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 چکیده
تزیینی ایران در ادوار مختلف  یادب و هنرها ،پایداری بقا بوده و هست و این نکته را از شعرانسان کاشف طبیعت و عامل برقراری 

 ی در ادوار مختلف تاریخساز باغکه  دهد ها نشان می پژوهشتوان یافت، که نشانگر احترام و عالقه ایرانیان به طبیعت است. تاریخ می

 های دینی و فرهنگی رسد تا حدی پیرو تغییر آییننظر میو اختالفاتی بوده که به )چه پیش از اسالم و چه پس از اسالم(، شامل تغییرات

های هخامنشیان و  دوره) به بررسی کلیاتی از ساختار باغ ایرانی در دوره پیش از اسالمه تا شدسعی  شاین پژوهدر باشد.  هر دوره می

ز ا( مترمربع 2412 وسعت باهایی )وردی برجای مانده از این دو دوره، بخشهای م گرفتن از آثار و باغتا با ایده پرداخته شودساسانیان( 

وسیله به درک صحیح موضوع و و بدین شودبه این سبک طراحی  هکتار 42 وسعت به زمینی در وباغ نمونه کشوری دانشگاه تهران 

 کمک نماید. ،دهند که قسمت اعظم آن را دانشجویان تشکیل می ،کاربران رایبودن آن بملموس

 

 ی ایران.ساز باغتکامل هخامنشیان، دوره ساسانیان، دوره باغ ایرانی،  :ی کلیدیها واژه
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ABSTRACT 
 

Human was and is discoverer of nature and agent of continuance installing and survival stability. This pointer can be 

found from poem and literature and Iranian decorative arts in different periods of history, which is marker of respect 

and interest of Iranians to nature. Contrary to current imagination in opinions, based on similarity of identity and 

structure of paradise in passing history can be said that gardening in different periods of history (pre-Islam either or 

post-Islam) had been including changes and differences that it seems it is follower of change in religious and cultural 

manners in each period. In this study, it has been tried to evaluate a generalities of paradise structure in pre-Islam 

period (Achaemenid and Sassanid periods), which with patterning from remainder effects and gardens of both 

periods, it is designed the parts (2410 m2) of civil model garden for university of Tehran and in a land with 40 hectare 

extent and hereby it is helped to correct concept of the subject for users (mainly students). 

 

Keywords: Hakhamaneshian period, Iranian garden, Sasanian period, the gardening evolution in Iran. 
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 مقدمه

های ازلی قوم ایرانی باغ ایرانی همیشه در روح و خاطره

های ایرانی و  و دارد، چرا که طرح باغ وجود داشته

ای از سبک  اغلب آمیزه ،های موجود در آن کوشک

 ی پیش از اسالم و شیوه معماریساز باغمعماری و 

های بعد است که با نام معماری اسالمی مصطلح  سده

باغ ایرانی یکی از ( Masoudi, 2009) گردیده است

فرد فرهنگ ایرانی است که نه بهدستاوردهای منحصر

بلکه در  ،ایرانکشور تنها در محدودة جغرافیایی 

سراسر فالت ایران گسترده و شناخته شده است. آنچه 

بخشد، حضور هویت این دستاورد را ارزشی یگانه می

آن در درازای تاریخ تمدن ایران زمین است. امروز 

 یک ضرورت است« باغ ایرانی»برای ما شناخت 

(Siroos, 2014 .) یک ی، ساز باغدر رویکرد نوین هنر

گیری از هوای  منظور بهرهده بهباغ تنها برای استفا

گیرد، بلکه یکی از  پاکیزه و آرامش مورد توجه قرار نمی

ها و  بازدید از باغ ،اهداف اصلی کاربران و گردشگران

ای گردشگران های تاریخی است و عالوه بر آن بر پارک

خارجی نیز باغ ایرانی یک هدف است و نقش مهمی 

تلف تاریخ را به در ادوار مخ در بازگویی تمدن ایران

چرا که برخی  ؛(Atashinbar et al., 2015) دارد عهده

 توازن دلیلبه را طبیعی های صحنهبازدید از  کاربراناز 

 اهمیت و احساسات تحریک پیچیدگی، و تعادل

 ترجیح شان سمبلیک و فرهنگی آشنایی با مسایل

طراحان  ایفوظاز (، Kaplan et al., 1972) دهند می

عنوان اعضای تأثیرگذار در این زمینه، ایرانی به منظر

و هستی باغ  شتهقدم را در پله اول گذا این است که

دوران پیش از اسالم( و ایرانی را در زمان تدوین آن )

دوران هخامنشی و ادوار دیگر مانند دوران  نخست در

. البته تنها حفظ و مرمت آثار نمایندساسانی جستجو 

ای کافی نیست و تداوم آن  زهگذشته به حالت مو

 ،الگومطابق با این کهن ،های متنوع مستلزم طراحی باغ

توجه به نیازهای امروز کشور است و همه این موارد  با

مستلزم شناخت بیشتر و بهتر الگوهای طراحی اصیل 

 . باشد میاین ادوار 

در رابطه با نحوه طراحی باغ به سبک ایرانی 

موجود است که دلیل آن را  تفسیرهای مختلف فراوانی

تی حاقلیمی، اقتصادی و  ،توان الزامات کالبدی می

بر . اساطیری، آیینی و اعتقادی دانست ات تفکراتتأثیر

های رایج که الگوی باغ  این اساس و بر خالف اندیشه

گیری این باغ تاکنون  ایرانی را از ابتدای تاریخ شکل

نگاهی ی دانسته، تحقیقاتی با غییربدون هیچ ت

اند و  تر این مسئله را بررسی نموده موشکافانه و جدی

دهد که تحوالت باغ بهشت  ها نشان می گیری نتیجه

های  اندیشه تأثیردر ادوار مختلف تاریخ، تحت ایرانی 

 (. Labibzade et al., 2012) دینی قرار داشته است

طور اجمالی نحوه هتحقیق حاضر تالش نموده تا ب

 های پیش از ظهور اسالم نی را در سدهطراحی باغ ایرا

دوره هخامنشی و ساسانی( در قالب طرحی در حال )

باغ نمونه از  مترمربع( 0615در ) هایی اجرا در بخش

پردیس کشاورزی و منابع ) کشوری دانشگاه تهران

 به زمینی در و کرج آباددولت محله درطبیعی کرج( 

طور عینی به نمایش بگذارد تا به هکتار 65 وسعت

ی دینی و اعتقادی را در ها اندیشه تأثیربتواند 

تری در  طرز ملموستحوالت باغ ایرانی بهگیری و  شکل

های مرتبط  رشتهاختیار کاربران، باالخص دانشجویان 

 قرار دهد.

 

 ها روش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

 مترمربع از 0615 به مربوط مطالعه، مورد سایت

 دانشکده کشوری نمونه پارک و شناسی گیاه باغ اراضی

 3 منطقه در تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی

 ترمینال مجاورت در و آباد دولت ناحیه کرج، شهرداری

 65 وسعت به زمینی در و کالنتری شهید مسافربری

 های خیابان با شمال از سایت این که باشد، می هکتار

 فضای و معلم خیابان با غرب از ابوسعید، و کلکسیون

 و قزوین-تهران اتوبان با جنوب از اتوبان، حاشیه سبز

 و بذر گواهی و ثبت تحقیقات موسسه اراضی با شرق از

 .(0)شکل  است همجوار نهال

 های کاربری (،1مطالعه )شکل  مورد سایت اطراف در

 .است گرفته قرار خدماتی و اداری ،کشاورزی مسکونی،

 اتوبان منطقه، مقیاس در سایت به دسترسی ترین مهم

 یک و (زمین جنوبی ضلع) باشد می قزوین -کرج
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 قرار سایت جنوبی ضلع وسط در باغ سمت به ورودی

 مخصوص شرایط و ضوابط رعایت دلیلبه ولی دارد

 مسیر این حاضر حال در اتوبان، از ها ورودی برای

 همین مقابل نقطه در .نیست استفاده قابل دسترسی

 با که شده واقع دیگری ورودی (،سایت شمال) ورودی

 و است ارتباط در ابوسعید و کلکسیون خیابان

 باشد می نظر مورد سایت به تردد محل ترین اصلی

 توسط سایت داخل در ورودی دو ایناتصال . (0 شکل)

 و جنوبی-شمالی سایت جهت .است شنی مسیر

 است تخت زمینی و مالیم شیب دارای و غربی -شرقی

 سایت در موجود های زیرساخت و تاسیسات (.9 شکل)

 ضعیف، فشار برق های کابل و تیر: شامل مطالعه مورد

 ساختمان عمیق، چاه حلقه دو برق، تقویت های ترانس

 موتورخانه، اتاقک و سایت وسط در اداری کوچک

 پیرامون، محیط از سایت جداکننده فلزی حصارهای

 آب، منبع آب، انتقال بتنی های جوی شنی، مسیرهای

 دو سایت، آب تأمین منبع . نهالستان است و ها گلخانه

 ترتیبی باید بنابراین. است آن در موجود چاه حلقه

 بتنی منبع به برداری بهره قابل آب تا گردد اتخاذ

 ،سایت حصار. (6 )شکل یابد انتقال و پمپاژ زیرزمینی

 در منتها ؛است بتنی های پایه روی بر فلزی های نرده

 های قسمت مخصوصا سایت های بخش از برخی

 به نیاز و نیست برخوردار مناسبی وضعیت از جنوبی،

 مورد سایت گیاهی پوشش .دارد بازسازی و رسیدگی

 درختان و خودرو و منطقه بومی گیاهان شامل مطالعه

 اند شده کشت سایت حاشیه در که هایی درختچه و

 جهت که هایی نهال همچنین( مثمر غیر و مثمر)

  .اند شده شتک بعدی های برداری بهره

 

 
 (www.google earth.com)های پیرامونی سایت  نقشه سایت مورد مطالعه و فعالیت. 1شکل 

Figure 1. Site map and peripheral activities 

 

 
 (نویسندگان توسط شده تهیه)تهران  دانشگاه کشوری نمونه باغ سایت آنالیز. 0شکل 
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Figure 2. Site Analysis of the botanical garden of Tehran University (Prepared by the authors) 

 
 (نویسندگان توسط شده تهیه)تهران  دانشگاه کشوری نمونه باغ نقشه توپوگرافی. 9شکل 

Figure 3. Topographic map of the botanical garden of Tehran University (Prepared by the authors) 

 

 
 (نویسندگان توسط شده تهیه)تهران  دانشگاه کشوری نمونه باغ نقشه دسترسی در مقیاس همسایگی. 6شکل 

Figure 4.  Access map in the scale neighborhood of the Botanical garden of Tehran University (Prepared by the authors) 
 

 پژوهش انجام روش

از آنجا که هدف اصلی پژوهش حاضر، معرفی بیشتر 

دوره ) ی ایرانی در دوران پیش از اسالمساز باغسبک 

در و طراحی شماتیک آن هخامنشی و ساسانی( 

غ نمونه کشوری دانشگاه تهران مترمربع از با 0615

رنگ قرمز  اب 0شکل در محدوده آن )که  باشد می

عناصر  به بایدبر همین اساس نمایش داده شده است(، 

که به دو دسته کالبد ) دهنده باغ ایرانیتشکیل

، توجه (دنشو معماری و پوشش گیاهی تقسیم می

طرحی  ،ها تا در نهایت با توجه به این آیتم گرددکافی 

ی دو دوره هخامنشی و ساسانی ارائه ساز باغتلفیقی از 

 و در اختیار کاربران قرار گیرد.

سه دستورالعمل اصلی برای طراحی  1دونالد -

کند: اصل طراحی کاشت،  های ایرانی را مطرح می باغ

 .(Donald, 1979)اصل موقعیت استقرار و اصل آب 

نژاد و همکاران، عناصر  حمزهدر تکمیل دونالد،  -

، ساختمان یا ی را برای یک باغ ایرانیساز باغثابت و ارکان 

عنوان ماده اصلی به آنهاگیاه ذکر کرده و از و  ، آبکوشک

تجسم بخشی به باورهای مذهبی در راستای خلق بهشتی 

ای که این عناصر  به گونه ؛اند آرمانی روی زمین یاد نموده

ورهای دینی در قالب الگوهای با ثابت با تغییر مذهبی و

 Hamzeh Nejad) آیند ی ظهور در می متفاوتی به منصه

et al., 2014.) 
 

 

                                                                               
1. Donald 
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 (www.google earth.com)کشوری دانشگاه تهران  نمونه باغ در ایرانی باغ قرارگیری سایت محل .0 شکل

Figure 5. The location of the Iranian garden site in the Botanical garden of Tehran University (www.google earth.com) 

 

های دوران هخامنشی و ساسانی اثر  گرچه از باغ

ها  درخور توجهی بر جای نمانده است تا با استناد بر آن

توان الگوی کلی و  د ولی میدگرتمام جزئیات ارائه 

های بزرگ  ها را از بین کاخ فضائی آن-های هندسی ویژگی

آن دو دوره استخراج نموده، مورد بررسی و بحث قرار داد. 

ترین باغ دوره  عنوان مهمدر این تحقیق از باغ پاسارگاد به

ترین  هخامنشی، و عمارت خسرو و کاخ فیروز آباد مهم

ساسانی در نظر گرفته شده است و  باغ برای بررسی دوره

های دوره پیش از اسالم با در نظر  طراحی تلفیقی باغ

ها صورت پذیرفته است.  های خاص این باغ گرفتن ویژگی

 .باشند د بررسی شامل موارد ذیل میهای مور ویژگی

 

 بررسی نحوه و محل قرارگیری کوشک در باغ

 محل قرارگیری کوشک در دوره هخامنشی

اند، کاخ کوروش میان باغ بزرگ  قدیم بیان کردهمورخان  

( Kafi, 2014و مملو از درختان مختلف و مرغزاری خرم )

پلوار آن را واقع بوده که آبگذرهای متعددی از رود 

 کردند. این محوطه سرسبز بوستان پاسارگاد سیراب می

باغ باالتر از کوشک  ،)باغ سلطنتی( نام داشت که در آن

واالی بهشت قرار گرفته بود. یعنی  عنوان جایگاهبه

بندی زمین واقع شده، گویی  ترین شیب کوشک در پایین

باغ نمایشی از عالم غیب و ملکوت بوده و کاخ شاه واسطه 

رسد و  خدا و مردم است و آب از کنار قصر او به مردم می

تواند ریشه در اعتقاد به وجود پادشاه  این موضوع می

انسان کامل و جانشین اهورامزدا بر روی زمین  عنوانبه

باشد که به نوعی نشانگر تواضع شاه نسبت به بهشت و 

 (.4)شکل  (Labibzade et al., 2012) عالم غیب است

 
 محل قرارگیری کوشک در دوره ساسانی

ای برای کوشک وجود  در دوره ساسانی هم شرایط ویژه

های این دوره  شود اغلب کاخ گفته می است؛ داشته

واسطه دیوارهایی قطور و عظیم محصور شده و  به

تنها ارتباط  وگرا ایجاد نموده است  ای درون مجموعه

کوشک با محیط اطراف از طریق ایوانی رو به باغ است 

این ایوان تنها گشودگی و مسیر  وولی دارای ابعاد محدود 

(. Soltanzade, 1998) باشد دسترسی به ساختمان می

                    ها دارای عرض نسبتا  توان اظهار داشت که این ایوان می

عنوان به                                         کم در کنار فضاهای اصلی شکل گرفته و صرفا 

و حتی برخی  (3 )شکل کنند یک مسیر عبوری عمل می

های این دوره نظیر عمارت خسرو فاقد ایوان رو به  از کاخ

 البته (.Hamzeh Nejad et al., 2014) حیاط هستند

اعتقادی  و نظری مبانی در هم گرایی درون این ریشه

 (.Bahar, 2001باشد ) می( زرتشت دین)

 
 باغ در دوره هخامنشی پالن تقسیمات

پارس خاستگاه قوم پارس و هخامنشیان به پادشاهی 

برای پارسیان ماهیتی مقدس  و پاسارگادبوده کوروش 

هایی  سازه تعیین دقیق زمان و نحوه ساخت واما  ،داشت

 محال است            شده تقریبا کار گرفتهکه در پاسارگاد به

(Siroos, 2014.)  که باغ پاسارگاد  های رایج نظریهبرخالف

 Arberry ،کند را اولین نمونه چهارباغ ایرانی معرفی می

ها را از انجیل  سند تقسیم چهاربخشی رودخانه (1969)

ایرانیان در متون کند؛ اما هیچ شاهدی از اندیشه  نقل می

این  ،، بر اساس شواهد موجودکندکهن ایرانی را ذکر نمی
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و است باغ از تقسیمات دو قسمتی در پالن برخوردار بوده 

ه کاخ اصلی تشکیل شد بر رویکه رو بودهباغی دو بخشی 

(. محققان Mansouri & Heidar Nettaj, 2009) است

صورت  نیز آن را بدین Sackville-westدیگری مانند 

رسد باغ  نظر میبر اساس شواهد به "اند تأیید کرده

پاسارگاد تقسیماتی دو بخشی داشته که توسط یک 

. همچنین "شده است آبراهه در میانه باغ ایجاد می

Labibzade et al. (2012)  موضوع دو قسمتی بودن

هه در میانه باغ را با تقسیمات باغ پاسارگاد و حضور آبرا

و متذکر  نمودهتأیید  ،بهشت در اوستاتوجه به توصیف 

شدند که بر اساس شواهد موجود و نقدهایی که بر فرضیه 

چهارباغ بودن آن مطرح است، با الگوی چهاربخشی 

 . (4)شکل  ت استهای ایرانی پس از اسالم متفاو باغ

 

 بررسی محوربندی و تقسیمات پالن باغ

 ساسانی دوره در باغ پالن تقسیمات

دلیل فقدان اسناد و مدارک ساسانی نیز بهدر دوره 

کافی از آثار منظر، تبیین الگوی کلی برای تقسیمات 

های کلی میسر است. برخی  باغ فقط بر پایه برداشت

های ساسانی پیشینه آن را به  نویسندگان، باغ

ایرانیان مرتبط هخامنشیان و در اصل به باورهای 

های  بندی کرت ها در اند. به این صورت که باغ دانسته

باشند و باغ  شده میسازی دقیق و سراسر قرینه

خود گرفته که کوشک در ملتقای های با شکوه به  نقش

 ,Ardalan & Bakhtiar) ( 3)شکل  خیابان است

های ساسانی از جمله تخت سلیمان،  (. باغ2002

دهند که در طراحی  شیرین نشان میقصرفیروزآباد و 

ری بر ایجاد چهارباغ نبوده چندان اصرا ،محورهای باغ

 و بازشوها سازگاری ارگانیک و آزادی دارند

(Labibzade & Noghrekar, 2014.) تحقیقات عالمی 

مفاهیم دوتایی در اعتقادات زرتشتیان  تأییدبیانگر 

 ,Alami) باشد مبنی بر دوقسمتی بودن جهان می

 وپرستی استوار است  (. دین زرتشت بر دوگانه1999

های این دوره به دو بخش و  بندی پالن باغ تقسیم

تواند ریشه در اعتقاداتشان  بر محور میانه می تأکید

در  همچنین (.Labibzade et al., 2012) داشته باشد

تعداد طبقات وجود نداشته  ،های دوره ساسانی کوشک

اند. در آیین زرتشت  و همگی در یک طبقه ساخته شده

د تمامی ادیان از باالترین جایگاه )خدا( همانن اهورامزدا

عنوان نماینده برخوردار بوده و پادشاه بهو مرتبه 

 اهورامزدا در روی زمین، باید دارای مقامی الوهی باشد

(Emam-Shooshtari & Shahidi, 2013 ) و مجری

. اسناد موجود باشد میهای او در بین مردم  خواسته

بر روی    تاهای این دوره عمد کاخ که دهند نشان می

هایی ساخته شده که ارتفاع آن اندکی باالتر از  صفه

گمان ( Bier, 1986) سطح محوطه پیرامونی آن است

ها برای حفظ پیوستگی میان  رود ارتفاع این صفه می

انسان و طبیعت اطراف چندان زیاد نبوده و قرارگیری 

کاخ ساسانی بر روی آن، نمادی است از جایگاه واالی 

عنوان نماینده اهورامزدا بر روی زمین هی بهمقام پادشا

 .(3)شکل  و تسلط وی بر تمام طبیعت

 

 چگونگی حرکت آب

 ی دوره هخامنشیساز باغآب در  حرکت چگونگی

Stronach (1994) که منبع اصلی آب  داشت بیان

پاسارگاد در خارج از مجموعه واقع شده و آب تزیینی 

متر  سانتی 00های کم عرض به ابعاد تقریبی  در جوی

هایی به ابعاد حدود  ن بوده و حوضدر جریا

وجود داشته است  متر در مسیرشان سانتی 15×15×15

های  منظور رسوب گل و الی جویبه           که احتماال 

ولی جلوی کوشک حوضی بود؛ عمق طراحی شده کم

 بهمختص این محدوده در نظر گرفته نشده است. 

 تنظیم شدهحساب      کامال  ابعاد این گفت توان می جرأت

 برخی شود نمی حتی که طوریبه اند، گشته

 آن در زدنقدم و پاگذاردن مانند تفریحی های استفاده

از آب  ،در باغ پاسارگاد مسیر آب تزیینیگردد.  مطرح

های  ای آبیاری متفاوت بوده است. لبهنیاز بر مورد

ها  های تزیینی مبین این مطلب است که از آن حوض

شد و جنبه  ها استفاده نمی کردن باغچهجهت غرقاب

( و این دلیل Masoudi, 2009) ای داشته است اسطوره

بر قداست آب و نقش برجسته آن در اعتقادات ایرانیان 

های آب برای  جوی رسد از نظر میبه .بوده است

رسیدن به هندسه مورد نظر در باغ و همچنین 

دستیابی به نظام دوتایی استفاده شده و نشانگر تقدس 

حضور آب است که ریشه در مبانی نظری 

 .(Shahcheraghi, 2010) گرایانه آب دارد قداست
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 باغ پاسارگاد. 4شکل

Figure 6. Pasarghad garden (Hamzeh nejhad et al., 2014) 

 

 
 (https://fa.wikipedia.org/wiki)فیروزآباد  کاخ. 3 شکل

Figure 7. Firooz Abad (https://fa.wikipedia.org/wiki/) 

 
 ساسانی دوره یساز باغ در آب حرکت چگونگی

 بخشی اهمیت نمود، اشاره آن به توان می که مهمی نکته

ی دوره ساز باغبیشتر به آب و کاربرد تزیئنی آن در 

باشد. ترجیح پادشاهان این دوره به  ساسانیان می

های  هایشان مشرف به حوض ای بوده که کاخ نهگو

های طبیعی باشند. اعتقاد  بزرگ پر شده از چشمه

ها را  مسعودی بر این است که شاید بتوان این حوض

هایی که بعدها در همه  مبنای اولیه برای حوض

شده به سبک معماری ایرانی مشاهده های ساخته باغ

با مستندات موجود، در طراحی  دانست. ،شود می

ها  های آبی طراحی گردیده که عرض آن جوی ،حاضر

 .باشد ادوار پیش از اسالمراحی در منطبق با اصول ط

یمان و کاخ باغ قصرهای این دوره همانند تخت سل 

مانند دریاچه  ،در بستر طبیعی جذاب ،فیروزآباد بیستون

آور  آب پیام ،یابی گردیدند. در ایران باستان و چشمه مکان

روشنایی و پاکی بوده و ارزش زیادی داشت. با بررسی 

که   شود گیری می ی دوران ساسانی نتیجهساز باغمصادیق 

های  کوه تههای این دوران، محصور در میان رش غالب باغ

ای طبیعی نیز در اطراف  اطراف بوده و چشمه یا رودخانه

ها  ای در نزدیکی این باغ آن وجود دارد. بنای آتشکده

)آتش( به تقدیس و  عنوان یکی از عناصر چهارگانهبه

مجموعه عمارت عنوان مثال: نماید. به تکامل باغ کمک می

ای واقع.  خسرو در نزدیکی قصرشیرین و در مسیر جاده

رود. خسرو کاخ و  شده که به سمت کرمانشاه می

چهارطاقی بزرگ با تعداد زیادی بنای مکمل برای شیرین 

روی بر ها از طریق بندی که  ساخت که آب همه آن

 ,Herman) شد می تأمینرودخانه حلوان ایجاد شده، 

آباد در بیرون شهر  مجموعه کاخ باغ فیروز (.1994
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که  است ای پر آب واقع شده ار چشمهآباد و در کن فیروز

نیازهای کاخ، آب مورد نیاز  تأمینچشمه مذکور عالوه بر 

 (3 )شکل ها را نیز بر عهده داشت منظور آبیاری باغبه

(Zarei, 2009). 

 

 درختان و گیاهان

های پرماجرا  قبل دوره صفوی در طول سالهای ما باغ

ها  باغ اند و به ناچار جهت شناخت این از بین رفته

بایست از یک طرف به منابع نوشتاری رجوع کرد و  می

 شناسی تکیه نمود از طرف دیگر به شواهد باستان

(oMetneytd, 2009 .)توان گفت درختان  به جرات می

ها را در  یکی از مواردی هستند که مهمترین نقش

گیری باغ ایرانی دارند. ایرانیان قدیم معتقد به  شکل

زدن به گل  ای مقدس بنام اوروزا بودند که صدمه فرشته

شد. از طرفی  و گیاه موجب ناراحتی و خشم او می

س کشاورزی بود ی اساساز باغدانستند که  ایرانیان می

 و اهمیت زیادی برای گیاه قائل بودند. 

 
 در دوره هخامنشی گیاهان و اهمیت درختان

 بازدید                                 نویسان و سیاحانی  که از پاسارگادتاریخ

های شاهی در میان باغ و  اند، معتقدند که کاخ   کرده

همچنین روایت است که  .انبوه درختان قرار گرفته بود

کوروش اولین کسی بود که دستور درختکاری ردیفی 

را صادر کرد و به دست خود زیباترین درخت را 

اند که آرامگاهش  آورده .نشان بخشیدهای جواهر مدال

سرسبز و انبوهی قرار داشته که نشان  نیز بین درختان

آب  از اهمیت فراوان گیاه نزد ایرانیان است و وجود

و تثبیت  تأییدها را  سارها هم این گفته فراوان و چشمه

. عالقه و توجه ایرانیان (Xenophon, 1992) نماید می

به گل و گیاه به قدری بوده که آنان برای ایجاد 

در فصول سرد نیز  های با طراوت محیطی نظیر باغ

مانند درختی که برای کیخسرو  اند اقداماتی نموده

هایی از طال و یاقوت  شاخهای و  ساخته شد با تنه نقره

تهی که داخلش از مشک و شراب پر هایی میان و میوه

شواهد تاریخی مانند  (.Rohani, 2012) شده بود

تصاویر درختان سرو، کاج و نخل و استخر و آب در 

دست ههای ب های تخت جمشید و سفال رهنگاسنگ

ی هستند تأییدآمده از شوش و تخت جمشید هم مهر 

. های ایرانی بر حضور پررنگ آب و گیاه در نخستین باغ

ایرانیان حداقل از دوره هخامنشیان میل به ایجاد 

های  های منظم با تکیه بر خطوط مستقیم و کاشت باغ

از قول مورخین یونانی به یک  Pecherقرینه داشتند. 

کند: در شهر  های منظم کوروش اشاره می نمونه از باغ

صورت سازد که به جوان باغی را می کوروشسارد 

ها مزین  قرینه طراحی شده و بسیار به درختان و گل

گردد. مورخین از دقت کوروش بر کاشت درختان و  می

 ,Motedayen) کنند های زیبا در این باغ تکیه می بوته

ترین  آنجاکه سودمندی یکی از اصلیاز(. 2009

گیاهان باغ،  ی است با بیشترین حجمساز باغهای  ویژگی

افکن در نظر  درختان میوه و اولویت بعدی درختان سایه

میزان  شود و از این رو گیاهان تزیینی به گرفته می

 & Keshtkar) خورند باغ به چشم می کمتری در

Poormand, 2011 های  جنبه ،واقع در ایجاد باغ(. در

پادشاهان " آمده است:گردند. مثال  اقتصادی نیز لحاظ می

هخامنشی پسته را به مردم شهر حلب، درخت کنجد را 

النهرین معرفی  به مردم مصر و برنج را به مردم بین

بنابراین میل به کاشت  (.Khansari et al., 1998) "کردند

زراعی از نکات با اهمیت گیاهان بومی و غیربومی و تنوع 

 های این خطه است. جهت پیدایش باغ

 
 ساسانی دوره در گیاهان و اهمیت درختان

از سوی دیگر زرتشتیان به چهار عنصر آب، آتش، باد و 

ستودند. در این  را می آنهاخاک توجه بسیار داشتند و 

)ساسانی( عناصر طبیعی مانند درخت، رود و کوه دوره 

تا جایی که در این  ؛(Jafari, 2006) و ... مقدس بودند

کردن آب و ... شکستن شاخه درختان، آلوده ،دین

شده است و حتی در بخشی از  بسیار زشت تلقی می

 تعالیم زرتشت در رابطه با توجه به طبیت چنین آمده:

، گیاهان، هاآبمن آیینی را باور دارم که در آن، به "

. (Nasr, 2006) "گذارند طبیعت خوب ارج می    کال 

ها و  چراگاه ،روستاها ،ها خواستار ستایش این جاده

دارنده این  ها. خواستار ستایش اورامزدا، خانمان

در دین زرتشت  (.Doost Khah, 2008) "روستاهایم

داشتنی است. داده خداست پاک و دوست آنچههر 

احترامی به آب و خاک و از بین بردن یا قطع  آنان بی

 .دانستند نابخشودنی میگیاه را گناهی 
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 نتایج

سعی شد تا با بررسی کلیاتی درباره  در این تحقیق

)هخامنشی  از اسالمپیش  ادوارهای ایرانی  ساختار باغ

های این  و ساسانی(، عالوه بر شناساندن تئوریک باغ

منظور صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی به ها دوره

تمدن ایران، یک الگوی عینی و کاربردی در اختیار 

از سوی  و خوشبختانه این امکانکاربران قرار گیرد 

متر مربعی  0655 یتقریب فضایدر دانشگاه تهران 

گیری از آثار  تالش گردید با ایده فراهم گردید و

ک در اختیار مانده، الگویی کاربردی و قابل دربرجای

الخصوص دانشجویان  قرار گیرد تا کاربران، علیکاربران 

 تأثیر ی وساز باغطور عینی با نحوه این دانشگاه به

های  گیری باغ های دینی و اعتقادی در شکل اندیشه

 آموزشی -این مجموعه تفریحیاین دوره آشنا گردند. 

که با هدف افزایش سطح آموزش و شناخت 

ی ایرانی ساز باغهای  مردم از سبک عمومدانشجویان و 

طراحی  و نحوه استفاده از گیاه و موارد کاربردشان

سبب حفظ و بقاء بهینه طبیعت و وضعیت و  ،گردیده

رویه  بی وروداز  گردد و پایداری معماری باغ ایرانی می

 نماید. میی جلوگیری ساز باغهای دیگر  سبک

یک  گرفته در این تحقیق بههای صورت از بررسی

های دوره هخامنشیان  ها برای باغ سری کلیات و ویژگی

و ساسانیان دست یافته شد که الگوی اصلی طراحی 

 به 1جدول  در باغ حاضر را در اختیار ما قرار داد، که

 است. گردیده اشاره اختصار

 

 گیرینتیجه

  & Mansouriمحققینی همچون تحقیقات  توجه به اب

Heydar Nattaj (2009)، Labibzade et al. (2012)  و

Noghrekar & Labibzade (2014)  که در متن به(

 اشاره شد(:تحقیقاتشان  نتایج

پالن  ، با موضوعهخامنشی و ساسانیدر هر دو دوره  -

که  به این صورت .)دو باغ( مواجه هستیم دو قسمتی

پالن موجود تنها توسط یک آبراهه که از میانه باغ 

گذر نموده، به دو بخش تقسیم شده و اصراری در 

)نمایش داده  خورد میننمایش چهار باغ به چشم 

یکی از  مورد. این (1شکل بر روی  Cشده با حرف 

 های های طراحی باغ ترین ویژگی مهمترین و اصلی

      کامال ر طرح حاضر باشد که د پیش از اسالم می ادوار

 در دوتایی مفاهیم بر تأکید نشانگر و مشهود است

                          های پیش از اسالم و مخصوصا   مردم دوره اعتقادات

 .باشد می جهان( بودن دو قسمتی بر )مبنی زرتشتیان

توجه به محدودیت مکان و طرح حاضر به  در -

نمایش وسعت زیاد اصلی از آنجا که هدف مساحت، 

ی دوره ساز باغهای مهم  ویژگی، که یکی از باغ

صورت نمادین کوشک به باشد، ساسانیان است، می

 در قسمت انتهای مجموعه در نظر گرفته شده است

( چرا 1شکل  بر روی e حرف با شده داده )نمایش

های دوران هخامنشی قرارگیری  که یکی از ویژگی

عنوان باغ در موقعیتی باالتر از کوشک بوده به

بهشت. گویی باغ نمایشی از عالم غیب  جایگاه واالی

و ملکوت بوده و کاخ شاه واسطه بین خدا و مردم. 

به جهت  رسید. به مردم می آب نیز از کنار قصر او

تطابق طرح با دوره ساسانی، کوشک نمادین موجود 

با بر روی سکویی قرار گرفت  حاضر در طراحی باغ

ایوانی  و تنها ارتباط آن با محیط اطرافارتفاع اندک 

                    و عرضی نسبتا  کم که  رو به باغ بود با ابعاد محدود

نماید.  عنوان یک مسیر عبوری عمل می         صرفا  به

های این ادوار تعدد   در کوشکاز آنجا که همچنین، 

خورد و همگی در یک طبقه  طبقات به چشم نمی

ارتفاع اندکی باالتر از  با اختالفشدند  ساخته می

دین موجود در طرح نیز ، کوشک نماسطح پیرامونی

در یک طبقه و بر روی سکویی با ارتفاع اندک از 

 ناین صفه نمادیمحیط پیرامونی در نظر گرفته شد. 

عنوان از جایگاه واالی مقام پادشاه بهو حاکی بوده 

 نماینده اهورامزدا بر روی زمین و تسلطش بر

که در آن زمان از تاریخ است و دلیل این طبیعت

ه ساسانی با ارتفاع اندکی باالتر از سطح های دور کاخ

اند، حفظ پیوستگی  محوطه پیرامونی احداث شده

میان انسان و طبیعت بیان شده است. در طرح 

و تنها تمام این موارد در کوشک حاضر تالش شده 

تا بازدیدکنندگان  مورد طراحی لحاظ گردندایوان 

بتوانند درک صحیحی از موقعیت و شرایط 

شده به سبک های طراحیوشک در باغقرارگیری ک

 با شده داده نمایشپیش از اسالم داشته باشند )

 .(1شکل  بر روی e حرف
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 های پیش از اسالم )هخامنشی و ساسانی( های کلی باغ ویژگی .1 جدول
Table 1. The general characteristics of the pre-Islamic gardens (Achaemenid and Sassanid) 

 ساسانی دوره های باغ کلی های ویژگی (پاسارگاد)هخامنشی  دوره های باغ کلی های ویژگی

 سلطنتی اقامتگاه یک عنوانبه بار اولین برای        احتماال  رسمی باغ یک طرح

 اهمیت پر طراحی عنصر یک عنوانبه آب کارگیریبه

 باغ مرکزی محور در طوالنی دید مسیر یک از استفاده

 باغ محوطه و کوشک جانمایی در کامل تقارن رعایت عدم

  آنها هندسی و دقیق کاشت و پراهمیت طراحی عنصر عنوانبه درختان اهمیت

 (مرغزار از کوچکی نمونه)فصلی  های گل همراهبه چمن بذور توام کاشت

 هخامنشی های طرح تکامل با باشکوه های باغ ایجاد

 باغ در قوی مرکزی محورهای

 محوطه در چلیپایی های طرح از استفاده

 . باغ در آزاد حیوانات حضور و ها باغ بزرگ ابعاد

 . گردد می محسوب دوره این مشخصه مهمترین از که هندسی تنوع

 

 
 (نویسندگان توسط شدهتهیه)طراحی تلفیقی باغ دوره هخامنشیان و ساسانیان در بخشی از باغ نمونه کشوری دانشگاه تهران  .1شکل 

Figure 8. The Consolidated design garden of Achaemenid and Sassanid gardens in some part of the botanical garden 

of Tehran University (Prepared by the authors) 

 

ی دوره پیش از اسالم ها آب باغ تأمینمنبع اصلی  -

غالبا خارج از مجموعه واقع شده  )مثل پاسارگاد(

عرضی حرکت کم  های بود و آب تزیینی در جوی

تقدس آب و حفظ  بر تأکیدبه جهت  کرد می

پاکیزگی آن، این نکته نیز در طراحی دور از نظر 

( 1شکل  بر روی c حرف با شده داده )نمایشنبود 

آب یک حلقه  تأمینو تالش گردید که منبع اصلی 

چاهی باشد که در خارج از مجموعه )ضلع 

شرقی باغ( موجود است و حرکت آب درون جنوب

 ده شود.های آبی با عرض کم به تصویر کشی جوی

نکته مهم اهمیت دادن بیشتر به آب و کاربرد تزیینی   -

ای که  ی دوره ساسانیان است به گونهساز باغآن در 

. از ر گیرندقراها مشرف به حوض بزرگ و پرآب  کاخ

های تزیینی پر آبی در طراحی باغ حاضر  این رو حوض

 )نمایشدر نظر گرفته شد که بیانگر این مهم است 

در ضمن  (.1 شکل رویر ب b حرف با شده داده

شده های طراحی ن حوضرود ،ها نشان داده پژوهش

ن آب از بودو روان شد تعبیه نمیای  این دو دوره فواره

که با توجه به این  های این ادوار است شاخصه

شده در باغ های طراحی خصوصیت، درون حوض

  .ای در نظر گرفته نشده است نمونه، فواره

قبل دوره صفوی در طی سالیان های ما که باغآنجااز -

اند، به ناچار دسترسی دقیقی به اسامی  از بین رفته

و تنوع دقیق گیاهی این ادوار دور از تصور است. 

نویسان و سیاحان حضور انبوه  طبق نظر تاریخ

های پیش از اسالم را نباید از نظر  درختان در باغ
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در درختانی مانند سرو، نخل و کاج . دور داشت

های زینتی و گیاهان  کنار درختان میوه و بوته

های گیاهی مورد استفاده از این  از نمونه داروئی

البته ارجحیت استفاده با  .آیند ادوار به شمار می

ی اساس ساز باغدرختان میوه )چون در این ادوار 

کشاورزی بوده است( و بعد از آن درختان 

یاهان افکن بوده و به میزان کمتری از گ سایه

همین دلیل به .تزیینی بهره گرفته شده است

 با های طراحی شده که گیاهان مذکور درون کرت

نمایش داده شده، در  1شکل  بر روی dو  a حرف

های  نظر گرفته شدند. به این صورت که کرت

داده شده، محل کشت  نشان aف بیرونی که با حر

ن های میانی از انواع گیاها درختان میوه و در کرت

زیبایی بصری و افکن استفاده شده تا عالوه بر  سایه

هایی که  سایه الزم انجام گیرد و در کرت تأمین... 

( از انواع گیاهان dها طراحی گردیده ) کنار حوض

 دارویی و تزیینی بهره گرفته شده است. 

 دستیابی به یک حاضر منجر به تحقیق در نهایت و 

 دوره های باغ ی مربوط به ها ویژگی و کلیات سری

باغی به  طراحی الگوی و گردید ساسانیان و هخامنشیان

را در اختیار  های ایرانی دوره پیش از اسالم سبک باغ

کاربران و بازدیدکنندگان این مجموعه ارزشمند قرار داد 

ی دوره پیش از اسالم را ساز باغتا طرحی تلفیقی از سبک 

معرفی نماید. باشد که این تحقیق قدمی در جهت 

هویت فرهنگی و تاریخی تمدن صیانت، حفظ ارزشها و 

های دینی و اعتقادی  برداشته و به اهمیت اندیشه ایران

های  گیری باغ گذار در شکلتأثیرعنوان یکی از عناصر به

 (.1)شکل  ایرانی در طول تاریخ بپردازد
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