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بازشناســی پــان بــاغ ایرانــی در مجموعۀ 
ــد جام ــیخ احم ش

ــزرگ و شــگفتی های فرهنگــی  ــه | یکــی از دســتاوردهای ب مقدم
ــا  ــل انســان ب ــه حاصــل تعام ــی اســت ک ــاغ ایران ــدۀ ب ــران پدی ای
ــم  ــه نظ ــی و ب ــر طبیع ــری عناص ــه کارگی ــراف، در ب ــط اط محی
ــد  ــاد می کردن ــت را ایج ــن فرص ــا ای ــت. باغ ه ــا اس ــیدن آنه کش
ــرده و آب را در  ــت ک ــا حفاظ ــی از درخت ه ــه خوب ــوان ب ــه بت ک
ــان و گیاهــان  ــه ســوی درخت ــه ب ــت بهین ــا مدیری ــدازۀ الزم و ب ان
ــه کمــک اشــکال منظــم هندســی،  ــی ب ــاغ ایران ــت نمــود. ب هدای
رابــط میــان طبیعــت و دنیــای درونــی تصــور می شــده اســت. بــاغ، 
مفهــوم عرفانــی و مذهبــی طبیعــت اســت و نظم جهــان را منعکس 
می کنــد. تــا حــدی کــه برخــی بهشــت را الگــوی بــاغ ایرانــی تصور 
کرده انــد )پورجعفــر و وثیــق،1387(. بــاغ ایرانــی جــای امــن و آرام 

تاریخ قرارگیری روی سایت : 97/12/22تاریخ پذیرش : 97/11/06                     تاریخ دریافت : 97/10/04

و در عین  حــال مکانــی اســت بــرای تفکــر یــا مداقــه در نعمت هــای 
ــه  ــی تجرب ــاغ ایران خــدا و حتــی عبــادت؛ تمنــای جاودانگــی در ب

ــت.  ــده اس می ش
ــز  ــت؛ ج ــل اس ــتقل و کام ــاي مس ــي از فضاه ــي ترکیب ــاغ ایران ب
ــاغ کــه براســاس محــور اصلــي شــکل گرفتــه،  فضاهــاي اصلــي ب
ــه اي پدیــد آمــده اســت کــه  در نقــاط دیگــر آن فضاهــاي جداگان
ــده از فضــاي دیگــر نیســت. ... توجــه هنرمنــد  هیــچ یــک باقیمان
باغســاز بــه تنــوع فضایــي بــدان حد اســت کــه دو فضــاي مشــابه را 
جــز در مــواردي کــه طــرح ایجــاب کنــد، در بــاغ نمي تــوان یافــت 

ــوري، 1384(. )منص
ــران  ــاي ای ــواع باغ ه ــده ترین ان ــترده از شناخته ش ــاغ گس ــرح ب ط
ــي وســیع  ــه طــور معمــول در زمین ــای گســترده ب اســت ... باغ ه
ــاخته  ــم س ــهري متراک ــت ش ــارج از باف ــکل و خ ــتطیل ش و مس
ــرد ســکونتي،  ــه کارک ــي از جمل ــاي گوناگون مي شــدند و کاربري ه
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چکیــده | بــاغ، بخــش مهمــی از زندگــی و معمــاری ایرانیــان بــوده و در ســاختار معمــاری و موجودیــت آنهــا 
ــی، از زمــان ســومریان، معبــد، قصــر و آتشــکده را احاطــه می کــرده  ــاغ ایران ســهم شــگرفی داشــته اســت. ب
ــار  ــان در کن ــل درخت ــن دلی ــه همی ــد، ب ــم بوده ان ــل تکری ــم درخــت قاب ــم آب و ه ــان ه ــرای ایرانی اســت. ب
جوی هــای روان کاشــته می شــدند. تکریــم آب و درخــت بــاغ ایرانــی را می ســازد. بــاغ ایرانــی نــه تنهــا جــای 
امــن و آرام؛ کــه در عیــن حــال مکانــی اســت بــرای تفکــر یــا مذاکــرات فلســفی. بــاغ ایرانــی فضایــی مقــدس 
ــی اســتفاده  ــاغ ایران ــد از الگــوی ب ــرار بگیرن ــم ق ــس و تکری ــورد تقدی ــد م ــه بای ــی ک ــذا در فضاهای اســت و ل
می شــده اســت. باغ مزارهــا گونــه ای از باغ هــاي ایرانــي هســتند کــه در آنهــا، پیرامــون یــک مــزار یــا آرامــگاه 
یــا یــک بنــاي یادمــان، بــا الگــوی بــاغ ایرانــی آراســته شــده اســت. در ایــران و بســیاري از کشــورهایي کــه 
فرهنــگ ایرانــي دارنــد، نمونــه هــاي بســیاري از این گونــه باغ هــا وجــود دارد. آرامــگاه شــیخ احمــد واقــع در 
شهرســتان تربــت جــام در میــان باغــی واقــع شــده اســت کــه بــا قدمتی نزدیــک بــه 800 ســال، آرامــگاه مدفن 
عــارف نامــی خراســان شیخ االســام احمــد جامــی اســت. بازشناســی درختــان و مســیرهای موجــود در اطــراف 

ایــن آرامــگاه، حاکــی از وجــود پــان بــاغ ایرانــی در ایــن مــکان اســت.
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ــزار داشــته اند )شــاهچراغي، 1389(. ــا باغ م ــي ی ــي، تلفیق حکومت
ــي از  ــوان یک ــک به عن ــاغ، باغ کوش ــف ب ــای مختل ــن گونه ه در بی
مهم  تریــن الگوهــاي احــداث مقبــره از دیربــاز مــورد اســتفاده قــرار 
ــر ایــن اســاس ســاخته  گرفتــه اســت کــه مقبــره کــوروش نیــز ب
ــي از  ــا بخش ــام ی ــزار تم ــاري، 1378(. در باغ م ــت )انص ــده اس ش
عرصــه بــه مــزار اختصــاص مي یابــد. شــاید بتــوان اظهــار داشــت 
ــت، در  ــده اس ــه از آن ش ــي ک ــت و توصیف ــه بهش ــه ب ــه توج ک
پیدایــش ایــن نــوع مزارهــا مؤثــر بــوده و بــه ایــن ترتیــب مي تــوان 
ــت  ــت دانس ــه بهش ــن ب ــراي رفت ــراد ب ــتۀ اف ــاب خواس آن را بازت

ــي، 1387(.  )کازرون
ــز  ــگاه نی ــاغ و باغ آرام ــره، گور ب ــوان باغ مقب ــا تحــت عن از باغ مزاره
نــام برده انــد. نمونــه ای از آن را در دفــن ســلطان محمــود غزنــوي 
در باغــي بــه نــام پیــروزي در غزنیــن در ســال 421 هـــ.ق. می توان 

مشــاهده کــرد )شــاهچراغي، 1389(.
ــت  ــا اهمی ــی ب ــار تاریخ ــی از آث ــی، یک ــد جام ــیخ احم ــزار ش م
ــا  ــی ب ــدد تاریخ ــۀ متع ــود ابنی ــد. وج ــاب می آی ــه حس ــران ب ای
ــي  ــت. بخش ــا اس ــن مدع ــر ای ــاهدی ب ــف، ش ــای مختل کاربری ه
از فضاهــاي موجــود در مجموعــۀ معمــاري مــزار شــیخ جــام، بــه 
محوطــه اي کــه گســترش آن شــمال غربي-جنــوب شــرقي اســت، 
ــاغ  اختصــاص دارد. شــناخت ایــن مجموعــه و بازشناســی پــان ب
ایرانــی در آن می توانــد دانــش مــا را در زمینــۀ باغ مزارهــا در ایــران 
توســعه دهــد. حــال ســؤال مقالــه ایــن اســت کــه الگوی فضاســازی 
مجموعــۀ شــیخ احمــد جــام چــه بــوده و بــه چــه دالیلــی می تــوان 

ــرار داد؟  ــی ق ــای ایران ــزار از باغ ه ــۀ باغ م آن را در گون

فرضیه
ــی های  ــال آن بررس ــه دنب ــده و ب ــرح ش ــوال مط ــاس س ــر اس ب
ــال  ــان کهنس ــا و درخت ــان فضاه ــۀ پ ــه و مقایس ــورت گرفت ص
موجــود در مجموعــه بــا هندســه و ویژگی هــای بــاغ ایرانــی، 
ــی در  ــد جام ــیخ احم ــۀ ش ــه مجموع ــت ک ــار داش ــوان اظه می ت
تربــت جــام یــک بــاغ مــزار ایرانــی اســت کــه پــان آن براســاس 

ــت. ــده اس ــاماندهی ش ــی س ــاغ ایران ــۀ ب هندس

هندسۀ باغ ایرانی
بــاغ ایرانــي حاصــل بــه نظــم کشــیدن عناصــر طبیعــی در حالــت 
ــم  ــار ه ــاخت در کن ــۀ انسان س ــۀ هندس ــا غلب ــش ب ــل خوی اصی
ــاغ ایرانــی  ــرای نظــم خــاص هندســۀ ب اســت. دالیــل متعــددی ب
بیــان شــده اســت، قداســت فضــای بــاغ در نمونه هــای اولیــۀ بــاغ 

ــد. ــل باش ــن دالی ــی از ای ــد یک ــی می توان ایران
ــت  ــاغ از تســلط تفکــر هندســی و تقــارن حکای ــب هندســی ب قال
ــر  ــاری منظ ــار در معم ــی از دیرب ــردورزی ریاض ــن خ ــد. ای می کن

ــد  ــت )زاه ــاز کرده اس ــود را ب ــای خ ــران ج ــن و ای بین النهری
زاهدانــی، 1376(. تضــاد بیــن رشــد ارگانیــک درختــان، بوته هــا و 
گل هــا در بــاغ بــا هندســه راســت گوشــۀ بــاغ، هندســۀ طبیعــت را 
نشــان می دهــد و ایــن نســبت ها بــه گونــه ای اســت کــه بــا نشــان 
دادن تســلط عمــدی انســان بــر طبیعــت، هندســه را در بــاغ نشــان 
می دهــد )Laurie, 1986(. ایــن مطلــب نشــانۀ توجــه بــه انســان 
در طرح بندی هــا و نماد پــردازی هندســی آن اســت. هندســۀ 
ارگانیــک گیاهــان و اقلیدســی محور هــا، نشــانۀ هندســۀ حاکــم بــر 
عالــم کبیــره و انعکاســی از ذات خداونــد و عدالــت وی در جهــان 
اســت )Brookes, 1987(. نظــام مســتطیل شــکل، خطــوط عمــود 
بــر هــم و محورهــای طوالنــی بــا دیــد عمیــق یکــی از ویژگی هــای 
فضاهــای مقــدس اســت. میرچــا الیــاده1 در دودمان شناســی 
تقدســی و خاســتگاه هایش بــه مــکان مقــدس می پــردازد و یکــی 
از مفاهیــم ابتدایــی آن را مــکان نظــم و ســامان دار در برابــر مــکان 
غیــر مقدســی کــه فاقــد نظــم و ســامان اســت می دانــد. ایــن نظــم 
در برخــی نمونه هــای مرتبــط بــا لند اســکیپ بــه صــورت تحمیــل 
یــک طرح بنــدی بــا نقش مایــۀ مقــدس بــر محیــط شــکل 

می گیــرد )مســعودی، 1388(.
خطــوط هندســی ویــژۀ آنهــا نوعــی شــکل دهی منظــم بــه 
طبیعــت تلقــی شــده اســت. در حالی کــه ایــن خطــوط بــه ویــژه 
بــه ســاختارهای عرفانــی و مقــدس جوابگــو بوده انــد )شــاهچراغی، 
ــط  ــن خ ــت دارد، ای ــت ارجحی ــط راس ــی خ ــاغ ایران 1389(. در ب
ــان  ــان را در می ــی درخش ــه جریان ــده ک ــت ش ــای هدای را آب ه
درختــان ایجــاد می کننــد تشــکیل می دهنــد و از قرارگرفتــن 
منظــم درختــان ســرو و گیاهــان دیگــر؛ بــر ســایه افکنــدن، صابت 

ــات، 1369(. ــد )بم ــاغ می ده ــه ب ــاص ب ــی خ و دقت
بــاغ ایرانــی در یــک زمیــن شــیب دار نیــز همــان هندســه را دنبــال 
می کنــد، هندســۀ منظــم و محورهــای مســتقیم بــه صــورت یــک 
امــر آیینــی درآمــده اســت. »باغ تخــت در شــمال شــیراز بــر هفــت 
تــراس متوالــی بنــا شــده اســت کــه در بــاال کوشــک قــرار دارد و 
ــام دریاچــه کــه جریان هــای  ــه ن در پاییــن یــک اســتخر بــزرگ ب
ــی از  ــع یک ــور قط ــه ط ــد؛ ب ــدان می ریزن ــا ب ــاری تراس ه آب ج
 Pope &( »ــزرگ در اشــرف اســت ــا باغــی ب ــن باغ ه ــن ای زیباتری
Ackerman, 1997: 1434(. دلیلــی کــه بــه هندســی شــدن بــاغ 
ــه طوری کــه  ــل اقلیمــی اســت. ب ــر از دالی ــد بســیار فرات می انجام
ــوی  ــک الگ ــاوت، از ی ــی متف ــق اقلیم ــف در مناط ــای مختل باغ ه
هندســی پیــروی می کنــد. مداخلــۀ انســان در طبیعــت بــه 
صــورت تحمیــل هندســۀ ویــژۀ هنــر ایرانــی )هندســۀ مســتطیلی( 
ــرآوردن هــدف و ایجــاد  ــه ســاختار محیــط اســت. در راســتای ب ب
ــع،  ــایر موان ــی و س ــن، توپوگراف ــوارض زمی ــتقیم؛ ع ــۀ مس هندس
ــه  ــاغ ب ــژۀ ب ــا نظــم وی ــه ســادگی از میــان برداشــته می شــوند ت ب
دســت آید و ایــن گونــه نــگاه، حاصــل ســاماندهی فضاهــای مقــدس 
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یــا ســاماندهی مــکان بــرای ایجــاد فضاهــای مقــدس اســت.

باغ مقبره در فرهنگ ایرانی 
ــر،  ــه مقاب ــردم ب ــاد م ــه زی ــران و توج ــۀ ای ــي جامع ــت مذهب باف
ــت  ــات فراغ ــذران اوق ــع و گ ــون تجم ــوان کان ــا را به عن ــًا آنه عم
ــب  ــوع و جال ــاي متن ــن رو نمونه ه ــت. از ای ــادت درآورده اس و عب
توجهــي از فضاســازي و طراحــي و آرایــش فضــاي ســبز در میــان 
ــن  ــر )1348:70( در ای ــد ویلب ــود. دونال ــده مي ش ــر دی ــن مقاب ای
ــک  ــرن 15( مال ــور- ق ــد تیم ــاهرخ )فرزن ــد: »ش ــورد مي نویس م
ــا را  ــدۀ آنه ــه ع ــت ک ــاري نداش ــود و اجب ــاغ ب ــادي ب ــداد زی تع
افزایــش دهــد. مورخــان نوشــته اند کــه وي بــه پیرایــش و آرایــش 
اطــراف زیارتخانــه اي در گــذرگاه در حومــۀ هــرات، توجــه زیــادي 
ــکوه  ــگ و باش ــاختمان هاي رنگارن ــن س ــته اســت. ای ــذول داش مب
هنــوز در سراشــیبي مایمــي کــه اســتخرها و درختــان کهنســال 
کاج آنهــا را پرنقــش ونــگار کــرده، بــا غــرور بــر پــاي ایســتاده اند و 
آرامــش و صفــا بــر ایــن منطقــه حکم فرمایــي مي کنــد«. باغ مــزار 
نوعــي بــاغ اســت کــه غالبــاً تمــام یــا بخشــي از عرصــۀ آن بــه مــزار 
اختصــاص مي یافــت. یکــي از قدیمي تریــن اســناد در دوران پــس 
از اســام مربــوط بــه دفــن ســلطان محمــود غزنــوي در باغــي بــه 
ــلطان  ــه س ــت ک ــال 421 ه.ق اس ــن در س ــروزي در غزنی ــام پی ن
محمــود بــه آن عاقــه داشــت و دســتور داده بــود کــه وي را در آن 

ــه خــاک ســپارند )دانشــنامه جهــان اســام،1373(. ــاغ ب ب
نخســتین بــار، بناهایــي بــا توجــه بــه محوطه ســازي اطــراف آن در 
دورۀ هخامنشــي بــه  عنــوان مقبــرۀ پادشــاهان در پاســارگاد بــراي 
کــوروش ســاخته شــد. ایــن مقبــره در میــان محوطــه اي از باغچه ها 
ــد  ــیم مي کردن ــیرهاي آن را ترس ــه مس ــي ک ــکاري و درختان و گل
قــرار داشــت )حیدرنتــاج، 1389(. پــس از او پادشــاهان هخامنشــي 
ــر خــود  ــام نقــش رســتم در کنــار کــوه، مقاب ــه ن در محوطــه اي ب
ــس آب،  ــد تقدی ــکده ها و معاب ــاني آتش ــاختند. در دورۀ ساس را س

ــل توجــه محوطــه ســازي و باغ ســازي هســتند. ــاي قاب نمونه ه
اولیــن گــروه مســلمانان که حضــرت محمــد )ص( را سرمشــق خود 
مي دانســتند، بــه شــدت بــا هرگونــه تظاهــر در ســوگواري، مــرگ 
ــد. حدیث هــا نشــان مي دهــد کــه پیامبــر  ــف بودن و تدفیــن مخال
ــر  ــژه ب ــه عامــت گــذاري به وی ــا از هرگون اســام ســعي داشــته ت
مــزار خــودش جلوگیــري کنــد. در ابتــدا فرامیــن ایشــان محتــرم 
شــمرده شــد؛ امــا بــا گذشــت زمانــي کمتــر از یــک نســل مدفــن 
ــا  پیامبــر عامت گــذاري و هفتــاد ســال بعــد ولیــد اول مســجد ب

شــکوهي در آنجــا بنــا کــرد )هــادی و قرایــی، 1396(.
ســاختن مزارهــاي بــا شــکوه و بــزرگ در ایــران از اواخــر قرن ســوم 
رایــج شــد. تــا قــرن هفتــم بســیاري از مزارهــاي ایــران بــه صــورت 
بنــاي منفــرد یــا مجموعــۀ کوچــک بودنــد. امــا از قــرن هفتــم بــه 

بعــد مزارهــا مجموعــه اي متشــکل از مقبــره، مهمان خانــه، مســجد، 
خانقــاه و دیگــر فضاهــاي مذهبــي و خدماتــي بــود )ســلطان زاده، 
ــر  ــگاه امی ــده همــان آرام ــگاه برجــاي مان ــن آرام 1378(. کهن تری
ــان  ــار در زم ــتین ب ــت. نخس ــمرقند اس ــاماني در س ــماعیل س اس
آل بویــه بــاب شــد کــه روي گــور یــک ســاختمان ســاخته شــود، 
ــاي  ــد ج ــاش مي کردن ــي ت ــزرگان دین ــي ب ــش از آن حت ــا پی ت

گورشــان نیــز ناشــناخته بمانــد )معماریــان، 1387(.
بعــد از رواج تشــیع، مقابــر امامــان کانــون اشــتیاق مــردم شــده و با 
تکامــل مراســم و شــعائر، قبرهــا نیــز داراي عائــم تکریــم گوناگــون 
شــد و در نهایــت بــه بناهــاي واقعــي منجــر گردیــد. بــه زودي ایــن 
آرامگاه هــا ســمبل تمایــات سیاســي و مذهبــي شــیعه شــد و بــا 
جــذب توجــه مردمــي و منابــع مالــي توســعه یافــت تــا آنجــا کــه 
زیارتــگاه، هســتۀ مرکــزي مجموعــه اي وســیع مي شــد کــه نقــش 
عمــده اي در زندگــي سیاســي، اجتماعــي و اقتصــادي جامعــه ایفــا 

ــی، 1396(. ــادی و قرای ــرد )ه مي ک
طراحــي فضــاي بــاز مقابــر از دورۀ صفویــه در ایــران بیشــتر رایــج 
ــردم و  ــزد م ــي ن ــخصیت هاي مذهب ــرام ش ــت احت ــه جه ــد. ب ش
زیــارت آنهــا در ایــام مختلــف و بــه دفعــات متعــدد، تدریجــاً ایــن 
اماکــن به عنــوان مرکــز گــذران اوقــات فراغــت، مــورد نظــر عامــه 
قــرار گرفــت. تمرکــز جمعیــت در ایــن مناطــق، فرصتــي بــود براي 
طراحــان تــا شــاهکارهایي از ایجــاد محیــط خلــوت و آرامبخــش در 

ــر ایجــاد کننــد.  قســمت هاي بیرونــي مقاب
بناهــاي آرامگاهــي بخــش قابل توجهــي از معمــاري ایــن مــرز و بوم 
را تشــکیل مي دهنــد. در دایره المعــارف بناهــاي تاریخــي ایــران در 
دورۀ اســامي، بناهــاي آرامگاهــي بــه بناهــاي آرامگاه هــاي پراکنده 
ــاي  ــا و مجموعه ه ــا، گنبده ــا، بقعه ه ــا، برج ه ــردي، امامزاده ه و ف

آرامگاهــي تقســیم شــده اســت )بزرگ نیــا، 1386(.
ــرای مقبــره شــامل روضــه، گنبــد، مشــهد،  اصطاحــات متــداول ب
ــا  ــگاه ی ــژه اي چــون قدم ــا اصطاحــات وی ــر ی ــتانه و قب ــد، آس مرق
امــام زاده اســت. ســیاق ایــن کلمــات ایــن تفســیر را القــا مي کنــد که 
یــک آرامــگاه بــراي مقاصــدي غیــر تدفینــي هــم بــه کار مي رفتــه 
ــورت  ــه ص ــز ب ــي نی ــر مذهب ــاي غی ــن آرامگاه ه ــن بی ــت. در ای اس
ــي  ــا نه ــه ب ــراي مقابل ــیوه ب ــن ش ــد. رایج تری ــي درآم ــز عموم مراک
اســامي ســاخت مقبــره، ایــن بــود کــه آرامــگاه را بخشــي از یــک 
مجتمــع عمومــي جلــوه دهنــد. بــا ایــن کار آرامــگاه رنــگ تقــدس 
بــه خــود مي گرفــت و بناهــاي اطــراف نیــز در جهــت رفــاه مــادي و 
معنــوي جامعــۀ مســلمین قــرار داشــت )حســیني، 1388(. عمومی 
بــودن ایــن مکان هــا و اســتقبال گســتردۀ مــردم ایجــاب می کــرد 
فضایــی بــرای اســتفادۀ آنــان و خدمــات رســانی در اطــراف مقابــر 
ایجــاد شــود، الگــوی شــناخته شــدۀ بــاغ ایرانــی بــرای حکومــت و 

ــد. ــه آن باش ــردم می توانســت پاســخ مناســبی ب م

جســتار
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ــه  ــد کــه بســته ب زیارتگاه هــا از فضاهــاي عمومــي مهــم شــهر بودن
درجــۀ اهمیــت، هــر یــک از وســعت و تجهیــزات و مؤسســات خاصي 
برخــوردار بودنــد و جمعیــت را بــه خــود جلــب مي نمودنــد. در هــر 
شــهر زیارتگاه هایــي محلــي وجــود داشــت کــه مــردم بــه خصــوص 
در ایــام ســوگواري و اعیــاد، از آنهــا دیــدن کــرده، گاه چنــد ســاعت و 
حتــي چنــد روز در جــوار آنهــا بــه ســر مي بردنــد )اعتمــاد، 1384(.  
نحــوۀ اســتفادۀ مــردم، جمعیــت مخاطبیــن و زمــان ســپری شــده 
در ایــن مکان هــا، وســعت و میــزان عملکردهــای خدماتــی و 
جانبــی دیگــر را تعییــن می کــرد؛ ولــی در اغلــب مــوارد حتــی در 
حداقل تریــن حالــت، حضــور منظــم آب و گیــاه یــادآور فضاســازی 
ــاغ  ــي ب ــاي متوال ــوالً حیاط ه ــت. معم ــی اس ــاغ ایران ــدس ب و تق
مزارهــا بــا حــوض، باغچه هــاي گل و درختــان ســرو تزییــن شــده 
ــف و مکــث  ــاط توق ــن عناصــر و نق ــان ای ــور از می ــاي عب و فضاه
ــه  ــز در نظــر گرفت ــا نی ــان باغچه ه ــا می ــاري ی در حاشــیه هاي کن
مي شــد. ایــن حیاط هــا همچنیــن وســیله اي بــراي ایجــاد آرامــش 
روانــی و آمادگــي روحــي بــراي شــخص اســتفاده کننــده از فضــا 
بــراي ورود بــه مقبــره بودنــد. مرقــد شــاهچراغ در شــیراز، مقبــرۀ 
شــاه نعمــت اهلل ولــي در ماهــان و مــزار شــیخ صفــی در اردبیــل از 
نمونه هــاي برجســتۀ ایــن ســنت در دوره اســامي ایــران هســتند. 
ــه  ــي ب ــاغ عموم ــای ب ــن نمونه ه ــزء اولی ــوان ج ــا را می ت باغ مزاره

حســاب آورد.

 مجموعۀ شیخ احمد جامی

ــد  ــن احم ــن ب ــی الحس ــن اب ــد ب ــر احم ــو نص ــام اب ــیخ االس ش
ــل  ــه ژنده پی ــهور ب ــب و مش ــی ملق ــی الجام ــد النامق ــن محم ب
)زنده پیــل( احمــد جــام صوفــی بزرگــی اســت کــه بــه ســال 441 
هجــری در ده نامــق نزدیــک ترشــیز خراســان در خاندانــی کــه از 
نــژاد عــرب بــود بــه جهــان آمــد. جــّد اعــای او جریــر بن عبــد اهلّل 
بجلــی از صحابــۀ پیغمبــر بــود. لقــب ژنده پیــل گویــا مناســب بــا 
انــدام کشــیده و زورمنــد و موافــق بــا رفتــار تنــد و خشــم آلود وی 
بــود و ناچــار بایــد در زمــان زندگانــی شــیخ توســط کســانی کــه 
ــب  ــن لق ــد. ای ــده باش ــع ش ــناخته اند وض ــده و می ش وی را می  دی
نخســتین بــار در دو کتــاب حمــداهلّل مســتوفی و اشــعار شــاه قاســم 

.)www.olama-orafa1393.ir(  ــر شــده اســت ــوار ذک ان
آرامــگاه شــیخ  احمــد جامــی بــا قدمتــی نزدیــک بــه 800 ســال، 
در شهرســتان تربــت جــام در اســتان خراســان رضــوی واقــع اســت. 
ایــن بنــا مربــوط بــه ســدۀ 9 تــا ســدۀ 12 هــ .ق اســت. پــس از آن 
کــه شیخ االســام احمــد در کنــار خانقاهــش روی در نقــاب خــاک 
کشــید،  مریدانــش کــه برخــی حکمــران و نیــز زمامــداران سیاســی 
بودنــد به خاطــر ارادتشــان، بناهایــی زیبــا پیرامــون مــزارش بــر پــا 

کردنــد )تصاویــر 1و 2(.
ــزار در  ــع م ــوان مرتف ــه ای ــک ب ــام نزدی ــد ج ــیخ احم ــگاه ش آرام
ــا  ــگاه ب ــرار دارد. محــل آرام ــه صــورت باشــکوهی ق ــاز ب فضــای ب
مصالــح آجــر و گــچ بــه شــیوه ای خــاص از ســطح محوطــۀ بــاال 
آمــدۀ مــزار دارای دو ســنگ بــه صــورت افراشــته اســت کــه اولــی 

تصویر 1: نقشــۀ ترسیمی توسط ماک کول. مأخذ: گلمبک، 1364.
تصویر 2: تصویری از محوطۀ متصل به آرامگاه درســال 1344. مأخذ: شورای 

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

باغ حیــاط را نشــان می دهنــد.

بحث و نتیجه گیری
ــه همــراه مطالعــات و  از مطالعــه در پــان و فضاهــای مجموعــه ب
مشــاهدات میدانــی می تــوان ســه نکتــه را به دســت آورد: 1. تشــابه 
ــی از  ــاغ ایران ــا اصــول و ویژگی هــای ب پــان و فضــای مجموعــه ب
ــب  لحــاظ هندســه و عناصــر موجــود؛ 2. ســاختار و سلســله مرات
مشــترک بــا فضاهــای مشــابه؛ 3. تقــدس مــکان و هندســۀ خــاص 

جســتار

تصویر 4: باغ پیرامون مقبره. مأخذ: دفتر فنی میراث اســتان خراسان رضوی.تصویر 3: پان مقبره . مأخذ: دفتر فنی میراث اســتان خراسان رضوی.

لــوح اصلــی اســت کــه بــاالی ســر قــرار گرفتــه و تزئیناتــی همچون 
گل، بــرگ و آرایه هــای گیاهــی دارد و دومــی در پاییــن مــزار اســت 
کــه در طرفیــن آراســته بــه کتیبــه اســت و درخــت کهنســالی بــه 
ــده  ــر رویی ــان قب ــش در می ــاخه های فراوان ــا ش ــودرو ب ــورت خ ص
ــور  ــب گ ــال تخری ــت در ح ــه های درخ ــه ریش ــن ک ــا ای ــت ب اس
ــی  ــی روایت ــد از احمــد جام ــوادگان شــیخ می گوین ــا ن هســتند ام
دارنــد کــه هیــچ گاه ایــن درخــت را قطــع نکننــد. دربــارۀ ایــن نــوع 
درخــت پســته کــه بومــی تربــت جــام اســت اعتقــاد بــر ایــن اســت 
ــر  ــی و اکاب ــر و مزارهــای آزادگان مســلمان ایران ــر ســر مقاب ــه ب ک
)بــزرگان( می رویــد و زائریــن تربــت شــیخ، اعتقــاد خاصــی بــه آن 

.)www.memarnet.com( دارنــد
فضاهــای مجموعــه عبــارت اســت از: گنبــد خانــه، مســجد عتیــق، 

تصویر 6: اولین باغ حیاط از ســمت باغ بیرونی. عکس: زهره صنعتی، 1395. .https://www.google.com/earth :تصویر 5: عکس هوایی مجموعه. مأخذ
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تصویر 7: مســیرهای منظم با هندسۀ مســتقیم الخطوط و کاشت درختان به 
صورت منظم. مأخذ: دفتر فنی میراث اســتان خراسان رضوی، بازطراحی شده 

توسط نگارندگان.
تصویر 8: حضور آب در باغ بیرونی و باغ حیاط. مأخذ: دفتر فنی میراث اســتان 

خراسان رضوی، بازطراحی شده توسط نگارندگان.

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

تصویر 10: عناصر کالبدی مجموعه شــامل دیوار مجموعه و ابنیه. مأخذ: دفتر 
فنی میراث استان خراسان رضوی، بازطراحی شده توسط نگارندگان.

فضاهــای مقــدس؛  کــه همگــی نشــان از رعایــت ویژگی هــای 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 
ــاغ  ــی از ب ــوش در یک ــوض چهارگ ــا و ح ــان ورودی بن در جلوخ
ــده نمی شــود(  ــی در شــرایط موجــود دی ــا )مســیرهای آب حیاط ه

ــر 8(. )تصوی
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جســتار

جدول 1: مقایســه ویژگی های کالبدی و هندسی مجموعه با باغ ایرانی و باغ مزارها. مأخذ: نگارندگان.

باغ مزارباغ ایرانیمجموعه شیخ احمدویژگی های کالبدی و هندسیردیف

هندسۀ منظم و مستقیم الخط )تقارن و هندسۀ گیاهی1
هندسۀ بصری(

غالباً هندسۀ منظم و هندسۀ منظم و مستقیم الخط
مستقیم الخط

وجود حوض در باغ گستردۀ بیرونی و حضور آب2
باغ حیاط

غلبۀ حوض )آب راکد( انواع جلوه های آبی
بر آب جاری

تلفیق باغ گستردۀ انواع گونه های کالبدیتلفیق باغ گستردۀ بیرونی و باغ حیاطگونه شناسی3
بیرونی و باغ حیاط

دیوار و ابنیۀ مختلفدیوار، وجود بنای اصلی و ابنیۀ خدماتیدیوار و ابنیۀ مختلف عناصر کالبدی4

تصویر 11: بازســازی تصویری پان مجموعۀ شــیخ احمد با توجه به موقعیت 
محورهای اصلی و ورودی های موجود و نظم گیاهی محسوس. ماخذ: دفتر فنی 

میراث استان خراسان رضوی، بازطراحی شده توسط نگارندگان.

پی نوشت 
Mircea Eliade  .1

ــی و  ــاغ بیرون ــاغ: ترکیبــی از ب ــی و گونه شناســی ب ج: ســاختار کل
ــر  ــا )تصوی ــیاری از باغ مزاره ــد بس ــف همانن ــای مختل باغ حیاط ه

.)9
ــا و  ــاغ و باغ مزاره ــاختاری ب ــر س ــود عناص ــدی: وج د. عناصرکالب
ــای  ــدول 1، ویژگی ه ــر 10(. در ج ــه )تصوی ــت مجموع محصوری
کالبــدی و هندســی مجموعــه بــا بــاغ ایرانــی و بــاغ مزارها مقایســه 

شــده اســت.
ــی  ــار تاریخ ــی از آث ــی، یک ــد جام ــیخ احم ــۀ ش ــره و مجموع مقب
ــه  ــف ب ــه مختل ــامل ابنی ــه ش ــوده ک ــران ب ــم ای ــی مه و مذهب
ــی در  ــای ایران ــۀ باغ حیاط ه ــه گون ــزی ب ــای مرک ــورت حیاط ه ص
کنــار هــم اســت کــه ورود بــه آنهــا از طریــق بــاغ بیرونــی انجــام 
می شــده اســت؛ دقــت در پــان مجموعــۀ مقــدس و مقایســۀ آن 
ــوان  ــران می ت ــا در ای ــم باغ مزاره ــای مه ــی و نمونه ه ــاغ ایران ــا ب ب
ــر  اظهــار داشــت مجموعــۀ شــیخ احمــد جامــی در تربــت جــام ب
اســاس الگــوی طراحــی بــاغ ایرانــی بــا تأکیــد و تلفیــق دو گونــه 
بــاغ گســترده و باغ حیــاط بنــا شــده و یــک باغ مــزار ایرانــی 
ــوی  ــاس الگ ــر اس ــر 11، ب ــده در تصوی ــیم ش ــان ترس ــت. پ اس
حاکــم هندســی در بــاغ بیرونــی مجموعــه و نظــم درختــان قدیمی 

ــه اســت. ــد فرضیــۀ مقال ترســیم شــده اســت کــه مؤی
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• اعتمــاد، گیتــی. )1384(. تحــول عملکــرد و شــکل گیری فضاهــای عمومــی در 
ایــران. نشــریۀ اندیشــۀ ایرانشــهر، 1 )3(: 59-52.

ــی )صفوی-اصفهــان(. رســالۀ  ــاغ ایران • انصــاری، مجتبــی. )1378(. ارزش هــای ب
دکتــری معمــاری، گــروه معمــاری دانشــکدۀ هنرهــای زیبــا، دانشــگاه تهــران.

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

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

اسامی.

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

• حســینی، سیدهاشــم. )1388(. بررســی رونــد شــکل گیری مجموعه هــای 
آرامگاهــی در معمــاری ایــران دوران اســامی: بنابــر آرا ابوســعید ابوالخیــر. نشــریۀ 

ــازی، 38: 24-15. ــاری و شهرس ــا؛ معم ــای زیب هنره

• حیدرنتاج، وحید. )1389(. باغ ایرانی. تهران: دفترپژوهش های فرهنگی.

ــارف  ــره المع ــاد دائ ــران: بنی ــاغ. ته ــام. )1373(. واژۀ ب ــان اس ــنامه جه • دانش
.605-570 اســامی: 
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