
«چهار»
بررسى منشأ پيدايش نظريه چهارباغ به عنوان الگوى هنر باغسازى ايرانى

Abstract: One of the reasons man has 
created gardens is to rebuild heaven on 
earth. So far, a lot has been written about 
how Iranian gardens are meant to exem-
plify heaven and represent an attempt to 
realize the dream of life in paradise on 
earth. The idea of four heavenly streams 
has had a great influence on the struc-
ture and geometric design of Iranian 
gardens. This article adopts a critical ap-
proach toward the idea that the structure 
of gardens has been influenced by man’s 
beliefs about heaven with an emphasis 
on the influence of heaven as a concept 
rather than a form. Iranians built gardens 
based on a geometric four-part design. 
The general idea is that this design was 
based on the pre-Islamic belief in a four-
part world and remained intact in the Is-
lamic era as a result of the Islamic belief 
in four heavenly streams mentioned in 
the Qur’an. This article does not intend 
to analyze or rule out the idea that the 
structure of Iranian gardens was influenced by 
heaven as a concept rather it argues against the 
influence of heaven as any exact form. The idea 
of a world divided into four parts is based either 
on legend or on the Torah which considers the 
Garden of Aden as man’s first dwelling place. 
However, there is no written document to prove 
that Iranians believed in a four-part world in the 
pre-Islamic era. In fact, Zoroastrian religious 
teachings reveal completely different ideas.
 Hypothesis: Since ancient Iranians did not be-
lieve in a four-part world, the idea that Iranian 
gardens were structured based on heaven as 
a form both before and after Islam is incorrect. 
The only source that refers to a four-part gar-
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چكيده : تالش براى بازسـازى زندگى پـس از مرگ در
بهشـت بر روى زميـن در باور بسـيارى از فرهنگ ها از
جمله ايـران يكى از داليـل ايجاد فضاهايـى مانند باغ
شده اسـت. در مورد اين موضوع كه باغ ايرانى تمثيلى
از بهشت و كوششى در رسيدن به بهشت آرمانى در اين
دنيا است، نوشته هاى بسيارى وجود دارد كه در اين بين
تأثير چهار نهر بهشـتى در فرم و هندسه باغ، به صورت
برجسـته ترى نمايش داده شـده اسـت. مقاله حاضر با
تأكيد بر تأثير معنايى بهشت در طرح اندازى باغ ايرانى،
بر آن اسـت تا به نقد تأثير صورى بهشت بر هندسه باغ
بپردازد. در مورد باغ هاى پيش از اسالم، اعتقاد ايرانيان
به تقسيم دنيا به چهار قسمت و در مورد باغ هاى پس از
اسالم نهرهاى چهارگانه بهشت موعود در قرآن از داليل
ايجاد هندسه چهاربخشى در باغ به شمار مى روند. هدف
اين نوشـتار تحليل يا نفى تأثير معنايى بهشت و آرزوى
ايرانيان در ساماندهى منظر به مثابه بهشت نيست بلكه
تأثير صـورى آن را نفـى مى كند. آنچه درباره تقسـيم
جهان به چهار بخش وجود دارد يا برگرفته از افسـانه ها
و يـا كتاب مقدس يهود (تورات) اسـت كـه باغ عدن را
منزلگاه نخستين انسان مى داند، و سند مكتوبى بر اين
مدعا وجود ندارد كه ايرانيان پيش از اسالم نيز جهان را

تشـكيل شده از چهار بخش مى دانستند، بلكه آموزه هاى دينى
زرتشت مبين نظريات ديگرى در اين باب است.

واژگان كليدى : باغ ايرانى، بهشت، الگوى چهاربخشى، چهارباغ،
چهار نهر بهشتى.

den or paradise is the Holy book of Torah which 
is used as a reference by almost all orientalists 
when they discuss four-part Iranian gardens.   
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تصوير5 : منظر چشمه عمارت 
از بـاغ عباس آبـاد، بهشـهر. 
هاشـمي،  آل  آيـدا  عكـس: 
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تصويـر 2 : در ايده آل تريـن 
حالت و در جزييات باغ، آب 
از يـك جهت وارد و از سـه 
جهت ديگر خارج مى شـود. 
بـاغ فيـن. كاشـان. عكس : 

وحيد حيدرنتاج، 1387.
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مقدمه
ــت  ــانى در فرهنگ هاى مختلف از جمله ايران، اعتقاد به زندگى در بهش  براى هر انس
آرمانى به عنوان بهترين جاى متصور وجود دارد؛ از اين رو مى بينيم يكى از داليل ايجاد 
ــده  ــتى نيكو براى زندگى اين جهانى معرفى ش ــعى در فراهم كردن بهش باغ ايرانى س
ــه ويژه باغ ايرانى نيز، نظريات مختلفى ارائه شده كه يكى از آنها  ــت. در مورد هندس اس
ــكل زمين و تقسيم آن توسط چهار نهر  ــتان درباره ش در باب تأثير اعتقاد ايرانيان باس
ــالم و كهن الگوى باغ ايرانى و  ــانه هاى كهن در شكل گيرى باغ هاى پيش از اس در افس

همچنين نهرهاى چهارگانه بهشتى موصوف در قرآن كريم است.  
از طرفى، قول مشهور مبنى بر چهار باغ بودن باغ ايرانى در ميان بسيارى از مستشرقين 
ــف در ارتباط با چهارباغ آن را  ــهورترين تعري و نيز متخصصين داخلى وجود دارد، مش
ــيرها يا آبراهه ها"  ــده به چهار قسمت به وسيله مس ــكل تقسيم ش "يك باغ مستطيل ش
ــت» باغ ايرانى را تركيبى  ــد. «دانشدوس (Stronach: Encyclopedia Iranica) مى دان
ــيم مى كند  ــاى اصلى مى داند كه فضاى باغ را به چهاربخش تقس ــوط و محوره از خط
(Pope,1997).1 برخى از محققين، باغ را تمثيلى از بهشت و باغ ايرانى را محصول تالش 
ــان براى بازسازى بهشت آرمانى بر روى زمين دانسته اند. مهم ترين تأثير صورى در  انس
ــتى به عنوان فصل  اين زمينه، پيدايش نظريه الگوى چهارباغ برگرفته از چهار نهر بهش
ــتركى با فرضيه هاى مطرح در الگوى چهارباغ است. از نگاه اين نويسندگان، باغ در  مش
تفكرات ايرانى تمثيل قطعه اى از بهشت با بهره گيرى از اسطوره هاى كهن دينى و اديان 
آسمانى است. از اين  رو، ايجاد مكان و فضاى بهشت گونه در باغ سازى، نخستين انگيزه 
ــود. "در بهشت كوثر هست و درختان و  ــوب مى ش ايرانيان در طراحى پرديس ها محس
گل ها و جويبارها و در باغ نيز آب روان خوش و گل هاى زيبا و درخت هايى كه مى توان 
در سايه آنها آرميد، و اين همه محصور در ديوارى است كه مانع ورود جهنميان به آن 
ــود" (پيرنيا، 1373: 5). اما در اين ميان، مقاله در پى نقد و بررسى برداشت از چهار  ش
نهر بهشتى در احداث باغ است كه تنها مصداق آن، نقوش چهاربخشى است كه برداشت 

از چهار رود يا تقسيم دنيا به چهار بخش را به نمايش مى گذارد.
هيچ گونه سند باستانى مبنى بر چهاربخشى بودن باغ ايرانى وجود ندارد، اما قديمى ترين 
ــيارى از نظريه پردازى ها در باب هندسه باغ ايرانى و الگوى  اثر كشف شده كه ريشه بس
ــت. بر روى اين كاسه سفالى  ــه سفالى يافته شده در سامرا اس ــى بوده، كاس چهاربخش
ــال قبل از ميالد باشد، جوى هاى متقاطعى ترسيم  كه تصور مى رود مربوط به 2000 س
ــده كه چهار قطعه باغ را نشان مى دهد و در هر قطعه يك درخت و يك پرنده است.  ش
«سكويل وست» معتقد است؛ "اين طرح همان طرح رسمى و عمومى است كه ايرانيان 
از زمان كورش تا به امروز به كار برده اند ... و در حقيقت تمام باغ هاى ايران بر اساس اين 
ــى طرح ريزى شده اند تا جايى كه اين كار به صورت يك كيفيت عرفانى  تقسيم هندس
درمى آيد كه از افكار بسيار قديمى آسيا در تصور عالم وجود و تقسيم آن به چهار منطقه 
است كه معموالً چهار رودخانه بزرگ آنها را از هم جدا مى كند" (سكويل وست، 1336: 403). 
از دوران ماقبل تاريخ، در هنر سفال گرى ايران، تصويرى به قدمت خود دنيا ظاهر شده 
است : "تصويرى كه فضا را به چهار قسمت مى كند و مركز آن نقطه محور يك صليب 
ــت" (شايگان، 1377: 77). لذا هندسه باغ ايرانى تمثيلى از توجه و اعتقاد انسان به  اس

چهار جهت اصلى و چهار رود بهشتى دانسته شد (تصوير 1).

تصوير1 : طرح واره چهاربخشى 
برگرفتـه از عقايـد باسـتانى 
كـه به عنـوان كهن الگوى باغ 
ايرانـى معرفى شـده اسـت. 

مأخذ : مسعودى، 1388: 25.
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ــت:  در بندهش – قديمى ترين متن به جا مانده پهلوى- در چگونگى زمين ها آمده اس
ــه نوع است ... هنگامى كه تيشتر آن باران را ساخت  ــى و س "گويد در دين كه زمين س
كه درياها از او پديد آمدند، زمين را همه جاى نم بگرفت، به هفت پاره بگسست، داراى 
ــد. به اندازه نيمه اى در ميان و شش پاره ديگر پيرامون  ــيب بش زير و زبر و بلندى و نش
ــت، او آنها را كشور نام نهاد" (بهار،  ــش پاره به اندازه خونيرس اس آن قرار گرفت، آن ش
ــيم جهان و به دنبال آن باغ  1369: 75). بنابراين مى توان تصور كرد، چهار رود و تقس
به چهار بخش در دوران پيش از اسالم برگرفته از آموزه هاى دينى تورات است نه اديان 
ايرانى. با توجه به اينكه عالى ترين فضا بهشت بوده و آرمان هر كسى دست يابى به اين 

فضا مى باشد؛ از اين رو باغ به مثابه بهشت تلقى شده است.

ايده چهار نهر بهشتى در باغ هاى پس از اسالم
تصور مكانى با زيبايى وصف ناپذير كه در آن آب و غذا به وفور يافت مى شود و انسانى 
كه بى هيچ غم و غصه با طبيعت روزگار مى گذراند، در تفكر اسالمى نيز وجود دارد. قرآن 
ــتى را توصيف مى كند. "برخى بر اين اعتقادند كه  كريم بيش از صد بار اين مكان بهش
جزييات ياد شده در قرآن، الگوى باغ سازى و باغ نگارى روى قالى ها هستند كه بهشتى 
را بر خاك مى سازند و براى مؤمنان تصويرى عينى از بهشت برين بر خاك تيره نمايش 

مى دهند و بشارت جهان ديگرند" (آدريان فون روكوئز، 1381: 97). قرآن مجيد، بهشت 
ــت پايدار باقى بمانند. اين  ــانى مى داند كه بر پيمان الس را از آن ايمان آورندگان و كس
ــده است : "آنها كه  ــارت به گونه هاى مختلف و بارها در قرآن بيان و بر آن تأكيد ش بش
ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و در برابر خدا خاضع بودند، آنها ياران بهشت اند 
و جاودانه در آن خواهند ماند" (هود، آيه 23)؛ "هركس عمل صالحى انجام دهد، خواه 
ــت مى شود و روزى بى حساب به او  ــد وارد بهش مرد و خواه زن، در حالى كه مؤمن باش

داده خواهد شد" (غافر، آيه 40).
ــرح  ــالم هدف اصلى طراحى باغى بود كه آنها را به ش "در دوره هاى بعد از اس
ــد"  ــنجيده مى ش ــت س ــه با بهش ــت نزديك تر كند و يك باغ خوب هميش بهش
ــل نقطه نظرات عناصر يا كيفيت  ــن قبي (Daneshdoust, 1993: 44,46). در اي
فضايى باغ ايرانى، يك به يك با آيات قرآنى مقايسه شده و در نهايت به اين نتيجه 

ختم مى گردد كه باغ ايرانى تمثيلى از بهشت موعود است.
از اين دست توصيفات بسيار است؛ "مى دانيم كه در باغ ايرانى آب را به درون زمين 
مى بردند و سپس از مكان هاى خاصى به بيرون جارى مى كردند. شايد جارى شدن آب 
از جاى جاى باغ و حركت آن در چهار جهت و چهار جوى، تمثيلى از چهار نهر بهشتى 

فرضيه 
ــيم جهان به چهاربخش، اساساً از اعتقادات ايرانيان باستان نبوده، لذا  از آنجاكه تقس
ــكل باغ ايرانى، قبل از اسالم و بعد از اسالم، صحيح  ــة تأثير صورى بهشت بر ش انديش
نيست. تنها منبعى كه اشاره به چهارقسمت بودن باغ يا بهشت دارد، كتاب تورات است 

كه سند اغلب مستشرقين در چهاربخشى بودن باغ ايرانى قرار گرفته است.

ايده چهار نهر در شكل گيرى باغ هاى پيش از اسالم
ــك حقيقت معنوى مى ديدند، "ظل و  ــاز، ايرانيان باغ را يك تجلى زمينى از ي از آغ
انعكاس عالم مينويى در اين گيتى؛ به همين جهت طرح باغ و صورت هنرى آن ارتباط 
با علوم جهان شناسى و حكمت داشت و تجربه باغ محدود به عالم محسوس نبود بلكه تا 
حدى حقيقت عالم باال و تجربه مستقيم آن را براى آنان كه بصيرت و استعداد معنوى 
ــتند امكان پذير مى ساخت و به همين جهت در واقع نوعى هنر مقدس بود" (نصر،  داش
ــت موعود، تصورى از زيباترين و دل پذيرترين باغ ها است كه   1359: 202). تصور بهش
ــت را بر باغ هاى مختلف نيز اطالق مى كردند. "شعرا از مقايسه باغ هاى  ايرانيان نام بهش
زمينى و بهشت آسمانى لذت مى برند و عالى ترين نوع باغ را باغ ارم مى دانند ... اين باغ 
توسط شداد پادشاه مشركان در يمن ساخته شده، غرض او از اين كار اين بود كه باغى 
زيباتر از بهشت موعود ايجاد كند ولى به محض اينكه احداث باغ پايان يافت فرمانفرماى 

نامدار بدرود زندگى گفت" (ويلبر، 1348: 52). 
ــدن الگوى چهارباغ به عنوان كهن الگوى باغ سازى ايرانى  ــد مطرح ش به نظر مى رس
ــيدن به اين سند در ارتباط با تاريخ هنر باغسازى ايرانى بوده است.  نتيجة اصالت بخش
«ميرفندرسكى» با اشاره به ريشه هاى تاريخى مفهوم اين واژه، اعتقاد دارد : "دو محور 
ــمت اصلى تقسيم مى كند. تقسيم بر چهار شدن  اصلى عمود بر هم، باغ را به چهار قس
داراى بار تاريخى طويلى است و شكل بارز خود را در اشاره-  آب از باغ عدن خارج مى شود 
و به سمت چهار گوشه جهان جارى مى گردد.- از روز ازل نشان مى دهد" (ميرفندرسكى، 
1384: 10). در پى كاربرد واژه چهارباغ و ريشه يابى مفهوم آن، عدد چهار نقشى اساسى 
ايفا كرده است؛ لذا شاهد تناظر بين الگوى چهارباغ و باورهايى هستيم كه در مورد عدد 
ــيم آن به چهار رود. "آناهيتا  چهار وجود دارد از قبيل توجه به عنصر طبيعى آب و تقس
ــته است و آب حيات بخش كه در مظهر  الهه آب در اعتقادات ايرانيان همواره حضور داش
ــمت تقسيم مى شود بهشتى در دل بيابان مى آفريند" (بمانيان، 1387:  خود به چهار قس
ــاى درخت زندگانى چهار جوى  ــت كه "از مركز زمين يعنى از پ ــور بر اين اس 105). تص
مى جوشد كه به سوى چهار جهت اصلى روان است و بدين سان صليب افقى را بر صفحه 

عالم نقش مى نمايد" (گنون، 1374: 100)؛ (تصوير 2).
ــت يا عدن برگرفته از متن تورات  ــابه در شكل چهاربخشى بهش تمامى تفكرات مش
ــى در عدن به طرف  ــورات در توصيف عدن مى گويد : "خداوند باغ ــد؛ چراكه ت مى باش
ــته بود در آنجا گذاشت؛ و خداوند هر درخت  ــرق غرس نمود و آن آدم را كه سرش مش
ــط باغ و درخت  ــنما و خوش خوراك را از زمين رويانيد و درخت حيات را در وس خوش
ــم گشته،  ــيراب كند و از آنجا منقس نيك و بد را؛ و نهرى از عدن بيرون آمد تا باغ را س
ــام رودها را به ترتيب  ــد 2: 10-8) و در ادامه ن ــد" (كتاب پيدايش، بن ــعبه ش چهار ش

فيشون، جيحون، حدقل و فرات معرفى مى كند. 
اين در صورتى است كه آموزه هاى دينى زرتشت در اوستا حاكى از وجود يك درياى 
عظيم در مركز زمين و تقسيم آن به هفت قسمت است نه چهار قسمت، در آبان يشت؛ 
كردة يكم اوستا آمده است : "بدان هنگام كه اَِردويسور اَناهيتا -آن دارندة هزار درياچه و 
هزار رود، هريك به درازاى چهل روز راه مردى چابك سوار- به سوى درياى فراخ كرت 
روان شود، سراسر كرانه هاى آن دريا به جوش درافتد و ميانة آن برآيد؛ از اين آبى كه از 
آن من است، به هريك از هفت كشور، رودى روان شود" (آبان يشت، كردة يكم، بند 4 
و 5)؛ و در تير يشت؛ كردة پنجم مى خوانيم : "تشتر، ستارة رايومند فره مند را مى ستاييم 
كه بر پريان چيره شود؛ كه پريان را -بدان هنگام كه نزديك درياى نيرومند ژرف خوش 
ديدگاه فراخ كرت كه آبش زمين پهناورى را فرا گرفته است، به پيكر ستارگان دنباله دار 
ـَويس - به پاداش بخشى  در ميان زمين و آسمان پرت شوند- در هم شكند ... آنگاه َستـ
ــد- اين آب را به هفت كشور رساند. پس آنگاه تشتر زيبا و آشتى بخش به سوى  در رس
كشورها روى آورد تا آنها را از سالى خوش بهره مند كند. اين چنين سرزمين هاى ايرانى 

از سالى خوش برخوردار شوند" (تير يشت، كردة پنجم، بند 8 و 9).
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بسـيارى  در   :  3 تصويـر 
طـرح  اساسـًا  باغ هـا،  از 
چهاربخشـى وجود نداشـته 
و باغ به صـورت تراس بندى 
در زمين شيبدار واقع است. 
مأخـذ : مجموعـه باغ هـاى 
بهشـهر؛ عكس هوايى سال 
1335، سازمان نقشه بردارى 

كشور.
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ــل) باشد. گرچه در بسيارى از باغ هاى ايرانى آب از يك جهت ــير، شراب و عس (آب، ش
ــود اما ــه جهت ديگر جارى مى ش ــم در س مى آيد و ضمن ريختن در يك حوض ِمقس
گردش آب را در چهار جهت تداعى مى كند". عناصر چهارگانه در اين ديدگاه تبديل به 
چهار رود بهشتى شده است؛ در اين نگاه چهار جهت و چهار رود بهشتى طرح بسيارى
ــت؛ همان چيزى كه اخيراً به ــطح تحت تأثير قرار داده اس از باغ ها را در زمين هاى مس

عنوان كهن الگو باغ ايرانى (مسعودى، 1388)2 معرفى شده است (تصوير 3).
ــت صورى از نهرهاى چهارگانه بهشتى است كه ــايع ترين تفكر در اين باب، برداش ش
ــت : "آنچه مسلم ــده اس تأثير آن به صورت دو محور عمود بر هم در باغ ايرانى ظاهر ش
ــت كاربرد وسيع تركيب هندسه چهارباغ و آبراه هاى اصلى و متقاطع باغ هاى ايرانى اس
در دوره پس از اسالم را مى توان نتيجه ابعاد تمثيلى بهشت در قرآن (چهار نهر بهشتى)

ــان به زمين به عنوان تمثيلى از كل طبيعت دانست" (ديبا، 1374:  و ديدگاه كهن انس
ــيك فارسى ــخن مى رود. "باغ هاى كالس ــتى س 28)؛ در قرآن همواره از چهار نهر بهش
هميشه از اين قاعده پيروى مى كنند. آبراهه ها در آنها به شيوه اى تعبيه شده اند كه دور
ــد. در محل تقاطع آبراهه ها و نهرها؛ ــى پر از درخت و گل گرفته ان ــر آن را مكان هاي و ب
حوض يا خانه باغ هايى وجود دارند" (آدريان فون روكوئز، 1381: 97)؛ "نهرهايى كه در 
اين باغ ها جارى هستند به سان چهار رودى هستند كه جايگاه نيكان در بهشت را نوبت

به نوبت با شراب، عسل، آب و شير آبيارى مى كنند" (پورتر، 1384: 23).
ــتى است صحبتى از فرم نهرهاى چهارگانه نشده در قرآن آنجا كه بحث از انهار بهش
ــوره محمد؛ (توصيف بهشتى كه به پرهيزگاران ــت، تفسير نمونه در باب آيه 15 س اس
وعده داده شده چنين است كه در آن نهرهايى از آب صاف و خالص است كه بدبو نشده
و نهرهايى از شير كه طعم آن دگرگون نگشته و نهرهايى از شراب (طهور) كه مايه لذت
نوشندگان است و نهرهايى از عسل مصفى)3 در مورد انهار بهشتى مى نويسد : " از آيات
قرآن مجيد به خوبى استفاده ميشود كه در بهشت نهرها و چشمه هاى گوناگونى است
ــت كه چهار نمونه آن در آيه فوق آمده و نمونه هاى كه هركدام داراى فايده و لذتى اس
ــت. تعبير به انهار در مورد اين چهار نوع نشان ميدهد كه ــوره دهر اس ديگرى نيز در س

از هركدام آنها يك نهر نيست بلكه نهرها است" (مكارم شيرازى، تفسير نمونه) در اين 
ــير به روشنى مشخص است كه 1. صحبت از وجود چهار نهر نيست بلكه نهرهاى تفس
ــاره شد ــت؛ 2. هيچ گونه فرمى از نهرها همانند آن چيزى كه در تورات اش چهارگانه اس
ــى از انهار بهشتى را دربرمى گيرد ــود و 3. اين نهرهاى چهارگانه تنها بخش ارائه نمى ش
ــت جارى است كه در سوره هاى ديگر قرآن ــمه هاى ديگرى نيز در بهش و نهرها و چش

آمده است.

جمع بندى
ايده پرداختن به زمين و شكل باغ به تقليد بهشت در باغ هاى پيش از اسالم بيشتر -
از توصيفات كتب مقدس اديان غير ايرانى مانند تورات اخذ شده است كه در آن از عدن
ــان ياد مى كند و به وضوح از وجود چهار نهر منقسم به ــتين انس به عنوان جايگاه نخس
ــتا از درياچه فراخكرد در چهار بخش در آن باغ ياد مى كند؛ چرا كه در آموزه هاى اوس
مركز زمين و جارى شدن نهرهاى هفت گانه از آن به هفت كشور ياد مى كند نه نهرهاى

چهارگانه.
ــت، مربوط به چهار نهر ــتنادات در مورد شباهت باغ ايرانى به بهش ــترين اس بيش -
بهشتى است كه با توجه به ترجمه و تفسير آيه مربوطه صحبت از انهار چهارگانه بهشتى
به عنوان نمونه هايى از نهرهاى بهشت است نه صرفاً چهار نهر و نيز مى بينيم كه در قرآن

بر خالف تورات صحبتى از فرم اين انهار نشده است.
به واسطه اينكه توصيف بهشت در قرآن به صورت بيان فرم نبوده لذا ايجاد نسبت -
ــت؛ اما نمى توان تأثير ــت از منطق علمى برخوردار نيس بين فرم باغ ايرانى و فرم بهش
معنايى بهشت را در باغ سازى ناديده گرفت، اصوالً انسان ها به دنبال فضايى هستند كه
ــت را داشته باشد؛ لذا دور از ذهن ــايش بهتريِن مكان ها يعنى بهش همان آرامش و آس
نيست كه ايرانيان نيز فضاهاى بسيار زيبا و فرح بخش باغ ها را به بهشت نسبت داده اند

(تصوير 4)

معنـوى تأثيـر   :  4 تصويـر 
بهشـت را در بـاغ به صورت
ارزشـمند عناصـر  حضـور 
طبيعـى ماننـد آب مى توان
درك كرد. باغ فين. كاشـان.
: وحيـد حيدرنتاج، عكـس 
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پى نوشت
اين مقاله برگرفته از پايان نامه دكترى نگارنده تحت عنوان «هنجار شكل يابى باغ ايرانى؛ با تأكيد بر نمونه هاى
است كه در سال1389 به راهنمايى عصر صفوى كرانه جنوبى درياى خزر، نمونه هاى موردى: باغ هاى بهشهر»

دكترسيدامير منصورى در دانشگاه تهران دفاع شده است.
1. در مورد منشأ و علل پيدايش نظريه الگوى چهارباغ و نقد آن رجوع شود به مقاله «نقدى بر فرضيه الگوى
در فصلنامه علمى ـ پژوهشى باغ نظر (شماره 12 پاييز و تابستان 88) از چهارباغ در شكل گيرى باغ ايرانى»

همين نويسندگان.
2 . رجوع شود به مسعودى (1388) بازشناسى باغ ايرانى؛ باغ شازده، فصل دوم، صفحات 35 تا 50.

َّْم يََتَغيَّْر َطْعُمُه َوأَنَْهاٌر ِمّْن ََّبٍن ل اءٍ َغْيِر آِسٍن َوأَنَْهاٌر ِمّن ل َِّتى ُوِعَد الُْمتَُّقوَن(ص) فِيَها أَنَْهاٌر ِمّن مَّ َثُل الَْجنَِّة ال 3 . مَّ
ْن َعَسٍل مَُّصفًّى(ص) َولَُهْم فِيَها ِمن ُكِلّ الثََّمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمّن رَّبِِّهْم(ص)َكَمْن ُهَو َخالٌِد اِربِيَن َوأَنَْهاٌر ِمّ ةٍ لِّلشَّ َخْمٍر لَّذَّ

َع أَْمَعاَءُهْم (محمد : 15) فِى النَّاِر َوُسُقوا َماًء َحِميًما َفَقطَّ
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