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Abstract

The Persian garden as one of the best patterns of 
landscaping with a glorious history is the result of 
the interaction of the Iranian human with nature. 
This phenomenon is core of several theories and 
discussion.  

Among different factors in the creation of the Persian 
garden with its specific geometry the ‘Chaharbagh’ pattern 
is the most famous one. This pattern is well-known as a 
garden divided with two orthogonal axis including water 
channels in which the cross-section of the axis shapes the 
main pound and the kiosk of the garden. This definition of 
the Persian garden is the most know among the scholars 
and the researchers.  

The Chaharbagh Pattern has become so famous that 
many authors and researchers have accepted it as a 
fundamental principle and apply that as an archetype 
without knowing the roots of this concept. Most of 
the literature about the Persian garden confirms the 
idea that the concept of the Persian garden without 
the Chaharbagh pattern is meaningless. This paper 
aims to challenge this pattern in the Persian garden 
by having a critical approach towards the literature 
review and raise the question that whether it is 
possible to know the chaharbagh as the geometric 
pattern of the Persian garden or not.  

The hypothesis of this paper is that the chaharbagh 
pattern neither can be the reason for the Persian 
garden being divided into four parts nor for its 
geometry. In this regard different definitions of 
chaharbagh in the literature and its historical 
background will be disscused to support the 
hypothesis. 
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چكيده
باغ ايرانـي بـا تـاريخ درخشـان خـود بـه عنـوان يكـي از بهتـرين الگوهـاي
. منظرسازي، محصول تعامل سازنده انسان ايراني در مواجهه با طبيعـت اسـت  

از بين. چگونگي شكل اين پديده، محمل نظرات گوناگوني بوده استچرايي و 
گيري باغ ايرانـي و هندسـه خـاص آن، فرضـيه الگـويشكل عوامل مختلف

اغلب نقل. ها شناخته شده استچهارباغ به عنوان يكي از مشهورترين فرضيه
شـود كـه بـهها حاكي از اين تعريف است كه چهارباغ به باغي گفته مـي قول
له دو محور عمود بر هم به چهار قسمت با استناد به تعابير و تفاسير متعددوسي

هاي آب بوده و درمحورها در وسط شامل كانال ؛شودتقسيم مي -از عدد چهار
اين تعريف به عنوان .محل تقاطع محورها، حوض يا كوشكي تعبيه شده است

دار در بـينريشه هندسي بـاغ ايرانـي شـناخته شـده و داراي بيشـترين طرفـ      
الگوي چهارباغ در باغ ايراني چنان مشهور شـده. انديشمندان باغ ايراني است

يابي واژه و بررسياست كه بسياري از نويسندگان و محققان فعلي بدون ريشه
تاريخي، آن را بدون هيچ ترديدي به عنوان يك اصل پذيرفته و به كهن الگو

هـاي موجـود دربـاره بـاغنوشـته  توان گفت اغلببه جرأت مي. كنندبيان مي
ايرانــي كــه منبــع مطالعــات دانشــجويان و پژوهشــگران اســت مؤيــد نظريــه

اي كه فكر درباره باغ ايراني بدون فـرم چهاربـاغ معنـايياند؛ به گونهچهارباغ
مقاله درصدد است با بررسي و نقد آراي مختلف در اين باب، اين الگو را. ندارد

كشيده و به دنبال معناي واژه چهارباغ و يـافتن پاسـخ در باغ ايراني به چالش
توان به عنوان الگوي هندسي باغ ايرانيكه آيا چهارباغ را مي باشداين پرسش 

شناخت؟
نه داللت بر چهاربخشي بودن باغ ،فرضيه مقاله اين است كه واژه چهارباغ

هاي ايرانيغتواند توجيه كننده شكل و هندسه غالب بر باايراني دارد و نه مي
گيري ايناي شكللذا در ابتدا به تعاريف موجود در مورد چهارباغ و ريشه. باشد

بهو در بخش بعد به بررسي تاريخي و تحليل الگوي هارباغ  پرداخته مفهوم
گيري از روايات و اسناد متضاد به اثبات فرضيهنقد نظريات موجود و بهره

.پردازيمتحقيق مي

واژگان كليدي
.گيري باغاغ ايراني، چهارباغ، هندسه باغ ايراني، عوامل شكلب
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  مقدمه
  :گيري باغ ايراني و هندسه خاص آن عوامل مختلفي ذكر گرديده است در مورد علل و نحوه شكل

 گيري كهن الگوي چهارباغ و به تبع آن هندسه راست گوشه؛شكل:  تقدس عناصر يا جهات اربعه •
  باغ تمثيلي از بهشت و تالشي براي بازسازي بهشت آرماني بر روي زمين؛  •
 ادي و باروري باغ ايراني، اهميت كشاورزي و نحوه آبياري؛وجه اقتص •
  باغ به عنوان عامل استقرار موقت و دائم؛ •
 داليل اقليمي و نياز به وجود باغ در سرزمين خشك ايران، ترس و وحشت از كوير و پناه بردن به طبيعت؛  •
هاي باستاني يت و قداست طبيعت در آيينهاي اعتقادي ايرانيان و سفارشات ديني در مورد عناصر طبيعي و اهمديدگاه •

 ايرانيان؛
  وان ابزاري براي نمايش قدرت حاكم؛باغ به عن •
  . اي آييني به عنوان معبد و مكان حضور خداوندباغ پديده •

ايراني به  اي از علل وجودي باغ ايراني را مورد بررسي قرار داده و در عين حال انحصار پديد آمدن باغهركدام از عوامل ياد شده جنبه
هاي هنري آن، كه هر فلسفه پيدايش باغ ايراني و ويژگيهاي تفسيركننده تعدد نظريه. از موارد مذكور اثبات نشده است كدامهيچ

ها ها از افسانهبرخي از اين نظريه. يك وجه مختصري از موضوع را مدنظر قرار داده حاكي از عدم شناخت كافي اين پديده است
ها معتقد بودند كه دنيا از چهار قسمت خشكي به آريايي":  يشه دقيق آنها مشخص نيست از جمله اين نقل قولنشأت گرفته و ر

هاي فراواني احداث شد كه به چهار قسمت بر مبناي اين عقيده باغ. وجود آمده است و در وسط اين چهار قسمت دريايي وجود دارد
 "...نمايي وجود داشت شد و در وسط اين چهار قسمت آبتان ميوه كشت ميها اغلب درخخشكي تقسيم شده بود و در اين بخش

  ].1365روحاني، [
گيري باغ ايراني كه تمركز تحقيق نيز بر نقد آن است با اتكا به عدد چهار و تقدس الگوي چهارباغ به عنوان مشهورترين الگوي شكل

اي دارد؛ به زعم بسياري از نويسندگان، كهن الگوي نها جنبه افسانهآن در فرهنگ ايراني و اسالمي از جهات مختلف كه برخي از آ
نخستين باغ كه گفته . هاي غير مستند استوار باشدها، روايات و نقل قولچه بسا ريشه چنين تفكري بر افسانه. استسازي ايراني باغ
ها و بخشي بر اساس حفارينقشه آن بر اساس از بخشي شود اساس الگوي چهارباغ را بنيان نهاده؛ باغ شاهي پاسارگاد است كه مي

حدس و گمان استروناخ به صورت چهار بخشي ارائه شده است، چرا كه دستاوردهاي جديد مبين اختالف نقشه استروناخ با واقعيت 
  .اين الگو مورد ترديد برخي از محققان قرار گرفته استبا شناخت روزافزون باغ ايراني . است

  چهارباغ
به تاريخچه ورود مفهوم چهارباغ به تاريخ باغ ايراني، به معاني و تعريف هندسه موسوم به چهارباغ  پرداختني مقاله پيش از در ابتدا

ها از هم جدا شوند يا ابانيهاي چهارگانه در كنار هم كه با خباغ":  در لغت نامه دهخدا در تعريف چهارباغ آمده است. شودپرداخته مي
يك رشته  هوسيله كاري بوده و در وسط بدو رشته خيابان موازي يكديگر كه در دو طرف داراي درخت. باشند در پيرامون عمارتي

  . است تخصصي موجود در مورد چهارباغاين تعريف تا حدي متفاوت با تعاريف) لغت نامه دهخدا(."رو يا گردشگاه از هم جدا باشندپياده
 داندميدو رشته خيابان  را، ساختار چهارباغ و ايراني چهارباغ با تفكرات دينيالگوي قيدتي پيوند عاعتقاد به ضمن تعريف مشابه ديگر 

 .]15: 1383براتي، [آورد كاري شده و فضايي بسيار دلپذير و با طراوت را به وجود ميكه در دو طرف آن و نيز دو رشته در مركز درخت
  .اي دارد و از اهداف اين تحقيق نيستان دانست كه خود جاي بحث جداگانهتوان مشابه خيابان چهارباغ اصفهالگوهاي فوق را مي

شد و ريشه اصلي اين لغت چه بوده است؛ اما به هنوز به طور يقين مشخص نيست كه واژه چهارباغ از چه زماني به كار برده مي
مساجد چهار ايواني، مدارس چهار ايواني و  همانند. در دوره سلجوقيان وارد مقوله زبان فارسي شدو چهارباغ كلمه باغ "روايتي 
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ها در اشعار و اما با توجه به كاربرد اين واژه .]1381، اصانلو["استهاي اين قرن كاروانسراي چهار ايواني؛ چهارباغ نيز از بدعت
رد كه اين ايده تحت تأثير توان درك كسادگي مي ، بههاي تاريخي نقل قول فوق مورد ترديد بوده و نياز به تحقيق بيشتر داردنوشته

  . كاربرد عدد چهار در معماري به وجود آمده است؛ چه بسا بسياري از اين فضاها پيش از اسالم وجود داشته است
تقسيم شده به چهار قسمت به وسيله مسيرها يا  شكل يك باغ مستطيل آنمشهورترين تعريف در ارتباط با چهارباغ اين است كه؛ 

 ]? : Stronach[ .ها استآبراهه

شان د كه در محل تالقيمامستطيلي با دو محور متع:  كنندمي باغ ايراني را چنين تصور ،نظرانترتيب بسياري از صاحببدين
     ناميم و بر اثر آن هنگامي كه در باغ ايراني حاضر ي بيابيم، آنجا را باغ ايراني ميأتمعموالً هر جا چنين هي"،اندكوشكي ساخته

  .]10:  1387بهشتي، [ "كنيمبينيم و درك مي، بيش از هر چيز همين انضباط و هيئت را ميشويممي
دو  ؛در نظام استقرار":  گويدهاي تاريخي مفهوم اين واژه، اصوالً باغ ايراني را چهارباغ دانسته و ميبا اشاره به ريشه "ميرفندرسكي"

تقسيم بر چهار شدن داراي بار تاريخي طويلي است و شكل . كندقسيم ميباغ را به چهار قسمت اصلي ت ،د بر همومحور اصلي عم
باوري . دهداز روز ازل نشان مي -  گرددشود و به سمت چهار گوشه جهان جاري ميآب از باغ عدن خارج مي - بارز خود را در اشاره 

به گستر اصلي و چهار راه اصلي مكاني را سايه زماني كه چهار محور اصلي، چهار نهر آب اصلي، چهار رديف درختان ؛نيز بر آن است
  .]10: 1384ميرفندرسكي، [ "آيدبه ميان مي چهارباغكند واژه چهار قسمت تقسيم مي

رفته، دورتا دورش را باغ در دامنه تپه قرار گ ؛هاي ثابت الهام گرفته استسازي از نشانههنر باغ":  گويدتعريفي ديگر از باغ چنين مي
ها يا به وسيله ساختن ها و آبروهاي مزين به آبشرهاين كار را با كشيدن جوي. اند و به چهار قسمت تقسيم شده استهديوار كشيد

اند، الگوي هندسي كامالً هايي كه در دامنه تپه قرار گرفتهبا نگاه به باغ .]28: 1383فقيه، [ "اندهايي در نقاط تالقي انجام دادهعمارت
  .كه بر اساس يك محور طولي در جهت اصلي و شيب زمين و محورهاي فرعي عمود بر آن شكل گرفته است شودمتفاوتي درك مي

ريزي باغ ايراني تا حدي قوي است كه برخي فارغ از هر تفسير و دليلي، وجه صوري باغ را كامالً اعتقاد به الگوي چهارباغ در طرح
 _حاال با هر تفسيري_جه غالب اين است كه باغ ايراني را يك چهارباغ ببينيم يك و". دانندمطابق با الگوي تعريف شده چهارباغ مي

اي از چهار قسمت است كه به نسبتي مقبول و درست و نيز زيبا با باغ مجموعه. كنيم، بار صوري هم داردوقتي به آن نگاه مي
هاي ايراني خالف اين گفته را ثابت هاي باغالندر صورتي كه نگاه به بسياري از پ .]3: 1384فالمكي، [ "انديكديگر تركيب شده

  .كندكرده به قسمي كه وجود يك محور اصلي باغ را به دو بخش اصلي تقسيم مي
دهند، به قسمي كه هر دانند؛ اين الگو را در جزئيات نيز ادامه ميساختار اصلي باغ را چهارباغ مي نكها عالوه بر ايبرخي از ديدگاه

باغ ايراني از تعدادي خطوط و محورهاي اصلي تشكيل شده كه باغ را به چهار "شود؛ تر تقسيم ميكوچكبخش به چهار قسمت 
اين . شودتري تقسيم ميهاي كوچكقسمتطوري كه كوشك در ميان آن قرار دارد و سپس هر بخش به  كند بهبخش تقسيم مي

آب، :  بخش به مناسبت چهار عنصر مقدس معمول بوده است تقسيم فضا به چهار. شيوه ريشه در فرهنگ گذشته بسيار دور دارد
در يك "؛ شوداي از محورهاي موازي تبديل ميگاهي نيز تقسيمات فرعي به سامانه .]221: 1369دانشدوست، [ "آتش، خاك و باد

 چهار فصلي طراحي  هاي نمونه پارسي در چارچوب يكهايي بسط داده شود، و باغطرح متقابل بايستي با زيرمجموعه باغ بزرگ
تر بود و تقسيمات دادند و يا اغلب محور عرضي برجستهاي از خطوط موازي با هر دو محور را تشكيل ميها سامانهاين باغ. شدندمي

هاي ها در فرشاين طرحاز دو نوع ... برخي از اين معبرهاي عرضي بر ديگري برتري داشتند، . كردندرا قطع مي محوراين بعدي 
  .]Pope, 1997:1430[ "رفته انداي طرح باغ به كار ميدار

  دانند نه صرفاً شكل صوري اجرا شدهآل در طرح باغ ايراني ميبرخي در اين ميان با احتياط بيشتري، الگوي چهارباغ را يك ايده
آل و نه تقاطع و به طور ايدهله مسيرهاي مشود كه به وسييك چهارباغ به طور عمومي به باغ ايراني محصوري اطالق مي" ها؛باغ

  .]Koch,1997 :140 ["شودلزوماً، به چهار قسمت تقسيم مي



  
 

     17 - 30/گيري باغ ايرانيباغ در شكلنقدي بر فرضيه الگوي چهار/ 1388پاييز و زمستان / ششمسال/ شماره دوازده                      

 

20  

  البته برخي ضمن پذيرش اين الگو و سامانه تقسيم با استفاده از عدد چهار در جزئيات آن را به اشكال ديگر غير از مربع نيز بسط 
اند و در عين حال هاي آب از يكديگر جدا شدههر يك توسط جويبا چهار باغچه كه  –هاي چهارگانه منشأ طرح باغ". مي دهند

به عالوه، فكر ساخت چهارباغ الزاماً به مربعي كه به چهار باغچه تقسيم ... به درستي روشن نيست  - يادآور چهار رود پرديس هستند
است كه جويباري اصلي در وسط، آن شود، بلكه در اغلب موارد باغي مستطيل شكل و كمي متمايل به مربع شده باشد منحصر نمي

  .]23:  1384پورتر، [ "كندكند و جويبارهاي ديگر آن را به تعدادي باغچه به مضرب چهار تقسيم ميرا به دو نيم مي

  گيري مفهوم چهارباغهاي شكلريشه
ه سوق داده شد و در آن عدد چهار يابي مفهوم اين واژدر پي ايجاد و كاربرد واژه چهارباغ بخش اعظمي از نظريات به دنبال ريشه

اند كه در مورد عدد نظران به دنبال يافتن تناظر بين الگوي چهارباغ و باورهايي برآمدهنقشي اساسي ايفا كرده است؛ لذا اغلب صاحب
آناهيتا ". كهن دارداي در باغ ايراني ريشهاز جمله آب و تقسيم آن به چهار رود؛ عناصر چهارگانه به توجه چهار وجود دارد از قبيل 

شود بهشتي بخش كه در مظهر خود به چهار قسمت تقسيم ميالهه آب در اعتقادات ايرانيان همواره حضور داشته است و آب حيات
و يا در برخي موارد آب به همراه سه عنصر اصلي ديگر ريشه اين الگو معرفي شده  .]105:  1387بمانيان، [ "آفرينددر دل بيابان مي

براي مثال پيش از اسالم عدد . ها، تحت تأثير شرايط جغرافيايي، مذهبي و عقبه فرهنگي مردم بودقبل از ظهور اسالم، باغ"است؛ 
ها را به چهار قسمت عنصر مقدس آب، آتش، باد و خاك بوده است، از دوره ساساني به بعد رسم شد كه شكارگاه 4چهار حاكي از 

  توانيممي هاي تحت نفوذها در ايران يا در سرزمينباغ با مشاهدهدر نتيجه، . دوشت ساخته مي، در وسط نوعي از عمارتقسيم كنند
  .] Daneshdoust, 1993[ "مالحظه كنيم اين تقسيم چهارگانه را

    رفي هاي چهارگانه دليل به وجود آمدن الگوي چهارباغ معدر برخي نظرات، نگاه از چهار عنصر مذكور فراتر رفته و تمام پديده
 گيرد و عبارتبندي توسط نهرهاي آب انجام ميعمود بر هم داريم كه اصوالً اين تقسيم محورها ما هميشه دو در چهارباغ:  شوندمي
ار عدد چهار يعني چه ،از ديد سمبوليك .قرار داردشرق به غرب كه هميشه در يك سوم پالن  محورشمال به جنوب و  محوراز  .است

  چهار رودخانه در باغ كه بعد از مبناي خود به يك مركز ختم . كندهاي خود ناف دنيا را تداعي ميكز باغ با آيتمقسمت دنيا و مر
عدد چهار در كيهان بيان اينكه " اصانلو" .كندكه نمايندگي بركت و زمان را تداعي مي استشوند نشان دهنده چهار جهت اصلي مي

آب، هوا، زمين و (، چهار عنصر اوليه )سرد، گرم، خشك و مرطوب(طبيعي  عناصر : شودميشناسي اسالمي به معناهاي ذيل تعبير 
نويسنده در نقل  ]1381، اصانلو[) فلز، گياه، حيوان و انسان(و چهار عنصر ) شمال، جنوب، شرق و غرب(، چهار جهت اصلي )آتش

بخشي بودن باغ ايراني دارد، ضمن اينكه راي اثبات چهارهاي چهارگانه در كنار هم بقول فوق اصرار عجيبي در رديف كردن پديده
  .ها در يك سوم پالن به هيچ عنوان قابل اثبات نيستغربي در همه باغ - وجود محور شرقي
باغ ايراني آل چهارگانه در شكل آن و طرح مقدس مانداال عامل اساسي شكل باغ بوده است؛ مربع و تقسيمات ايدهدر برخي نظريات 

مربع و دايره در ذات خود . اين شكل چهارگوش به طور غالب مربعي كامل است. شكلي چهارگوش طراحي شده استبر اساس 
كند و هستي را در خفاي خود دايره، بطن عالم را در ذات خود مكنون مي. در هندسه مقدس نيز، تربيع دايره استمربع  ؛انديگانه

رساند و از اين جهت در طرح بناي مقدس واالترين كاربرد را عالم را به ظهور مي نهايش بطومربع به جهت تقارن. داردپوشيده مي
هاي مقدس قرار هاي مكانايرانيان از ديرباز مربع را كه همانا چيزي نيست جز تربيع دايره، اساس طراحي خود را در پالن .يابدمي
توان به اين نكته هاي كهن چون فين كاشان مينگاهي به پالن باغ با كه طرح باغ ايراني نيز بر همين اساس استوار است... اند داده

درخت مقدس خود . كنداي گسترده در طراحي هنر ايراني تجلي ميمربع خود يك شكل ماندااليي است و مانداال در عرصه .پي برد
ر باغ ايراني بر اساس تربيع و اشكال ساختا .هاي آب در باغ ايراني ساختاري ماندااليي داردطرح شريان. يك طرح ماندااليي است

نكات قابل ذكر در گفتار باال عبارت است از  .]32:  1384دادبه، [شود ها طراحي ميبندي گردش آب در جويماندااليي يا تقسيم
  .مربع كامل دانستن باغ ايراني از جمله باغ فين كه خود مثال نقض بارزي براي الگوي مذكور است
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بينيم، نكته قابل توجه اينكه در برخي موارد ريشه آنها يكي شد كاربرد عدد چهار را در معماري نيز به وفور ميطور كه بيان همان
 .]20:  1383جواهريان، [ استاق و چهارباغ، دو جلوه از يك الگوواره تهاي معماري و باغ ايراني، چهارسرنموندانسته شده است؛ 

  .اي داردعه جداگانهيافتن ارتباط بين اين دو نياز به مطال
رود بهشتي توصيف شده در قرآن كريم، محمل  چهار جهت گيتي و وجود چهار رود بزرگ در هر جهت و چهارهاي كهن در افسانه

بنا به :  در حقيقت طرح چهارباغ ارزشي نمادين به وسعت كيهان دارد" اصلي بسياري از اعتقادات در مورد الگوي چهارباغ بوده است؛
رسند، جهان در ابتدا به چهار قسمت تقسيم شده بود كه هر يك توسط رودي از ي كهن كه به دوره پيش از اسالم ميهاروايت
منين وعده داده شده، ؤاعراب نيز به نوبه خود باغ ايراني را به مثابه جايگاهي كه در قرآن كريم به م. شدهاي ديگر جدا ميقسمت

هاي شيرين و گذرد و درختانش ميوهر رود از شير، عسل، شراب و آب زالل از ميان آن ميفضايي محصور كه چها:  كردندتفسير مي
ها جاري هستند به سان چهار رودي هستند كه جايگاه نيكان در نهرهايي كه در اين باغ... " .]52:  1384ياوري، [ "گوارا دارند

  .]23:  1384پورتر، [ "كنندب، عسل، آب و شير آبياري ميابهشت را نوبت به نوبت با شر
باغ ايراني تمثيلي از فضاي سبز و باغ در كشور ما، نمادي از قداست آسماني بهشت بوده است و بعد از اسالم نيز اين معنا با از ديرباز 

گرش باشد، انديشمنداني كه به اين الگو اعتقاد دارند شكل صوري باغ را نيز محصول اين نگيري باغ ميبهشت يكي از عوامل شكل
به چهار  شوند به اشاره نمادينباغ، به چهار قسمت كه با نهرهاي آب از هم جدا مي. خوردظرافت تمام به دين تازه پيوند ميدانند؛ مي

  .]14:  1383براتي، [شوند نهر جاري در جنت، يا چهار جهت گيتي، تقسيم شده و طراحي مي
توان مشخصات جغرافيايي بهشت را در چهار منطقه به خوبي راحتي مي به. روددر قرآن همواره از چهار نهر بهشتي سخن مي

طالحاً به آنها در ايران نوعي از قالي وجود دارد كه اص. كنندهاي اسالمي نيز از اين قاعده پيروي ميپر واضح است كه قالي. شناخت
كه  اي تعبيه شدهها در آنها به شيوهآبراهه. كننديهاي كالسيك فارسي هميشه از اين قاعده پيروي مباغ... شود چهارباغ اطالق مي

. هايي وجود داردها و نهرها؛ حوض يا خانه باغدر محل تقاطع آبراهه. است هايي پر از درخت و گل گرفتهبر آن را مكان و دور
  .]97:  1381، آدريان فون روكوئز[

هاي در برخي از نسخه"؛ ينكشود، از جمله ايگري را نيز شامل ميهاي دهاي مفهوم چهارباغ عالوه بر موارد مذكور افسانهريشه
هاي پارسي هاي باغكند؛ در مركز، يك كوه وجود دارد، اين جنبه در بسياري از طرحمي گيتاشناسي كه جهان چهاربخشي را توصيف

    ز بهانداه بود و مزيتي از نظر چشماين تپه كوچك با عمارت كاله فرنگي آراسته شد. هاي مغولي هند تكرار شده استو نيز باغ
  .]Pope, 1997:1432["هاي اطراف داشتباغ

  تاريخي فرضيه الگوي چهارباغ تحليل
ها بوده و ريشه پردازييابيم كه بسياري از مفاهيم آميخته با افسانهواژه چهارباغ درميفوق در مورد هاي مفهومي با دقت در ريشه

ه كه چهارباغ الگوي باغ ايراني بوده است اخيراً از سوي برخي از نويسندگان مورد ترديد است؛ در اين اين فرضي. علمي و دقيق ندارد
مرور و تحليل گشته؛ ضمن ارائه نظريات مخالف و  ،نظران در مورد چهارباغصاحببرجسته برخي از نظريات  با مرور و تحليل بخش

  .يم بودشواهدي بر درستي اين ترديد در پي اثبات فرضيه خواه
تقسيم چهارگانه  باغ ايراني فضايي است با كند كهاين عقيده را تأييد نميبه طور دقيق هيچ مدرك نوشتاري، تصويري و يا معماري 

براي مثال مهوش عالمي در مورد  .شودشود و اغلب چهارباغ ناميده ميحوضي مركزي و چهار جوي كه از آن منشعب مي به همراه
ها را شامل شود؛ توانسته انواع مكانهاي صفوي ميباغ" : گويدمي است جا مانده از آن دورهها بهلب باغهاي صفوي كه اغباغ

اري زهايي در ميان، ميداني عمومي براي برگهمچون باغ شكارگاهي با كلبه، باغ محصور، خياباني با رديف درختان، جويي با حوض
ها در تركيبي راست گوشه معابر و جوي. دادو مسكوني كه باغ شهري را شكل مي ها و بناهاي عمومياي از كوشكمراسم، مجموعه
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نبوده است و ) چهارباغ(داد؛ اما اينها الزاماً الگوهاي چهار بخشي اي شطرنجي را شكل ميها شبكهيافت و در بيشتر باغاستقرار مي
  ]6:  1387عالمي، [".اندنويسندگان دوره صفويه آنها را چهارباغ نخوانده

به عالوه، فكر ساخت چهارباغ الزاماً به مربعي كه به ... ". در برخي از موارد تعريف چهارباغ كامالً متفاوت با تعريف سنتي آن است
شود، بلكه در اغلب موارد، باغي مستطيل شكل و كمي متمايل به مربع است كه جويباري چهار باغچه تقسيم شده باشد منحصر نمي

: 1384پورتر، [ "كندكند و جويبارهاي ديگر آن را به تعدادي باغچه به مضرب چهار تقسيم ميرا به دو نيم مي اصلي در وسط، آن
تعريف فوق نيز حاكي از تقسيم فضاي باغ به چهار قسمت نبوده بلكه بحث از حضور يك جوي اصلي و تقسيم به دو بخش  .]23

  .شاد الزراعه انجام گرفته هماهنگي داردهايي كه از چهارباغ اراست؛ اين توصيف با بازسازي
 واژه  .گرددبر مي ،سردار يوناني ،"ليزاندر"مشاهدات به ي كه حاكي از نظم هندسي در باغ ايراني است مكتوب ترين سندقديمي

"Pairi daeza" در موقعي به كار  را واژهگزنفون اين . است شدههاي اروپايي زبان وارد "گزنفون"هاي از راه زبان يوناني و نوشته
ها، نظم و ليزاندر از مشاهده زيبايي درخت". دهد كورش شخصاً ليزاندر را به تماشاي باغ خود در سارد برده استبرد كه شرح ميمي

رسيده، تحسين و ها و روايح معطر و متعددي كه هنگام گردش به مشام آن دو ميها و زاويهدقت فواصل آنها و مستقيم بودن رديف
و مستقيم بودن  فواصل اين نقل قول تنها به نظمآيد، طور كه از متن برميهمان .]401:  1336سكويل وست، [ "كنديد ميتمج

   .دهدارائه نمي هاي آن دورهباغ و هندسه مسيرها اشاره دارد و الگويي از شكل كلي
ندسه باغ ايراني و الگوي چهارباغ بوده، كاسه سفالي در باب ه هاپردازيكه ريشه بسياري از نظريه اثر كشف شدهترين قديمياما 

هاي متقاطعي جوي ،سال قبل از ميالد باشد 2000رود مربوط به كاسه سفالي كه تصور ميبر روي اين  .يافته شده در سامرا است
اين طرح " د است؛سكويل وست معتق. دهد و در هر قطعه يك درخت و يك پرنده استكه چهار قطعه باغ را نشان مي ترسيم شده

اند و طرحي بسيار خشك و جدي است كه از همان طرح رسمي و عمومي است كه ايرانيان از زمان كورش تا به امروز به كار برده
اند و پسنديدهروي تأكيد ليزاندر نسبت به مستقيم بودن، دقيق بودن و نظم و ترتيب درختان و زواياي آن معلوم است و همه آن را مي

اند تا جايي كه اين كار به صورت يك كيفيت عرفاني و به ريزي شدههاي ايران بر اساس اين تقسيم هندسي طرحت تمام باغدر حقيق
آيد كه از افكار بسيار قديمي آسيا در تصور عالم وجود و تقسيم آن به چهار منطقه است كه معموالً چهار رودخانه شكل خاج درمي

هاي كهن آسيايي يكي از ور و ربط دادن آن به افسانهذكاشاره به كاسه م .]403:  1336، همان["كندبزرگ آنها را از هم جدا مي
دانند؛ ولي همان طور كه بيان گيري الگوي چهارباغ بوده و طرح كورش را در پاسارگاد بر اساس آن ميترين معيارهاي شكلاصلي

  . آيداي برنميشد از توصيف ليزاندر چنين نتيجه
توان به الگوي چهارباغ اشاره تر مياز همه مهم"باغ پاسارگاد است؛  ،غ به جا مانده كه الگوي چهارباغ را به آن نسبت دادهاولين با

نمود كه به عنوان يكي از ماندگارترين ابداعات هخامنشي در عرصه طراحي يادماني باغ براي نخستين بار در نيمه دوم قبل از ميالد 
، مشرف به باغ، تختي بود كه )باغ پاسارگاد(در ايوان بار " .]105:  1387، ديگرانبمانيان و [ "ه ظهور گذاشتدر پاسارگاد پا به عرص

رسد كه حالت هندسي اين باغ اندروني مبين تركيب چهار بخشي آن بوده به نظر مي. گرفتاحتماالً روبروي محور طولي باغ قرار مي
  .]17:  1387اوا سابلتني، [ "باشد

اولين پايتخت امپراطوري  ،پاسارگاد". چهارباغ به همين صورت در دوره هخامنشيان وجود داشته استواژه آيا يست كه مشخص ن
اين . نگاران باغ يك نمونه جالب توجه استبه دليل استفاده از الگوي مستطيلي از شبكه كانال آب سنگي براي تاريخ ،هخامنشيان

هاي بعدي شناخته شد اما گواهي بر اين وجود ندارد كه اين كلمه در دوره هخامنشيان رهنوع از باغ به صورت يك چهارباغ در دو
  ] ,www.gardenvisit.comAncient Persian gardens[".وجود داشته باشد

هاي ر حفاري محوطه باغ سلطنتي پاسارگاد آثار كانالد "استروناخ"؛ جالب توجه استبه ايجاد اين تصور از باغ پاسارگاد  پرداختن
اي كه اول بار استروناخ در گزارش حفاري مجموعه دهد؛ در نقشهكند كه بر اساس آن پالني را ارائه ميسنگي را در سايت كشف مي

چهار و تقسيم جهان به چهار اي كه از مفهوم عدد وي با پيشينه. شودالگوي چهار قسمتي ديده نمي) 1تصوير (آورد پاسارگاد مي
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ر را يك ذكوشده بر اثر عمليات كشاورزي، باغ مقسمت در ذهن داشت و با فرض از بين رفتن محور آبي عمود بر محور كشف
كند؛ و احتمال وجود چهارباغ چين ترسيم ميالذكر را به صورت خطهايي از نقشه باغ، محور فوقكند و در نسخهچهارباغ فرض مي

   .] Stronach, 1990: 174:نك به [ سازدرا در اين مجموعه مطرح مي) 2تصوير (
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  : نويسدمي فصلنامه اثر آمده است 23و  22كه ترجمه آن در شماره  1990اي در سال وي در مقاله
      گـذرهاي سـنگي   انـده از آب مهـاي بـاقي  مرتكب اشتباه شدم و فقط بر اسـاس آنچـه دربـاره قسـمت     1987بايد اعتراف كنم كه در سال "

دانستم، احتمال دورنماي طولي و مركزي را ناديده انگاشتم و حدس زدم كه هسته باغ اندروني بايد از دو مستطيل كامالً برابـر تشـكيل   مي
زدن زمـين در  در اثـر شـخم    6، 5، 3گـذرهاي  مشخص است كه امتداد مركزي آب. اندشده باشد كه به وسيله مجاري متقاطع تقسيم شده

يك احتمال ديگر نيز وجود دارد كه مجرايي سنگي محور طـولي را تشـكيل   . انداند و يا اصالً وجود نداشتههاي بعد به كلي از بين رفتهدوره
تـوان يـك مسـير ديـد طـوالني و مركـزي را       در عين حـال مـي   .كرده استمتصل مي 6گذر را به آب 3گذر داده و از مقابل اورنگ آبمي
در . هاي كل باغ اسـت كند كه كامالً مطابق اندازهرو ميروبه هاي مستطيل شكل ازشناخت كه ما را با يك الگوي چهار قسمتي از محوطهب

هاي متأخر ايراني را كه همان چهاربـاغ اسـت در پـالن بـاغ     ترين عوامل در طرح باغتوان يكي از بنياديبندي بايد گفت كه اكنون ميجمع
  .]60:  1370استروناخ،  ["ر پاسارگاد مشاهده كرداصلي كورش د

  : توان بيان كردالذكر نكات زير را ميدر توضيح مطالب فوق
حدسيات يا احتمال وجود نسبت به  شناسي كه بر اساس آن پالن اوليه ترسيم شده مطمئناً از اعتبار بيشتريسند باستان .1

ولي هـيچ سـند جديـدي دال بـر چهـار       ، شودارائه سند جديد اثبات با  دباياين احتمال مي و درستي برخوردار است اثر
 .بخشي بودن كرت مياني باغ پاسارگاد وجود ندارد

محور عمود بر كوشك اصلي در اثر شخم زدن زمـين از بـين رفتـه باشـد؛ و     مشخص نمايد سندي در دست نيست كه  .2
 نكـه شخم زدن زمين از بين رفتـه حـال آ   اثر گذر به طور كامل بركه چطور يك آب شود اصوالً اين پرسش مطرح مي

 .گذرها آسيبي از اين امر نديده باشندساير آب

هـاي  گذر از ابتـدا، بـا يافتـه   استروناخ سه احتمال را مطرح كرده است كه احتمال دوم يعني نبود اين آب ،در نوشته فوق .3
بـدون   كـه خـود   تمال اول نتيجـه گرفتـه شـد    شناسي مطابقت دارد؛ اما فرضيه چهاربخشي بودن باغ تنها از احباستان

 .مقايسه احتماالت مختلف و تحليل آنها صورت گرفته است

پالن باغ شاهي پاسارگاد با توجه به. 1تصوير   
1379استروناخ،  :مأخذ . شناسيباستان  هايحفاري   

  م محور جديداستروناخ؛ ترسي زپالن ترسيمي ا. 2تصوير 
  Stronach, 1990 :مأخذ  چينبه صورت خط 
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بـه عنـوان فرضـيه يـا احتمـال       در پايان با توجه به يكي از احتماالت كه اثبات هم نشده، وجود الگوي چهار قسمتي را .4
د وي تحت تأثير واژه چهارباغ قرار گرفته لذا حكم رسبه نظر مي. كندكند؛ بلكه آن را به عنوان نتيجه ياد ميمطرح نمي

 .بر چهار قسمتي بودن پالن باغ داده باشد

 ]93:  1385[از مجموعه پاسارگاد و هچنـين نقشـه كـخ    ) 3تصوير ( ؛)ضميمه كتاب: 1341( "سامي"در پالن ارائه شده از سوي 
  .باغ شاهي به صورت چهار بخشي ترسيم نشده است) 4تصوير (

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
  

شناسي از پاسارگاد، تختگاه كورش، استروناخ را به اين سوق داد كـه بـين طـرح پئيـري     هاي باستانطور كه بيان شد، يافتههمان
گوشـه از  بقاياي پاسـارگاد نشـان از تركيبـي راسـت    ". ريشگي بيابدقرابت و هم نوعي هاي اسالمي معروف به چهارباغدائزه و باغ

هايي كـه بـه چهـار جانـب رو     هايي كه به واسطه ايوانهايي در مسير آن است و كوشكدارد كه حوضهاي كنده در سنگ جوي
بيشترين استناد بر چهارباغ بر اساس پالن ترسـيم  . و اين طرح به معني چهاربخشي بودن نيست .]107:  1387عالمي، [ "كندمي

  .ناخ از باغ ترسيم شده استچين و تصور استروشده از استروناخ است كه يك محور به صورت خط
چين را به صورت خـط  دهد كه در آن محور خطپالني از باغ پاسارگاد ارائه مي (Penlope Hobhouse)هاوس بعدها پنلوپ هاب
هـا  كاخ كورش كبير در پاسارگاد، مينياتورهـا و فـرش  :  گويدوي مي .)5تصوير (كند شده ترسيم ميهاي حفاريپر و همانند كانال

رسند، نشان اي تقسيم شده به چهار بخش به وسيله نهر آبي كه در حوض مركزي به هم ميباغ سنتي را به صورت محدودهچهار
گـذار  هـاوس پايـه  و تغيير نقشه توسط هاب "استروناخ"بينيم كه چگونه تصور سان ميبدين (Alemi, inedited book).دهد مي

هـا معيـار   همين پالن از باغ پاسارگاد در اغلـب كتـاب  . ندسي باغ ايراني شناخته شدترين الگوي هالگوي چهارباغ به عنوان اصلي
نيز حاكي از اين  )6تصوير ( تصاوير ژئومغناطيسي. كندنيز وجود اين محور را تأييد نمي هاي كنونييافته. قضاوت قرار گرفته است

  .)سه و پاسارگادربنياد پا(است كه تنها يك محور وجود داشته است 
هـاي ساسـاني را نيـز بـه     مثال بارز دوره هخامنشيان باغ پاسارگاد و الگوي تصوري چهارباغ در آن است، اما برخي از نويسندگان بـاغ 

از ". كنـد هاي ساساني را چهاربـاغ فـرض مـي   كه باغ استاز جمله كساني  "دانشدوست". هاي چهار بخشي معرفي كردندعنوان باغ
در نتيجه، زمـاني  . شدها را به چهار قسمت تقسيم كنند، در وسط نوعي از عمارت ساخته ميكه شكارگاهدوره ساساني به بعد رسم بود 

  ].Daneshdoust, 1993[ "يابيمكنيم، اين تقسيم چهارگانه را درميهاي تحت نفوذ مشاهده ميها را در ايران يا سرزمينكه ما باغ

  

 محدوده باغ سلطنتي

  مجموعه پاسارگاد؛ عدم وجود پالن چهار بخشي. 3تصوير 
  با توجه به اينكه باغ شاهي تنها يك بخش كوچك از مجموعه 

  ضميمه كتاب. 1341 ،سامي :مأخذ  است هاي پاسارگادباغ 
  

  پالن باغ شاهي كه حضور دو مستطيل كشيده. 4تصوير 
   1385كخ،  :مأخذ . در آن مشهود است 
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سنجد، پيشينه آن را به هخامنشيان و در اصل به باورهـاي  هاي ساساني را با الگوي چهارباغ ميبرخي از نظرات در عين اينكه باغ
سازي شد، چون كه طرح آن پيشاپيش در ايران هاي دقيقي سامان گرفت و سراسر قرينهها در كرتبنديباغ". گرداندايرانيان برمي

وار و هـاي منـدل  اي باشكوه به خود گرفت كـه طـرح  اساني، باغ نقشههاي سبا پرديس. روزگار هخامنشي توسعه جانانه يافته بود
وار صـرفاً گسترشـي از تصـوري كهـن در     در اينجا كاربرد طرح چهارباغ و صور مندل. هايي در ملتقاي چهار خيابان داشتكوشك

ساساني به صورت چليپايي بود طرح پارك يا چهارباغ " .]68:  1380اردالن؛ بختيار، [ "كيهان شناسي ساكنين آسياي مركزي بود
مـاد تربيعـات   توان در ظرف سفالي هخامنشي مشـاهده كـرد كـه ن   عين همين طرح را مي. كه قصر حاكم در مركزش قرار داشت

  ]137:  همان[" اندچهارگانه عالم
، يـك  اسـت ي ساسانيان پيدا هاگونه كه از نمونه بوستانهمان":  گويدهاي ساساني مياي از باغنيز بدون اشاره به نمونه "پوپ"

معمـاران ساسـاني در   . در محل برخورد آنهـا قـرار گرفتـه بـود    ) قصر(تقاطع با زاويه قائمه با محورها وجود داشت كه منظر اصلي 
هـاي ماقبـل تـاريخ    هـاي روي سـفالينه  كردند، زيـرا طـرح  بكارگيري چنين طرحي در حقيقت سنت قديمي نژاد خود را دنبال مي

بـه  . گرفـت دهد كه اين تركيب در يك دايره قرار ميتقريباً به طور قطع مزارع آبياري شده را دربرداشت، نشان ميپرسپوليس كه 
يك تفكر كيهان شناسي وجود داشت كه در آسيا بسيار قدمت داشته و در مـذاهب گونـاگون    -چهارباغ–ها عالوه پشت اين طرح

پـالن   .] pope, 1997:1429 ["عموالً با چهار رود بزرگ، تقسيم شـده بـود  تفكري از كيهان كه به چهار بخش، م؛ بود شدهجذب 
مبين چنين ) 8تصوير (، تخت سليمان، فيروزآباد و قصر شيرين )7تصوير (اق بستان، بيستون تهاي ساساني مانند ها و باغشكارگاه
  . نيستاي فرضيه

است، به قسمي كه كتاب وي هنوز هم از بهترين منابع ترجمـه شـده    از تأثيرگذارترين افراد در تصور موجود از باغ ايراني "ويلبر"
كاسه سفالي، چهارباغ سـازي را بـه    به وي نيز بدون ارائه هيچ سندي و تنها با اشاره. شودهاي ايراني محسوب ميدر شناخت باغ

كه اطراف آن را درخـت زنـدگي    شودهاي سفالين نقش آبگيرهايي ديده ميبر روي بعضي از كاسه". دهددوره ساساني نسبت مي
دهد كه به چهار قسمت تقسيم شده و گاهي آبگيري هـم در وسـط آن مشـاهده    احاطه كرده است و برخي ديگر دنيا را نشان مي

هاي ايرانـي  اين نوع طرح متقاطع كه در آن يك محور ممكن است از محور ديگر درازتر باشد، به صورت طرح نمونه باغ. گرددمي
ها در محل تقـاطع محورهـا   اين گونه طرح از زمان ساسانيان كه معمول بود در شكارگاه. ام چهارباغ بر آن اطالق گرديددرآمد و ن

  .]20و19:  1348ويلبر،  ["م شده استمرسوكوشكي بنا كنند، 

  چين به هاوس؛ تبديل خطپالن ترسيمي هاب. 5تصوير 
   Alemi, inedited book :  خذمأ. خط

  تصوير ژئو مغناطيسي بخشي از باغ شاهي. 6تصوير 
   بنياد پارسه و پاسارگاد : مأخذ 
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نخستين فاتحـان  "اند؛ چهارباغ دانسته هاي ايراني پس از اسالم پرداختند آن را ادامه طرح رسميكساني كه به بحث در مورد باغ
گزيدند، آب را به كردند، به نشانه دستيابي و چيرگي بر آن سرزمين، جايي را در آن برميمسلمان، هنگامي كه سرزميني را فتح مي

آبيـاري و   هـاي جوي... كشيدند كردند و دور آن را حصار ميس آنجا را به چهار قسمت تقسيم ميكردند، سپآن مكان هدايت مي
ايـن  " .]28: 1383فقيـه،  [ "ساختندهايي چند در آن ميكردند و كوشككندند، چادرهايشان را برپا ميهايي چند در آن ميحوض

   هـاي مشـجر دراز كـه چهاربـاغ ناميـده      راهشد و تنـگ ساختار هندسي داشت، به چهار قسمت تقسيم مي) هاي ساسانيباغ(ها باغ
هاي ساسـاني و  هايشان اساساً از سنت پرديسدر بناي باغ) مسلمانان(آنان . ... كردنده سكونتگاه وصل ميشد، كاخ رسمي را بمي

هـاي دوران  هاي سلطنتي ساساني و باغ و چهاربـاغ باغ -هاي بعد، كاخدر دوره" .]32:  همان[ "كردندهاي آن پيروي ميچهارباغ
  ]17:  1387لتني، اوا ساب[ ".اسالمي اين ويژگي هندسي را حفظ كرد

دانستند، بـه دنبـال قرابـت    هاي پيش از اسالم ميالگوي چهارباغ را ادامه روند باغكه آيد اغلب نويسندگان عالوه بر اينبه نظر مي
اند؛ لذا وجود چهار نهر بهشتي توصيف شده در قـرآن پـذيرش   هاي اسالمي براي تأييد نظر خود بودهها و آموزهاين الگو با انديشه

-گذرد احتماالً بعدها براي طراحي نهرهايي كه از ميان باغچهار نهري كه از ميان بهشت مي". ين الگو را باورپذيرتر ساخته استا
هاي سلطنتي به نحوي گذرد به كار معماران آمد، چرا كه به گفته شاعران درباري آن دوران، هر گوشه از باغهاي ايران و هند مي
 "رودها در حكم حوض بهشت است كه جزئي از ملكـوت نيـز بـه شـمار مـي     براين حوض مركزي در باغبنا. نشان از بهشت دارد

  .]22: شيمل، ؟[
سـازي هنـد بسـيار مرسـوم بـوده      دهد كه كاربرد واژه چهارباغ در دوره تيموري و پس از آن در باغمطالعه اسناد مكتوب نشان مي

 هاي سـمرقند باغ هايبيان ويژگيويلبر در . قيق پيدايش اين واژه را كشف كرداست، اما سند دقيقي وجود ندارد كه بتوان زمان د
ويلبر، [... فضاهايي محصور با ديوارهايي بلند، تقسيم فضا به چهار قسمت و :  گويدمي شدكه برخي از آنها چهارباغ نيز خوانده مي

رسد اين ديدگاه در به نظر مي .منافات دارد ]79:  همان[ باغ نو سمرقنداما اين توصيف با تصوير بازسازي شده وي از  ]80: 1348
هاي سمرقند مطرح باشد وجود عـدد چهـار و   طرح چهارباغ آنكههاي ايراني چنان قوي بوده است كه براي ويلبر پيش از مورد باغ

  .پيش فرض الگوي چهارباغ مهم بوده است
ن آدر ":  نويسـد ناميد درباره آن چنين مـي ر كه اين باغ را چهارباغ ميباب... بابر به ساختمان باغ وفا همت گماشت  1508در سال 

تواند يك آسياب را به كار اندازد، اين اي است كه ميباغ تپه كوچكي است كه از آن نهر آبي در جريان است و قدرت آن به اندازه
نكته قابل توجه در اين نقل قول ايـن   .]91:  همان[ "...اند ارباغ را در مدخل باغ ايجاد كردهطرح چه. آب دائماً در باغ جريان دارد

  . كنداست كه تنها بخش كوچكي از باغ به صورت چهاربخشي طراحي شده و كل باغ از الگوي ديگري تبعيت مي

  بخشي از شكارگاه بيستون. 7تصوير 
  نگارنده :مأخذ  

  پالن باغ و عمارت خسرو. 8تصوير 
  Stronach, 1990 :مأخذ  
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هاي شمال را هاي خاص باغبا اين همه، بابر توانست بعضي از نشانه":  گويدهاي بابر در هندوستان ميويلبر در مورد باغ ،در ادامه
سـازي در  طرح چهارباغ، استفاده از آب جاري، رعايت آداب و رسوم و قرينه. در هندوستان بشناساند و آنها را بديشان تحميل نمايد

اين مشخصات مدت چندين قرن در هندوستان باقي ماند و . ها از جمله چيزهايي بود كه بابر در هندوستان متداول ساختطرح باغ
   ]98:  همان[ ".شد در تمام قسمت شمال هندوستان معمول گرديدشده كه آب در آنها زياد مصرف مي يهاي آبيارباغ

شده است، توان اين نكته را بيان كرد كه در اغلب موارد واژه چهارباغ به جاي واژه باغ استفاده ميهاي بابر نيز ميدر مورد چهارباغ
چهاربـاغ  " : گويـد هاي بابر درباره چهارباغ نيلوفر مـي هديم؛ كخ در توصيف چهارباغهاي مختلف شاها را در باغچرا كه انواع طرح
از اين  ] Koch, ?: 140 [ "هاي سنتي فارسي موجود استتر است تا توصيفي كه از چهارباغهاي ايتاليايي نزديكنيلوفر بابر به باغ

  .دهنده طرح خاص از باغاست نه نشانها بوده چهارباغ اسم عام تمامي باغ كه آيدمطلب اين نكته برمي
باغ و عمارت در اين كتاب آمـده   در طرح چهار. است "ارشادالزراعه"ريزي آن كتاب ترين توصيف از چهارباغ و نحوه طرحقديمي

راسـت   و بعد از آن ميانـه ... طرح آن است كه گرد چهارباغ را از پاي ديوار سه ذرع گذاشته بعد از آن يك ذرع جوي سازند و "كه
هـروي،  [ "...شاه جوي گذاشته، آب را به حوض كه رو به عمارت است آورند و كناره آن هميشه بهار و سوسـن و خنجـري باشـد   

هـاي  رسد و اين طرح با باغمتن فوق حاكي از وجود يك نهر اصلي است كه در انتها به حوض جلوي عمارت مي ]2-281: 1346
. كننـد از نويسندگان با توجه به واژه چهارباغ، چهاربخشي بودن را از توصيف فوق اخذ ميالبته برخي  .چهاربخشي هماهنگي ندارد

يـا بـاغي    _چهاربـاغ _روشن است كه باغ توصيف شده در ارشاد الزراعه باغي به معناي عام كلمه نيسـت؛ بلكـه بـاغي خـاص     "
كه هارباغ ابداع عصر تيموري نيست؛ زيرا چنانچ. ... شودو يك كوشك را شامل مي ه است كه طبق الگويي از پيش معينمعماران

با اين وصـف، تيموريـان ايـن طـرح را     . ديديم، طرح باغ چهار بخشي مربوط به ايران باستان و متعلق به دوران هخامنشيان است
مـه دوم سـده   هاي حيات فرهنگي و هنري ايران رايج كردند و اين چنين اصطالح چهارباغ را كه پـيش از ني مانند بسياري از جلوه

عالوه بر اينكه الگو را به پيش  حاضراين گفته  .]20:  1387اوا سابلتني، [ "پانزدهم چندان معروفيتي نداشت، متداول كردند/ نهم
  .هاي ايرانيپذيرد كه چهارباغ تنها يك نوع باغ با طرح خاص بوده است نه الگوي تمامي باغدهد، مياز اسالم نسبت مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصوير بازسازي شده چهارباغ توصيفي ارشاد الزراعه  . 9تصوير 
  Eva Subtelny, 1997 :مأخذ 

تصوير بازسازي شده چهارباغ توصيفي . 10تصوير 
  Damgaard, 2005 :مأخذ ارشاد الزراعه  

تصوير بازسازي شده . 11تصوير 
  چهارباغ توصيفي ارشاد الزراعه 

  Alemi, 1986 :مأخذ 
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اين توصيف فقط گوياي يك الگو "آيد اين است كه به دست ميريزي چهارباغ توصيف ارشاد الزراعه در باب طرحاي كه از نتيجه
دهنده آن با يكديگر؛ يعني ممكن بود اين الگوهـا را  يا رشته الگوهايي است براي احداث باغي چهاربخشي و نسبت اجزاي تشكيل

  ].21:  1387سابتلني، اوا [ "به دلخواه افزايش دهند
كـه بـاغ از يـك پـالن طـولي بـا        دبراي بازسازي چهارباغ توصيفي در ارشاد الزراعه بر ايـن توافـق دار   صورت گرفتههاي تالش

 ساختمان اصلي بنا شده بر روي تراس جنوبي در انتهاي محور اصلي داراي يك كانال و مسير پيـاده سـنگفرش برخـوردار اسـت    
  .)11تا  9تصاوير (
و اين شايد به دليـل نقـل مكـان     ]Moynihan, 1982[ هاي هند از واژه چهارباغ به جاي باغ استفاده شده استر بسياري از باغد

ميرك سيد غياث پس از سقوط تيموريـان بـه بخـارا رفـت و الگـوي چهاربـاغ را بـه        " نويسنده كتاب ارشاد الزراعه به هند باشد؛
اوا [ ".را در آنجا نيز رايج كـرد  ندوستان، به دربار ظهيرالدين بابر گوركاني رفت و اين نوع باغق به ه 935در سال . ماوراءالنهر برد

هـاي  و البته نمونه يابدتوسعه مي اي خاص از باغ ايراني در هند به نام چهارباغدهد كه گونهو اين نشان مي ]16:  1387سابلتني، 
  .كه اين گونه يك باغ چهار بخشي با دو محور اصلي عمود بر هم نبوده استهاي هندوستان مبين اين است جا مانده از باغبه
و با اشاره به اين موضوع كه باغ هزار جريب اصـفهان نيـز چهاربـاغ     "كمپفر"هاي ترسيمي توسط با مطالعه اصل نقشه "عالمي"

اربـاغ هـزار جريـب پـالن چهـار بخشـي       دهد كه چهنقشه برداري دقيق كمپفر از اين باغ نشان مي": كندشد بيان ميخوانده مي
توانيم تصور كنيم كه ذكر چهار در نام اين باغ تعبيري نمادي بوده اسـت  رو مياز اين. نداشته و مبتني بر محوري اصلي بوده است

 .] Alemi, 1997[ "كندو لزوماً بر چهار بخش مجزا داللت نمي

نامـد آن را مشـابه چهاربـاغ    باغ هزار جريب اصفهان را مركز تفرجگاهي ميينكه بعد از ا (Pietro Della Valle) "پيترو دالواله"
چهاربـاغ معنـي   ، "ciahar bagh"از طرفي ... رسد خيابان در نهايت به يك باغ بزرگي به نام هزار جريب؛ مي":  كندتوصيف مي

به ايـن  ز آنها اندكي باالتر از ديگري بنا شده، ؛ و هركدام استا چرا كه اينجا چهار باغ وجود دارد كه يكپارچه ساخته شده ؛دهدمي
اين گفته مؤيد چهاربخشي بودن باغ هزار جريب به  .]Alemi,1986:38[ "آخرين سطح باالتر از بقيه سطوح قرار دارد صورت كه

ت، امـا نكتـه   معناي محصول دو محور عمود بر هم نيست بلكه به نوعي با تعريف هروي از چهارباغ در ارشاد الزراعه سـازگار اسـ  
  .يابي واژه دارداست كه نياز به ريشه ciahar baghور به ذكقابل توجه معروفيت باغ م

كنـد كـه بـه علـت سـبك زنـدگي       الدين از سپاهيان مغول، اظهار ميبا توجه به گزارش رشيد (Pinder Wilson)پيندر ويلسون 
به گفته وي . چادرهاي مجلل را جايگزين ساخت وساز كردند چادرنشيني مسلمانان اوليه مغول، آنها يك فرم منعطف را به صورت

از بخارا، كه اين واژه ممكن است ناشـي   (Narshakhi)گردد به توصيف نرشخي يكي از نخستين اشارات مربوط به چهارباغ برمي
عاً مربـوط بـه اصـل فـرم     تواند قطكند توصيف مذكور نميتأييد مي "پيندر ويلسون"برج باشد، به معني سغدي  s’r’b’ghاز واژه 

          . ن از بـين رفتـه اسـت   آاگر اين استنتاج درست باشد، پس چهارباغ ريشه لغت مشهوري بـود كـه معنـي اصـلي     :  چهارباغ باشد
]Damgaard, 2005: 32[  دقت در تشابه بين تلفظ دو واژهciahar bagh  وs’r’b’gh شناسي واژه تواند باب جديدي در ريشهمي

 .كه خارج از بحث مقاله حاضر است چهارباغ بگشايد و مفهوم

  گيرينتيجه
نقشه ترسيم شده با تكيه بر احتماالت وي، هماهنگي باغ پاسارگاد با  شناسياز باستاناستروناخ  شدهتوجه به تفاوت نقشه ارائه

چين به خط در مراحـل بعـدي   خطو تغيير صورت گرفته در نقشه ترسيمي استروناخ با تبديل  با نقشه اوليهواقعيت كشف شده 
الخـط بـاغ   هندسه مسـتقيم . بردال ميؤزير س ،يزي شده استر ر بر اساس الگوي چهاربخشي طرحذكواين فرضيه را كه باغ م

بـه معنـاي   (ايراني با محورها و طرح كاشت منظم با نگاه به باورهاي ايرانيان در مورد عدد چهار، سبب ايجاد مفهوم چهاربـاغ  
هـاي بـه   هاي ايراني هماننـد بـاغ  با نگاه به باغ پاسارگاد و بسياري ديگر از باغ. شده است) خشي بودن فضاي باغاخص چهارب
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به صورت تنها توان آن را سازي ايراني نبوده است بلكه ميالگوي باغ ،يابيم كه چهارباغجامانده از دوره ساساني و صفوي درمي
  .خاص از باغ ايراني فرض كردالگوي  يك

شود حاكي از اي كه از مباحث مطرح شده در اين مقاله استنباط مينكته قابل تأمل ديگر در مورد معناي واژه چهارباغ است؛ نتيجه
شده است كه داراي دو محور متقاطع عمود بر هم بوده و فضا را به چهار قسـمت  اين است كه چهارباغ صرفاً به باغي اطالق نمي

هـاي ايـران ماننـد چهاربـاغ هزارجريـب      برخـي از بـاغ   هاي ايراني دارند وهاي هند كه ريشه در باغغدقت در با ، بلكهتقسيم كند
شـده  هاي طراحيرفته است و چهارباغشود كه چهارباغ در اغلب موارد به معناي عام باغ به كار مياصفهان، اين نكته را متذكر مي

هـاي  ه چهارباغ در اصل چه بوده و از چه زماني و چگونه وارد مقولـه بـاغ  كنالبته اي. استهاي متفاوت در اين سرزمين داراي طرح
هـا در نقـد الگـوي چهاربـاغ     ترين يافتـه شناسي دارد كه قطعاً يكي از مهمتر و مباحث زبانايراني شده است نياز به مطالعه عميق

  .خواهد بود
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