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چکیده | پراکندگی آثار بر جای مانده در دشــت پاسارگاد، شناسایی و درک 
این مجموعه را به عنوان اولین پایتخت هخامنشــیان دشوار می کند. یافته های 
باستان شناســی عمدتاً بــر اجزاء و بناها متمرکز بوده و ســاختاری کلی ارائه 

نمی دهند.
تحقیق حاضر در گام نخســت با بررســی اســناد تاریخی در کنار یافته های 
اخیر باستان شناســی سعی در اثبات وجود باغ به عنوان عامل پیونددهنده در 
محوطه پاسارگاد دارد. در گام دوم با تحلیل عناصر برجامانده مبتنی بر برخی 
ســنت های منظره پردازی ایرانی همچون وجــود محور اصلی و تقارن درصدد 

یافتن هندسه باغ و الگوی حاکم برآن برآمده است.
نتایج این بررســی نشــان  می دهد که کلیه بناهای دشــت پاسارگاد در یک 
ســاختار منظم فضایی احداث شــده اند و باغی وســیع بر کلیه عناصر احاطه 
داشــته است. »باغ شــاهی« تنها بخش کوچکی از این مجموعه وسیع بوده و 
در واقع به نظر می رســد که نخستین مرکز حکومتی-آیینی هخامنشیان یک 

باغشهر با ساختاری منظم و یکپارچه بوده است.
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مقدمه | محوطه پاســارگاد که دربردارنده نخستین آثار تمدن 
هخامنشــی است با ابهامات متعددی در کلیت مجموعه مواجه 
است. سه عامل اصلی شامل: وسعت محوطه، پراکندگی آثار به 
جامانده و تخریب بیش از حد آثار، شناســایی ساختار مجموعه 
را دشــوار می کند. تحقیقات ۱۵0 سال اخیر بر روی پاسارگاد، 
غالباً متمرکز بر تک بناها و شناسایی اجزا بوده است. به همین 
دلیل اکنون قطعاتی از یک پازل بزرگ در دست است اما نحوه 
ارتباط این قطعات چندان روشــن نیســت. آیا پاســارگاد یک 
مجموعه منســجم و یکپارچه بوده اســت؟ با توجه به پایتخت 
بودن پاسارگاد، حدفاصل آثار پراکنده کنونی چه چیزی وجود 
داشته؟ چگونه ساختاری، بناها و اجزای موجود را به هم پیوند 

می دهد؟
چنانچه پاسارگاد را یک شهر تصور کنیم، آن گاه انتظار می رود 
که حدفاصــل آثار موجود، بناهای کالبــدی دیگری نیز وجود 
داشته باشد که به دالیلی همچون عدم استحکام الزم یا جنس 

متفاوت مصالح سریع تر تخریب شده و از بین رفته اند.
توصیفات تاریخی از پاسارگاد و همچنین اسناد باستان شناسی 
ادعای فــوق را تأیید نمی کند. پس چگونه می توان قطعات این 
پازل را کنار هم قرار داد و به یک مجموعه یکپارچه دست یافت؟

برای پاسخ به سوال فوق، دو فرضیه مطرح می شود:
فرضیه نخســت: باغ عامل پیوســتگی اجزای پراکنده در در 
دشت پاسارگاد است. بنابراین پاسارگاد به یک باغشهر شبیه تر 

است تا یک شهر متعارف.
فرضیــه دوم: بــاغ مذکور دارای ســاختار هندســی منظم با 
محورهای طولی و عرضی عمود برهم است که جانمایی بناها، 

مسیرها و کانال آب از این الگو تبعیت می کند.
پیش از ورود به بحث ممکن اســت این پرســش مطرح شود 
که آیا اساســاً این آثار پراکنده بایــد از یک نظم کلی پیروی 
کنند؟ در پاســخ بایــد گفت که الزاماً چنین نیســت، اما اگر 
بتوان به نظمی منطقی بین بناها و باغ شاهی دست یافت این 
واقعیت نمی تواند اتفاقی و برحســب تصادف باشد. لذا یافتن 
ساختاری نظام مند نشان خواهد داد که طرح اندازی و احداث 

این مجموعه دارای یک الگوی کلی )مسترپالن( بوده است.

توصیف وضع موجود
جلگه پاســارگاد حدود 20 کیلومتــر درازا و ۱۵ کیلومتر پهنا 
دارد، در عهد باســتاني پر درخت و سبز و خرم بوده و باغ هاي 
شاهي توسط جویبارها و آب نماهایي سنگي آبیاري مي گردید. 
بنابر نظر مورخینی همچون گزنفون  و استرابو کاخ ها و آرامگاه 
کوروش بزرگ در میان انبوه درختان این باغ بوده اســت. در 
جلو کاخ ها آب نماهای ســنگي و بســیار ظریــف و زیبائي با 
حوضچه هاي ســنگي احداث نموده بودند که تعدادي از آن ها 
در خالل کاوش های باستان شناسی یافت شده است )مهربانی، 

 .)6 :۱۳۹۱
تعداد این کاخ ها آنچه تاکنون آثارشان از زیر خاک بیرون آمده، 
چهــار کاخ )2 کاخ و 2 غرفه( اســت که یکي کاخ اختصاصي 
و دیگري کاخ بار و پذیرایي نامیده شده اســت. در منتهی الیه 
شــمالي جلگه، حصار عظیم سنگي ای مشابه دیوار غربي صفه 
تخت جمشــید دیده مي شود، که پایه هاي کاخ و تخت بزرگي 
را تشکیل مي داده، این صفه بر تمام جلگه مسلط و چشم انداز 
وسیع و جـــالبي دارد )سامي، ۱۳۵0: 8(. در زمین هاي غربي 
و جنوب غربي تپه هاي کوچکــی مربوط به هزاره هاي پیش از 
میالد موجود است که از درون آن ها اشیاء ماقبل تاریخ بیرون 
آمده اســت و مي نمایاند که هزاران سال پیش از آنکه پایتخت 
دوران هخامنشي گردد، بواسطه آب فراوان و زمین هاي پرباري 
که داشته، مسکن طوائف و قبایلي بوده و مردمـــاني در آن ها 

تصویر۱ : حریم  پاسارگاد و آثار به جا مانده.

.Baucharlat, 2014 : مأخذ 
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.)۱۹2 : ۱۳۴۱
- آریستوبولوس، درباره شرح آرامگاه کوروش چنین مي نویسد: 
»آرامگاه مؤسس سلسله شاهان پارس در وسط یکي از باغ هاي 
شاهي واقع است که در آن آب جاري است. درختان زیاد، سبزه 
و چمن آن را احاطه کرده اســت، این مقبره به شکل برج مربع 
کم ارتفاعي اســت که درختان کهن بر آن ســایه انداخته اند« 

)سرفراز، ۱۳8۱ : ۱20(.
- نویسندگان کالســیک بر وفور درختان غرس شده در داخل 
فضاي مقبره تأکید کرده اند. آریســتوبولوس، که آریانوس از او 
نقل قول کرده است )کتاب 6، فصل 2۹، بند ۴( تصریح می کند 
که مقبره »در پردیس سلطنتي« قرارداشت و »بیشه زار مقدسي 
که تمامي آن آبیاري مي شد و شامل انواع درختان و چمن زاري 

پرپشت بود آن را احاطه کرده بود« )مهربانی، ۱۳۹۱ : 6(.
- »اســترابو« نیز در بخش اول روایت خود از »آریستوبولوس« 
پیروي کرده اســت: »... و در آنجا او )اسکندر( آرامگاه کوروش 
را در یک پردیس )باغ ســلطنتي( دید، برجي نه چندان بزرگ، 
پنهان در انبوه درختان، بخش هاي پاییني آن برجسته و بخش 
باالیي آن زیارتگاهي مســقف با ورودي بسیار باریک است«. در 
اینجا آریستوبولوس مي گوید که وارد آرامگاه شده است. » ... و 
او دید که در آنجا یک تخت زرین و میزي با ســاغرها و تابوتي 
زرین...« »اســترابو« ادامه مي دهد که »آریستوبولوس« کتیبه 
آرامــگاه را از روي حافظه چنین گزارش مي کند : »اي مرد من 
کوروش هستم، کسي که شاهنشاهي پارسیان را به وجود آورد 
و پادشــاه آسیا بود، در این زمان بر من رشک مبر« )استروناخ، 

.)۴۵ : ۱۳7۹
روایت های تاریخی بر وجود باغی وسیع پیرامون آرامگاه کوروش 
و بناهای دیگر مجموعه صحــه می گذارند اما اینکه این باغ )یا 
باغ ها( چه اندازه با شــکوه و شگفت انگیز بوده محل تأمل است. 
بنابراین »وجود باغ« را می توان قطعی پنداشت اما چگونگی آن 

را باید در اسناد باستان شناسی جستجو کرد.

- فقــدان بناهای کالبدی متعدد و گســترده در اســناد 
باستان شناسی :

یافته های باستان شناســی در محوطه پاسارگاد، شامل بناهای 
متنوعی اســت که در دشت پراکنده شــده اند. عناصر شاخص 
مربوط به دوره هخامنشــی  شــامل چند کاخ )یا غرفه(، یک 
دروازه، دو مقبره، آثار یــک معبد یا قربانگاه و جوی های آب و 
یک پل است. این آثار در خالل کاوش هایی که طی چند مرحله 

می زیسته اند )شهبازي، ۱۳7۹: ۱۹0(.
اجــزای کنونی محوطه پاســارگاد شــامل تــل تخت )تخت 
ســلیمان(، کاخ اختصاصیP، کاخ بارعــام S، مقبره کوروش، 
مقبره منتســب به کمبوجیه )زندان ســلیمان(، آثار یک پل، 
کانال آب، دروازه R، غرفه های A و B، باغ شاهی و جوی های 
Bauchar- )سنگی، محوطه قربان گاه و بقایای یک حصار است 

lat, 2014( )تصویر۱(.

چرا باید به دنبال یک باغ منظم  محاط بر آثار معماری 
باشیم؟

از یک سو روایت های تاریخی حاکی از آن است که باغ های انبوهی در 
پاسارگاد وجود داشته و محدود به باغ شاهی )۵ درصد کل مجموعه( 
نمی شده است. از ســوی دیگر تحقیقات متأخر باستان شناسی 
نشان می دهد که در پاسارگاد با یک باغ اختصاصی )باغ شاهی( 
در درون مجموعه مواجه نیســتیم بلکه برعکس، این ســایت 
هخامنشی، یک مجموعه سکونتگاهی، حکومتی- آیینی وسیع 
است که توسط باغ هایی احاطه شده است. هرچند اطالق عنوان 
»باغشــهر« برای چنین مجموعه ای دشــوار می نماید اما این 
ترکیب بندی، نزدیک ترین الگو به باغشهرهایی است که امروزه 

می شناسیم.

- اسناد تاریخی که به باغی وسیع در پاسارگاد اشاره دارند :
مهم ترین منابع تاریخی که به دوره هخامنشیان و زمان احداث 
پاسارگاد نزدیک بوده است، متونی است که توسط »ِگزنفون۱« 
و »اِســترابو2« نگاشته شده و می تواند مبنای اطالعات ما از آن 
دوران باشد. استرابو برخی مطالب خود را از »آریستوبولوس۳« 
)مورخ همراه اسکندر مقدونی( نقل می کند و گزنفون نیز که در 
دربار هخامنشی صاحب منصب بوده و از نزدیک وقایع را روایت 

کرده است.
بخشی از توصیفاتی که در کتب تاریخی از پاسارگاد وجود دارد 

چنین است:
- »علی ســامی« در کتاب خود داســتانی از »لیزاندر« سردار 
اسپارتي و کوروش صغیر برادر اردشیر دوم فرمانفرماي آسیاي 
صغیر نقل می کند:  ســردار نامبرده، کــوروش صغیر را در باغ 
بــزرگ زیبایي که درختان آن منظــم و یک اندازه بوده مالقات 
کرد و به وي گفت : »من در حیرتم از زیبایي باغ، ولي بیشــتر 
از کســي که طراحي این باغ را نموده و این درخت ها را موزون 
کاشــته، کوروش گفت تمام این کارها را خودم کردم« )سامي، 
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و حدود ۵0 سال به طول انجامید به دست آمده است.
آخرین گزارش مفصلی که ســایر تحقیقات و کاوش های پیش 
از خود را نیز گردآوری کرده است مربوط به »دیوید استروناخ« 
اســت که تحقیقات جامعی را بر روی محوطه پاســارگاد انجام 

داده است.
متأخرتریــن پژوهش های باستان شناســی مربــوط به هیئت 
تحقیقاتی دانشگاه لیون فرانسه است که طی چند فصل کاوش 
در بیــن ســال های ۱۹۹۹ تا 20۱۵ میــالدی صورت گرفت. 
مهم ترین یافته های این هیئت مبتنی بر تصاویر ژئومغناطیس 
است که از بخش هایی میانی محوطه پاسارگاد تهیه شده است.

 تحقیقات این گروه نکات تازه ای را در خصوص بناها، جوی های 
آب و یک ســد احتمالی در تنگ بوالغی آشــکار ساخت. البته 
تصاویــر تهیه شــده تنها بخش هایی محــدود از محوطه را در 
برمی گیرد اما الیه جدیدی از ساختار فضایی محوطه پاسارگاد 

را نمایان سازد )تصویر2(.

فارغ از گزارش های متأخر هیئت فرانســوی، برخی از مهم ترین 
گزاره هایی که در یافته های باستان شناسی از ابتدای تحقیق بر 
روی این محوطه موجود است و به »باغ شاهی« و یا »مجموعه 

باغ های پاسارگاد« اشاره شده، به شرح زیر است :
- »هرتســفلد۴« معتقد اســت : امتداد مشترک بعضي خطوط 
کوچک که نشانه دیواره و جاده و همچنین آثار موجود مجاري 
آب مي رساند که این محل وسیع را باغ مشجري شبیه باغ هایي 
که ســارگن آشوري شــرح داده و یا شــبیه حدائق معلقه که 
بخت النصر در بابل به شــیوه مادي ها احداث نموده بود احاطه 

مي کرده است )سامي، ۱۳۵0 : ۱۹۹(.
- در جایي دیگر هرتســفلد خاطر نشان مي کند که : » چنین 
مکاني را نمي توان شهر نام گذارد، زیرا بیشتر به مقر و منزل گاه 
چادرنشینان شباهت دارد و گویا همین طور هم بوده است. محل 
دیگري شــبیه به پاسارگاد و لیکن جدیدتر در بین النهرین بود 
که به زبان عربي حضرا خوانده شده و متعلق به قرن اول پیش 

از میالد است« )همان : 200(.
- »بِریان« درباره وجود یک باغ گسترده که محیط بر بناها بوده 
معتقد است کاوش هاي انجام شده در این مکان نشان داده اند که 
باغ، پیرامون همه بناهاي پاســارگاد احداث شده بود و همه بناها 
به باغ مشرف بوده اند. در پاسارگاد »باغي سلطنتي« کشف شده 

تصویر۳ : تحلیل تصاویر ژئومغناطیس به شناسایی مسیرها، کانال آب و جوی های 
احتمالی کمک می کند. 

Benech et al, 20۱2 : مأخذ

تصویر2: تصاویر ژئومغناطیس از محوطه پاسارگاد : این تصاویر الیه های پنهان ساختار 
پاسارگاد و آثار درون آن را ارائه می کند.

Benech et al, 20۱2 : مأخذ

ویژه باغ ایــــرانی



زمستان 70۱۳۹۴ شماره ۳۳

- سنت باغسازی و منظره پردازی ایرانی
برخی از ســنت هایی کــه امروزه نیز در باغســازی ایران دیده 
می شــود ریشــه در باغ های تاریخی و به عبارت بهتر ریشه در 
الگوهای اولیه دارد. از این سنت ها می توان به چشم انداز بیکران، 
حضور آب، تنوع فضایی، هندسه راست گوشه،  ایوان گسترده که 
رو به منظره ای دلپذیر دارد، یک محور اصلی در باغ، تقسیمات 
شطرنجی، استقرار کوشک )یا کوشک ها( در راستای محورهای 

باغ و تأکید بر آن اشاره کرد )منصوری، ۱۳8۴ : 62(.
اگر این ســنت ها در باغ های تاریخی به طور متناوب تکرار شده 
اســت بنابراین می توان اســتنباط کرد که در مجموعه باغ های 
پاســارگاد نیز باید شاهد رعایت این معیارها باشیم. بنابراین در 
ایــن تحقیق، در مواجه با آثار باقی مانده در پاســارگاد باید به 
دنبال علل اســتقرار، جهت گیری و  تحلیل دید و منظر بناهای 

برجای مانده بود.
به عنوان مثال ایوان های کاخ های پاسارگاد باید رو به باغی بوده  
و یا بناهای مهم در راستای محور اصلی باغ استقرار داشته باشند. 
همچنین وجود یک هندســه شطرنجی )یا محورهایی عمود بر 
هــم( در کل مجموعه، دور از انتظار نیســت. با این پیش فرض 
اکنون به تحلیل دوباره کاخ ها، مقابر، جوی های آب و سایر بناها 

می توان پرداخت.
سنت های منظره پردازی مورد انتظار در ساختار پاسارگاد شامل 
وجود محور )یا محورهای( اصلــی، وجود تقارن، ایجاد توالی و 

تکرار و نهایتاً وجود یک نقطه عطف در محوطه است. 

در جستجوی محورهای بصری/عملکردی در پاسارگاد 
چنانچه ارتباط بصری و عملکردی اجزای برجامانده در دشــت 
پاســارگاد با یکدیگر بررســی و تحلیل گردد به ساختار منظم و 
دقیقی دست خواهیم یافت که احتماالً باغ های پاسارگاد و بناهای 

موجود، تابع این ساختار بوده اند.
بی تردید، محور در باغ ایرانی نقشی کلیدی دارد و در نمونه های 
تاریخی این ویژگی کمابیش وجود داشــته است لذا در مجموعه 
پاســارگاد نیز بایــد به دنبال محور یــا محورهایی بود که نقش 

استخوان بندی مجموعه را ایفا می کنند.
در صورتی که چنین محورهایی وجود داشــته باشــد، باید در 
رابطه ای هماهنگ با درهای کاخ اختصاصــی و بارعام، غرفه ها، 
دروازه R، مقبره کوروش، تل تخت و باغ شــاهی باشد. چنانچه 
راستای هر یک از این عناصر را ترسیم کنیم، به رابطه معناداری 
بین ورودی تل تخت با باغ شاهی و مقبره کوروش پی می بریم که 

است که با نهرهایي با بستر سنگي آبیاري مي شد و آبگیرهایي که 
رود »پلوار« به آن ها مي ریخت، در گله به گله آن مي درخشــید. 
این رود دشت را مشروب مي کرد )بریان، ۱۳8۱ : ۱۳۳(. تردیدي 
نیســت که طرح هاي اولیه این باغ ها حتي اگر در زمان داریوش 
تکمیل و در طي دوره هخامنشــي به دقت اجرا شــده باشند در 

دوران کوروش تهیه شده است. 
- »ســامی« که خود تحقیات ۵ ساله ای را در محوطه پاسارگاد 
انجام داده اســت اعتقاد دارد که : »کاخ هاي شاهي پاسارگاد در 
میان باغ و انبوه درختان قرار داشــته است. وجود آب فراوان و 
چشمه ســارها در این جلگه ها مؤید این نظریه است. در خالل 
کاوش ها چند رشــته جدول سنگي که به طرز جالب و منظمي 
از ســنگ سفید بین دو کاخ کشیده شــده و در زیر زمین هاي 
زراعتــي پنهان مانده بودند، که نمودار ظرافت و ســلیقه عالي 
ســازندگان آن است،کشف شــد. این آب نماها به طوري که از 
نتیجه کاوش ها اســتنباط گردید بیش از اینها بوده و در تمام 
صفحات جلگه و اطراف کاخ ها امتداد داشــته اســت.« )سامي، 
۱۳۵0: ۱۴6(. متأسفانه »سامی« این فرصت را پیدا نکرد که به 
کاوش های خود ادامه دهد و تنها بخشــی از آب نماهای سنگی 

را از خاک بیرون آورد.
- استروناخ درباره انگیزه شکل گیري باغ هاي پاسارگاد مي گوید 
: »به زبان دیگر کوروش نمي خواســت یک بخش تکمیلي را به 
کاخ بارعام خود الحاق کند، بلکه ساختار چشمگیرتري را در نظر 
داشت : یک کوشک بزرگ در رابطه اي تنگاتنگ با باغ سلطنتي 

همجوار آن.« )استروناخ، ۱۳7۹ : ۱۴۳(.
- کاخ هاي کوروش با ویژگي جدید در معماري چهارنمایي خود، 
به عنوان ساختارهایي با چشم انداز باز و گشوده طراحي شده بودند. 
این بناها دیدی گسترده از تمامي جهات داشته و باغ هاي بزرگي 
اطراف آن ها را احاطه کرده بود. شواهد موجود نشان مي دهد که 
در حقیقت هر کاخ در شکوه ایوان هاي ستون دار پرسایه و عمیق 
خود در نگاه نخست در میان انبوه درختان، باغچه ها و چمن زارها 

دیده مي شده است )همان : ۱۵6(.
با توجه به گزاره های فوق که ماحصل تحقیقات باستان شناسی 
است، حدفاصل بناهای کالبدی موجود در پاسارگاد احتماالً باغی 
وســیع وجود داشته است. تصاویر ژئومغناطیس نیز شاهدی بر 
این مدعاست. به عالوه، از این تصاویر می توان ردپای جوی های 
آب و کانال را شناسایی کرد که به درک بهتر ساختار مجموعه 

کمک می کند )تصویر۳(. 
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تصویر7 : آخرین یافته های باستانشناسی توسط هیئت فرانسوی حاکی از وجود 
محورهایی است که بناها را با یکدیگر پیوند می دهد.

.Benech et al, 2012 : مأخذ

حاکی از آن اســت که محور باغ شاهی دقیقاً در راستای محوری 
اســت که از ورودی تل تخت تا مقبره کوروش ترســیم می شود 

)تصویر۴(.
در ادامه می توان محورهای عمودی و افقی ســایر بناهای موجود 
را نیز ترســیم کرد. فاصله دقیق و تناســباتی که میان برخی از 
این محورها مشاهده می شــود، قطعاً اتفاقی نیست و از کنارهم 
گذاشــتن آن ها می توان به هندسه ای هماهنگ دست یافت که 

بخش عمده ای از ساختار باغ های پاسارگاد را آشکار می کند.

تقارن، تکرار و نقطه عطف
اگر ایده تقارن و تکرار را در خصوص این تناسبات صادق بدانیم 
و نسبت های بدست آمده، بصورت قرینه تکرار شود آنگاه محوطه 
پاســارگاد شامل یک شبکه شطرنجی اســت که محورهای این 
شبکه منطبق با بازشــوهای کاخ ها، راستای معابر و آکس اصلی 
باغ شــاهی اســت. به این ترتیب، در مقیاس کالن شاهد نظمی 
کلی خواهیم بود که تمامی اجزاء در جانمایی از این الگو تبعیت 

می کنند )تصاویر۵ و 6(.
از سوی دیگر مقبره کوروش را می توان به عنوان نقطه عطف این 
ساختار در نظر گرفت. بنابراین محور اصلی پاسارگاد احتماالً باید 

به مقبره کوروش منتهی شود.

تصویر۴ : محور شمال شرقی به جنوب غربی دقیقا از ورودی کاخ مستقر بر تل تخت 
آغاز می شود و پس از عبور از محور باغ شاهی به مقبره کوروش می رسد.

مأخذ : مهربانی، ۱۳۹۱. 

تصویر۵ : ترسیم محورهای آثار موجود، نشان دهنده نوعی تکرار و تقارن است که ظاهراً 
در کل مجموعه بسط یافته است.

مأخذ : مهربانی، ۱۳۹۱. 

تصویر6 : از بسط هندسه حاکم بر باغ شاهی و تکرار آن می توان به یک ساختار کلی 
دست یافت که مقبره کوروش در یک سوی آن و تل تخت در سوی دیگر آن است. باغ 

شاهی در میانه این مجموعه واقع شده است.
مأخذ : مهربانی، ۱۳۹۱.
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تصویر8 : بازآفرینی مجموعه حکومتی- آیینی پاسارگاد.
مأخذ : مهربانی، ۱۳۹۱.

این نظم هندســی تا حدود زیادی گره از معمای رابطه بناها در 
درون محوطه پاســارگاد می گشــاید. در چنین حالتی می توان 
برای پاســارگاد یک طرح کلی ارائــه کرد که همه بناها در باغی 
وسیع استقرار داشته و براساس یک الگوی هندسی راست گوشه 

جانمایی شده بودند.

ساختار احتمالی مجموعه پاسارگاد به عنوان باغشهر
در طرح ارائه شده در این پژوهش، مقبره کوروش در یک سر باغ و 
عمارت تل تخت در سوی دیگر آن واقع شده است. باغ اختصاصی 
و کوشــک ها در میانه باغ قرار گرفته و محورها با بناهای موجود 

تطابق دقیقــی دارند . دروازه R و پلی که اکنون بخشــی از آن 
باقی مانده کاماًل در این هندسه جای گرفته اند و خوانایی مجموعه 
به صورت فوق العاده ای افزایش یافته اســت. از نظر »استقرار در 
هندسه ارائه شده« همه بناها )به جز آثار دوره اسالمی( در تطابق 

کامل با نظم ارائه شده هستند )تصویر7(.
از نظر »جهت گیری«، دو بنا با ســایر عناصر متفاوت هســتند، 
یکی عمارت تل تخت است که استقرار آن بر تپه می تواند توجیه 
چرخش آن نسبت به هندسه اولیه باشد اما بنای دوم که از نظر 
جهت گیری با سایر بناها منطبق نیست آرامگاه کوروش است. جز 
این دو مورد، باقی بناها در جهت گیری با یکدیگر سازگاری دارند. 
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تصویر۹ : ســاختار پیشنهادی برای محوطه پاســارگاد رابطه همه اجزاء موجود را تعریف 
می کند.
مأخذ : نگارنده.
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نتیجه گیری | علت استقرار و چیدمان بناها و آثار به جامانده در 
محوطه پاسارگاد همه چیز می تواند باشد مگر تصادفی و اتفاقی. 
راســتای مقبره کوروش با باغ شاهی و ورودی تل تخت، محور 
اصلی باغ را تعریف می کند. به همین ترتیب محور هم راســتا با 
دروازه R و سایر محورهای حرکتی که فاصله یکسانی از یکدیگر 
دارند در مجموع ســاختار شطرنجی محوطه را شکل می دهند. 
وجود هندسه منظم در باغ شاهی )اختصاصی( و در مقیاس کالن 
در باغ های پیرامون کاخ ها، تبدیل به الگویی شده است که بعدها 

در دوره ساسانی و پس از اسالم شاهد تکامل آن هستیم.

بنابراین پاسارگاد به عنوان پایتخت هخامنشیان در واقع یک باغ 
وسیع است که کاخ ها و بناها در آن استقرار یافته اند. هرچند به 
ســختی می توان این مجموعه را یک شهر نامید و در واقع یک 
مجموعه سکونتگاهی، حکومتی- آیینی است، اما اگر پاسارگاد 
مصداق یک شهر هخامنشی باشد با توجه به نسبت باغ به بناهای 
کالبدی، می توان این مجموعه را یک »باغشــهر هخامنشی« در 
نظر گرفت که الگوهای به کار رفته در آن بعدها در منظره پردازی 

ایرانی تکرار و بازآفرینی شده است )تصاویر 8 و ۹(.
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