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چکیــده | بــاغ ،بخــش مهمــی از زندگــی و معمــاری ایرانیــان بــوده و در ســاختار معمــاری و موجودیــت آنهــا
ســهم شــگرفی داشــته اســت .بــاغ ایرانــی ،از زمــان ســومریان ،معبــد ،قصــر و آتشــکده را احاطــه میکــرده
اســت .بــرای ایرانیــان هــم آب و هــم درخــت قابــل تکریــم بودهانــد ،بــه همیــن دلیــل درختــان در کنــار
جویهــای روان کاشــته میشــدند .تکریــم آب و درخــت بــاغ ایرانــی را میســازد .بــاغ ایرانــی نــه تنهــا جــای
امــن و آرام؛ کــه در عیــن حــال مکانــی اســت بــرای تفکــر یــا مذاکــرات فلســفی .بــاغ ایرانــی فضایــی مقــدس
اســت و لــذا در فضاهایــی کــه بایــد مــورد تقدیــس و تکریــم قــرار بگیرنــد از الگــوی بــاغ ایرانــی اســتفاده
میشــده اســت .باغمزارهــا گون ـهای از باغهــاي ايرانــي هســتند كــه در آنهــا ،پيرامــون يــك مــزار يــا آرامــگاه
يــا يــك بنــاي يادمــان ،بــا الگــوی بــاغ ایرانــی آراســته شــده اســت .در ايــران و بســياري از كشــورهايي كــه
فرهنــگ ايرانــي دارنــد ،نمونــه هــاي بســياري از اينگونــه باغهــا وجــود دارد .آرامــگاه شــیخ احمــد واقــع در
شهرســتان تربــت جــام در میــان باغــی واقــع شــده اســت کــه بــا قدمتی نزدیــک بــه  800ســال ،آرامــگاه مدفن
عــارف نامــی خراســان شیخاالســام احمــد جامــی اســت .بازشناســی درختــان و مســیرهای موجــود در اطــراف
ایــن آرامــگاه ،حاکــی از وجــود پــان بــاغ ایرانــی در ایــن مــکان اســت.

واژگان کلیدی | باغ ایرانی ،باغمقبره ،شیخ احمد جامی ،تربت جام.

مقدمــه | یکــی از دســتاوردهای بــزرگ و شــگفتیهای فرهنگــی
ایــران پدیــدۀ بــاغ ایرانــی اســت کــه حاصــل تعامــل انســان بــا
محیــط اطــراف ،در بــه کارگیــری عناصــر طبیعــی و بــه نظــم
کشــیدن آنهــا اســت .باغهــا ایــن فرصــت را ایجــاد میکردنــد
کــه بتــوان بــه خوبــی از درختهــا حفاظــت کــرده و آب را در
انــدازۀ الزم و بــا مدیریــت بهینــه بــه ســوی درختــان و گیاهــان
هدایــت نمــود .بــاغ ایرانــی بــه کمــک اشــکال منظــم هندســی،
رابــط میــان طبیعــت و دنیــای درونــی تصــور میشــده اســت .بــاغ،
مفهــوم عرفانــی و مذهبــی طبیعــت اســت و نظم جهــان را منعکس
میکنــد .تــا حــدی کــه برخــی بهشــت را الگــوی بــاغ ایرانــی تصور
کردهانــد (پورجعفــر و وثیــق .)1387،بــاغ ایرانــی جــای امــن و آرام
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و درعینحــال مکانــی اســت بــرای تفکــر یــا مداقــه در نعمتهــای
خــدا و حتــی عبــادت؛ تمنــای جاودانگــی در بــاغ ایرانــی تجربــه
میشــده اســت.

بــاغ ايرانــي تركيبــي از فضاهــاي مســتقل و كامــل اســت؛ جــز
فضاهــاي اصلــي بــاغ كــه براســاس محــور اصلــي شــكل گرفتــه،
در نقــاط ديگــر آن فضاهــاي جداگان ـهاي پديــد آمــده اســت كــه
هيــچ يــك باقيمانــده از فضــاي ديگــر نيســت ... .توجــه هنرمنــد
باغســاز بــه تنــوع فضايــي بــدان حد اســت كــه دو فضــاي مشــابه را
جــز در مــواردي كــه طــرح ايجــاب كنــد ،در بــاغ نميتــوان يافــت
(منصــوري.)1384 ،

طــرح بــاغ گســترده از شناختهشــدهترين انــواع باغهــاي ايــران
اســت  ...باغهــای گســترده بــه طــور معمــول در زمينــي وســيع
و مســتطيل شــكل و خــارج از بافــت شــهري متراكــم ســاخته
ميشــدند و كاربريهــاي گوناگونــي از جملــه كاركــرد ســكونتي،

بازشناسی پالن باغ ایرانی در مجموعۀ شیخ احمد جام | وحید حیدرنتاج و زهره صنعتی
حكومتــي ،تلفيقــي يــا باغمــزار داشــتهاند (شــاهچراغي.)1389 ،

در بیــن گونههــای مختلــف بــاغ ،باغكوشــك بهعنــوان يكــي از
مهمتريــن الگوهــاي احــداث مقبــره از ديربــاز مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت کــه مقبــره كــوروش نیــز بــر ايــن اســاس ســاخته
شــده اســت (انصــاري .)1378 ،در باغمــزار تمــام يــا بخشــي از
عرصــه بــه مــزار اختصــاص مييابــد .شــايد بتــوان اظهــار داشــت
كــه توجــه بــه بهشــت و توصيفــي كــه از آن شــده اســت ،در
پيدايــش ايــن نــوع مزارهــا مؤثــر بــوده و بــه ايــن ترتيــب ميتــوان
آن را بازتــاب خواســتۀ افــراد بــراي رفتــن بــه بهشــت دانســت
(كازرونــي.)1387 ،
از باغمزارهــا تحــت عنــوان باغمقبــره ،گوربــاغ و باغآرامــگاه نيــز
نــام بردهانــد .نمون ـهای از آن را در دفــن ســلطان محمــود غزنــوي
در باغــي بــه نــام پيــروزي در غزنيــن در ســال  421هـــ.ق .میتوان
مشــاهده کــرد (شــاهچراغي.)1389 ،

مــزار شــیخ احمــد جامــی ،یکــی از آثــار تاریخــی بــا اهمیــت
ایــران بــه حســاب میآیــد .وجــود ابنیــۀ متعــدد تاریخــی بــا
کاربریهــای مختلــف ،شــاهدی بــر ایــن مدعــا اســت .بخشــي
از فضاهــاي موجــود در مجموعــۀ معمــاري مــزار شــيخ جــام ،بــه
محوطـهاي كــه گســترش آن شــمال غربي-جنــوب شــرقي اســت،
اختصــاص دارد .شــناخت ایــن مجموعــه و بازشناســی پــان بــاغ
ایرانــی در آن میتوانــد دانــش مــا را در زمینــۀ باغمزارهــا در ایــران
توســعه دهــد .حــال ســؤال مقالــه ایــن اســت کــه الگوی فضاســازی
مجموعــۀ شــیخ احمــد جــام چــه بــوده و بــه چــه دالیلــی میتــوان
آن را در گونــۀ باغمــزار از باغهــای ایرانــی قــرار داد؟

فرضیه

بــر اســاس ســوال مطــرح شــده و بــه دنبــال آن بررســیهای
صــورت گرفتــه و مقایســۀ پــان فضاهــا و درختــان کهنســال
موجــود در مجموعــه بــا هندســه و ویژگیهــای بــاغ ایرانــی،
میتــوان اظهــار داشــت کــه مجموعــۀ شــیخ احمــد جامــی در
تربــت جــام یــک بــاغ مــزار ایرانــی اســت کــه پــان آن براســاس
هندســۀ بــاغ ایرانــی ســاماندهی شــده اســت.

هندسۀ باغ ایرانی

بــاغ ايرانــي حاصــل بــه نظــم کشــیدن عناصــر طبیعــی در حالــت
اصیــل خویــش بــا غلبــۀ هندســۀ انسانســاخت در کنــار هــم
اســت .دالیــل متعــددی بــرای نظــم خــاص هندســۀ بــاغ ایرانــی
بیــان شــده اســت ،قداســت فضــای بــاغ در نمونههــای اولیــۀ بــاغ
ایرانــی میتوانــد یکــی از ایــن دالیــل باشــد.
قالــب هندســی بــاغ از تســلط تفکــر هندســی و تقــارن حکایــت
میکنــد .ایــن خــردورزی ریاضــی از دیربــار در معمــاری منظــر

بینالنهریــن و ایــران جــای خــود را بــاز کرده اســت (زاهــد
زاهدانــی .)1376 ،تضــاد بیــن رشــد ارگانیــک درختــان ،بوتههــا و
گلهــا در بــاغ بــا هندســه راســت گوشــۀ بــاغ ،هندســۀ طبیعــت را
نشــان میدهــد و ایــن نســبتها بــه گونـهای اســت کــه بــا نشــان
دادن تســلط عمــدی انســان بــر طبیعــت ،هندســه را در بــاغ نشــان
میدهــد ( .)Laurie, 1986ایــن مطلــب نشــانۀ توجــه بــه انســان
در طرحبندیهــا و نمادپــردازی هندســی آن اســت .هندســۀ
ارگانیــک گیاهــان و اقلیدســی محورهــا ،نشــانۀ هندســۀ حاکــم بــر
عالــم کبیــره و انعکاســی از ذات خداونــد و عدالــت وی در جهــان
اســت ( .)Brookes, 1987نظــام مســتطیل شــکل ،خطــوط عمــود
بــر هــم و محورهــای طوالنــی بــا دیــد عمیــق یکــی از ویژگیهــای
فضاهــای مقــدس اســت .میرچــا الیــاده 1در دودمانشناســی
تقدســی و خاســتگاههایش بــه مــکان مقــدس میپــردازد و یکــی
از مفاهیــم ابتدایــی آن را مــکان نظــم و ســاماندار در برابــر مــکان
غیــر مقدســی کــه فاقــد نظــم و ســامان اســت میدانــد .ایــن نظــم
در برخــی نمونههــای مرتبــط بــا لنداســکیپ بــه صــورت تحمیــل
یــک طرحبنــدی بــا نقشمایــۀ مقــدس بــر محیــط شــکل
میگیــرد (مســعودی.)1388 ،

خطــوط هندســی ویــژۀ آنهــا نوعــی شــکلدهی منظــم بــه
طبیعــت تلقــی شــده اســت .در حالیکــه ایــن خطــوط بــه ویــژه
بــه ســاختارهای عرفانــی و مقــدس جوابگــو بودهانــد (شــاهچراغی،
 .)1389در بــاغ ایرانــی خــط راســت ارجحیــت دارد ،ایــن خــط
را آبهــای هدایــت شــده کــه جریانــی درخشــان را در میــان
درختــان ایجــاد میکننــد تشــکیل میدهنــد و از قرارگرفتــن
منظــم درختــان ســرو و گیاهــان دیگــر؛ بــر ســایه افکنــدن ،صالبت
و دقتــی خــاص بــه بــاغ میدهــد (بمــات.)1369 ،
بــاغ ایرانــی در یــک زمیــن شــیبدار نیــز همــان هندســه را دنبــال
میکنــد ،هندســۀ منظــم و محورهــای مســتقیم بــه صــورت یــک
امــر آیینــی درآمــده اســت« .باغتخــت در شــمال شــیراز بــر هفــت
تــراس متوالــی بنــا شــده اســت کــه در بــاال کوشــک قــرار دارد و
در پاییــن یــک اســتخر بــزرگ بــه نــام دریاچــه کــه جریانهــای
آب جــاری تراسهــا بــدان میریزنــد؛ بــه طــور قطــع یکــی از
زیباتریــن ایــن باغهــا باغــی بــزرگ در اشــرف اســت» (& Pope
 .)Ackerman, 1997: 1434دلیلــی کــه بــه هندســی شــدن بــاغ
میانجامــد بســیار فراتــر از دالیــل اقلیمــی اســت .بــه طوریکــه
باغهــای مختلــف در مناطــق اقلیمــی متفــاوت ،از یــک الگــوی
هندســی پیــروی میکنــد .مداخلــۀ انســان در طبیعــت بــه
صــورت تحمیــل هندســۀ ویــژۀ هنــر ایرانــی (هندســۀ مســتطیلی)
بــه ســاختار محیــط اســت .در راســتای بــرآوردن هــدف و ایجــاد
هندســۀ مســتقیم؛ عــوارض زمیــن ،توپوگرافــی و ســایر موانــع،
بــه ســادگی از میــان برداشــته میشــوند تــا نظــم ویــژۀ بــاغ بــه
دسـتآید و ایــن گونــه نــگاه ،حاصــل ســاماندهی فضاهــای مقــدس
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جســتار
یــا ســاماندهی مــکان بــرای ایجــاد فضاهــای مقــدس اســت.

باغمقبره در فرهنگ ایرانی

بافــت مذهبــي جامعــۀ ايــران و توجــه زيــاد مــردم بــه مقابــر،
عمــ ً
ا آنهــا را بهعنــوان كانــون تجمــع و گــذران اوقــات فراغــت
و عبــادت درآورده اســت .از ايــنرو نمونههــاي متنــوع و جالــب
توجهــي از فضاســازي و طراحــي و آرايــش فضــاي ســبز در ميــان
ايــن مقابــر ديــده ميشــود .دونالــد ويلبــر ( )1348:70در ايــن
مــورد مينويســد« :شــاهرخ (فرزنــد تيمــور -قــرن  )15مالــك
تعــداد زيــادي بــاغ بــود و اجبــاري نداشــت كــه عــدۀ آنهــا را
افزايــش دهــد .مورخــان نوشــتهاند كــه وي بــه پيرايــش و آرايــش
اطــراف زيارتخان ـهاي در گــذرگاه در حومــۀ هــرات ،توجــه زيــادي
مبــذول داشــته اســت .ايــن ســاختمانهاي رنگارنــگ و باشــكوه
هنــوز در سراشــيبي ماليمــي كــه اســتخرها و درختــان كهنســال
كاج آنهــا را پرنقــش ونــگار كــرده ،بــا غــرور بــر پــاي ايســتادهاند و
آرامــش و صفــا بــر ايــن منطقــه حكمفرمايــي ميكنــد» .باغمــزار
نوعــي بــاغ اســت كــه غالبـاً تمــام يــا بخشــي از عرصــۀ آن بــه مــزار
اختصــاص مييافــت .يكــي از قديميتریــن اســناد در دوران پــس
از اســام مربــوط بــه دفــن ســلطان محمــود غزنــوي در باغــي بــه
نــام پيــروزي در غزنيــن در ســال  421ه.ق اســت كــه ســلطان
محمــود بــه آن عالقــه داشــت و دســتور داده بــود كــه وي را در آن
بــاغ بــه خــاك ســپارند (دانشــنامه جهــان اســام.)1373،
نخســتين بــار ،بناهايــي بــا توجــه بــه محوطهســازي اطــراف آن در
دورۀ هخامنشــي بــهعنــوان مقبــرۀ پادشــاهان در پاســارگاد بــراي
كــوروش ســاخته شــد .ايــن مقبــره در ميــان محوطـهاي از باغچهها
و گلــكاري و درختانــي كــه مســيرهاي آن را ترســيم ميكردنــد
قــرار داشــت (حیدرنتــاج .)1389 ،پــس از او پادشــاهان هخامنشــي
در محوط ـهاي بــه نــام نقــش رســتم در كنــار كــوه ،مقابــر خــود
را ســاختند .در دورۀ ساســاني آتشــكدهها و معابــد تقديــس آب،
نمونههــاي قابــل توجــه محوطــه ســازي و باغســازي هســتند.
اوليــن گــروه مســلمانان كه حضــرت محمــد (ص) را سرمشــق خود
ميدانســتند ،بــه شــدت بــا هرگونــه تظاهــر در ســوگواري ،مــرگ
و تدفيــن مخالــف بودنــد .حديثهــا نشــان ميدهــد كــه پيامبــر
اســام ســعي داشــته تــا از هرگونــه عالمــت گــذاري بهويــژه بــر
مــزار خــودش جلوگيــري كنــد .در ابتــدا فراميــن ايشــان محتــرم
شــمرده شــد؛ امــا بــا گذشــت زمانــي كمتــر از يــك نســل مدفــن
پيامبــر عالمتگــذاري و هفتــاد ســال بعــد وليــد اول مســجد بــا
شــكوهي در آنجــا بنــا کــرد (هــادی و قرایــی.)1396 ،
ســاختن مزارهــاي بــا شــكوه و بــزرگ در ايــران از اواخــر قرن ســوم
رايــج شــد .تــا قــرن هفتــم بســياري از مزارهــاي ايــران بــه صــورت
بنــاي منفــرد يــا مجموعــۀ كوچــك بودنــد .امــا از قــرن هفتــم بــه
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بعــد مزارهــا مجموعـهاي متشــكل از مقبــره ،مهمانخانــه ،مســجد،
خانقــاه و ديگــر فضاهــاي مذهبــي و خدماتــي بــود (ســلطانزاده،
 .)1378كهنتريــن آرامــگاه برجــاي مانــده همــان آرامــگاه اميــر
اســماعيل ســاماني در ســمرقند اســت .نخســتين بــار در زمــان
آلبويــه بــاب شــد كــه روي گــور يــك ســاختمان ســاخته شــود،
تــا پيــش از آن حتــي بــزرگان دينــي تــاش ميكردنــد جــاي
گورشــان نيــز ناشــناخته بمانــد (معماریــان.)1387 ،
بعــد از رواج تشــيع ،مقابــر امامــان كانــون اشــتياق مــردم شــده و با
تكامــل مراســم و شــعائر ،قبرهــا نيــز داراي عالئــم تكريــم گوناگــون
شــد و در نهایــت بــه بناهــاي واقعــي منجــر گرديــد .بــه زودي ايــن
آرامگاههــا ســمبل تمايــات سياســي و مذهبــي شــيعه شــد و بــا
جــذب توجــه مردمــي و منابــع مالــي توســعه يافــت تــا آنجــا كــه
زيارتــگاه ،هســتۀ مركــزي مجموع ـهاي وســيع ميشــد كــه نقــش
عمــدهاي در زندگــي سياســي ،اجتماعــي و اقتصــادي جامعــه ايفــا
ميكــرد (هــادی و قرایــی.)1396 ،

طراحــي فضــاي بــاز مقابــر از دورۀ صفويــه در ايــران بيشــتر رايــج
شــد .بــه جهــت احتــرام شــخصيتهاي مذهبــي نــزد مــردم و
زيــارت آنهــا در ايــام مختلــف و بــه دفعــات متعــدد ،تدريجـاً ايــن
اماكــن بهعنــوان مركــز گــذران اوقــات فراغــت ،مــورد نظــر عامــه
قــرار گرفــت .تمركــز جمعيــت در ايــن مناطــق ،فرصتــي بــود براي
طراحــان تــا شــاهكارهايي از ايجــاد محيــط خلــوت و آرامبخــش در
قســمتهاي بيرونــي مقابــر ايجــاد کننــد.
بناهــاي آرامگاهــي بخــش قابلتوجهــي از معمــاري ايــن مــرز و بوم
را تشــكيل ميدهنــد .در دايرهالمعــارف بناهــاي تاريخــي ايــران در
دورۀ اســامي ،بناهــاي آرامگاهــي بــه بناهــاي آرامگاههــاي پراكنده
و فــردي ،امامزادههــا ،برجهــا ،بقعههــا ،گنبدهــا و مجموعههــاي
آرامگاهــي تقســيم شــده اســت (بزرگنيــا.)1386 ،

اصطالحــات متــداول بــرای مقبــره شــامل روضــه ،گنبــد ،مشــهد،
مرقــد ،آســتانه و قبــر یــا اصطالحــات ويــژهاي چــون قدمــگاه يــا
امــامزاده اســت .ســياق ايــن كلمــات ايــن تفســير را القــا ميكنــد كه
يــك آرامــگاه بــراي مقاصــدي غيــر تدفينــي هــم بــه كار ميرفتــه
اســت .در ایــن بیــن آرامگاههــاي غيــر مذهبــي نيــز بــه صــورت
مراكــز عمومــي درآمــد .رايجتريــن شــيوه بــراي مقابلــه بــا نهــي
اســامي ســاخت مقبــره ،ايــن بــود كــه آرامــگاه را بخشــي از يــك
مجتمــع عمومــي جلــوه دهنــد .بــا ايــن كار آرامــگاه رنــگ تقــدس
بــه خــود ميگرفــت و بناهــاي اطــراف نيــز در جهــت رفــاه مــادي و
معنــوي جامعــۀ مســلمين قــرار داشــت (حســيني .)1388 ،عمومی
بــودن ایــن مکانهــا و اســتقبال گســتردۀ مــردم ایجــاب میکــرد
فضایــی بــرای اســتفادۀ آنــان و خدمــات رســانی در اطــراف مقابــر
ایجــاد شــود ،الگــوی شــناخته شــدۀ بــاغ ایرانــی بــرای حکومــت و
مــردم میتوانســت پاســخ مناســبی بــه آن باشــد.

بازشناسی پالن باغ ایرانی در مجموعۀ شیخ احمد جام | وحید حیدرنتاج و زهره صنعتی
زيارتگاههــا از فضاهــاي عمومــي مهــم شــهر بودنــد كــه بســته بــه
درجــۀ اهميــت ،هــر يــك از وســعت و تجهيــزات و مؤسســات خاصي
برخــوردار بودنــد و جمعيــت را بــه خــود جلــب مينمودنــد .در هــر
شــهر زيارتگاههايــي محلــي وجــود داشــت كــه مــردم بــه خصــوص
در ايــام ســوگواري و اعيــاد ،از آنهــا ديــدن كــرده ،گاه چنــد ســاعت و
حتــي چنــد روز در جــوار آنهــا بــه ســر ميبردنــد (اعتمــاد.)1384 ،
نحــوۀ اســتفادۀ مــردم ،جمعیــت مخاطبیــن و زمــان ســپری شــده
در ایــن مکانهــا ،وســعت و میــزان عملکردهــای خدماتــی و
جانبــی دیگــر را تعییــن میکــرد؛ ولــی در اغلــب مــوارد حتــی در
حداقلتریــن حالــت ،حضــور منظــم آب و گیــاه یــادآور فضاســازی
و تقــدس بــاغ ایرانــی اســت .معمــوالً حياطهــاي متوالــي بــاغ
مزارهــا بــا حــوض ،باغچههــاي گل و درختــان ســرو تزييــن شــده
و فضاهــاي عبــور از ميــان ايــن عناصــر و نقــاط توقــف و مكــث
در حاشــيههاي كنــاري يــا ميــان باغچههــا نيــز در نظــر گرفتــه
ميشــد .ايــن حياطهــا همچنيــن وســيلهاي بــراي ايجــاد آرامــش
روانــی و آمادگــي روحــي بــراي شــخص اســتفاده كننــده از فضــا
بــراي ورود بــه مقبــره بودنــد .مرقــد شــاهچراغ در شــيراز ،مقبــرۀ
شــاه نعمـتاهلل ولــي در ماهــان و مــزار شــیخ صفــی در اردبیــل از
نمونههــاي برجســتۀ ايــن ســنت در دوره اســامي ايــران هســتند.
باغمزارهــا را میتــوان جــزء اولیــن نمونههــای بــاغ عمومــي بــه
حســاب آورد.

تصویر  :1نقشــۀ ترسیمی توسط ماک کول .مأخذ :گلمبک.1364 ،

مجموعۀ شیخ احمد جامی

شــیخ االســام ابــو نصــر احمــد بــن ابــى الحســن بــن احمــد
بــن محمــد النامقــى الجامــى ملقــب و مشــهور بــه ژندهپیــل
(زندهپیــل) احمــد جــام صوفــى بزرگــى اســت کــه بــه ســال 441
هجــرى در ده نامــق نزدیــک ترشــیز خراســان در خاندانــى کــه از
ـد اعــاى او جریــر بن عبــد ّ
الل
نــژاد عــرب بــود بــه جهــان آمــد .جـ ّ
بجلــى از صحابــۀ پیغمبــر بــود .لقــب ژندهپیــل گویــا مناســب بــا
انــدام کشــیده و زورمنــد و موافــق بــا رفتــار تنــد و خشـمآلود وى
بــود و ناچــار بایــد در زمــان زندگانــى شــیخ توســط کســانى کــه
وى را مىدیــده و مىشــناختهاند وضــع شــده باشــد .ایــن لقــب
نخســتین بــار در دو کتــاب حمـ ّ
ـدالل مســتوفى و اشــعار شــاه قاســم
ت (.)www.olama-orafa1393.ir
انــوار ذکــر شــده اس ـ 
آرامــگاه شــیخاحمــد جامــی بــا قدمتــی نزدیــک بــه  800ســال،
در شهرســتان تربــت جــام در اســتان خراســان رضــوی واقــع اســت.
ایــن بنــا مربــوط بــه ســدۀ  ۹تــا ســدۀ  ۱۲هـ.ق اســت .پــس از آن
کــه شیخاالســام احمــد در کنــار خانقاهــش روی در نقــاب خــاک
کشــید ،مریدانــش کــه برخــی حکمــران و نیــز زمامــداران سیاســی
بودنــد بهخاطــر ارادتشــان ،بناهایــی زیبــا پیرامــون مــزارش بــر پــا
کردنــد (تصاویــر 1و .)2
آرامــگاه شــیخ احمــد جــام نزدیــک بــه ایــوان مرتفــع مــزار در
فضــای بــاز بــه صــورت باشــکوهی قــرار دارد .محــل آرامــگاه بــا
مصالــح آجــر و گــچ بــه شــیوه ای خــاص از ســطح محوطــۀ بــاال
آمــدۀ مــزار دارای دو ســنگ بــه صــورت افراشــته اســت کــه اولــی

تصویر  :2تصویری از محوطۀ متصل به آرامگاه درســال  .1344مأخذ :شورای
فنی مجموعه.
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جســتار
لــوح اصلــی اســت کــه بــاالی ســر قــرار گرفتــه و تزئیناتــی همچون
گل ،بــرگ و آرایههــای گیاهــی دارد و دومــی در پاییــن مــزار اســت
کــه در طرفیــن آراســته بــه کتیبــه اســت و درخــت کهنســالی بــه
صــورت خــودرو بــا شــاخههای فراوانــش در میــان قبــر روییــده
اســت بــا ایــن کــه ریشــههای درخــت در حــال تخریــب گــور
هســتند امــا نــوادگان شــیخ میگوینــد از احمــد جامــی روایتــی
دارنــد کــه هیـچگاه ایــن درخــت را قطــع نکننــد .دربــارۀ ایــن نــوع
درخــت پســته کــه بومــی تربــت جــام اســت اعتقــاد بــر ایــن اســت
کــه بــر ســر مقابــر و مزارهــای آزادگان مســلمان ایرانــی و اکابــر
(بــزرگان) میرویــد و زائریــن تربــت شــیخ ،اعتقــاد خاصــی بــه آن
دارنــد (.)www.memarnet.com
فضاهــای مجموعــه عبــارت اســت از :گنبــد خانــه ،مســجد عتیــق،

10

ایــوان ،مســجد کرمانــی ،گنبد ســفید ،ســراچه ،گنبد فیروزشــاهی،
مســجد جامــع نــو ،ورودی مجموعــه ،بنــای آب انبــار و متعلقــات
آن .تصاویــر  6-3پــان مقبــرۀ بــاغ و پیرامــون آن و اولیــن
باغحیــاط را نشــان میدهنــد.

بحث و نتیجه گیری

از مطالعــه در پــان و فضاهــای مجموعــه بــه همــراه مطالعــات و
مشــاهدات میدانــی میتــوان ســه نکتــه را بهدســت آورد .1 :تشــابه
پــان و فضــای مجموعــه بــا اصــول و ویژگیهــای بــاغ ایرانــی از
لحــاظ هندســه و عناصــر موجــود؛  .2ســاختار و سلســله مراتــب
مشــترک بــا فضاهــای مشــابه؛  .3تقــدس مــکان و هندســۀ خــاص

تصویر  :3پالن مقبره  .مأخذ :دفتر فنی میراث اســتان خراسان رضوی.

تصویر  :4باغ پیرامون مقبره .مأخذ :دفتر فنی میراث اســتان خراسان رضوی.

تصویر  :5عکس هوایی مجموعه .مأخذ.https://www.google.com/earth :

تصویر  :6اولین باغ حیاط از ســمت باغ بیرونی .عکس :زهره صنعتی.1395 ،
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فضاهــای مقــدس؛ کــه همگــی نشــان از رعایــت ویژگیهــای بــاغ
مــزار در ایــن مجموعــه دارد:
الــف .هندســه مســیرها و گیاهــان بــاغ :محورهــای منظــم و عمــود
بــر هــم بــا حضــور برخــی درختــان کهنســال (یــا واکاری شــده) در
حاشــیه (تصویــر .)7

ب .حضــور آب :اســتفاده از عنصــر آب بــه صــورت هشــت ضلعــی
در جلوخــان ورودی بنــا و حــوض چهارگــوش در یکــی از بــاغ
حیاطهــا (مســیرهای آبــی در شــرایط موجــود دیــده نمیشــود)
(تصویــر .)8

تصویر  :7مســیرهای منظم با هندسۀ مســتقیم الخطوط و کاشت درختان به
صورت منظم .مأخذ :دفتر فنی میراث اســتان خراسان رضوی ،بازطراحی شده
توسط نگارندگان.

تصویر  :8حضور آب در باغ بیرونی و باغ حیاط .مأخذ :دفتر فنی میراث اســتان
خراسان رضوی ،بازطراحی شده توسط نگارندگان.

تصویــر  :9تلفیق باغ بیرونی و باغ حیاطهای مجموعه .مأخذ :دفتر فنی میراث
استان خراسان رضوی ،بازطراحی شده توسط نگارندگان.

تصویر  :10عناصر کالبدی مجموعه شــامل دیوار مجموعه و ابنیه .مأخذ :دفتر
فنی میراث استان خراسان رضوی ،بازطراحی شده توسط نگارندگان.
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جســتار
ج :ســاختار کلــی و گونهشناســی بــاغ :ترکیبــی از بــاغ بیرونــی و
باغحیاطهــای مختلــف هماننــد بســیاری از باغمزارهــا (تصویــر
.)9
د .عناصرکالبــدی :وجــود عناصــر ســاختاری بــاغ و باغمزارهــا و
محصوریــت مجموعــه (تصویــر  .)10در جــدول  ،1ویژگیهــای
کالبــدی و هندســی مجموعــه بــا بــاغ ایرانــی و بــاغ مزارها مقایســه
شــده اســت.

مقبــره و مجموعــۀ شــیخ احمــد جامــی ،یکــی از آثــار تاریخــی
و مذهبــی مهــم ایــران بــوده کــه شــامل ابنیــه مختلــف بــه
صــورت حیاطهــای مرکــزی بــه گونــۀ باغحیاطهــای ایرانــی در
کنــار هــم اســت کــه ورود بــه آنهــا از طریــق بــاغ بیرونــی انجــام
میشــده اســت؛ دقــت در پــان مجموعــۀ مقــدس و مقایســۀ آن
بــا بــاغ ایرانــی و نمونههــای مهــم باغمزارهــا در ایــران میتــوان
اظهــار داشــت مجموعــۀ شــیخ احمــد جامــی در تربــت جــام بــر
اســاس الگــوی طراحــی بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد و تلفیــق دو گونــه
بــاغ گســترده و باغحیــاط بنــا شــده و یــک باغمــزار ایرانــی
اســت .پــان ترســیم شــده در تصویــر  ،11بــر اســاس الگــوی
حاکــم هندســی در بــاغ بیرونــی مجموعــه و نظــم درختــان قدیمی
ترســیم شــده اســت کــه مؤیــد فرضیــۀ مقالــه اســت.

تصویر  :11بازســازی تصویری پالن مجموعۀ شــیخ احمد با توجه به موقعیت
محورهای اصلی و ورودیهای موجود و نظم گیاهی محسوس .ماخذ :دفتر فنی
میراث استان خراسان رضوی ،بازطراحی شده توسط نگارندگان.

جدول  :1مقایســه ویژگیهای کالبدی و هندسی مجموعه با باغ ایرانی و باغمزارها .مأخذ :نگارندگان.
ردیف

ویژگی های کالبدی و هندسی

مجموعه شیخ احمد

باغ ایرانی

باغ مزار

1

هندسۀ گیاهی

هندسۀ منظم و مستقیم الخط (تقارن و
هندسۀ بصری)

هندسۀ منظم و مستقیم الخط

غالباً هندسۀ منظم و
مستقیم الخط

2

حضور آب

وجود حوض در باغ گستردۀ بیرونی و
باغ حیاط

انواع جلوههای آبی

غلبۀ حوض (آب راکد)
بر آب جاری

3

گونه شناسی

تلفیق باغ گستردۀ بیرونی و باغ حیاط

انواع گونه های کالبدی

تلفیق باغ گستردۀ
بیرونی و باغ حیاط

4

عناصر کالبدی

دیوار و ابنیۀ مختلف

دیوار ،وجود بنای اصلی و ابنیۀ خدماتی

دیوار و ابنیۀ مختلف

پینوشت
Mircea Eliade .1
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فهرستمنابع
• اعتمــاد ،گیتــی .)1384( .تحــول عملکــرد و شــکلگیری فضاهــای عمومــی در
ایــران .نشــریۀ اندیشــۀ ایرانشــهر.59-52 :)3( 1 ،

بابویــه) .پایــان نامــۀ کارشناسیارشــد معمــاری منظــر ،دانشــکده معمــاری و
شهرســازی ،دانشــگاه شــهید بهشــتی.

• انصــاری ،مجتبــی .)1378( .ارزشهــای بــاغ ایرانــی (صفوی-اصفهــان) .رســالۀ
دکتــری معمــاری ،گــروه معمــاری دانشــکدۀ هنرهــای زیبــا ،دانشــگاه تهــران.

• گلمبــک ،لیــزا .)1364( .دورههــای ســاختمانی مجموعــه تاریخــی شــیخ
احمدجــام .ترجمــۀ :باقــر شــیرازی ،مجلــۀ اثــر 10( 6 ،و .57-16 :)11

• بزرگنیا ،زهره .)1386( .آرامگاه در ایران .دو ماهنامۀ معمار.83-78 :42 ،

• مســعودی ،عبــاس .)1388( .بازشناســی بــاغ ایرانــی -بــاغ شــازده .تهــران :نشــر
فضا .

• بمــات ،نجــمالدیــن .)1369( .شــهر اســامی .ترجمــه محمــد حســین حلیمــی
و منیــژه اســامبولچی ،تهــران :ســازمان چــاپ و انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی.

• معماریــان ،غالمحســین .)1387( .معمــاری ایرانــی( .تقریــر :محمدکریــم پیرنیا).
تهــران :ســروش دانش.

• پورجعفــر ،محمدرضــا و وثیــق ،بهــزاد .)1387( .تصویــر بــاغ و عناصــر منظــر در
قــرآن بــا تأکیــد بــر ســورۀ الرحمــن ،مجلــۀ بــاغ نظــر.34-23 :)9( 5 ،

• منصــوری ،ســید امیــر .)1384( .درآمــدی بــر زیبایــی شناســی باغ ایرانــی .مجلۀ
بــاغ نظــر.63-58 :)3( 2 ،

• حســینی ،سیدهاشــم .)1388( .بررســی رونــد شــکلگیری مجموعههــای
آرامگاهــی در معمــاری ایــران دوران اســامی :بنابــر آرا ابوســعید ابوالخیــر .نشــریۀ
هنرهــای زیبــا؛ معمــاری و شهرســازی.24-15 :38 ،

• ویلبــر ،دونالــد نیوتــن .)1348( .باغهــای ایــران و کوشــکهای آن .ترجمــۀ:
مهیــن دخــت صبــا .تهــران :بنــگاه ترجمــه و نشــر کتــاب.
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