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چكيـده: كهن الگو معمـوالً بـه الگوهايى اطالق مى شـود كه 
بـه عنوان نمونـه آغازين مـورد اقتباس قرار مى گيـرد. براى 
بازشناسى الگوى آغازين باغ ايرانى و اجتناب از بدفهمى هاى 
متـداول، مى توان به طرح يك فرضيه جديـد مبادرت ورزيد. 
در اين خصوص ضمن بررسـى آنچه به عنوان الگوى اوليه باغ 
ايرانى قلمداد مى شود، مى توان به تجزيه و تحليل بنيادى اين 
الگـو پرداخت و آنچـه را در اين رابطه بديهى فرض مى شـود 
به چالش كشـيد. در اين بررسـى ها، ابزارهاى نظرى مرتبط با 
زبان شناسى و اسطوره شناسى بيشترين نقطه اتكاء را تشكيل 

داده است. 
ساختار اين تحقيق را توجه به دو موضوع تشكيل خواهد داد : 
اول اينكه الگوى بديهى فرض شده باغ ايرانى الزاماً ابتدايى ترين 
شكل آن نبوده و به نظر مى رسد اين طرح بندى، وجهى انتزاعى 
از نمونه هايى قديمى تر باشد. موضوع دوم كه محور اصلى مقاله 
را تشكيل داده و به نظر مى رسد كمتر به آن توجه شده، همانا 
جستجوى نمونه هاى متقدم است، كه در نهايت به معرفى يك 
سيسـتم مرتبط با آبيارى منتهى خواهد شـد. اين سيستم را 
مى تـوان به عنوان نطفه اوليه باغ ايرانى قلمداد نمود كه هنوز 
بـه كاركرد خود ادامه مى دهد. در معيـارى فراتر از باغ ايرانى 
و دلمشـغولى هاى مرتبط با آن به نظر مى رسـد كه نتيجه اين 
تحقيق در رابطه با مقوالت مرتبط با كهن الگوها و اسطوره ها از 

اهميت بيشترى برخوردار است.
 در ايـن خصوص چنين فرض مى شـود كه اسـطوره ها، عمر 
محدودى داشته و با از دست دادن كاركردهاى خود " از زندگى 
مردم خارج شـده و تنهـا در زندگى روشـن فكرانه، ادبيات...    

وارد شده و ادامه حيات بدهند" (بهار،1384). 

واژگان كليدى : كهن الگو، باغ ايرانى، تيره و شفاف، آبيارى، 
انواع ريشه ها.

Abstract:Archetype usually implies to a pattern that 

is considered as the first model. For recognition of 

Persian garden archetype, and avoiding common 

misunderstanding, it seems that a new hypothesis 

can be brought up. In this regard meanwhile a critical 

review of something that is assumed as the Persian 

garden archetype, this model will be challenged 

basically. In this research, theoretical tools related to 

the linguistic and mythology will have an important 

roles.

The structure of this research, based upon two parts. 

In the first part, the assumed archetype of Persian 

garden will challenged, and it will discuss the older 

archetype of this garden. The second part  that has 

not be considered in related researches and is more 

important,  focuses on the likely older models and 

finally introduces a discovered agricultural system, 

as the probable  archetype of Persian garden. It 

will be very interesting that this system work today, 

without any changes for   thousand years. We can 

consider this pattern in a lot of places in the region 

that is usually assumed as the provenance of Persian 

garden.

In this relation it is usually assumed that lifetime 

of myths is limited, and they get expired when they 

miss their function. The most important achievement 

of this paper is propose the hypotheses that the 

origin of Persian garden and its functional pattern is 

alive and works as an eternal pattern. 

Keywords: Archetype, Persian garden, 

transparent & opaque, irrigation, kinds of roots. 
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مقدمه 
ــة باغ ايرانى  ــه عنوان الگوى اولي ــة «چهارباغ كوروش» ب ــت نظري ــدا الزم اس  در ابت
ــورد ارزيابى مجدد قرارگيرد. طرح بندى  ــكلى بنيادى م (Moynihan,1980:15)، به ش

چهار قسمتى، يكى از بنيادى ترين وجوه تفكر بشرى است كه مقدم بر مفهوم باغ ايرانى 
و در مراحلى از شكل گيرى و تكامل باغ ايرانى منبع الهام بوده است. فى الواقع باغ ايرانى 
ــود كه اين الگو به كامل ترين وجهى در  مى تواند به عنوان يكى از نمونه هايى قلمداد ش
ــايگان،1377: 77). لذا با توجه به تقدم الگوى چهار قسمتى،  ــده است (ش آن متبلور ش
- به عنوان  مى توان بديهى بودن الگوى چهار باغ را  - به شكلى كه در تصوير1 آمده است 
ــت كه قبل از پيدايش  ــؤال اصلى مقاله نيز در اين اس ــؤال برد. س يك كهن الگو زير س
ــكال ابتدايى تر باغ ايرانى به چه شكل بوده و آيا  آنچه هم اكنون  الگوى «چهارباغ»، اش
ــكال  ــود، ارتباطى با آن اش ــاهده مى ش ــيارى از نقاط اقليم زادگاه باغ ايرانى مش در بس
ــته است؟ بايد توجه داشت، اگرچه برخى علوم با استناد به حدس و گمان  ابتدايى داش
يا سنگواره ها و نمونه هاى ابتدايى ناقص و به جامانده مورد بازشناسى قرار مى گيرند، اما 
ــارگاد» به عنوان نمونه اى ارزشمند و آغازين به شكلى  در خصوص باغ ايرانى، «باغ پاس

منطبق بر نمونه هزاران سال قبل موجود است.

فرضيه 
ــال و بدون هيچ گونه تغييرى در اقليم  ــه اوليه باغ ايرانى بعد از چندين هزار س  نطف

اصلى زادگاه خود به شكل اوليه به حيات خود ادامه مى دهد.

الگوى چهار قسمتى 
همان گونه كه عنوان شد آنچه به عنوان كهن الگوى باغ ايرانى قلمداد شده، نمى تواند 
ــتند در دوره هخامنشيان بازشناسى شود.  ــخص و بر اساس مدارك مس به شكلى مش
ــارگاد  ــت، ولى در پاس اگرچه محورى ترين عنصر الگوى مذكور، حوض مركزى آن اس
ــوض مركزى مطابق با اين الگو  ــتناد نمى توان ح به عنوان قديمى ترين نمونه مورد اس
ــتروناخ» درتجديد نظر خود از ارزيابى باغچه مركزى به  ــاهده نمود، هرچند «اس را مش
احتمال چهار قسمتى بودن آن اشاره مى كند (استروناخ،1371 :60)، ولى اين به معناى 
ــتروناخ مبنى بر  ــت. فرضيات اس وجود حوضى مركزى و خيابان هاى مرتبط با آن نيس
وجود يك حوض در خارج باغ به عنوان منبع آب را مى توان به عنوان دليلى بر اين مدعا 
ــتناد كرد حوض هاى كوچك  ــوان كرد (تصوير2). تنها موردى كه مى توان به آن اس عن
فرعى است كه به نظر وى احتماالً كاركرد ته نشين كردن رسوبات را برعهده داشته  است 
(Moynihan,1980:16). با توجه به منابع موجود به نظر مى رسد كه حوض منطبق بر 

ــانيان با قطعيت  الگوى مرجع و به عنوان عنصر مركزى باغ تنها مى تواند در دوره ساس
ــتناد قرارگيرد، در دوره هاى قبلى و حداقل در منابع قابل دسترس،  ــترى مورد اس بيش

نمونه هاى قابل استنادى در اين خصوص وجود ندارد (مسعودى، 1388: 54).
بر اساس مستندات، وجه ديگر قابل بازشناسى در دوره هخامنشيان، نظم و ترتيب درختان 
(Moynihan,1980: 21)  و اين  ــاره قرارگرفته ــت كه توسط مورخين يونانى نيز مورد اش اس
مسئله درحقيقت مابه ازاى شفافى از نظام مبتنى بر آبيارى است. به عنوان مثال مى توان به 
ــرو اشاره كرد كه طرح نقش برجسته آنان در تزئينات سنگى تخت جمشيد  درختان س
ــكلى  ــت كه اين درختان را به لحاظ ش بيش از هرچيز بيانگر نظم و ترتيب دقيقى اس
ــت كه اين نظم و ترتيب تبلور نظام  از ديگر درختان متمايز مى كند. نكته مهم اين اس

ــيه جوى آب است كه محلى  ــت درختان در حاش ــاورزى مبتنى بر آبيارى و كاش كش
مناسب براى كاشت درختان سايه دار به حساب مى آمد. 

در نهايت بايد به قديمى ترين وجه مرتبط با باغ ايرانى اشاره كرد يعنى واژه پرديس 
كه ريشه آن در واژه «پائيرا دائيزا» به معناى ديوار پيرامون آن است كه خود بر محصور 
: جستجو تحت عنوان واژه پرديس). محصور  ــرده دهخدا بودن آن داللت دارد (لوح فش
ــات و  ــت كه در قديمى ترين گزارش ــودن و نظم درختان را مى توان از عناصرى دانس ب
ــتندات مرتبط با باغ ايرانى قابل پيگيرى بوده و بر الگوى چهارباغ با حوض مركزى  مس
ــت. به اين ترتيب دو وجه نظم و ترتيب درختان و محصور بودن باغ را  ــته  اس تقدم داش

مى توان عناصر مقدم بر الگوى موسوم به چهار باغ دانست.

الگوى كاركردى به عنوان نطفه اوليه باغ ايرانى 
در دومين مرحله از اين بحث به الگويى مى پردازيم كه هنوز هم به شكلى گسترده در 
اقليم اصلى زادگاه باغ ايرانى وجود داشته و داراى كاركرد است. اين الگو تلفيقى از دبى 
كم آب از يكسو و از سوى ديگر نظام مبتنى بر آبيارى است. دبى كم نمى تواند آب مورد 
نياز باغچه هايى را كه درختان و گياهان داخل آن بايد به صورت غرقابى آبيارى شوند، 
تأمين نمايد. به همين دليل آب در منبعى ذخيره شده و بعد از پرشدن، اين منبع تخليه 

شده و با دبى مناسب به مصرف آبيارى باغچه ها و كرت ها مى رسد. 
در شكل 1 جوى هاى آب جدا از بخش داخل باغـچه ها شامل دو جوى است؛ جوى 
ــت.  ــمه يا مظهر و منبع آب و جوى دوم بين منبع آب و باغچه ها بوده اس اول بين چش
معموالً جوى اول صرفاً رابط بين مظهر و منبع آب بوده و سعى مى شده كمترين طول را 
داشته باشد؛ به گونه اى كه در مقايسه با جوى دوم طول چندانى ندارد. طول جوى دوم 

تابع دبى آب و فاصله كرت ها و باغچه ها از منبع بوده (به تبع آن مساحت آنها) است.
ــوند: اول، درختان  ــكل 2 طبقه بندى ش ــه گروه، مطابق ش ــان مى توانند در س  گياه
ــه هاى خاص خود، در مجاورت جريان دائم آب حتى با دبى  ــايه دار كه به دليل ريش س
كم، امكان مناسب تر براى رشد را داشته و به همين دليل در حاشيه منبع آب و جويى 
ــوند. بايد توجه داشت كه در  ــاهده مى ش كه اين منبع را به باغچه ها وصل  مى كند، مش
نمونه هاى بزرگ تر اين الگو درختان سايه دار به حاشيه باغچه ها نيز تسرى پيدا مى كنند. 
در طول مسير وجود اين قبيل درختـان با توجه به فاصله مظهر آب تا منبع كه معموالً 
ــت. درمرحله دوم مى توان به عناصرى مانند گل و  ــت، چندان چشمگير نيس زياد نيس
سبزه اشاره كرد كه به دليل شرايط مناسب تر در حاشيه منبع آب و بعضاً مسير جوى 
ــوم نيز بخش هايى كه در باغچه ها با  ــد دارند. س آب خصوصاً مظهر تا منبع امكان رش
سيستم غرقابى آبيارى مى شود؛ مانند درختان ميوه با ريشه گسترده و يا گياهان داخل 

كرت بندى. 
به عبارت ديگر، پنج بخش اصلى را مى توان براى سيستم آبيارى در باغ ايرانى درنظر 

گرفت (تصوير3):
ــت آب بسيار كمى  ــرايط اقليمى ممكن اس ــمة آب كه با توجه به ش - مظهر يا چش

داشته باشد (تصوير3).
ــاندن ميزان  - جوى آب، حدفاصل مظهر تا منبع آب كه معموالً براى به حداقل رس

كاهش آب به دليل تبخير يا نشت به كار مى رود.
ــمه در نظر گرفته شده و حجم آن تابع دبى  - منبع كه در كمترين فاصله با سرچش

آب چشمه است (تصوير 4 ).
- جوى آب، حدفاصل منبع تا كرت ها (تصاوير5 و6).

- مسيرهاى آبيارى كه براساس نوع خاك و گياهان كاشته شده، پوشش گياهى در 
دوره زمانى مشخصى را غرقاب مى كند (تصوير7).

زمان   تطور الگوى كاركردى در گذر
ــتم فوق على رغم گذشت هزاران سال از شكل گيرى، هنوز نيز به كاركرد خود  سيس
ــاى مختلف تاريخى با عناصر برآمده از فرهنگ  ــد در دوره ه ادامه داده و به نظر مى رس
ــاً در يك الگوى كلى قرار  ــاى مختلفى از باغ ايرانى كه عمدت ــم آميخته و نمونه ه در ه
ــاره شد، پاسارگاد فاقد حوض  ــت. چنانكه در بخش اول اش ــكل داده اس گرفته اند، را ش
ــت. به همين دليل در دوره هاى بعد منبع آب به  مركزى مطابق الگوى مرجع بوده اس
شكلى تيره و به صورت حوض، استحاله يافته و به درون باغ منتقل مى شود. مظهر نيز 

تصوير7 : عبور مسير جوى آب 
از درون كـرت بنـدى و درختان 
حاشـيه آن. روستاى  بيدوئيه – 

كرمان.   عكس :  نگارنده.

 شماره12، دي و بهمن89
12



تصوير2 : پالن و پرسـپكتيو 
اصلـى،  حيـاط  پاسـارگاد، 
مأخـذ:  قصـر.  و  كوشـك ها 

مسعودى، 1388.  

شكل 1 : سيسـتم كشاورزى 
در اكثر نقـاط مرتبط با  اقليم 
زادگاه باغ ايرانى ، و حوزه هاى 

پنج گانه آن. مأخذ: نگارنده.

شكل2 :  گونه هاى گياهان در 
و تيپ هاى  الگوى كاركـردى 

سه گانه آن. مأخذ: نگارنده.

الگـوى  در  آب   : شـكل3 
كاركردى و تيپ هاى پنج گانه 

آن. مأخذ: نگارنده.
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منبع آب

چشمه آب
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به شكل تيره در فواره  ها بازنمايى شده و وجهى اسطوره  اى به خود مى گيرد. درنهايت با 
همين رويكرد است كه در الگوى مرجع از چهار سمت حوض، چهار جوى آب به چهار 
ــرف باغ حركت مى كند؛ جوى هايى كه آب را از منبع تا باغچه ها هدايت كرده و در  ط
حاشيه آنها درختان سايه دار (سرو و چنار) كاشته مى شوند. زير درختان سايه دار و در 
شرايط مطلوب، مرتبط با رطوبت نسبى باالتر، محلى براى كاشت گل و گياه بوده و به 
نظر مى رسد اين عنصر نيز استحاله  اى از سبزه و گل حاشيه منبع آب باشد كه به شكلى 
تيره در باغ ايرانى ايفاى نقش مى كند. در نهايت بايد اشاره كرد تنها عنصرى كه حتى 
ــطوره اى) تفاوتى با قبل نكرده، همانا هندسه  در الگوى مرجع  (على رغم جنبه هاى اس
ــتم آبيارى بوده و اين تنها وجهى است كه معيارى براى تمييز  ــفاف برآمده از سيس ش
باغ هاى اصيل ايرانى و باغ هاى گرته بردارى شده از آنها در ديگر اقليم ها به حساب مى آيد.

 در سيستم فوق كه هنوز هم به شكلى چند هزارساله وجود دارد مى توان دو بخش 
را از يكديگر متمايز كرد؛ بخشى كه تنها به عنوان يك زير ساخت عمل مى نمايد (يعنى 
سيستم كاركردى از مظهر تا باغچه ها) و بخش باغچه ها كه وجه اقتصادى سيستم را 
تشكيل مى دهد. در تمامى نمونه هاى مرتبط با باغ ايرانى اين دو بخش در تعامل با يكديگر 
بوده و بسته به مقياس باغ، تناسبات آنها متفاوت مى شود. بخش اول همان سيماى اصلى 
و تشريفاتى باغ را تشكيل مى دهد و باغچه ها و كرت بندى نيز عالوه بر جنبه اقتصادى، 
ــبز ايفاى نقش مى كنند. ــبى و ايجاد يك پس زمينه س در رابطه با افزايش رطوبت نس

نتيجه گيري 

ــكلى دقيقاً منطبق با شكل اوليه و درطول  يكى از موارد معدودى كه كهن الگو به ش
هزاران سال حفظ شده، منشأ آغازين و الگوى كاركردى باغ ايرانى است. اين الگو قبل 
ــته و هنوز نيز به حيات  ــود، وجود داش ــناخته  ش از آنكه به عنوان الگوى باغ ايرانى ش
ــد، اين نطفه آغازين، در مقايسه با  ــتر عنوان ش خود ادامه مى دهد. همان گونه كه پيش
مفاهيم اسطوره اى دگرگونى زيادى يافته است. اين دگرگونى ها در دو وجه تيره و شفاف 
ــى است. وجه شفاف آن هندسه ساختارى مرتبط با كشاورزى مبتنى بر  قابل بازشناس
آبيارى بوده و وجه تيره ـ و تا حدودى با كاركرد اسطوره اى ـ   نيز در فواره، تقسيم بندى 
ــده است. حاشيه  ــايه دار و..... در طول زمان به آن منضم ش ــمتى، درختان س چهارقس
منبع آب با توجه به رطوبت نسبى باالتر و سايه درختان مجاور آن مطلوب ترين بخش 
ــت كه معموالً در حاشيه آن اطراق مى شود. همان گونه كه  ــكيل داده و جايى اس را تش
عنوان شد اين عنصر در طول زمان به داخل باغ ايرانى منتقل شده و به عنوان قلب آن 

محورى ترين نقش را پيدا كرده است  
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درختان حاشـيه آن. روستاى  
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The system of irrigation as well as 
regular planting and being enclosed 
are the attributes of the Persian garden 
which can be highlighted as the first 
priorities in the creation of the Chahar-
bagh gardens with a central pound. 

نوع سيسـتم آبيارى در باغ ايرانى، نظم و ترتيب 
درختـان و محصور بـودن باغ را مى تـوان ازعناصر 

مقدم بر الگوى چهارباغ با حوض مركزى دانست.
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