته است.

  شده و رسمی طرح کهن چهارباغ طرح شناخته - ٥- ١- ٤
در  ها پردازی یاری از نظریهبس شده که ریشه فترین اثر کش یقدیم

کاسه سفالی  ربخشی بودهباب هندسه باغ ایرانی و الگوی چها
 رود می تصور که سفالی کاسه این روی ت.شده در سامرا اس یافته
 متقاطعی ترسیم های باشد، جوی میالد از قبل سال ٢٠٠٠به  مربوط
 درخت یک قطعه هر در و دهد می نشان را باغ قطعه چهار که شده
 که است عمومی و رسمی طرح همان طرح است. این پرنده یک و

نمونه روشن و  اند برده کار به امروز به تا کورش زمان از ایرانیان
) است، که ٢شماره  ١(جدول سازی ایرانی باغ پاسارگاد  واضح باغ

عنوان اقامتگاه سلطنتی  بار به طرح رسمی دارد و احتماًال برای اولین
 براساس ایران های باغ غالب حقیقت در مورد استفاده شده است.

 بزرگ رودخانه چهار معموالً  اند. شده ریزی طرح هندسی تقسیم این
  .[28]کند می جدا هم از را آنها
  فرم پالن - ٦- ١- ٤

چهار باغچه  عالوه، فکر ساخت چهارباغ الزامًا به مربعی که بهبه 
شود، بلکه در اغلب موارد، باغی  تقسیم شده باشد منحصر نمی

 و کمی متمایل به مربع) ٥و  ٢، ١، شکل ١(جدول شکل  مستطیل
اصلی در وسط، آن را به  است که جویباری )٤و  ٣، شکل ١(جدول 

آن را به تعدادی باغچه به مضرب کند و جویبارهای دیگر  دو نیم می
ها عمومًا در ابعاد بزرگ طراحی  . باغ[29]د" کن چهار تقسیم می

های ایرانی دیده  تر در اکثر باغچه اند. همین فرم به ابعاد کوچک شده
  شود. می
  مراتب سلسله - ٧- ١- ٤
 مراتبی سلسله باغ ساخت در نیاز مورد اجزای از ایرانیان استفاده در

 جای جزء در هر و شیء شد هر می موجب که است داشته وجود
 جای در نیز جزء عملکردی کیفیت و گرفته قرار استفاده مورد خود
 گزینش از است عبارت مراتب . سلسله[30]شد می گرفته نظر در خود
 در و کمال راستای در که هم با عناصر میان ارتباط از خاصی نحوه
 نوع و خویش ویژگی به توجه با اجزا .دارند قرار اصلی جهت و مسیر
 یک هر کمیت و کیفیت که طوری به شوند می چینش هدف
 بود. باغ خواهد نهایی سامانه به نسبت آن موقعیت کننده تعیین
 پرعملکردی و چندمنظوره زیبا، هنری اثر اوصاف این تمام با ایرانی
  .[14]است
  آب - ٨- ١- ٤
 و استمرار خاصیت از کفایت، بر افزون بایستی باغ نیاز مورد آب

کاریز  وجود بر متکی همواره ایرانی برخوردار باشد. باغ بودن دائمی
 جریان باغ در آب دائم طور به است، که بوده ای چشمه یا قنات)(
 از پس و شده باغ وارد ابتدا آب معمول، طور است. به یافته می

 از دیگر مصارف برای باشد، باغ مصرف مازاد آنچه باغ کامل آبیاری
 آن بیشتر تماشای به را ایرانی میل آب، شود. کمبود می خارج باغ
 ابتکارهای با همواره ایرانی باغ طراحان نتیجه در و افزاید می

 داشته نگه باغ در بیشتر هر چه را آب تا اند نموده کوشش گوناگون
 تماشا به را آن بیشتر هر چه آن، به بیشتر دادن حرکت و گردش با و

 جویبارها، استخرها، ها، حوض نماها، آب از این کار برای بگذارند.
 و ها اندازه ها، طرح با گوناگون های فواره و ها آبگردان آبشارها،

های  اند. ولی در باغ نموده استفاده متفاوت، آب جهش میزان
ها تاثیر پذیرفته  های موجود، از فرم کلی این باغ صفوی فرم حوض

 و طرح اینکه ضمن ایرانی های باغ گوناگون های فواره است. صدای
 آن که ویژه به. است شنیدنی دهند، می شکل را باغ فضای آنها حجم
 از خاصی زمزمه آبشارها و ها فواره ها، جوی در آب حرکت هر در

بسیار خوب آب نقش  نمونه. رسد می انسان گوش به آب صدای
ها به  باغ های آبی در این کند. استخر و کانال اصلی را در آن بازی می

ها آب، گیاه و  کار گرفته شده است. سه تا المان اساسی در همه باغ
  خاک مناسب است.

  های صفوی موجود اصفهان های باغ ویژگی - ٢- ۴
   این دقیق طور به معماری یا تصویری نوشتاری، مدرک هیچ
 تقسیم با است فضایی ایرانی باغ که کند نمی تایید را عقیده

 منشعب آن از که جوی چهار و مرکزی حوضی همراه به چهارگانه
 اغلب که صفوی های شود. باغ می نامیده چهارباغ اغلب و شود می
   توانسته می ها است، این باغ دوره آن از جامانده به های باغ
 باغ کلبه، با شکارگاهی باغ شود؛ مانند شامل را ها مکان انواع

میان  در هایی حوض با جویی درختان، ردیف با خیابانی محصور،
  ها  وجود در و محصوریت در باغ)، ٣تا  ١های  ، شکل١(جدول 
  های بهشتی نیز مشاهده کرد  توان در توصیفات باغ را می

 ها پرداخته ). در اینجا به وصف دقیق این درگاه٧٣(سوره الزمر آیه 
شده است: "سالم بر شما، داخل بهشت شوید و جاودان بمانید". 

ها،  کوشک از ای مجموعه مراسم، برگزاری برای عمومی میدانی
 و داد. معابر می شکل را شهری باغ که مسکونی و عمومی بناهای
ها  یافت و در بیشتر باغ گوشه استقرار می ترکیبی راست در ها جوی
؛ اما )٣تا  ١های  ، شکل١(جدول  داد ای شطرنجی را شکل می شبکه

نویسندگان  غ نبوده است واینها الزامًا الگوهای چهاربخشی چهاربا
طور که در پالن  . همان[31]اند دوره صفویه آنها را چهارباغ نخوانده

های هشت بهشت، باغ فین، باغ چهلستون مشاهده شد (جدول  باغ
ها مستطیل و محورهای  )، فرم کلی پالن این باغ٣تا  ١، شکل ١

 شکل ها در راستای طول و عرض است. پالن مستطیل اصلی این باغ
 شکل شده است. به های مستطیل بندی ها منجر به کرت این باغ
 باغچه چهار به که مربعی به الزاماً  چهارباغ ساخت فکر عالوه،
 باغی موارد، اغلب در بلکه شود، نمی منحصر باشد شده تقسیم
 مربع به متمایل کمی و )٣تا  ١های  ، شکل٢شکل (جدول  مستطیل
 و کند می نیم دو به را آن وسط، در اصلی جویباری که است

 تقسیم چهار مضرب به باغچه تعدادی به را آن دیگر جویبارهای
های صفوی باعث تاثیر در فرم  شکل باغ فرم مستطیل .[29]کند می

ها  ها فرم حوض ها شده است. در این باغ های این باغ حوض
  مستطیل است.

یرانی سازی ا های ایرانی در دوره صفوی تاثیرپذیرفته از باغ باغ
  توان به موارد زیر خالصه نمود: های آنها را می هستند ویژگی

) آب نقش ٢عنوان اقامتگاه سلطنتی مورد استفاده شده،  به - ١
ها  ) سه تا المان اساسی در همه باغ٣کند،  اصلی را در آن بازی می

) از مسیر دید طوالنی در محور ٤آب، گیاه، خاک مناسب است، 
) با استفاده از دو محور عمود بر هم ٥ه، مرکزی باغ استفاده شد

ها دارای ابعاد بزرگ  ) باغ٦طراحی چهارباغ ایجاد شده است، 
) در این ٨ها استفاده شده است،  ) باغ راه در این باغ٧هستند، 

  نما استفاده شده است. ها استخر و آب باغ
های پیش از صفوی  های صفوی موجود اصفهان با باغ تفاوت باغ
کوشک در محل برخورد دو محور مرکزی باغ است. در  قرارگیری

سازی ایرانی تغییراتی خالقانه ایجاد کردند.  الگوهای کهن باغ
  دیوارهای دور باغ را مشبک کردند.
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  (ماخذ: نگارندگان) موجود استان اصفهانهای صفوی  نمونه باغ) ٢جدول 
  باغ چهلستون  باغ فین  بهشت هشتباغ   ها ویژگی

  پالن

      
  مستطیل  مستطیل  مستطیل  فرم کلی پالن

  محل قرارگیری کوشک

      

  بندی کرت

      

  محور اصلی

     
  
  بندی جمع - ۳- ۴

های پیش از  چهارباغهای  شده آشکار کرد که نمونه تحلیل انجام
) به ۲های صفوی موجود اصفهان (جدول  ) در باغ۱(جدول صفوی 

شکل مستقیم تاثیر گذاشته، ولی این تاثیر مطلق نبوده است. 
سازی دوره صفوی  سازی کهن ایران را در باغ توان تاثیر باغ می

ها را چهارباغ  مشاهده نمود ولی نویسندگان دوره صفوی این باغ
های پیش از  ترک بین باغهای مش ). ویژگی۲- ۴اند (بند  نخوانده

توان این گونه بیان  های صفوی موجود اصفهان را می صفوی و باغ
  نمود:
عنوان اقامتگاه سلطنتی مورد  ) دارای طرح رسمی است و به١

  ).٢- ٤/ بند ٥- ١- ٤گرفته است (بند  قراراستفاده 
کند  بندی هندسی پالن باغ بازی می ) آب نقش اصلی را در تقسیم٢

  ).٢-٤بند  /٨-١-٤(بند 
) از مسیر دید طوالنی در محور مرکزی باغ استفاده شده است (بند ٣
  ).٢-٤/ بند ٣-١-٤
) با استفاده از دو محور عمود برهم طراحی چهارباغ ایجاد شده ٤

  ).٢- ٤/بند ٣-١- ٤است (بند 
  ).٢و  ١های  ها ابعاد بزرگ دارند (جدول ) باغ٥
های ایرانی به تقویت مسیر  باغهای درون  ) گیاهان در پیرامون راه٦

  ).٤- ١-٤اند (بند  کمک کرده
ها به کار گرفته شده است  های آبی در این باغ ) استخر و کانال٧

  ).٢-٤/ بند ٨-١-٤(بند 
های پیش  های صفوی موجود اصفهان با باغ هایی در باغ ولی تفاوت

  توان مشاهده نمود: از صفوی را نیز می
یری کوشک در محل برخورد دو محور های صفوی قرارگ ) در باغ١

های پیش از صفوی  مرکزی است. در حالی که در بیشتر باغ
  گونه نیست. بدین
ها در دوره صفویه نسبت به الگوهای کهن  ) در طراحی باغ٢

سازی ایرانی تغییراتی خالقانه ایجاد شده است. از جمله ایجاد  باغ
های کهن به  ر باغهای صفوی که د ای پیرامون باغ دیوارهای شبکه
  ).١، شکل ٢شده است (جدول  کار برده نمی

های پیش از  شده بیانگر آن است که چهارباغ های انجام بررسی
 تنها را آن توان می اند، بلکه عنوان الگوی مطلق نبوده صفوی به

کرد که در اصول کلی  فرض ایرانی باغ از خاص الگوی یک صورت به
اند. در زمان صفویه  صفویه نیز انتقال دادههای  مفاهیم خود را به باغ

هایی که ساختار  عبارت چهارباغ مفهومی عام بود که حتی به باغ
  شد. چهارباغ ندارند نیز اطالق می

عدم دسترسی به کالبد برخی از  های مطالعه حاضر از محدودیت
ها  های زمان صفوی و پیش از آن است. بسیاری از این باغ باغ

ر زمان تخریب شده و طرح یا تصویری از آنها وجود متاسفانه در گذ
  ندارد.

منظور مطالعات بیشتر،  های آینده به شود در پژوهش پیشنهاد می
های کشورهای پیرامونی که دارای فرهنگ مشترک معماری و  باغ

شهرسازی با ایران هستند، نیز مورد بررسی قرار گیرند. این پژوهش 
های زمانی مانند قاجار نیز بررسی  تواند در سایر بازه همچنین می

  شود.
  

  گیری نتیجه
ها به شکل مستقیم از محورهایی شکل پذیرفته  بندی کرت تقسیم

که به موازات محورهای اصلی ترسیم شده است. این فرآیند هم در 
های صفوی تکرار شده و  های پیش از صفوی و هم در باغ باغ
گیری پالن باغ تاثیرگذار بوده  بندی شکل عنوان الگویی در تقسیم به

های پیش از  شکار کرد که در باغشده آ های انجام است. تحلیل
صورت دو  شده به های بررسی ها در نمونه صفوی فرم کلی پالن باغ

فرم مستطیل و مربع است. فرم کلی پالن و نحوه قرارگیری محور 
ها تاثیر  های داخل این باغ بندی گیری و فرم کرت اصلی بر شکل
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ایی به ه گذاشته است. چنانچه فرم مربع باغ منجر به تشکیل کرت
های  شکل منجر به تشکیل فرم شکل مربع و فرم مستطیل

های موجود صفوی اصفهان  شکل شده است. پالن باغ مستطیل
شکل دارند و دو محور اصلی در راستای  بیشتر فرم پالن مستطیل
های  ها وجود دارد که منجر به تشکیل کرت طول و عرض این باغ

ها  د که فرم پالن حوضها آشکار کر شوند. تحلیل شکل می مستطیل
های پیش از صفوی به دو شکل  رسانی در باغ و سیستم آب

مستطیل و مربع است که تاثیر مستقیمی از فرم کلی پالن باغ 
دلیل محدودشدن شکل فرم کلی  گرفته است، ولی در زمان صفویه به

شکل را مشاهده  های مستطیل توان حوض باغ مستطیل تنها می
ها با فرم کلی  ها آشکار کرد فرم حوض ن تحلیلکرد. از سوی دیگر ای

های  تنها جنبه پالن باغ همواره همخوان بوده است. این پژوهش نه
تداوم شکلی و معنایی باغ ایرانی را در پیش و پس از صفویه در 
عناصر گوناگون آشکار ساخت بلکه الگوپذیری از مفاهیم معنایی 

سالمی را در کالبد این کاررفته در قرآن و دیگر متون مذهبی ا به
  ها پدیدار ساخت. باغ
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