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تحلیل علت های وجودی ساخت باغ ایرانی
حسنعلیپورمند*،1احمدرضاکشتکارقالتی

2

 1استادیار دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکتری معماری ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،90/3/25:تاریخ پذیرش نهایی)90/6/2:

چکیده:
باغ ایرانی از منظرهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و عناصر و اجزای آن به تفصیل ،بررسی و تحلیل گردیده است .این
تحلیلها اگرچه مبنای وجودی ساخت باغ را بر ما روشن ساخته است ،اما به دلیل ابهام در شناخت نوع ارتباط بین متغیرها و همچنین
برخی تفسیرهای معنایی و هستیشناسانه ،ابهاماتی در خوانش آن ایجاد گردیده است .یکی از روش های تحلیل زیباییشناختی هنر
استفاده از علتهای وجودی است .تحلیل بر اساس علتهای وجودی صرف ًا یک شیوه جهت خوانش اثر بوده و به شناسایی برخی
متغیرها و رابطه بین آنها و همچنین کشف مبنای وجودی ساخت کمک خواهد نمود تا بدین ترتیب به شیوه دیگری از شناخت
دست یابیم .در این تحقیق که بر اساس اسناد و مطالعات كتابخانه اي انجام شده ،بر اساس علتهای وجودی ارسطو ،به تحلیل
باغ ایرانی پرداخته شده است .نتیجه آنکه با توجه به ارتباط بین علتهای مادی و فاعلی که همگی در راستای تأمین آسایش و
لذتجویی انسان بوده و در این راه از علت صوری هندسی و منظم بهرهگیری شده است ،بنابراین میتوان گفت که غایت اولیه
ساخت باغ ایرانی لذت جویی بوده است اما این غایت با گذشت زمان با غایت معنایی ترکیب شده و غایت نهایی به صورت یک
بهشت مقدس نمود یافته است.

واژه های کلیدی:
باغ ایرانی ،علت مادی ،علت فاعلی ،علت غایی ،علت صوری.
*نویسنده مسئول :تلفن ،09127381619 :نماب ر.E-mail:hapourmand@yahoo.com ،021-88008090 :
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مقدمه
باغسازی در ایران زمین به دلیل شرایط خاص اقلیمی ،بیشتر
تحت تأثیر نظامهای ساخت به ویژه نظام آبیاری است؛ هرچند
که عوامل حسی و زیباییشناختی در مراحل بعدی نقشی ویژه
در ساخت باغ داشتهاند .ویژگی خاص اقلیمی و روحیه خاص
ایرانیان ،موجب عملکردگرا شدن آنان در زمینه معماری و
باغسازی گردیده است .در باغسازی؛ این عملکردگرایی در قالب
نظاممند شدن باغ ایرانی مشهود میباشد و هر گونه خوانش در
این زمینه نیز بر مبنای این مفاهیم صورت گرفته است .همانطور
که میدانیم ارسطو در تحلیل علتهای وجودی هنر ،چهار علت
غایی ،فاعلی ،مادی و صوری را معرفی نموده که بعدها فالسفه
اسالمی در تحلیلهای هستیشناسانه خویش از این علتها بهره
بردهاند .گرچه اینگونه تحلیلهای ارسطویی ،که در تدوین فلسفه
معاصر هم بهرهگیری شده ،در فلسفه اسالمی منحصر به شناخت
کلی هستی گشت و آثار آن ،هرچند بهصورت غیر مستقیم ،در
هنر زمان خویش مورد بررسی قرار نگرفت .چنانچه در نمودار 1
مشاهده میشود در این تحقیق تالش گردیده تا هنر باغسازی ما
بر اساس نگرش هستیشناسانه بازخوانی گردد.

نمودار -1خوانش هنر بر مبنای تحلیل هستی شناسی.

در این تحقیق ابتدا حکمت ساخت ایرانیان در قالب شناخت
فن ساخت بر مبنای کمیت و کیفیت اجزا توصیف میگردد و
سپس با استفاده از علتهای اصلی خلق باغ بررسی میشود که
چگونه ایرانیان در ساخت باغ به ویژگیهای عملکردی و معنایی
و همچنین زیبایی شناختی اجزاء احاطه داشتهاند و نقش هر یک
از علتهای وجودی در این شناخت به چه صورت بوده است.

 -1حکمت ساخت بر مبنای کمیت و
کیفیت اجزاء
با توجه به اینکه در ساخت معماری و باغ ایرانی عمدت ًا با دو
دانشعمدهگزینشاجزاوگزینشمقداراجزاروبروهستیم،میتوان
گفت که حکمت ساخت به طور عمده متأثر از این دو فن میباشد.
باغ تا آنجا که امکان دارد ساده شکل میگیرد و ابهامی مادی در
رابطه انسان و فضا باقی نمیگذارد (میرفندرسکی .)10،1383 ،در
حکمت ساخت به اصل کلی گزینش اجزا خواهیم رسید که بر
مبنای هدف نهایی تعیین می شود؛ گزینشی که بر پایه پتانسیل،
ویژگی و کیفیت ذاتی اجزا و همچنین میزان و کمیت مورد نیاز
اجزا صورت میگیرد .با توجه به نمودار  2درمییابیم که حکمت
ایرانیان در ارتباط با گزینش کیفیت و کمیت اجزا بدین ترتیب است
که آنان برای رسیدن به غایت نهایی با شناخت جامع خویش بر
خصوصیات عملکردی و کیفیات ویژه اجزا و همچنین ارتباط
دوسویه آن با غایت و نتیجه حاصل ،عناصر مورد نیاز را گزینش
و حد مورد نیاز را از عناصر مذکور انتخاب میکردهاند.
در استفاده ایرانیان از اجزای مورد نیاز در ساخت باغ سلسله
مراتبی وجود داشته است که موجب میشده هر شیء و هر جزء
در جای خود مورد استفاده قرار گرفته و کیفیت عملکردی جزء
نیز در جای خود در نظر گرفته میشده است .در حقیقت پس
از انتخاب اجزا در راستا و جهت مرتبط با هدف یا کمال نهایی،
بایستی مکان و موقعیت هر یک از اجزا مشخص گردد .سلسله
مراتب عبارت است از گزينش نحوه خاصي از ارتباط ميان عناصر

نمودار  -2شناخت ویژگی کمی و کیفی.

با هم که در راستای کمال و در مسیر و جهت اصلی قرار دارند.
اجزا با توجه به ویژگی خویش و نوع هدف چینش میگردند به
طوری که کیفیت و کمیت هر یک تعیینکننده موقعیت آن نسبت
به سامانه نهایی خواهد بود .چنانچه در نمودار  3میبینیم انتخاب
عناصر بر مبنای سلسله مراتب خاصی بوده که اثبات میکند
انتخاب ویژگیها در یک ارز نبودهاند.
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نمودار  -5ارتباط بین زیرسامانهها ،علت وجودی و مفاهیم فرآیند.

نمودار  -3انتخاب عناصر بر مبنای شناخت جامع اشیاء.

حال میتوان چنین نتیجه گرفت که ساخت باغ در جهت خاصی
صورت میگرفته که نهایت آن آسایش و آرامش بوده و انتخاب
اجزای باغ نیز بر مبنای کیفیات اولیه آنان در رابطه با این غایت
بوده است (نمودار .)4

نمودار  -4مفهوم جهت در ارتباط با گزینش کیفیت و کمیت اجزا.

 -2گزینش مبنای علتهای وجودی
همانطور که میدانیم ارسطو برای هنر چهار علت قایل شده
است -1 :علت فاعلي :سرچشمه هنر (انسان ،خدا -2 )... ،علت غايي
(آرمان مادی ،آرمان معنایی)  -3علّت صوري (ساختار ،هندسه،
فرم)  -4علت مادي (اجزا ،عملکرد ،اقلیم ،هندسه و  .)...در اینجا از
علتهای ارسطویی برای تحلیل باغ استفاده می شود که بر این
اساس ،علت فاعلي عمدت ًا انسان است؛ علت غايي ارضای حواس
پنجگانه ،علت مادی عناصر موجود در باغ و عملکرد حاکم بر آنان
و علّت صوری ساختار باغ میباشد .علّت صوري یا کالبد باغ
معلول دو علّت پيشين (فاعلی و غایی) است که براي ظهور خود
نياز به علّت مادي (هندسه باغ) دارد .سامانه انسانی به عامل ،خالق
و یا استفاده کننده اثر و فرآیند مربوط است که در اینجا جسم و
روح انسان به عنوان فاعل در نظر گرفته میشود (نمودار .)5

در باغ ایرانی همانند معماری ایرانی هیچ چیز بیموردی وجود
ندارد؛ آنچه مفید و الزم است زیبا عرضه میشود و جلوهای از
کمال دارد  ...باغ ایرانی با تمام این اوصاف اثر هنری زیبا ،چند
منظوره و پرعملکردی است (ابوالقاسمی .)288 ،1374 ،در واقع
یک باغ از ترکیب واژگان ،اجزا ،عناصر و الگوهایی شکل گرفته
که در صورت یادگیری آنها برای تولید امکانهایی برای ترکیب،
تلفیق و ساخت فضا و مکان به ما کمک میکن د (�Moore, Mitch
 .)ell, 1985, 23بهطور كلي باغ با تركيب عواملی نظیر زمین ،آب،
گیاهان و  ...شكل ميگيرد :زمين بايستي از لحاظ جنس خاك،
قابليت نفوذ آب و حاصلخيزي ،مورد بررسي قرار گرفته باشد.
آب مورد نياز باغ بايستي افزون بر كفايت ،از خاصيت استمرار
و دائمي بودن برخوردار باشد .انواع گياهان تجلي طبيعت هستند
كه در رابطه با سليقه و خواست انسان و شرايط اقليمي در باغ به
نظم كشيده شدهاند و معماري هم عامل شكلدهنده باغ بوده و در
رابطه مستقیم با زندگي و نحوه تفكر انسان میباشد .هریک از
اجزا دارای ویژگیهای کیفی و ک ّمی هستند که در راستا و جهت
ساخت باغ مورد استفاده قرار میگیرند .هر یک از این ویژگیها
دارای ریشههای ساخت یا فرم است یعنی علت مادی یا فاعلی
هر یک از آنها مورد توجه قرار گرفته است .اگرچه همانطور که
قب ً
ال گفته شد ،هر گونه انتخابی بر مبنای شناخت جامع هر جزء و
ارتباط دو سویه آن با کل اثر بوده است اما با توجه به علتهای
وجودی باغ که در مورد آن صحبت کردیم ،در جدول  1نقش
سه علت صوری ،فاعلی و مادی را در مقابل علت غایی (کل باغ)
برمیشمریم .در این جدول آنجا که آسایش انسان مورد نظر
بوده ،علت فاعلی و هر کجا که پایداری عناصر باغ مورد نظر
بوده ،علت مادی قید شده است.
در ادامه اجزای کالبدی تشکیل دهنده باغ ایرانی به تفصیل بیان
میگردد .چنانچه علت غایی را در رابطه با هدف تعریف نماییم؛
ویژگیها و پتانسیل اجزا در رابطه با ساخت باغ را میتوان
بهعنوان مبنای گزینش به صورت علت فاعلی یا مادی ساخت
مطرح نمود.
 -1-2زمین :زميني كه براي باغهاي ايراني انتخاب شده است،
گذشته از جنس خاك ،قابليت آبياري و نفوذ ،در بيشتر موارد در
زمين شيبداري مانند دامنه كوهستان و يا تپهها در نظر گرفته
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جدول  -1نقش ساخت و فرم در هریک از اجزای باغ.

ميشود تا آب بر آن سوار شود و به سادگي بتوان باغ را آبياري
كرد .در نتيجه باغهاي ايراني در چند سطح و يا كف ساخته شده
است و آب پس از جريان يافتن در باالترين كف و آبياري آن ،به
تدريج به رویههاي پايينتر راه مييابد .از نيرويي كه آب از اختالف
سطحها كسب ميكند ،براي به راه انداختن آبشارها و فوارهها
نيز بهره ميگيرند و آب ،به خوبي و سادگي در جويها جريان
مييابد .کرتها بر اساس نظم منطقی و رعایت جهات جغرافیایی
و مشخصات محیطی ،استفاده بهینه از آفتاب ،پایداری در برابر
باد ،رویارویی با بیشینه و کمینه حرارت ،فراوانی برداشت ،تأمین
محیط آرام و مصفا ،ایجاد تنوع مطبوع و برقراری زیبایی پویا
افراز میشوند (ابوالقاسمی .)287 ،1378 ،بنابراین قابلیت زمین در
برخی موارد مانند استفاده از شیب در جهت ایجاد فواره برای
تأمین لذت (فاعلی) و گاهی جهت آبیاری (مادی) بوده است که در
جدول  2نشان داده شده است.
جدول  -2علتهای استفاده از زمین.

همانطور که در جدول 2دیده میشود ،زمین دارای کیفیتهای
عملکردی ویژهای همچون قابلیت نفوذ ،شیب ،وسعت و  ...میباشد

و از آنجاکه در جهت ایجاد عناصر باغ از آن بهرهگیری شده،
بهعنوان علتهای مادی از آن یاد شده است.
 -2-2آب :وجود باغ ايراني همواره متكي بر وجود يك كاريز
(قنات) و يا چشمهاي بوده است كه بهطور دائم آب آن در باغ
جريان مييافته است .بهطور معمول ،آب ابتدا وارد باغ شده و پس
از آبياري كامل باغ آنچه مازاد مصرف باغ باشد ،براي مصارف
ديگر از باغ خارج ميشود .نتيجه آنكه مساحت باغ در رابطه با
ميزان آب قرار گرفته شده و همواره مساحت باغ به اندازهاي
است كه آب در فصل كمآبي نيز بتواند باغ را آبياري كند (علت
مادی) .كمبود آب ،ميل ايراني را به تماشاي بيشتر آن ميافزايد
و در نتيجه طراحان باغ ايراني همواره با ابتكارهاي گوناگون
كوشش نمودهاند تا آب را هرچه بيشتر در باغ نگه داشته و با
گردش و حركت دادن بيشتر به آن ،هرچه بيشتر آن را به تماشا
بگذارند .براي اينكار از آبنماها ،حوضها ،استخرها ،جويبارها،
آبشارها ،آبگردانها و فوارههاي گوناگون با طرحها ،اندازهها و
ميزان جهش آب متفاوت ،استفاده نمودهاند و نتايج درخشاني
براي زيباتر نمودن باغ و ايجاد صداهاي متنوعي از آب در باغ
و نمايش پرحجمتر آب حاصل شده است (علت فاعلی) .صداي
فوارههاي گوناگون باغهاي ايراني ضمن اينكه طرح و حجم آنها
فضاي باغ را شكل ميدهند ،شنيدني است .به ويژه آنكه در هر
حركت آب در جويها ،فوارهها و آبشارها زمزمه خاصي از
صداي آب به گوش انسان ميرسد .نمونه بسيار خوب در اين
مورد ،باغ فين كاشان است كه در هر گذر اين باغ صدايي خاص
به گوش ميرسد و هر يك از اين صداها به نوعي انسان را آرام
و سرگرم ميكند .حركت آب در جويها نيز روشي است براي
نمايش بيشتر آب در باغ ايراني؛ در اين مورد كوشش ميشود
مسيرهاي طوالنيتري براي آب انتخاب شود .زماني كه آب
جويها از سطح باالتر به سطح پايينتر ميريزد ،طبيعي است
كه آبشار بهوجود ميآيد .ولي چون ميزان آب بسيار كم است،
ريزش آبشارگونه آب جالب توجه نخواهد بود .براي حل اين
مسأله به جاي ريزش فرودي آب ،آن را در سطح شيبداري به
جريان مياندازند اما به جاي سطح صاف جويها كه با سنگ
ساخته شده است ،در اين شيبها تراشهايي در سنگ ميدهند
كه به سينه كبوتري معروف است .آب بسيار كم با جريان يافتن
در اين سطوح ،بسيار پرحجم به نظر ميآيد و به عالوه صداي
زيادي نيز ايجاد ميكند .بنابراین میتوان گفت استفاده از آب در
باغ ایرانی دارای علتهای مادی و فاعلی است که در جدول 3
نشان داده شده است.
به طور خالصه میتوان گفت که آب دارای قابلیتهای بسیار
فراوانی است که هر کجا در جهت تأمین حیات عناصر باغ مورد
استفاده قرار گرفته به عنوان علت مادی و آنجا که به عنوان
نیازهای معنایی و البته ارضای حس انسان مورد توجه قرار گرفته
به عنوان علت فاعلی محسوب میشود:
 -1علت مادی :آبیاری ،تعریف راستای حرکتی و تقویت
محورها
 -2علت فاعلی :لذت دیداری ،لذت شنیداری ،حس آرامش

55
تحلیل علت های وجودی ساخت باغ ایرانی

جدول  -3علتهای استفاده از آب در ایجاد باغ.

جدول  -4علتهای وجودی آب راکد.

علت فاعلی و مادی 2؛ آب به صورت روان :نوري كه از
حركت آب انعكاس مييابد گويي بر روي سقف ميرقصد.
درختان ،سايههاي شكستهاي را بر روي ديوار پديد ميآورند و
آفتاب ،خاموش و آرام به درون فضاهاي تاريك ميتابد .صداي
آب در تمام سطوح رخنه ميكند كه بنا بر شدت جريان آن در
ضربآهنگ آن تغييراتي پديد ميآيد .آب با صداي خود پيام
دعوت به اطراف پراكنده و ساكنان بنا را به سوي خود ميخواند
(عملکرد :علت مادی) .صداي ريزش آبشار ميتواند به زمزمهاي
تبديل شده و یا با هياهويش فضا را تسخير كند .براي نمايش
جريان حركت روان آب ،از نهرها و جويها استفاده ميشده است
و براي ايجاد تنوع در نحوه ظهور جريان ،كف آنها را سينه كبكي
ساخته و همچنين در بخشهايي بر اساس شيب زمين از پله پله
كردن مسير و ايجاد آبشار يا آبشره بهره ميبردند (معنا :علت
فاعلی) .این ویژگیها سبب شده تا مطابق جدول  5از آب روان در
باغ ایرانی در جهتهای عملکردی فاعلی و مادی خاص استفاده
شود.
تصویر  -1بازآفريني باغ پاسارگاد.
ماخذ( :مقتدر و ديگران)٤٠ ،١٣٨٣ ،

اما جدای از آنچه در مورد پتانسیلهای آب گفته شده،
شيوههاي نمايش آب در داخل باغ نیز کیفیت دیگری را ایجاد
میکند که بهطور ویژه در باغ مورد استفاده قرار میگرفته است.
علت فاعلی و مادی 1؛ آب به صورت راکد :آب راكد به طور
طبيعي انعكاسدهنده تصاوير بوده و به دليل انعكاسپذيري خود
عاملی تعيينكننده در تركيب ميباشند .سطح آينهاي آنها محيط
اطراف را ميپذيرد و سپس منعكس ميكند .تصاوير مناظر و بناها
در آب ،فضا را بسط ميدهند (علت مادی) .آب راكد منعكس كننده
آسمان هستند و عمق آسمان را در روي زمين تكرار ميكنند
و نماد آسمان روي زمين مي شوند .آب راكد به دليل سكوت
متفكرانه و جمع شدن آرام آب در آنها داراي رمز و رازي مبهمي
هستند (علت فاعلی) .این ویژگیها سبب شده چنانچه در جدول 5
مشاهده میشود آب راکد نقشی اساسی به عنوان علت مادی و
فاعلی در باغ ایرانی پیدا کند.

جدول  -5جهت عملکردی آب روان در باغ ایرانی.

علت فاعلی و مادی 3؛ آب به صورت فوران :براي نمايش
فوراني آب در باغها ،معمولترين ابزار فوارههايي هستند كه از
كف آبنماها برخاستهاند ،اين فوارهها كه اغلب از سنگ ،تراشيده
ميشدند ممكن بود از سطح آب باالتر باشند و يا زير سطح آن
باشند تا آب بصورت جوشش ديده شود .از ديگر مواردي كه آب
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از آنها فوران ميكرد ،مجسمهها و ستونهايي هستند كه آب از
آنها به داخل آبنماها ميريخت .اين نمونه از فوارهها در باغهاي
دوره صفوي بيشتر ديده ميشوند .عالوه بر اين دو نمونه،
حوضهايي در باغ ها و اغلب در داخل كوشكها بوده است كه
آب از آن جوشيده و به سوي باغ ميرفت .اين نوع حضور آب
عالوه بر زيبايي خود داراي مفهومي نمادين نيز بوده است .در
يكي از آيات قرآن كريم آمده است :و كساني كه ايمان آورده
و عمل صالح ميكنند ما در غرفههاي بهشتي منزلشان ميدهيم.
غرفههايي كه از پايين آن نهرها جاري است و ايشان هميشه در
آن خواهند بود (علت فاعلی) .در اكثر باغ هاي ايراني ،جوي آب از
طبقه زيرين كوشك سرچشمه ميگيرد و پس از ريختن به حوض
جلوي عمارت در كل باغ جاري ميشود .همانطور که در جدول
 6مشاهده میشود استفاده از آب فورانی مطابق با جهتهای
عملکردی فاعلی و مادی خاصی بوده است.
جدول  -6جهت عملکردی آب فورانی در باغ ایرانی.

تصویر  -3فوران آب در باغ ايراني.

گياهان ،متوجه درختان سايهدار و محصولدار است و گلها و
گياهان تزييني به ميزان كمتري در باغها وجود دارند .گياهان
را ميتوان در سه گروه تقسيم كرد كه شامل درختان ،بوتهها
و گلهاي تزييني است .براي ايجاد سايه در باغهاي ايراني از
درختان سايهافكن مانند بيد ،چنار ،نارون و مانند آن استفاده
شده است و براي كمك بيشتر به ايجاد سايه ،گذرگاه هاي باغها
را باريك انتخاب نمودهاند تا سايه درختان دو طرف ،همه سطح
گذرگاهها را بپوشاند (علت مادی) .در محورهاي اصلي باغ ،بيشتر
از رديف درختان سرو و چنار استفاده شده است و نيز در موارد
زيادي يك در ميان سرو و چنار كاشته شده است .تغيير شكلي
كه درختان چنار در چهار فصل سال از نظر رنگ برگ ها و يا
ريزش آنها دارند ،در مجاورت درختان سرو ،كه همواره برگ
داشته و سبز رنگ هستند ،تنوع زيادي در رنگ و طرح و حجم
باغ ايراني به وجود ميآورد .بهار و پاييز بسيار زيبايي دارند و در
فصل زمستان وجود درختان سرو ،باغ را سرسبز نگه ميدارند.
به جز محور اصلي بقيه رويههاي باغ را باغچههايي شكل ميدهد
كه پر از درختان ميوه است كه به صورت منظم كاشته شدهاند.
عالوه بر سرو و چنار ،درختان ديگر مانند تبريزي ،كاج ،بيد و
بيدمشك ،افرا ،زبان گنجشك ،نارون و صنوبر در باغهاي ايراني
كاشته شده؛ البته درختان سرو و چنار و تبريزي بيشتر مورد
عالقه ايرانيان بوده است (علت فاعلی) .گیاهان دارای کیفیتهای
عملکردی بارزی هستند و علتهای مادی و فاعلی آنها مطابق
جدول  7میباشد.
جدول  -7اهمیت جنبه فرم در گیاهان باغ ایرانی.

تصویر  -2فواره هاي کوچک و کم ارتفاع که امواج سطحي زيبايي ايجاد
کردهاند.

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد ،آب با توجه به قابلیتهای
نمایش دارای علتهای فاعلی و مادی است که با توجه به مکان باغ
و همچنین هدف و غایت نهایی باغ مورد توجه قرار میگرفته است.
 -3-2درختان و گیاهان :گياهان در باغ ايراني با هدف ايجاد
سايه ،برداشت محصول و تزيين كاشته ميشوند؛ حجم اصلي

درختان :نخستین گام هنگام کاشت درخت ،دقت در تعیین
فاصله محل کاشت از هر طرف بوده و به این ترتیب مربعهایی
شکل میگرفته که از هر طرف نگاه میکردند ردیف درختان را
میدیدند  ...فاصله بین درختان بسته به نوع درختان متفاوت بود
 ...فواصل درختان مثمر و بیبار متفاوت بود (پیرنیا.)5 ،1358 ،
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هر محل باغ به گونه گیاهی و درخت خاصی اختصاص داشته
که ایرانیان در اثر قرنها تجربه بدان دست یافتهاند .این اطالعات
بهخصوص شامل گونههای گیاهی هر منطقه ،همزیستی گیاهان
مختلف در کنار هم و تعیین درختانی است که در مقابل هوای
خشک بیرون باغ بهعنوان فیلتر بهتر مقاومت میکنند (دیبا و
انصاری .)41 ،1374 ،بهطور کلی دو گونه کلی درخت با توجه
به سیستمهای آبیاری به عمل میآیند :در حاشیه جویهای آب،
درختانی که عمدت ًا سایهدار هستند ،مانند سرو ،چنار و بید  ...بهعلت
جریان آب دائم ،محیط مناسبتری برای رشد دارند و در باغچهها
درختانی کاشت میشوند که دارای ریشههای گسترده بوده و
باید به صورت غرقابی آبیاری شوند (مسعودی .)172 ،1382 ،در
محور اصلی باغ بیشتر از ردیف درختان چنار و سرو استفاده
شده و نیز در موارد زیادی یک در میان سرو و چنار کاشته شده
است .تغییر شکلی که درخت چنار در چهار فصل سال از نظر
رنگ برگ داشته و سبز رنگ هستند ،تنوع زیادی در رنگ و طرح
و حجم باغ ایرانی به وجود میآورد (دانشدوست.)219 ،1368 ،
قابلیتها و ویژگیهای درختان سبب شده تا به عنوان یک عنصر
اصلی در باغ مورد توجه قرار گیرد .تنوع استفاده درختان موجب
گردیده تا جهتهای عملکردی بیشماری در آنان وجود داشته و
در باغ استفاده شود .مهم ترین خصوصیات درختان و گیاهان در
باغ عبارت است از:
 -1ايجاد سايه به وسیله درختان سايه افكن مانند بيد ،چنار،
نارون؛ ایجاد آسایش و خنکی؛ کیفیت عملکردی؛ علت مادی و
فاعلی.
 -2استفاده از رديف درختان سرو و چنار در محورهاي
اصلي باغ و در موارد زيادي يك در میان؛ تنوع رنگی و دالیل
اقلیمی؛علتفاعلی.
 -3جز محور اصلي بقيه رويه هاي باغ؛ باغچههای پر از
درختان ميوه به صورت منظم؛ محصول دهی؛ علت فاعلی.
 -4درختان تبريزي كه به سرعت رشد ميكنند ،در ساختمان
مورد استفاده قرار ميگيرند؛ علت مادی.
 -5به جای كاشت درختان و بوتههای بلند درميان كرتها كه
چشمانداز ساختمان را بپوشاند اسپست استفاده میشده است:
علت مادی و فاعلی.
در جدول  8علت مادی و فاعلی استفاده از درختان با توجه به
نحوه بهرهگیری از آنها و در جدول  9علت مادی گزینش درختان
در باغ ایرانی نشان داده شده است.
 -4-2معماری :خصوصیات کاربردی معماری در باغ ایرانی
عبارت است از:
 -1جنبه خصوصي و محصور باغهاي ايراني (به جز آنهايي
كه براي فضا و محوطه آرامگاه ها ايجاد شدهاند و جنبه عمومي
دارند)؛ علت فاعلی و مادی.
 -2از نظر طرح و سليقه در رابطه با خواست و سليقه صاحب
باغ؛ علت فاعلی.
 -3فرهنگ معماري غالب بر مشي خصوصي؛ سليقه اشخاص
در قالب فرهنگ جاري دوره؛ علت فاعلی.

جدول  -8علت استفاده از درختان در باغ ایرانی.

جدول  -9گزینش درختان بر مبنای علت مادی آنان در باغ.

تصویر  -4کاخ آیینه اصفهان.
ماخذ( :مقتدر و ديگران)١٢٢ ،١٣٨٣ ،

 -4تلفيق بنا و باغ؛ برقراری ارتباط فضايي و ارتباط میان
عناصر ،علت مادی و فاعلی.
 -5بنا در باغ ايراني فضاي باغ را مجزا نميكند؛ علت مادی و
فاعلی.
 -6فضاي باغ به داخل بنا راه مييابد و حد فاصلي بهوجود
نميآيد؛ علت مادی و فاعلی.
 -7آب از داخل بنا به طرف باغ جريان مييابد و در باغ امتداد
پيدا ميكند؛ علت مادی و فاعلی.
 -8تصوير بنا در آب؛ تداخل و آميختگي باغ و بنا؛ فرم گرایی؛
علتفاعلی.
 -9تنوع شكل حوضها و استخرها؛ فرم گرایی؛ علت فاعلی.
 -10نقشه باغ ايراني؛ تعدادي خطوط و محورهاي اصلي كه
بيشتر باغ را به چهار بخش تقسيم ميكند ،و سپس هر بخش به
قسمتهاي كوچك تري تقسيم ميشود.
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تصویر  -5پالن باغ دولت آباد يزد مربوط به دوره زنديه.
ماخذ( :مقتدر و ديگران)١٢٢ ، ١٣٨٣ ،

تصویر  -6پالن باغ شاهزاده کرمان متعلق به دوره قاجار.
ماخذ( :مقتدر و ديگران)١٩ ،١٣٨٣ ،
جدول  -10جهت عملکردی معماری در باغ ایرانی.

 -5-2هندسه :هندسه ،اساس هنر و معماري ايراني است
و رد آن را از هنر و صنايع دستي و نقشهاي تزييني همچون
كاشيكاري تا فضاهاي عظيم معماري ميتوان دنبال كرد .اين
نگرش زاده ديد مفهوموار ايرانيان به انديشه ،هنر و محيط انساني
است و ميتوان آن را در فهم مردم ايراني از جهان و چهارسويي
كه براي آن قايلاند ،به نظاره نشست .اين نگرش هندسي گسترهاي
از معماري ايراني از زيبايي و زيباييشناسي تا ساختارها و
شالودهها را شامل ميگردد .تأثير ساختاري معماري ايراني از
هندسه ،تعريف و شكلگيري فضايي ،مسايل نيارشي و استاتيكي
را تحت تأثير قرار ميدهد .اين تأثيرگذاري در باغ ايراني كه در
پيوند فضاهاي بسته و باز شكل ميگيرد ،در تمامي عرصهها به
چشم ميخورد و ما در باغ ،گذشته از شكلگيري هندسي فضاها،
شاهد آن هستیم كه فضاهاي باز و عرصههاي طبيعي نيز به نظم
درآمده و با هندسه قوام ميگيرند .هندسه به عنوان یک علت مادی
در کنار سایر علتها در باغ ،به ابعاد و تناسبات كلي ،حصارها،
محورهاي اصلي و فرعي ،رديف درختكاري ،جويهاي آب ،نحوه
حضور و عبور آب و به طور كلي به هندسه مسلط ميپردازد .اين
ساختارها در عين حال حامل شالودهها و بنيانهاي شكلبخشي
مجموعه از ايدهها و مفاهيم اوليه تا رسيدن به شكل نهايي باغ
است و به همان اندازه كه اصول هندسي در معماري ايراني واجد
اهميت هستند در شكل بخشي به مفهوم باغ ايراني نيز نقش دارند.
ساختار هندسي باغ ايراني؛ علت صوری :طرح كالبدي باغ
ايراني بر اساس ساختار هندسي بسيار دقيق و محاسبه شده
شكل يافته است .محيط بيروني باغ عمدت ًا به شكل مربع كامل و
يا مستطيل ميباشد .ساختار هندسي كالبد باغ ،ديواره خارجي كه
جدا كننده فضاي درون و بيرون است ،دقيق ًا بر پالن (مستطيل يا
مربع شكل) هندسي آن قرار ميگيرد .در باغ ايراني ،مرز قطعي
ميان درون و بيرون باغ بر مبناي شكل هندسي مربع يا مستطيل
تعريف ميشود ،اما اين تناسب هندسي عالوه بر تعيين حدود
بيروني باغ پايه و مبناي تقسيم فضاهاي دروني نيز ميباشد.
درواقع در باغ ايراني ،شكل مربع كه فاصله بين اجزای باغ را ساده
و روشن نشان ميداده از اهميت خاصي برخوردار بوده است.
فضاي كلي درون باغ به تبعيت از ساختار هندسي خود ،توسط
خطوط عمود بر هم ،به فضاهاي جزييتري تقسيم ميشود .عمدت ًا
دو محورعمود بر هم كل فضاي باغ را به چهار قسمت تقسيم
ميكنند و كوشك درون باغ را نيز متناسب با فضاي تقسيم شده
در نقاط مختلف ميساختند .مث ً
ال گاه بناي اصلي در وسط باغ
بود و از چهار طرف ديده ميشد و بناهاي فرعي و سردر در
اطراف بودند يا اينكه بناي اصلي باغ يك طرف بود و بناهاي فرعي
در اطراف .در برخي از باغها نيز كوشك به نسبت يك سوم در
امتداد محور طولي قرارداشت .اما در تمام اين باغها در مقابل بنا
حتم ًا يك ميان كرت و يا يك فضاي مستطيل شكل بهعنوان آبنما
قرارداشت .در طرفين ميان كرت مسيرهاي باريك و جويهاي
آب قرار ميگرفت و در جانب آنها باغچههايي كه خود توسط
خطوط عمود بر هم به كرتها تقسيم ميشدند .اين كرتها كه
با ُخرند (مرز برجسته خاكي كرت) مرزبندي ميشدند ،عمدت ًا به
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شكل مربع بودند .البته الزم به ذكر است كه در كشاورزي ما
كاشت مربعي معمول بوده و زمين و آب به صورت مربعي تقسيم
ميشده است ،هر بخش از باغ كه به شكل مربع يا مستطيل است
به مربعهاي كوچك تقسيم ميشود .در هر رأس اين شبكه مربعي
يك درخت كه عمر طوالنيتر دارد كاشته ميشود و سپس اين
مربعها به مربع كوچكتر تقسيم و در هر رأس آن درختان با عمر
متوسط و به همين ترتيب درختان با عمر كوتاه در رأس مربعهاي
ميان آنها كاشته ميشود (پیرنیا .)5 ،1358 ،اين نظم هندسي به
قدري دقيق بوده كه از هر طرف نگاه ميكردند رديف درختان ديده
ميشده است .همچنين اين نظم از نظر عملكردي به گونهاي بود
كه در اثر گذشت زمان و جايگزيني احتمالي درختان از بين رفته
تا زمانهاي طوالني حفظ ميشده و شكل كلي باغ از بين نميرفت
و امكان نورگيري منظم همه درختان فراهم شده و ناگهان قسمت
اعظمي از باغ خالي از درخت نميشده است .بنابراين مرز بيروني
باغ ،مسيرهاي جريان آب ،مكان آبنماها ،كرت بنديها ،نظام كاشت
درختان و گياهان ،محل قرارگيري كوشك و ساختمانهاي باغ،
براساس ساختار هندسي دقيق مشخص ميشده است .به طوري
كه ميتوان گفت اين نظام هندسي بسيار دقيق باعث شده كالبد
باغ ايراني بر مبناي تقسيمبنديهايي با تناسب شكل گيرد و حد
و مرز قطعي تمامي تقسيمات آن كام ً
ال مشخص و تعريف شده
باشد .پس به طور کلي ميتوان اين گونه نتيجه گرفت که باغ ايراني
داراي ساختار هندسي بسيار مشخص و تعريف شدهاي است که
این نظم به عنوان یک علت مادی در کنار سایر علتهای مادی و
فاعلی پیشین منجر به این ساختار هندسی یا صورت باغسازی
شده است.
 -6-2مفاهیم و کارکردها در باغ؛ علت غایی :برخی سیاحان
تفاسیر متفاوتی از باغ ایرانی دارند؛ جایی است که [یک ایرانی]
میخواهد در آن بنشیند و دوستان خود را با گفتگو ،موسیقی،
مباحث فلسفی و مشاجره سرگرم کند و چه بهتر که او در این
حال بتواند بارش باران بهاری را نیز ببیند (استروناخ.)54 ،1989 ،
باغ های ایرانی نمادی از قدرت هستند؛ یکی از اهداف سیاستمداران
از ساخت باغ ها استفاده از باغ به عنوان نمادی از قدرت آنهاست
( .)Petrocioli, 2006, 354عالوه بر اجزای به کار رفته در باغ،
مفاهیم ،فعالیتها ،دیدها ،کارکردها ،مقیاسها و فضاها نیز دارای
سلسله مراتب میباشند که به طور خالصه عبارتند از -1 :نظام
ترتيب و توالي فعاليتها ،ديدها و حركت ها (علت عملکردی:
علت مادی)  -2ترتيب و توالي فضاها :سير تدريجي فضاها تا
رسيدن به فضاي مقصد (عملکردی :علت عملکردی :علت مادی)
 -3سلسله مراتب به نحو بارز در ارتباط با مفهوم «محرميت» :از
سردر ورودي به هشتي و راهروهاي غير مستقيم و از آنجا به
پشت ديوارهاي مشبک و در نهایت قرار گرفتن در مقابل مسير
اصلي کوشک و طي زمان تا رسيدن به فضاي داخلي کوشک:
سلسله مراتب خاص براي ورود (علت عملکردی :علت مادی)
 -4فضاهايي با كاركردهاي گوناگون :عرصههاي عمومي،
نيمهعمومي ،خصوصي و نيمه خصوصي؛ مقياس خرد از طريق
ساخت عناصر نيمه تثبيت شده كه از دسترسي و يا ديد مستقيم

جلوگيري ميكند مانند حصير ،پرده ،ديوار مشبك و شيشه
رنگي يا مات .مفهوم معمارانه باغ بازتاب حس مکان یا مکانیت
است چون باغ فضایی معین به شمار میرود که تصویر کلی
کیهان را در خود قاب میگیرد  ...این مفهوم که پرونده انتظام و
هماهنگی است میتواند از راه عدد ،هندسه ،رنگ و ماده به حیطه
حواس درآید (اردالن .)68 ،1383 ،مورخین یونانی وقتی باغهای
پارسیان را میستودند و درباره آن مطالبی مینوشتند به نقش
عمق شکلپذیری عناصر آنها اشاره چندانی نکردهاند .خطوط
هندسی ویژه آنها تنها نوعی شکلدهی منظم به طبیعت تلقی شده
درحالیکه این خطوط به ساختارهای عرفانی و مقدس جوابگو
بودهاند ( .)Grimal, 1974, 21صوفیان نیز به زعم خود چهار
بخشی بودن باغ را به چهار مرحله سلوک تأویل میکنند :از پس
باغستان جان ،بوستان دل میآید و به دنبال آن تفرجگاه روح و
دست آخر عالم وجود ،که در این مرحله عارف سلوک مطلوب
خود را یافته است (یاوری.)36 ،1383 ،

 -3غایت نهایی :منظرگاه ،مکان لذت
و آرامش
نهایت باغسازی و به عبارتی کمال باغسازی ایرانی عبارت
است از شکلگیری سامانه منظرگاه که مطابق با سامانه انسانی
و متأثر از دیدگاهها و فرهنگ بومی شکل گرفته است .این سامانه
دارای ویژگیهایی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
 -1-3غایت اولیه :کمال ارضای درونی :از هنگام غلبه
اعراب بر ایران در سراسر سدههای اسالمی تاکنون باغهای این
کشور در نظر مردم آن نمونه بهشت موعود بوده و بیشک علت
بهوجود آمدن این عقیده در بین آنها و ارزش زیادی که برای
باغها قائل هستند خشکی و بیدرختی فالت ایران است (ویلبر،
 .)19 ،1348مناظر در باغ ایرانی بیشتر در جهت تحریک حس
لذتجویی انسانی میباشند .بنابراین برخی اقدامات عملکردی نیز
در جهت دستیابی به این غایت میباشد.
 -1قرارگيري كوشك در نقطه مرتفع :از سردر ورودي در باغ
نزديك به نظر میآید و از كوشك فاصله مذكور طوالنيتر به نظر
آید :لذت دیداری :علت غایی لذتجویی
 -3تحريك حس بينايي و وجود رابطه بصري شديد ميان
اجزاء و عناصر باغ :لذت دیداری :علت غایی لذتجویی
 -4انتقال اصوات (صداي پرندگان ,صداي وزش باد ،صداي
آب و ديگر محركهاي حس شنوايي) از فضاي بيرون به درون
كوشك اين حس را تشديد ميكند :علت غایی لذتجویی
 -5جريان نسيم از ميان گياهان و درختان :انتقال بوي گلها و
گياهان از باغ به داخل كوشك :علت غایی لذتجویی
نمودار  ،6زیرسامان ه لذتجویی را که متأثر برخی زیر
سامانههای دیگر است نشان میدهد.
 -2-3غایت ثانویه :تبدیل لذت انسانی به کمال معنایی:
همانطور که پیشتر گفته شد غایت اولیه ایجاد باغ ،ارضای
نیازهای دنیایی میباشد و همه عناصر در جهت تأمین لذت و
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نمودار  -6غایت اولیه باغ ایرانی :لذت دنیایی.

آسایش دنیایی پیشبینی شدهاند .اما با توجه به ظرفیتهای
نمادین اجزا مانند آب و درخت و مفاهیمی چون تقدس اعداد و
همچنین ویژگی ایرانیان در تقدیس و اعطای ویژگیهای نمادین
به اشیاء هر یک دارای مفهوم خاص نزد ایرانیان گشتند .به عنوان
مثال معنای عدد چهار در كيهان شناسي اسالمي عبارت است از:
 -١المان هاي طبيعي (سرد ،گرم ،خشك و مرطوب)
 -٢چهار عنصر اوليه (آب  ،هوا ،زمين و آتش)
 -٣چهار جهت اصلي (شمال ،جنوب ،غرب و شرق)
 -٤چهار عنصر (فلز ،گياه ،حيوان و انسان)
هر گاه عناصر چهارگانهاي بخواهند در ارتباط با هم قرار گيرند
به خصوص در جهانبيني عقلگرا و بيهودهستيز ايراني مربعي
منطقي شکل ميگيرد .مربع منظمترين ،سادهترين ،عاقالنهترين
و کماليافتهترين شکل براي ايجاد ارتباطات چهارگانه است .عدد
چهار و نماد آن شکل مربع را ميتوان در مصاديق فرهنگي زير
رهگيري کرد:
 -١اعتقاد کهن ايرانيان به عدد چهار:
تقسيمبنديچهارتاييبهعنواننماديخوشیمن.
جهان به چهار بخش تقسيم شده و چهار عنصر اصلي منشاء
پيدايش جهان ميباشد.
تقسيم فضا به چهار بخش که به مناسبت چهار عنصر مقدس،
معمول بوده است.
اشکال مربع گونه و دايره وار و ترکيبي از آنها شبيه مانداال
بهعنوان صور ابدي در فرهنگهاي کهن
 -٢کاربرد عدد چهار در قرآن کريم و اشاره به چهار نهر
بهشت
 -٣نمودهاي مهمي از عدد چهار را به غير از «چهارباغ»
ميتوان در معماري ايراني هم به صورت چارطاق ،چارسو،
مساجد چهار ايواني ،مدارس چهار ايواني ،كاروانسراهاي چهار
ايواني و  ...ديد.
 -٤استفاده از هندسه مربع مستطيلي و تقسيمات چهارتايي در

جهتيابي و ( ايجاد نظام آبياري مناسب هم کاربرد داشته است.
بدین ترتیب الگوی چهارباغ دارای مفاهیم نمادین گشته و وارد
سایر هنرها نیز گشت.
اقوامي كه در سرزمين ايران مي زيستهاند از دوران باستان،
گونههاي بسياري از درختان و گلها و سبزهها را ميشناخته و با
گل پيوندي پايدار داشتهاند .نقوش مربوط به گل و گياه و آب در
آثار اوليه مكشوفه به ويژه در ظروف سفالي قرنهاي كهن ،خبر
از اهميت حضور آنها در زندگي انسانها در استقرارهاي اوليه
دارند .در زمان هخامنشیان به باغات پیرامون معابد و قصرها
پائری دئازا میگفتند که در حقیقت تصویر زمینی بهشتی است
که زرتشت پیامبر ایران باستان در کتاب خود آن را به تصویر
کشیده است .شواهد بسیاری برای پیوند قوی مذهبی شاهان
هخامنشی با اعتقادات مذهبی که بر هنر باغسازی آنها سایه افکنده
است وجود دارد (متدین 410 ،1378 ،و .)411

تصویر  -7شکوفه نيلوفر آبي بر پلکان سنگي تخت جمشيد.
ماخذ( :مقتدر و ديگران)٣٢ ،١٣٨٣ ،

بر روي سفالهاي بدست آمده از شوش و تخت جمشيد،
نقش استخر آب و باغ و تكدرختها ديده ميشود .نقوش سنگي
برجسته درختان سرو و كاج و نخل ،بر روي ديوارهاي تخت
جمشيد نيز نمايانگر فراواني اين نوع درختان در باغ هاي آن دوره
و احترامي است كه مردم براي درخت و سبزه قائل بودهاند.

تصویر  -8عالقه ايرانيان به درخت سرو و اهميت آن به واسطه
سنگنگارههاي تخت جمشيد مشهود است.
ماخذ( :مقتدر و ديگران)٣٢ ،١٣٨٣ ،
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در دوران صفویه که آخرین دوران شکوفایی هنر ایرانی است
با رواج باغسازی حکمت مینویی با وجود شارحان و حکیمان
بزرگی چون مالصدرای شیرازی و آذر کیوان و بسیاری کسان
دیگر ،تجلی این عالم را در معماری و باغآرایی ایران شاهد هستیم
و تجلی آن در باغهای باقیمانده مثل باغ فین کاشان ،پیامی از آن
کهن الگوی مینویی را به روزگار ما رسانده است (دادابه،1383 ،
 .)49چشمه آبی که در ابتدای باغ میجوشد در عرصه باغ گردش
میکند و از نقطهای از تربیع کیهانی بیرون میرود و دوباره به
زبانی مکرر از نقطه مبداء در حال ظهور است و وجود فوارهها
بهصورت متکثر و پیاپی چون ذکری دائم ،جوشش هستی را
یادآور میشوند .عالم در هر دم نو میشود؛ خاطره ازلی در ما
تجلی میکند ،تپش دائم چون ضربآهنگ نهاد هستی؛ هیچ منبع
ثابتی در باغ نیست ،هیچ چیز پوشیده نیست ،از هرگونه بازنمایی
میگریزد ،خبری از محاکات نیست ،تنها گوش فرا دادن به عالم
وجود  ...که آدمی به چه اعتبار از درون ماهیتش به حضور آمده:
اینجا اقلیم هشتم است ،عالم خیال ،عالم اجسام لطیف و حضور
آسمان در آیینه آب (دادابه .)49 ،1383 ،ایرانیان باغ را یک تجلی
زمینی از حقیقتی معنوی میدیدند .ظل و انعکاس عالم مینوی در
این گیتی .به همین جهت طرح باغ و صورت هنری آن با علوم
جهان شناسی و حکمت ارتباط داشت و تجربه مستقیم آن را برای
آنان که بصیرت و استعداد معنوی داشتند ،امکانپذیر میساخت و
به همین جهت در واقع نوعی هنر مقدس بود (نصر.)203 ،1383 ،
بنابراین در ادامه سیر تاریخی ایجاد باغ ،غایتی ثانویه که ریشه در
باورها و عالم معنای ایرانیان دارد شکل میگیرد.
 -3-3بهشت؛ مجموع کمال دنیایی و کمال معنایی :توصیفات
قرآنی روشنترین توصیفات از مشخصات بهشت است و
مکانی که به عنوان فضایی محصور با آبیاری مناسب ،پوشیده
از درختان میوه و  ...تمامی برای رضایت ایمان آورندگان است
( .)Porter, 2003, 14بهشت وعده داده شده در قرآن شامل طبقاتی
از باغهاست که هر کدام از دیگری باشکوهتر است .در باغهای

اسالمی ایران و هند طبقات معمو ً
ال معادل با محصور بودن است
که برگرفته شده از باغ بهشت در قرآن استMoynihan, 1979,( .
 .)6بهشت دنیوی و آرزوی ساختن آن از قدیم آرزوی ایرانیان
بوده است؛ پادشاهان هخامنشي و ساساني كه مانند پيشينيان
مصر و بابل در سپهر خدايان ميزيستند و در روشنايي ازلي،
غوطه ميخوردند ،توانستند با ساختمان ،سنت تقديس زمين را
زنده نگهدارند .بدينسان ،باغ بهشت نمايانگر يگانگي آسمان و
زمين شد .نظم خدايي بيان خود را در نظم زميني يافت؛ مشخص
كردن يك محل ،بردن آب به آنجا و به تعبيري«زندگي بخشيدن
به آن» محدود كردن آن در ميان ديوارها ،يعني «آن را از آشفتگي
جدا ساختن»؛ تقسيم كردن آن به چهار قسمت ،بنا به تصوري
كه از آفرينش كيهان وجود داشته و سرانجام ،كاشتن درختان
و ساختن معبدها و كوشكها در آن؛ اين مكانهاي سحرآميز
كه هم شهر بودند هم باغ بهشت ،در زمان ساسانيان ابعاد عظيم
و اشكال معماري گوناگوني به خود گرفتند ،اما با ظهور دنياي
اسالمي ،آن يگانگي آسمان و زمين در جهان باستان ،دوگانه
شد و هر پاره آن قلمروي جداگانه يافت؛ به اين ترتيب بهشت
از جايگاه زمينياش كنده شد و در «آسمان هفتم» جاي گرفت و
سپس به ناكجاآبادی تبديل شد كه نويد ديدارش را به برگزيدگان
داده بودند .نگاره نمادهايي كه از باغ بهشت مانده بود ،آميخته با
صورتهاي ديگري از تصور سرزمين لذت در خاطرههاي قومي
سنتهاي گوناگون سامي و رومي كه در قرآن فراهم آمد ،سبب
شد كه شهر باستاني از باغ خود بيرون آيد .در اين دگرگونيهاي
تاريخي و در زنجيره رويدادهايي كه در آنها ،شهرها و بناهاي
باستانيشان از بين ميرفتند و شهرهاي ديگر سر بر ميآوردند،
صورت نوعي باغ همچنان پايدار ماند .بدينسان ،رفته رفته باغها
به عنوان محل گردآوري و پخش آب در شهر پديدار شدند .در يك
كالم ،مكانهايي به وجود آمد كه نظم آسماني را بر روي زمين
باز توليد نموده و امکان ارضای جسمانی و کمال معنایی انسان
را پدید میآوردند.

نتیجه
در این تحقیق کوشش گردید تا باغسازی ایرانی بر مبنای
علتهای وجودی آن تفسیر و تحلیل گردد .چنانچه در نمودار
 7مشاهده میشود در این تفسیر ریشههای ساخت باغ ایرانی بر
مبنای علتهای چهارگانه مادی ،صوری ،فاعلی و غایی مشخص
گردید .بدین ترتیب که علت فاعلی در رابطه با انسان و فرهنگ او
بوده ،علت غایی بر مبنای چرایی ایجاد باغ است که گاهی مذهبی و
در پارهای از اوقات لذت و تفریح و در مواقعی جهت ایجاد قدرت
است .علت مادی بر اساس اجزاء و عملکرد آنها در باغ بوده که در
نهایت در یک صورت و هندسه منظم و البته متنوع شکل میگیرد.
چنانچه علت مادی را در نتیجه موارد ایجاد باغ و عملکرد
درونی آن؛ علت فاعلی را در رابطه مستقیم با انسان و علت
صوری را در فرم و ساختار باغ بدانیم ،علت غایی بهعنوان یک
بهشت مقدس مرتبط با نیازهای دنیایی و معنایی انسان شکل

نمودار  -7علتهای وجودی ساخت باغ ایرانی.
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میگیرد .علتهای وجودی ساخت باغ اگرچه در یک ارزش قرار
ندارند ،اما به تناسب مکان و زمان تاریخی ساخت و همچنین علت
ساخت دارای اهمیت ویژه هستند .آنچه باید در اینجا مورد توجه
قرار گیرد آن است که علت اصلی ساخت باغ بر مبنای تفسیر
فوق در راستای لذت بوده و کلیه علتها در مسیر این غایت قرار
میگیرند ،اما با گذشت زمان و با توجه به ویژگی معنادهی ایرانیان
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هر یک از علتهای مادی در جهت غایت معنایی که غایتی ثانویه
است قرار میگیرند ،بهطوریکه عناصر و اجزاء مانند آب و گیاهان
جنبه نمادین و مقدس پیدا میکنند و هندسه باغ به عنوان دیگر علت
مادی نیز دارای جنبههای نمادین میگردد .بنابراین علت اصلی
ساخت باغ بر مبنای لذت جویی بوده که به تأثیر از علت فاعلی
فرهنگی در گذشت زمان غایت ثانویه قدسی پیدا کرده است.

