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 چکیده

 شناسیباستان شواهد و تاریخی اسناد پایۀ بر. است ایران فرهنگی هایپدیده ترینمهماز  ایرانی باغ

 الؤس این به به دنبال پاسخگوییمقاله  این. اندشده ساخته هخامنشی دورۀ در یرانیا هایباغ نخستین

 فرهنگی و اجتماعی مفاهیم و معنا چه ایرانی، فرهنگ خصوصیات از یکی عنوان به ،ایرانی باغ که است

کوشش نهاده شده و  فوکو هتروتوپیای نظریۀ اساس بر پژوهش نظری چارچوب کند؟می بازنمایی را

معنا و کارکردی چندگانه داشته  ایرانی باغ. شودباغ ایرانی تبیین  های چندگانۀکارکرد است که شده

که  ایران جغرافیای بر فرهنگ زیستی تسلط و انسان تمحدودی با رفع مرتبط است اینهانخستین  است.

سیاسی از باغ یا برداری نهاد بهره ؛ دومین اینها مرتبط است باشودنمایان می باغ منظرسازیدر قالب 

و سومین  ؛مشروعیت و قدرت نمایشمعنادهی به فضای باغ به منظور  جهتایرانی در باغ  یهانماد

 حساحتماالً  و آرامش انسان به یباغ ایران نظم. های طبیعی استپدیده نظمو  یکپارچگیی، هماهنگ

 ناخودآگاه باغ ایرانی وارد کمو مترا چندگانه یکارکردها داده است.می را وندخدا با نزدیکی و ارتباط

 هایدوره در به همین جهت و شده  تبدیل مرکزی مکان به باغ، ایرانی ایرانیان شده و در فرهنگ جمعی

 ه است.یافت تداومساخت آن  تاریخی مختلف
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 مهمقد

 نزدیکی ارتباط ایرانیان دور هایگذشته از دارد. اهمیت بسیار ایرانی فرهنگ در طبیعت

را در  ،آب و گیاه ،ترین عناصر طبیعتسمقد . باغ(23: 0231)ویلبر،  اندداشته طبیعت با

 است ایران در فرهنگی هایپدیده ترینمهم از و یکی کرده بازنماییترکیب با معماری 

 .(9: 0292سیروس، ) است یافته تداوم ایران رافیایجغ درمتمادی  قرون طیآن  ساخت که

-اندیشه ظهور از نشان که هستند ی ایرانیهاباغ ۀهم ثابت ءاجزآب، گیاه و معماری از ا

 ارتباط نوع. (279: 0291 )گودرزی، ددارن ایرانی هایباغ طراحی در ایاسطوره و دینی های

)بانی  داردریشه  طبیعت مورد در انسان بینیجهان و تفکر طرز در طبیعت معماری با

 بشر نیاز ترینهساد به پاسخگویی عین معماری در میان انواع هنرها، در .(31: 0232، مسعود

: 0233، فرد )گلپرور است سالطین و مذاهبها، حکومت عقاید و امیال بیانگر سرپناه، یعنی

 است حاکم یکپارچگی و وحدت باغ مختلف اجزای در باغ ایرانی، میان ،با این حال .(319

 از ای فرهنگیپدیده باغ به عنوان. (91: 0232،  ،و بختیار )اردالن نیست هاآن بین ایفاصله و

 (9: 0292سیروس، ) است شده نمودار ایران جغرافیای در دیداری صورت به هخامنشی زمان

، بختیار و اردالن)صدد بودند به محیط معنا دهند سازی درشاهان هخامنشی از رهگذر باغ

-روشن می را ایرانی باغ اصلی و ذاتی مفاهیم و معنا ایرانیشناسی باغ پدیدار .(91: 0232

 ،است یایران فرهنگ خصوصیات از کیـیایران، که  باغ این است که سؤال ،بنابراین .کند

مورد توجه  بسیارانی باغ ایر ؟کندمی بازنمایی را فرهنگی و اجتماعی مفاهیم و معنا چه

 آن هایکوشک و ایران تاریخی هایباغ (0231) ویلبراز آن جمله،  .بوده است وهشگرانپژ

دانسته  یایران یشهرهاآرمان از یکی را ایرانی باغ (0231) کربن است. کرده معرفی را

 هنرها انواع در را ایرانی باغ معنایی و کالبدی هایویژگی (0239) شاهچراغیاست. 

-شاکله از یکی ،شهرآرمان را به عنوان ایرانی باغ (0239) راد رضایی است، و کرده بررسی

های کارکرد در زمینۀ . با این همه،است برشمرده باستان ایران در سیاسی اندیشۀ های

در است، گرچه  نشده  انجامکنون  تاپژوهش جامع و مستقل  ایرانی باغچندگانه 

 شده  بیانهای مختلف ه صورتبگیری باغ ایرانی، شکل گوناگوندالیل هایی پژوهش

 و حکومتی سیاسی، مذهبی، موضوعات (0277)موحدی  موسوی . از آن جمله،است

و  تاریخی مباحث به تسلط (0293)اعتضادی  است. دانسته باغ ایجاد دالیل را تفریحی

براتی، هاشمی و  .است پنداشته باغ گیریشکل در اصلی عوامل از یکی را فرهنگی

 از را ایرانی بینیجهان توانمی که انددانسته متنی همانند را ایرانی باغ (0291) مینیاتوری
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 معرفیشهر پادشاهان هخامنشی باغ ایرانی را آرمان (0291)خسروی . کرد برداشت آن

 پنداشته بهشت از نمودی را ایرانی هایباغ (3113) منصوری و انصاری، تقوی است. کرده

نگر نگاهی کلبا  مقالۀ حاضر. انددادهرۀ آب و گیاه است، شرح اساطیر ایرانی را که دربا و

باغ های کارکردعانی و  ،شناسی و فرهنگ ایرانییری و باستانـابع تاریخی، اساطبه من

در ساخت باغ ایرانی در قرون متمادی  تداومه به با توجمطالعه کرده است. را ایرانی 

بوده و ارتباط انسان با  زمین بر ایرانی انسان سکنی جغرافیای فالت ایران، باغ شیوۀ

 0برای تبیین کارکردهای باغ ایرانی از نظریۀ هتروتوپیای مکان را معنادار کرده است.

شود و است. هتروتوپیا یا دگرجاها در دنیای واقعی نمایان می شده  استفاده فوکومیشل 

های ویژه از زمان ا برههب هاهتروتوپیا تواند تغییر کند.ها بر حسب زمان میکارکرد آن

ای دهند، ـکان جـضاهای متعدد را در یک مـو این قابلیت را دارند که ف یابندارتباط می

فوکو  .(Foucault, 1976) های گوناگونی که در واقع با هم قابل جمع نیستندمکان

و های اجتماعی آرمانی داند که با ایجاد گسست میان مکانهایی میهتروتوپیا را مکان

 گیرندواقعی و نیز ایجاد پیوند معین با یکدیگر در ارتباط با ساختار قدرت قرار می

(Foucault, 1986: 4). اجتماعی دیگر مانند هر مقولۀ ،ت برای اعمال قدرتفوکو معتقد اس، 

در فضای مکانی است که  از همین رو، باغ ایرانی(. Foucault, 1986: 252)به فضا نیاز است 

قابل  در بستر فرهنگ ایرانی زیسته است که د ذهن انساندگانه و متعدآن معانی چن

 گردد.و ارائه می درک
 

 سازی در جغرافیای ایرانمنظر .7

یا  یرانیاهندو آمدن به فالت ایران با هندیان آریایی قومی واحد بودند وایرانیان پیش از 

 از پیش هزارۀ اول اوایل تا مهزارۀ سو اواخر حدود درشدند. اینان آریایی نامیده می

 تهمین عل به و بود داری گله آنان اقتصادی ساختار .زیستنددر آسیای مرکزی می میالد

 یانـایران که هنگامی .(Kalovsky and Lamberg, 2002: 64) داشتند نشینی کوچ نیمه زندگی

 هایوریامپرات گیریشکل دوران از هاتدـم نهادند، گام کـنزدی اورـخ در بار تینـنخس

 ایسابقه اجتماعی یا سیاسی پدیدۀ هربرای  یبترت ینبد بود. گذشته النهرینبین و مصر

جغرافیای ایران آشکارا  (.90: 0231، فرای) داشت وجود نزدیک خاور گذشتۀ تاریخ در

آب و علف دارد. ایران از نظر شکل، به یک جام بی ع و بسیار ناهموار واندازی متنومچش

م داخلی است. سمت های نامنظبرآمده تشبیه شده که شامل پستی و بلندیهای با لبه
                                                           

1. Heterotopia 
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های تنیده و سمت جنوب و شرق با کوههای بلند و درهمکوه وسیلۀشمال و غرب به

، در حالی که از یک سو دریا و از سوی دیگر شده استافتاده احاطه تر و از هم جداپست

این عوامل  را احاطه کرده است. وانعی کشورنهایت خشک به شکل مسرزمینی بی

ی فالت هادشت (.01-01: 0231)موری، ساخته استجغرافیایی ایران را به شدت ناهمگون 

 و جدا هایبخش هاکوه و ودـب اگونـگون مردم پیوستن هم به و آمیزش محل ایران

 بزرگ میدان از دورمختلف  یهارسم و هاسنت، هادین آن در که داشتند ایدربسته

ای در کل سرشت واحه (.01: 0231فرای، )دادند به حیات خود ادامه می تاریخی قایعو

 سرزمیندر  (.29 ،همان) کردمی نها و استقرارها را تعییت سکونتگاهجغرافیای ایران، ماهی

 نظیرکم حساسیت و دقت با آب تأمین است، خشک و گرم مناطق آن سومدو که ،ایران

از  (.72: 0239، )شاهچراغی است بوده میسر مخصوصی فنون و لومع کارگیری به با نیز و

مانده جا  بر از آنهاآثاری  و هشدالت ایران برپا میـوط با آب در فـهای مربنـدیرباز آیی

 تاریخی از پیش هایتپه هایسفال روی بر که نابار نایـتم نیـآیی رقصمانند ، است

و نیز  (012: 0233، سازانچیت)شود دیده می الـس 1111 سابقۀ با سیلک چونـهم ایران

دم در کوهدشت که مشغول های معبد سرخگزار معبد ننۀ بر مفرغنقش کاهنۀ خدمت

 (.33: 0272، )گویریرقص برای ریزش باران است 

پر از انواع گیاهان و  های هموار ودهد آب و زمینوضعیت جغرافیای ایران نشان می

ها وابسته ارزش بوده و زندگی آنان به چنین مکانمیاب و بابرای ساکنان آن ک درختان

-گلهآب و پُر یعـهای وساهـدر چراگاین ویژه برای اقوام آریایی که پیش از به، بوده است

آب و ش را در جغرافیایی کمـخوی ،اجرتـبعد از مه آنها دادند.را پرورش می انهایش

کار  به را خود هوش و عقل بقا برای ،یتمحدود دلیل به بنابراین، اینان، .ندفتای یاواحه

تغییر  بیعی ایراندر جغرافیای ط ؛(031: 0291، مِی) ندو دست به خالقیت زد انداختند

 ایطهراب طبیعت با منظر و این تغییر منجر به ساخت منظر شد. رابطۀ ندایجاد کرد

 محل بومزیست خرد و یماقل خرد از الهام با انسان که گونههمان. است تعاملی و متقابل

 فرهنگ دهد،می شکل ناخودآگاه و خودآگاه را خویش فرهنگی هایپایه خود، زندگی

در  .(Sauer, 1925: 343) گذاردمی تأثیر بومزیست خرد بر زمان، مرور به نیز گرفتهشکل

: 0273 )اواسابیلنی، است سخت و خشک محیطی بر انسان تسلط نماد نیاایر باغاین میان، 

، )شاهچراغی کندمی ایجاد بسته محیط در را هااقلیم خرد ،جغرافیای ایران در باغ (.01

جغرافیای توان خصوصیتی ناشی از گرایی در باغ ایرانی را میدرون ،بنابراین (.021: 0239
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وظ ـامان بیرون محفـیط نابسـگرایی از محدانست. محیط باغ با تأکید بر درون ایران

و از این جهت است که فضای باغ حس محیطی برتر و  (321: 0290، راندیگ و اخوت)ماند می

 را همه ،نیاز دارد شیزندگ تداومآنچه برای  چراکه ،دهدبرگزیده را به انسان ایرانی می

های طبیعی در در حقیقت پدیده. است گردآوردهدر یک محیط متفاوت با محیط اطراف 

 گرداز آن کلیت است  یجزئنی که خود انسان هم معنای تازه و در رابطه با مقاصد انسا

 (.329: 0291، شولتز -نورنبرگ) اندشده و ترکیب آمده

این منظرسازی  .است منظرسازی هایشیوه ترینقدیمی از یکی ایرانی باغ ،بنابراین

بر آن هایی از قبرهای شهر سوخته که مانند گلدان ،در آثار باستانی نمود یافته است

 و باغسازی باغداری، تنگاتنگ رابطۀ از حکایتو  شده استنقش  پیشرفته یزراع منظا

 باستان اصوالً عیالم مردم. دارد باستان ایران مردم آیینی باورهای و عقاید با باغ مفهوم

در  متبرک هایبیشه و بودند قائل طبیعی فوق اقدام نوع یک هابیشه و هاباغ برای

: 0233، سازانچیت) است شدهمی محسوب آنها دینی ۀابنیء جز ترکیب با معماری معابد

 هستی، فلسفۀ آن در که داشتند جهان به نگرکل دیدی اولیه هایانسان زیرا ،(012

. (Buggey and  Mitchell, 2003: 94) بود تنیده درهم معنویت و فرهنگ زیست، جغرافیا،

 از ناشی هایکیفیت و هستی هایپدیده و انسان به نسبت نگرکل هایدیدگاه اهمیت

 نقش ایرانی باغ در( مکان حس) مکان روح مفهوم ارتقاء در عناصر، گرفتن قرار هم کنار

 (.31: 0232، مسعود بانی) ه استدرکمی ایفا اساسی

 
 سازی باغ در جغرافیای ایران. منظر0 ۀینما

اساطیری  بینی انسان باستانی اساطیری است و در منظرسازی نیزجهاناز سوی دیگر، 

 این رو از ،شودبازنمایی می )آب و گیاه( ارتباط دارند که با طبیعت و نمادهای مقدس

خواند  نمادپردازانه خود آغازین هایدوره در را ایرانی باغ منظرسازی شیوۀ توانمی

 فرهنگ عمیق هایجلوه و هادهـدیـپ از برخی تأثیر منظر معماری . در(12: 0232)منصوری، 
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ران، )اخوت و دیگکرد  توان مشاهدهمی پایدار هاییصورت و الگوها شکل به را نیدی و ملی

تخت یعنی پاسارگاد و  ،های ایرانیها در این مورد نخستین باغبهترین نمونه (.222: 0290

 .است ید،جمش

 ت سیاسیقدرت و مشروعی ،باغ ایرانی .2

دادند و با به آب و گیاه میشاهان هخامنشی اهمیّت فراوانی  ،بر پایۀ نوشتۀ مورخان

کوروش خود کردند. در جغرافیای فالت ایران، منظر مطلوب را ایجاد میساخت باغ 

برخی از درختان و گیاهان را  کرد ومیهایش را تعیین محل کاشت درخت در باغ شخصاً

ارشا در یخش هرودت در کتابش آورده است که. (11: 0239، )متدینکاشت نیز خودش می

دستور داد آن را  و شد یدرخت چنار مئاندر شیفتۀ ۀخود به سوی سارد در درراه 

 قول از پشر رنه (.020: 0293، )کاپتان بیارایند و نگهبانی برای پاسداری از آن برگماشت

 شهر در: کندمی اشاره )کوچک( کوروش منظم هایباغ از نمونه یک به یونانی مورخین

 به بسیار وه شد طراحی قرینه صورت به که سازدمی را باغی جوان کورش سارد

وش ـش ۀیبـم در کتیر دوـاردش .(11: 0239، )متدین ه بوددیگرد مزین هاگل و تانـدرخ

 .«ساختم پالیزی، این کاخی است که من در زندگی چون هرمزدخواست ه ب»گوید: می

این واژه . (Kent, 1953: 155) مادی است ایهواژ خوانده شده که -paridaizaدر این جا  پالیز

از . (Bartholomae, 1904: 865) است« در دیوار محصور»ا نیز آمده است و به معنی در اوست

 یا پالیز است؛ اخ اردشیر دوم همانند باغک .0آید که: برمیم در شوش اردشیر دو ۀکتیب

 .2 ارد؛گرایی تأکید ددر دیوار است بر درون که محصوریا پالیز  کاخ همچون باغ  .3

این  .2 ساخته شده است؛ هرمزدبه خواست  چراکه ،الطاف ایزدی این مکان را فراگرفته

 است. ،یعنی نهاد سیاسی ،زندگی شاهاناست برای  باغکاخ که مانند 

بلکه  ،زرگی استشاه بزرگ نه تنها جنگاور ب»گوید: می اقتصاددر کتاب  کسنفون

: گویدمی ادامه در و «ها بپردازدغباید به کارهای کشاورزی و رونق بخشیدن به با

. شود ایجاد آن در ییهاباغ دارد توجه ... گزیندمی اقامت جا هر( بزرگ شاه) وانگهی»

 211: 0230، بریان) «است دلپذیری و خوب چیزهای از آکنده و خوانندمی پالیز را هاباغ این

 ،عیشت برای عامۀ مردم استم ۀکنند فراهماز آنجا که آب و گیاه دو عامل  (.با قدری تصرف

تا  اندآوردهمیخویش در اختیار و تسلطن دو عامل را تحت شاهان با ساختن منظر باغ ای

ها ثروت مادی به لد باشد که هم برای آنظارت نهاد سیاسی بر این عوامل مونشانی از ن

و غ در نیروهای معنوی باالت کرد و هم با دخقدرت آنها را تضمین می وهمراه داشت 
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 ،از همین رو .شدمیتأمین  جامعه بین ت در، مشروعینظارت بر عوامل تولید جامعه

را  انکه آب و گیاهاست  ها و تصاویریهای شاهان هخامنشی سرشار از نقشکاخ

 کنند.بازنمایی می
 

 های هخامنشیتأسیسات آب در باغ .2-7

نیازهای انسان ایرانی در  گاهی ازهجلو ،یعنی پاسارگاد ،شاهان هخامنشی نخستین باغِ

 چهل در ،(م 121-119حک. ) بزرگ کوروش تختگاه پاسارگاد، جغرافیای این سرزمین است.

در میان دشت  ،شیراز شمال شرق کیلومتری نود و پرسپولیس یشمال شرق کیلومتری

آثار بستر  .دشومی سیراب پولوار آب همیشگی جریان ازسرسبز مرغاب واقع است و 

هنوز  ه،کردپاسارگاد عبور میها و ابنیۀ که از میان کاخ ،سیوند ـلواروانه پرودخقدیمی 

 سایر و شرب آب لواروجریان دائمی پ .است ردیابی قابل هوایی تصاویربا  و بر روی زمین

 دشت و کردهمی ینـتأم ،اندبوده دارـدام یا کشاورز بیشتر که ،را منطقه مردم نیازهای

 )بهرامی است آوردهمی در کونتـس برای مناسب و لخیزـحاص طییـمح شکل به را مرغاب

 و کوروش بار عام کاخ دروازه، کاخ شامل ،پاسارگاد هایکاخ مجموعۀ (.023: 0231، و دیگران

 آنها عرض کهآبی  هاییجوی با همه در درون باغ ،(31: 0231، )فیروزمندی اختصاصی کاخ

 9/1 در فاصلۀ و هقرار داشت آبی مسیر متر 0011 به نزدیک با است مترسانتی 31 حدود

 سرعت کردن آرام آب، مناسب توزیع موجب که هبود هایی تعبیه شدهحوضچه 03/1تا 

، )تذکر رضایی و یعقوبی است شدهمی آب در موجود یوال گل شدن نشینته و رسوب آب،

دهد نشان می هکتاری جنوب پاسارگادتصویر ژئومغناطیسی از محوطۀ دوازده (.01: 0291

 .استداشته باغ امتداد  نهرترین های پاسارگاد بین سمت چپ رودخانه و جنوبینهر که

با بررسی . شده است  مدفونپاسارگاد در زیر زمین  هایبخشی از بنا ،بنابراین

 بوده استو نظر استروناخ این تأسیسات بخشی از شهر پاسارگاد  ژئومغناطیس بوشارال

 .(90: 0232، )مافی
تحقیقات  ساخته شده بود. و در زمان داریوش یکم تخت جمشیداخ شوش پیش از ک

ای باالتر از محل کاخ شوش باغی کهن را با نهرهایی که به شناسی در منطقهباستان

 دهدنشان می منظم از سنگ سپید ساخته شده بود های بسیارها و جوینهرصورت 

اهده ـمشنیز شید ـجم راف تختـهای اطهـانی در محوطـم آبرسنظا (.20: 0232، )دادبه

 نظیرکم خود نوع در تخت جمشید ساختمان زهکشی و فاضالب آبرسانی،نظام شود. می

 و طول به بزرگ هایدهانه با عمیق چاه حلقه راچه آثار رحمت کوه دامنۀ در. است



 )با تأکید بر دورۀ هخامنشی( کارکرد باغ ایرانیمعنا و  /28

 زا را آب حیوانات کمک به و چرخ با دهدمی نشان که شودمی دیده متر 31/2 عرض

 ،بوده شده فرـح چاه مجاور در که ،سنگی هایحوضچه در و نداهکشیدمی چاه

 تخت محوطۀ به را آب ،هبود شده کنده کوه در که ،سنگی مجاری توسط و نداهریخت یم

 آب با رابطۀ مستقیمی آپادانا تاالر (.13: 0293، )خورشیدیانند اهکردمی هدایت جمشید

 بر هاتونـس اداناـآپ در. است گردیده بنیاد آب بر که است جهانی از نمادی و داشته

: 0213، )مجتباییاند گرفته قرار ،دارند آب در حیات که ،برگشته نیلوفر هایگل از ایپایه

01.) 
به آن مردم که همۀ معیشت بر آب،  سیاست نهادتسلط  آب ایراندر جغرافیای کم

 اصلی نقش آب. است هشده بودز قدرت نمادی ا آمده ومیمقدّس به شمار  ،هوابسته بود

 و اصلی عنصری معماری در آب نمود، هداشت هاباغ انواع گیریشکل و پیدایش در

 و شکل و باغ ایرانی هامکان بهو  گرفته قرار آن اطراف در معماری و شده یتلق مرکزی

 (.32: 0290، دیگران)اخوت و  ه استدیبخشمی صورت

 

 اهاننمادگرایی درخت و گی .2-2

: 0233، ندیگرا)زمانی و  هستند ولد و زاد نیروی و حیات نیروی مرگی،بی نماد سبزها همواره

 هایآیین در. گیرددارد و در اختیار مینگاه می را کنندهبارور هایآب نیروی درخت (.22

 نقوش و متعدد هایستون هستند. درخت از یینمودها ستون و یچوب یرت ایاسطوره

 هاآب کنندهکنترل نیروی نمودنیز به یک اعتبار  جمشید تخت دیوارهای روی درختان

درخت در اندیشۀ سیاسی ایران باستان نماد شاه همچنین  (.31: 0292، ش)داریود هستن

ترین و یکی از مهمکنندۀ معیشت تأمین چراکه درخت و گیاه یعنی برکت و ،است

که با  ،یشت مطالب بهمن .ایا استأمین معیشت رعخویشکاری شاه در فرهنگ ایرانی ت

 شود کهبا این موضوع آغاز می ،استبوده وابسته  کامالً هخامنشی مفاهیم دینی دوران

پیچیده شده  آن پیرامون درختی است که تاکی به ایرانیان نزد در شاه نماد و مظهر

 دت در کتاب خود از یک افسانۀ ایرانی در مورد پیوند درخت با اندیشۀواست. هر

 شاه آستواگس، دختر ماندانا،گوید. افسانه از این قرار است که شاهنشاهی جهانی می

 آنان، ازدواج اول سال در. بود کرده ازدواج کمبوجیه نام به پارسی بزرگان از یکی با ،ماد

به . فراگرفت را آسیا همۀ و برآورد سر ماندانا شکم از تاکی که دید خواب به ستواگسآ

 در هاسرزمین همۀ شاه بعدها و ماد شاه پارس، شاه که زایید را روشوک امانداندنبال آن 

 عیالممقدس در فرهنگ  بیشۀدرخت و ها پیش از آریایی. (32: 0293، )ادی شد آسیا
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 هایستون با معابدی صورت به بعدی ادیان ت داشت و درو بومی ایران اهمیباستان 

س را عناصر باغ مقد ،یتمشروعدرت و ش قدرآمد و هخامنشیان برای نمای سنگی بسیار

و در حقیقت این در آثار هنری  ،در منظرسازیشان نمایش دادندنماد به صورت انتزاعی و 

 برکت اوندخد از معموالً تا رودمی معبد به . انسانگیری فرهنگی بودهخامنشیان یک وام

 اعصار در را نیاز این برآوردن زمینی سمقد هایباغ .کند گرفتاری و نیاز رفع و بجوید

 عظمت و تجمل و شد انباشته هاثروت که بعد هایدوره در اما. دادندمی انجام باستان

 پس .شد درخت نشیناج سنگی عظیم هایستون وقت آن گرفت، را ساده زندگی جای

 هایدرخت از معبدی در را خود رسیدند،می جمشید تخت ۀصف به که کسانی الًاحتما

و  (030: 0232، )بهار داشت مسحورکننده و مقدس عظمتی که دیدندمی( هاستون) نمادین

 و آوربرکت نقش آپادانا، هایپلکان دیوار بر مقدس، آبی نیلوفرهای و سروها نقش انتزاعی

مفاهیم نمادین سرو و  عالوه بر(. 030: 0232)بهار،  دهندمی نشان را بنا این بخشنعمت

خت چنار با شاه وجه در ایران باستان در دین دارد.مفهوم نمادرخت چنار نیز نیلوفر، 

 چنار بود، آسمانی ۀبخشندبرکت نیروهای انسانی مظهر شاه کههمچنان .مشترکی داشت

س است که هر ساله به چنار به این علت مقد. بود نیروها این نباتی مظهر نیز کهن

 مانند ،چنار سالۀهر شدن جوان این وشود اندازد و جوان میحالتی جادویی پوست می

 شرایط از یکی جوانی قدرت حفظ زیرا بخشد،می تقدس آن به سرو، سبز ماندن همیشه

 و خدایان ابدی بخشیدن نعمت و برکت مظهر آن نتیجه، در و است باروری برای الزم

 (.217 ،310 ،27: 0232، بهار) بود ارواح

 . باغ از دید نهاد قدرت3ۀنمای

نیلوفر  .شده استهای مختلف نقش به صورت تخت جمشیددر نیز گل نیلوفر اما  

 بین از و گیردمی نشأت آن از هستی که است گلی و بوده آب نمادهای ترینمهم از یکی



 )با تأکید بر دورۀ هخامنشی( کارکرد باغ ایرانیمعنا و  /93

 باال سمت به و است لجن در آن هایریشه زیرا ،معنوی شکفتن یعنی نیلوفر .رودمی

 .کندمی رشد آسمان ییروشنا زیر یشها گل و شودمی خارج تیره یها آب از روید،می

 پوشانده را جمشید تخت دیوارهای سرتاسر چرخان هایپره شکل بهاست که  گل همین

 .(32: 0292، )داریوش است

است.  ،روان هایآب یبانویزدا ناهید، نماد ،است ارتباط در آب با گل این که آنجا از

 هایزیرستون ستانبا ایران معماری و هنر در نیلوفر هایکاربرد مشهورترین از یکی

 03 گل این گلبرگ 03 شودمی گفته. است تخت جمشید عظیم هایستون در نیلوفرین

 است بوده این جمشید تخت طراحان تمنای(. 2: 0291 )مرادی، دهدمی نشان را سال ماه

 و پیروزی هاینشانه همان یعنی بگذرد، یشادمان و برکت راستی، به سال گردش این که

 برقرار است استوار خردمندی بر که تعادلی وشود  حفظ اشه/ارته نظام تا هرمزد تفوق

جغرافیای فالت ایران در  سازیباغهخامنشیان از منظرسازی ویژۀ . (32: 0290، )محبی باشد

 ت بهره بردند.تن عنصر آن در جهت قدرت و مشروعیساخ و انتزاعی

 

 کارکردها .2

 همۀ عناصر ،شودانجام میدر آن سازی مطلوب که تالش انسان برای منظر ،در باغ ایرانی

 ،هابینیطبیعی هستند. در برخی از جهان ۀشدیانتزاعهای های طبیعی یا پدیدهپدیده

 و جامع کلیسای طبیعت خودها بینیو در این جهان طبیعت عین واقعیت روحانی است

 و درون نظم یادآور طبیعت نظم. است الهی نظم همان طبیعت نظم. است متعالی معبد

شده  تشتت دچار خویش غفلت عالم در که ضمیرمان ناهماهنگی رغمبه ،ماست برون

 .(20: 0292، )نصر است

کند، آب و گسستۀ ایران زندگی میم طبیعی برای انسانی که در جغرافیای کمنظ

های زیادی است. طی قرون مختلف انسان آیین ،یعنی آب و گیاه ،تأمین منابع معیشت

 دینی آیین مرکز درها . این گونه آییناست کرده یمپا  م طبیعی بری حفظ نظرا برا

 همراهآتش و بعضی ایزدان دیگر  آب،طبیعت،  ایزدانقرار داشت که برای  ها هندوایرانی

 در آنان طبیعی هرامظ و انایزد این. (39: 0231 بویس،) شدانجام می ها آن زمینی مظاهر با

 و ایزدان از یک هر احتماالً و بودند دار عهده را میمه و بارز نقش اینان معیشت و زندگی

 از هدف. آمدند می حساب به شانبزرگ خدای گوناگون صفات از بازتابی طبیعی مظاهر

 پور، لطیف) بود زمینی و مینوی جهان دراَرته( )اَشه/ منظ ساختن محقق آیین این برگزاری
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 و فصل گردش و خورشید ممنظ حرکت که بود طبیعی قانون هم منظ این (.01: 0291

 بدین داشت، اخالقی های داللت هم و کرد می تضمین را بسامان نهج یک بر هستی دوام

 فضیلت آنان نزد در یعنی ،باشد حکمفرما باید نیز بشر عمل بر اَشه بودند معتقد که سان

 (.21: 0231، بویس) شد می شمرده منظ آن از فتخل رذیلت و داشت تعلق طبیعی منظ به

در پی  که ددار قرار اهریمن آن برابر در و است سپندمینو اَشه در دین زرتشتی گاهبانن

. است زرتشتی دین در تثنوی ایجاد عامل هریمنا و سپندمینو وجود. است اَشَه نابودی

: 0232، ؛ بهار023: 0237، )زنر نیز نبوده است اجتماعی و سیاسی خالی از داللت یتثنو این

 برند، می بین از را اجتماعی زندگی منظ حمالتشان با که ایران دشمنان کهطوریهب ،(21

 باید سپندمینو و( راستی)=  اَشَه پیرو زرتشتیِ فرد هر و هستند دروغ و اهریمن پیروان

 از مردمان آزاد گزینش امکان و دروغ و اَشه میان تضاد. بجنگد آنان با منظ برپایی برای

نظم طبیعی نیز در  (.79: 0237 زنر،) دهد می تشکیل را زرتشتۀ اندیش زیربنای ها آن بین

 شر زندنیک و خیر است و آنچه آن را بر هم می شودمی یم طبیعآنچه باعث برپایی نظ

این افزاید. م نیز بر قداست باغ میوه بر نمود عناصر مقدّس، این نظعال ،در باغ. است

( را م )خیراست تا محیط دارای نظدر باغ گرایی کنندۀ تأکید بر دروننظام فلسفی توجیه

گونه که مانع دهد و هماندیوار خصلت ویژه به باغ میم )شر( دور کند. نظاز محیط بی

کنندۀ طبیعت و های تخریبمانع ورود نیرو (،22: 0292 ،و دیگران )مدقالچیورود اغیار است 

یای ـوب خارج از باغ و دنـنیز بر حالت گذر از دنیای پرآش« در»شر است. مفهوم 

توان به صورت می« در»در تفکرات مذهبی و دینی با گذر از بخش باغ مؤثر است. آرامش

 ورود برای مجوزی «در. »شد مرتبط ماوراءالطبیعهبا نمادین از عالم ماده گذر کرد و 

 (.301: 0291، زادهنقی) است باالتر ایمرتبه به انسان

 هم منظ. بود او به یدهیتمشروع عوامل از شاه توسط مظن ایجاد ،در ایران باستان

 مثل ،طبیعی منظ هم و گرفت می بر در را ،دشمنان یورش مثل ،زمینی حوادث عرصۀ

 های آیین برگزاری با شاه ،طبیعی منظ مورد در ... و خشکسالی سیل، فصول، گردش

 بر و جمشید تتخ در که نقوشی از یکی. ساخت می فراهم را نیاز مورد منظ ،مناسب

 شیر، سانب هایی دست و بدن و سر که است هیوالیی با شاه نبرد است، شده ثبت مهرها

 نماد هیوال این. دارد عقرب دم چون دمی و دار چنگال پاهای بال، و پر از پوشیده تنی

 اعتقاد .(19: 0293 ادی،) درآورد پای از را  آن شاه که بالیای آسمانی است و مرج و هرج

 هوا، و آب بدی مسئولیت او هم و شاه است فرمان زیر کمابیش طبیعت سیر که ندداشت
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 گمان این رسد می نظر به حدودی تا. داشت عهده بر را آن مانند بالیایی و محصول بدی

 ارادۀ از خود بردگان و رعایا بر اش سلطه همچون طبیعت، بر شاه تسلط که داشت وجود

 تا شزندگی همه و دباش مراقبت تحت بایست شاه ،بنابراین .گیرد می سرچشمه خاصی

 را مستقر نظم او غیرارادی و ارادی عمل هیچ که دشو تنظیم چنان آن جزئیات

 در فرهنگ ایرانی خشکسالی پدیدۀ شری (.301: 0233 فریزر،) نزند هم بر یا نکند دار خدشه

 در ین رو، داریوشزند و از اهم می م اجتماعی را براست که مانند دروغ و دشمنان، نظ

 دارد محفوظ دروغ از خشکسالی، از دشمن، از را کشور این هرمزد: گوید می خود کتیبۀ

(Kent, 1953: 135).  آن و به تبعم طبیعی شاه بر نظ نی است که سلطۀایرانی مکاباغ 

 .دهدرا نشان میاجتماعی 

 در طبیعی منظ هم و کندمی بازنمایی را طبیعت سمقد هایپدیده هم ایرانی باغ

 چنین به ورود با انسان آشفتۀ و مشوش روح رو، این از دهد،می نشان را ایران جغرافیای

 از جزئی انسان. رسدمی آرامش به و آوردبه دست می را تعادل و منظ حس نیز فضایی

 او معنوی و مادی نیازهای که طبیعتی در اام ،دارد گرایش طبیعت به و است طبیعت

و  منظ با و دارندن برتری دیگری بر یکهیچ گیاه و زمین آب، ،باغ منظر در. شود تأمین

 در تعادل و ماهنگیه نوعی هماهنگ فضای این .اندشده تنیده هم در هماهنگی با

 را زیبایی ایرانی باغ در یعتـطب هایپدیده هماهنگی این و کندمی ایجاد باغ فضای

 .(37: 0233، کوکلمان) است وضوح و یهماهنگ در زیبایی ذات کهچرا ،است کرده خلق

 یانسان یشناخت روانادراکی و  نظامبر  ،م، هماهنگی و تعادل استزیبایی که ناشی از نظ

 به حداقل رسیده باشد یا تا به وضعی برسد که در آن میزان اضطراب اوکه تمایل دارد 

)اخوت و  نمایدیروانی برای انسان فراهم م یتامند، تأثیر دارد و احساس تر شومتعادل

یشتر بجدا از فضای ناامن بیرون زیبایی را  ای باغ وفضای بسته و واحه (.321: 0290، دیگران

انسان در میدان  و کنندمی ایجاد مثبت نیرویی میدان ابنیۀ و گیاه و آبدهد. بروز می

 در اییزیب مفاهیم. دهدمی آرامش انسان به نیرو این گیرد وهوشمند قرار می نیرویاین 

 فضای و (011: 0291، خوشنویس )رحیمیان و کوچکگیرد می صورت تعمق با همراه ایرانی باغ

این فضای روحانی و (. 012-011: 0291)گودرزی،  شودمرتبط می انسان روح با ایرانی باغ

بینی و جهان بیانهایی بودند که برای نمادهای آن برای شاهان هخامنشی بهترین پدیده

 دارد عقیده پتروچولی آتیلیو که روست این ازنستند از آن بهره برند. اتومی یتمشروع

 و معابد تا بود عاملی سلطنتی تخت و الهی تخت بین مرز بردن بین از برای باغ که
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 هاباغ ساخت از حاکمان و سیاستمداران اهداف از یکی. شوند ایجاد هاباغ شکل به عناصر

 :Petruccioli, 2006) دانست قدرتشان از نمادی عنوان به اغب از ایشان استفادۀ توانمی را

همۀ نیازهای مادی و معنوی انسان برطرف  ، که ممکن بوده در آندر باغ ایرانی .(354

ی که درخت و سنگ های مرکزمکان نیز به یک معنا بوده است.مرکز جهان  شود، نماد

ای نمادین با محیط گونهبه  ،هر الیاددر بعضی مناطق دو جزء اصلی آنها بوده، طبق نظ

گویی  شود؛از مرکز زاده میسایر مناطق جهان  ود ند و رو به عالم دارناطراف گسست دار

های پدیده باغ ایرانی (.27: 0291، )الیادهیابد که مکان مرکز ناف گیتی است که گسترش می

ی که مخاطب هایی که نهاد سیاسی در آن بازنمایی کرده است و حسنمادطبیعی آن و 

الگوی مکان مرکزی وارد ناخودآگاه جمعی انسان  کند، به صورت کهندر آنجا تجربه می

 . شده استایرانی 

 گوناگون مردمان و هافرهنگ گسترۀ در که آوردمی پدید را نمادها جمعی ناخودآگاه

 اندکالبدهایی است جمعی ناخودآگاه خاستگاهشان که نمادهایی. دارند کاربرد و بازتاب

 چه هر نمادها. آیندمی نمود به و پذیرندمی پیکر ،ریزندمی آنها در «هانمونه کهن» که

 یا یکپارچه، و بسامان کمتر باشند ترنزدیک ناخودآگاهی رویین هایالیه و خودآگاهی به

 به ناخودآگاهی، زیرین هایالیه به چه هر ولی ،اندشده نمادین کمتر دیگر سخنی به

اند گراییده یکپارچگی و همبستگی به بیشتر باشند، برده ره بیشتر نهاد و ذهن ژرفای

تواند طی تاریخ باقی معی است که میـودآگاه جـط ناخـفق (.012-022-023: 0237)کزازی، 

 (.37: 0232، )الیادهبماند و بارها بازنمایی شود 

 
 باغ ایرانی های متراکم و چندگانۀالیه ،. کارکردها2 ۀنمای
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 نتیجه .2

با استعداد  ،با آگاهی از محیط پیرامون ،انسان ایرانی با حضور در جغرافیایی فالت ایران

 ترینقدیمی عنوان به ،ایرانی باغذاتی خویش باغ ایرانی را خلق و ایجاد کرده است. 

 انسانگواه مطمئنی از هوشمندی  ،ایران ایواحه و آبکم جغرافیای در منظرسازی

معیشت مادی  معنادار کردن محیط پیرامون برای در جهت محیط آن با ایرانی و تعامل

هخامنشی  ۀایرانی از دور جانبه است. آثار و شواهد نخستین باغو معنوی با نگرش همه

پاسارگاد به عنوان اولین باغ ایرانی شاهد این ادعاست. با ایجاد و  و است مانده  یباق

اولین ه نهاد قدرت قرار گرفت و هخامنشیان، پدیده مورد توجساخت باغ ایرانی، این 

ای ، از باغ در راستای قدرت و مشروعیت خویش به صورت هوشمندانهشاهنشاهان ایران

 مثابۀ، بهایران آب فالت مرکزیکم یدر جغرافیا یژهو به ،سود جستند. خلق و عینیت باغ

های مین نیازبا تأ و معنوی مردم بود. ای مادیو رفع نیازه های طبیعینیروتسلط بر 

شد. در این راستا، مادی و معنوی، مشروعیت مورد نظر نهاد قدرت تأمین می

 درو از منظر باغ ایرانی بهره بردند.  ی ایرانی ساختندهاهایی را با نمادخامنشیان کاخه

 و است تاهمیبا انسان معیشت برایهمواره  که شودمی بازنمایی گیاه و آب ،یرانیباغ ا

  هستند. سمقد و ارزش با رو این از

 ابعاد با که ،چندگانه ینماد صورت به ،فرهنگ پیشرفت با ،سمقد هایپدیده این

 شاهان زمان در باغ یبترت ینبد .دندـدرآم ند،دار باطـارت رانیـای گـفرهن تلفـمخ

 یبترک هم با چندگانه فرهنگی هایپدیده آن در که شد تبدیل هتروتوپیا به هخامنشی

بر اساس همین  .یافتند ارتباط قدرت ساختار با فوکو نظریۀ در واقع بر اساسو  ،شده 

 پدیدۀ یکیابیم که باغ ایرانی صرفاً پدیدارشناسانه درمی ی به یک معنانظریه و خوانش

نظم  از نمودی باغ ایرانی ای داشته است.بلکه کارکردهای چندگانه ،نبوده است مادی

-رکتی است که تعادل و هماهنگی را در محیط به وجود میو مکان دارای خیر و ب الهی

شاه در  نماید.بخشد و او را وادار به تفکر در مورد خدا میبه انسان امنیت روانی می ،آورد

-ی شر مبارزه میهانیرو نظم طبیعی و خیر است که با همۀ برپاکننده مثابۀباغ ایرانی به

با رفع نیازهای مادی و معنوی انسان ایرانی آهنگ همراه موجودیت و عینیت درازنماید. 

 یمرکز مکان این شده است باغ در فرهنگ ایرانی به مکان مرکزی تبدیل شود. جبمو

 عنوان به آن ساخت متمادی قرون طی ویافته  نفوذ ایرانی انسان جمعی ناخودآگاه به

 یافته است. تداوم ایرانی انسان تهوی از نمودی
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