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  تأملي بر چگونگي تكوين مفاهيم اصولي معماري منظر و تبلور آن
  )از ابتدا تا پايان دوران هخامنشي( در منظر ايران باستان

------------------------------------------------------------------------  
  ******محمدرضا پورجعفر -** پرهام بقايي - * آرين اميرخاني

  

  چكيده
ترين و مهمترين حركات تمدن بشري گردد، از قديميي منظر، كه در بيان پيشينيان تحت عنوان باغ ايراني متبلور ميمعمار

هاي باقي مانده از يونانيان و كتب مقدسي چون تورات، در باب مقوله منظر در زمينه باغ سازي است؛ تا آن جا كه نوشته
  .اندباستان ايراني بسيار نوشته

با دارا بودن ريشه در طبيعت و جنسيتي متفاوت با معماري، نقش و جايگاهي اساسي در زندگي انسان باستان  معماري منظر
داشته و توانسته است در كنار كاركردهاي متعدد جانبي، با توجه به محيط پيرامون، به مطلوب ساختن فضاهاي بيروني و 

اي كه در محيط ذهنيتي معماري منظر به عنوان پديده-عينيتيپرواضح است، تعامالت . محيط معماري كهن ايراني بپردازد
خارج شكل مي گيرد، مبدع جرياني بوده است، كه همسان با رشد ديگر جوانب توسعه بشري در ايران، بياني از روش 

  .زندگي، فرهنگ، نيازها و هويت ايران باستان مي باشد
هاي باستان، به روشن شدن هر چه بيشتر پايه هاي معماري منظريابي و كشف ناگفتهبديهي است مطالعات بيشتر در ريشه

  .پردازداعتقادي، اجتماعي و فرهنگي مردمان آن دوران مي
اي معماري منظر پرداخته و با معرفي علوم و هنر، جايگاه معماري منظر در اين راستا پژوهش حاضر به بررسي مفاهيم پايه

و سپس با ذكر كاركردهاي معماري منظر و بيان نقش اجتماع در اين مقوله هنر،  كندبندي هنرها، بيان ميرا در تقسيم
  رارق را مورد بحث -هاي جاودانه كهن معماري ايرانيبا بيان تفصيلي نمونه –ها و تبلورات معماري منظر باستان ريشه

  .دهدمي 

  

  :واژگان كليدي
  .معماري منظر، باغ ايراني، ايران باستان، اعتقادات

  
  

 E-mail:Aryan_Amirkhani@modares.ac.ir                         .            كارشناس ارشد معماري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران*
 .كارشناس ارشد معماري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران** 

  .ان، ايراندانشيار گروه معماري، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس، تهر*** 
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  مقدمه
هايي است كه كاربرد و شروع آن داراي پيشينه طوالني در زندگي بشر دارد و از آن جا كه معماري منظر از جمله تخصص

       هاي خود توانسته است، در ابعاد گوناگون چون مسائل اجتماعي، اكولوژيكي و گيري از پتانسيلريشه در طبيعت دارد به بهره
آمده از بكارگيري  شبديهي است فضاهاي پي. ، نقش و جايگاه مستحكمي براي شهرنشينان داشته باشدشناسيزيبايي 

آمدند، و بر معماري منظر همواره محل مالقات، برخورد و گفتگوي شهروندان بوده و افراد جامعه در اين مكان گرد هم مي
ز اين قبيل با يكديگر ارتباط برقرار كرده، و معاشرت ها، اعياد، مراسم مذهبي و مواردي اهاي كهن چون جشنمبناي سنت

آن در ساير علوم بالطبع به  شناسي و كاربردپر واضح است بازنگري دگربار بر مفاهيم بنيادي معماري منظر، گونه. نمودندمي
ري منظر ايران به تر اين رشته نوپا و مفاهيم متجلي از آن در بيان مباني نظري و همچنين در تاريخ معماشناخت متكامل

  .انجامدعنوان هدف متجلي بومي مي
 مفاهيم اصولي معماري منظر

  مفهوم منظر
كه بر    Paysageو Landscapeلغت . است Paysageو در زبان فرانسه  Landscapeمعادل لغت منظر در زبان انگليسي 

اهي به دور مي باشد، به مفهوم سرزميني است به معناي نگ sageو  scapeبه معناي سرزمين و  Payو  Landآمده از دو واژه 
اما در فرهنگ زبان عاميانه  .گرددانداز تعبير ميگيرد كه در فارسي به لغت چشمكه از دوردست در برابر ديدگان قرار مي

ناي نظر كردن به مع. شودتري ادراك ميهاي عميقزيرا از بيان مفهوم لغوي منظر اليه. واژه منظر مصطلح گرديده است
در نتيجه . باشدديدن همراه با تأمل كردن است و منظر به معناي ديگر محل نگاه كردن و آن چه در برابر ديدار است، مي

اي است، كه در اثر توجه به محيط، با هدف مطلوب ساختن فضاهاي بيروني و محيط، براي انسان هوشمند و هديدمنظر پ
      ).87:1370كنت، ( آيدروح به كار ميذي

اين كه موجودي است پويا، بدين . منظر موجودي است پويا، كه محصول تعامل انسان با محيط و عين با ذهن است
توان بيان نمود كه منظر محصول يك تعامل ميان مي. دگرگوني است معناست كه ثابت نبوده و همواره در حال تغيير و

لكه انسان و مفاهيم بنيادي و اعتقادي وي در تعريف آن حائز انسان و محيط است و بالطبع تنها در محيط نمود ندارد، ب
اندازها بسيار حائز بديهي است در طراحي منظر با هدف خلق فضاهاي متنوع در بستر بيروني، توجه به چشم. نقش است

، كالسيك، گراتوان مواردي چون، منظر رومانتيك، شاعرانه، طبيعتشناسي انواع منظر ميهمچنين درگونه . اهميت است
  .    بندي نمودرن و مواردي از اين قبيل را دستهمد

  مفهوم معماري منظر
گردد گيرد و هم در ذهن انسان پديدار ميذهني كه هم در محيط خارج شكل مي-اي است عينيمعماري منظر پديده

پي آراستن محيط نيست؛  در فاًبنابراين معماري منظر صر. و در بياني ديگر محصول فصل مشترك عينيت و ذهنيت است
بديهي است . زيرا هم با ذهن سر و كار دارد و هم بسته به جريانات زمانه بنا بر اعتقادات مردمان در حال دگرگوني است

هدف از معماري  ).90:1370كنت، ( داردشرايط مذكور، تكثر را در معماري منظر در همگامي با وحدتي ارزشمند بيان مي
در بياني ديگر هدف اصلي معماري . است) تبلور عينيت(و سامان دادن به محيط ) تبلور ذهنيت(يط منظر انساني كردن مح

لذا همانگونه كه . توده ساختماني نمودي بيشتر دارد بامنظر طراحي فضاهاي بيروني است كه در آن مفاهيم كالن در قياس 
معماري كه هنر طراحي . ستي محيط پيرامون زيبا باشدعماري منظر نيز بايبايست زيبا باشد در مساختمان مي ،در معماري

نظر داشته و در بيان فضاي خارج طراحي را به توده ساختمان است، همواره در بيان فضا، فضاي داخلي توده ساختماني را مد
توده ساختماني براي مثال در يك فضاي نيمه بسته خانه سنتي ايراني فضاي باز، محصور در ميان . گذارديم وامعماري منظر

همانگونه كه در معماري . گردد؛ كه بيش از اين موضوع كار معماري نيستاطراف و در قالب حياط مركزي بيان مي
بايست متناسب با بايست، ارتباط كامل، با فرهنگ، محيط و جامعه خود داشته باشد، معماري منظر نيز ميمي ساختمان
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  نظر احي گردد و همانطور كه سبك معماري به داليل هويتي مهم و مدمحيط، فرهنگ و نيازهاي كاربرهاي خود طر
بع تمامي پارامترهاي لحاظ گرديده در بالطكند و باشد، سبك معماري منظر نيز كامالً از مقوله هويتي تبعيت ميمي

يستايي كه در معماري اتي چون اعالبته بيان فوق مشمول استثنا. بايست در منظر نيز مورد استفاده قرار گيردمعماري مي
شود، نيز پرداخته مي امر اين به كمترمعماري در كهمنظر معماري در مطرح االرضيتحت هايآب مقوله يا ندارد منظر جايي

  اي است از جنس هنر، كه موضوع آن طراحي فضاهاي بيروني استنتيجه آن كه معماري منظر حرفه. گرددمي
  ).371:67ابوالقاسمي،(

  دسته بندي علوم
شوند و ها از طريق تجربه و آزمون و خطا اثبات ميعلومي به مانند فيزيك و شيمي كه احكام آن :علوم تجربي -
حتي علوم انساني نيز در واقع، علوم تجربي . ها سر و كار دارد از نوع علوم تجربي هستندعلومي كه بشر امروزه با آن اغلب

  .رودتري ارائه شود، موارد اثباتي پيشين مردود شده و از بين ميعلوم هرگاه توصيف جديدتر و كامل در اين. انساني هستند
ها بر اساس معيارهاي علومي به مانند رياضيات و فلسفه كه از تجربه حاصل نگشته و اثبات احكام آن :علوم عقلي -

تر خطاي عقلي ل است؛ بدان معنا كه عقل متكاملالبته تغييرات در اين علوم موجود و حاصل از خطاي عق. عقلي است
در واقع در اين علوم عقل . اما همين توجيه و تفسير خطاي عقل نيز از جنس عقل است نه تجربه. كندگذشته را برطرف مي

اموري نتيجه آن كه در علوم عقلي با . توان راجع به مباحث انتزاعي و ذهني صحبت نموديك ابزار است و در اين علوم مي
گردد و در حوزه عين مصداق ندارد و در مواجه هستيم كه دركشان از طريق عقل است و فقط هم در حوزه ذهن نمودار مي

 .شود نه مشاهدهها به فكر مراجعه مياثبات آن
ز اي كه از جنس دو مورد قبل نيست؛ نه محصول تجربه و در صدد يافتن روابط بين اشياء است و نه امقوله :هنر -

پس هنر . گري و خالقيت استخواهد صورت دهد، بلكه نوعي آفرينشهاي منطقي و ذهني است كه عقل ميجنس فعاليت
  هاي مختص به خود را دارا هايي است كه در حوزه طراحي، آفرينش و خالقيت قرار داشته و مكانيزمدر حقيقت فعاليت

  .وم تجربي و عقلي عمل نمودهاي علتوان در اين حوزه با مكانيزمباشد و نميمي
  تقسيم بندي هنرها

سازي، نقاشي، خطاطي، عكاسي، گرافيك و معماري كه با جسميت و ماده سر هنرهايي چون مجسمه :هنرهاي تجسمي - 1
تجسمي به . ها محصول يك ماده است و به لحاظ ماده بودن حائز ارزش هستندهنرهايي هستند كه در آن. و كار دارند
ها نيست؛ بلكه به مجرد ها و فرضيهبودن جسم بوده و در اين نوع از هنر، درك زيبايي مستلزم جمع كردن تئوري معناي دارا

يعني در اين هنرها ادراك، بر اساس . ها قابل استنباط استشوند، قابل درك هستند و معنا و مفهوم آنمي آن كه آثار حس
  .حواس است

هاي درام كه براي ادراك بعضي نما، تئاتر، شعر و مواردي از اين دست در عرصههنرهايي چون سي: هنرهاي دراماتيك - 2
بنابراين هنرهاي دراماتيك . مفاهيم مختلف مي بايست پيوندي ميان اجزاي مختلف برقرار گردد و نتايج حاصل شود

مالحظه گرديده، تعقل بايست جهت دريافت نهايي تمامي پروسه را محسوس نبوده و از نوع عقلي و معقول هستند و مي
و آن قسمت  يآن قسمت از ادراكات ما كه محسوس هستند در عرصه هنرهاي تجسم ،نتيجه .نموده و سپس ادراك نماييم

  .شوندبندي مياز ادراكات ما كه معقول هستند در عرصه هنرهاي دراماتيك دسته
  بندي هنرهامعماري منظر در تقسيمجايگاه  

ها برخورداري از از جمله اين مطلوبيت. د فضاهايي است كه طبيعتاً براي ما مطلوب هستنددر معماري منظر هدف ايجا
معماري منظر به لحاظ كماليت و ادراك توسط محسوسات . توان بيان نمودعملكردهاي مختلف و رفع نيازهاي كاربران را مي

  ها معقول است نده مفاهيمي كه ادراك آنبرگير بع در معماري منظر دربالطگيرد و قرار مي يدر رسته هنرهاي تجسم
تواند ذاتاً چيزي جز زيبايي بيافريند و جهت نيل به اهدافي چون بودن خود، نمي يمعماري منظر به دليل تجسم. باشدنمي
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هايي را ها، نمادها و سمبلبومي كردن و تطابق آن با تاريخ، هويت، ملت و مواردي از اين قبيل، قابليت آن را دارد، كه نشانه
در كل مي توان بيان نمود . ها به معاني و مفاهيم ديگري جز ادراكات محسوس بپردازددر خود جاي دهد كه به واسطه آن

اي كه براي ادراك متكامل نياز اي است ميان رشتهمعماري منظر علم محض نيست و اصالت آن از جنس هنر است و پديده
  .انجامدآن ميپيشبيش ازهاي همسان به رونقدر زمينههنري آن و كاربرد وسيعيتهمواره جنسبه پيش زمينه ذهني دارد و

  علوم مرتبط با معماري منظر
عالوه بر مباني و مفاهيم، جهت تبيين طراحي منظر و تبديل شدن به ماده علوم جنبي نيازمند است در ذيل به تعدادي از 

  :گردداين علوم مختصراً اشاره مي
پذيري با اقاليم مختلف و آشنايي كلي با اصول باغداري مواردي چون روش كاشت، نگهداري و تطبيق :ياهانآشنايي با گ -

  . گرددو كشاورزي در اين مقوله بيان مي
هاي معماري منظر كنترل آب مهم است؛ نه تنها به عنوان عنصري تزييني بلكه به عنوان عنصري كه در پروژه :آب -

گردد و نوعاً هاي بيروني متجلي مييعت و اكولوژي مطالعه كرد؛ زيرا معماري منظر در محيطبايستي حركتش را در طب
  . ها گردش آب، چه سطحي و چه زيرزميني اهميت داردهاي وسيع و گسترده دارد و در اين سايتسايت

. دهندقرار ميهايي هستند كه محيط زيست انسان را مناسب براي سكونت نوع بشر دانش: مسائل زيست محيطي -
  .به عنوان دانشي صرفاً زيست محيطي بايست در طراحي منظر مورد توجه قرار گيرد "توسعه پايدار"

هاي آن، نورپردازي فضاها و چگونگي آن و شناخت مسائل عالوه بر موارد مذكور علومي چون بررسي خاك و حركت اليه
  .)1378:64منصوري، ( اقليمي نيز در پروسه طراحي منظر دخيل هستند

  كاركردهاي معماري منظر
خصوص معماري منظر بايد گفت كه با توجه اما در. اي چون معماري كامالً مشخص و واضح استبراي بسياري كاركرد رشته

هايي از طراحي شهري، مهندسي محيط زيست، مهندسي عمران و صه، كه زمينهرهاي انجام گرفته در اين عبه فعاليت
هاي ياد توان اذعان نمود كه با توجه به اين كه اين تخصص با تمامي حرفهشود، ميدر آن مشاهده ميهايي مشابه رشته

اي مسئوليت توجه بر شده در تماس است، عناصري از هر كدام را با هم تلفيق نموده و به صورت يك تخصص ميان رشته
هاي معماران منظر توان بيان نمود كه فعاليتمي در كل. هاي به عهده داردطبيعت و محيط زيست را در حوزه سكونتگاه

  :تواند همواره واجد يكي از سه ارزش زير باشدمي
ها و رويكردهاي معماري منظر كاركردهاي اكولوژيكي ترين ارزشبدون ترديد يكي از جدي :اكولوژي و معماري منظر -

رويكردي كه . گويندشناسي منظر ميپردازد را بوميآن است، عرصه مورد بحث در معماري منظر كه به مسائل اكولوژيكي م
ريزي اهداف طراحي و برنامه. ريزي در ساخت و ساز و مراقبت از زمين نيز، عملي شودتواند عالوه بر طراحي و برنامهمي

ازي ميراث ها و طرح هاي خالق تكامل نيازهاي انسان با توجه به محافظت، نگهداري و بازسمنظر بوم شناسانه در برنامه
  .طبيعي و سالمت محيط است

شناسي و چگونگي توان مطالعه و استفاده از اطالعات مربوط به الگوها و فرآيندهاي بومشناسي منظر را مياما در واقع بوم
هاي مختلف دانست و الزاماتي چون تعيين محدوده مورد تحليل، اجزاي مورد توصيف، ها با شكل زمين در مقياستداخل آن

  .گردداندازه و سرعت تغيير منظر براي تحليل موفقيت آميز عنوان مي يك،تفك حد
باشد كه توجه به آن ناپذير معماري ميشناسي يكي از ابعاد جداييبدون ترديد زيبايي :زيبايي شناسي و معماري منظر -

در اين . ناپذير بوده استاره اجتنابتواند محتواي اثر خود را در قالب كالبد تجلي بخشد، هموبه جهت اين كه هنرمند مي
كارگيري عناصر و هاي بيشتري را در بهميان معماري منظر نيز با عنايت به توجهات خاصي كه به طبيعت دارد، ظرافت

نمايد؛ چرا كه طبيعت به خودي خود و به صورت ارگانيك به جهت يها در زيبايي بخشي به فرآيند طراحي طلب مسبك
كنيم بسياري از مردم هنگامي كه از واژه منظر استفاده مي: گويدسايمون وبل مي. باشد، زيباستداوند مياين كه مخلوق خ
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سازي و نقاشي هنرمندان مرتبط بدانند؛ آورند، برخي نيز ممكن است، آن را با هنر منظرمناظر زيباي طبيعت را به ذهن مي
شناسي بين هاي مربوط به آن نزديك است كه مالحظات زيباييو نقاشي كند كه واژه منظر آنقدر به منظردر ادامه اشاره مي

  .توان يكسان تلقي نموداين دو را مي
هاي اجتماعي در طراحي منظر، يكي ديگر از مبناهايي است كه براي يافتن توجه به ارزش: اجتماع و معماري منظر -

  رويكرد عملگرا به طراحي منظر، با تأكيد بر عقالنيت، . ودرپاسخي درست و به جا براي خلق فضاهاي بيروني، به كار مي
هاي فيزيك در حقيقت بايد اذعان نمود، طراحي منظر همان قدر كه با جنبه. اي را ارتقا دهدتواند جايگاه طراحي حرفهمي

داده است كه لزوماً  مشاهدات فضاهاي خلق شده در كشورهاي غربي نشان. فضاي باز درگير است، با مردم نيز سر و كار دارد
ها و ها بدون وجه به محتواي آن عملكرد مورد نظر افراد ذينفع و نحوه تعامالت اجتماعي، در آنشكل توجه به كالبد، فرم و

مشاركت مردم با معماران منظر در طراحي مزاياي . كندها، فضاي مطلوبي را ايجاد نمياز همه مهمتر نيازهاي انساني در آن
هاي مردم كه در واقع استفاده ها و سليقهها را با ديدگاهتواند به عنوان بهترين ابزار آناين روش مي. بر داردفراواني در 

  ).1378:92منصوري، ( باشد، آگاه سازدندگان فضاهاي طراحي منظر مينك
 

 لي معماري منظر در ايران باستانتبلور مفاهيم اصو
  مذاهب عمده ايران در قبل از اسالم

كه بر پايه پرستش ايزد ايراني،  ،ييني رازآميزآ): ميتراييسم(مهرپرستي  -
آيين در دوران پيش از ) مهر( ميترا، عدالت، پيمان و جنگ يعني خورشيدخداي 
اين آيين بعدها توسط  (Hamzavi, 1946:134). بنيان نهاده شد زرتشت

برده شد و در طول  امپراطوري رومهاي گرگون شده و به سرزمينسربازان رومي د
هاي دوم و سوم پس از ميالد، در تمام نواحي تحت فرمانروايي روم، در  سده

گرچه پس از پذيرفتن آيين . برپا بود بريتانياو  آفريقاوپا، شمال سرزمين اصلي ار
رفته محو شد، اما تاثير بسياري بر سده چهارم ميالدي، اين دين رفته  اوايل توسط امپراطور كنستانتين در مسيحيت
در اين آيين، خورشيد، مقدس بوده و الهه  .)23: 1353لووسكيا،( بر جاي گذاشت مانويتو برخي اديان چون   مسيحيت
  شود و در يك دستش خنجري است كه گاو مقدسي را ذبح ه است كه از صخره زاده مينام داشت) 1رتصوي(آن ميترا 

شود و در كند و از خون آن كشاورزي و از دمش گندم ايجاد ميمي
دست ديگرش مشعلي است، كه سمبل نور و روشنايي و خورشيد 

-ها ميپيروان اين آيين، محلي را به نام مهرابه در درون سنگ. است
نقش ميترا ، كاو مقدس، مواردي مشابه را در آن مي  تراشيدند و

و محلي  شدمهرابه رو به مهر و خورشيد ساخته مي. كشيدند
در اين آيين مفاهيمي موجود چون الهه يا ميترا، . پرستش بوده است

 آوردندبركت و زندگي را براي كره زمين به ارمغان مي
  ).62:1305پورداوود،(
. است مزدا  است و بمعناي پرستنده صفتمزديسنا  )2تصوير( .است اسپنتمان زرتشتامبرِ ايراني، نامِ دينِ پي :مزديسنا - 

واژه باشد و ضد آن  يا دئو مي ديوپرستنده ديويسنا هم بمعني . است ديويسنامزديسنا ضد . است همزدا هم همان خداي يگان
 زرتشتاز سوي پيامبر ايراني،  )پيش از ميالد( 1400تا  )پيش از ميالد( 1200مزديسنا پيرامونِ . دئو يا ضد ديو است-وي

هايش بعداً وارد اين آيين قبل از زرتشت در ايران بوده است، كه بخشي از آموزه .)1326:6معين،( گذاري شد ، پايهاسپنتمان
بسيار  در اين آيين توجه به عناصر طبيعي ).108:1376كريستين سن،( همراه اوستا به دست ما رسيده است اوستا شده و

مزديسنا، مكتب تحت رهبري زرتشت :2تصوير  

پرستي، ميتراتنديس الهه مهر :1تصوير  
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ي واقعي زندگي آنست كه بشر را وادار به لسفهدر اين آيين ف .زياد است و اولين بار آتش در اين آيين مورد توجه قرار گرفت
هاي مجاز جهان كنوني به اميد رسيدن به ها و خوشيترك خوشبختي .)13همان،(زيستن در جهان حقيقي كنوني كند 

هنگامي كه همه اميدهاي بشر به جهان ديگر وابسته گرديد، محيط . ي محض استهاي جهان ديگر نادانها و خوشيپاداش
در زندگي نخواهند كرد  زندگي اجتماعي براي گسترش صنايع اقتصادي و مادي مساعد نگشته و مردم آن محيط پيشرفتي

  .)28همان،(
ترين بخش  كهن گاثاهاگذار دين زرتشتي و سراينده نو بنيا ايرانيزردشت، زردهشت يا زراتُشت نام پيامبر  :زرتشت -   

  روز زرتشت زاد. هاي دانشمندان قديم و جديد، هنوز هم در پرده ابهام است زمان ظهور زرتشت، با همه پژوهش .است اوستا
در  زايش زرتشتمعروف است كه  .)9:1352رضي،(اند  گفته  از ميالد مسيح  پيش  سال 6000تا  600ميان   ي را در فاصله

ها بنگريد و  ها را بشنويد و با انديشه روشن در آن سخن«: است  رتشت چنين گفتهز .)121:1381،اوستا(است   بوده نوروز
گيريد براي خود برگزينيد، از آن دو مينوي همزادي كه در آغاز آفرينش در انديشه و انگار پديدار  راهي را كه بايد در پيش
هاي  وي در الهام »گزيند و نادان دروغ را نماياند و ديگري بدي را؛ و ميان اين دو، دانا راستي را برمي شدند، يكي نيكي را مي

 .)20همان، ( بيند و دروغ مي) نيديبراي توضيحات بيشتر توضيحات را بب-درستي( اشاخود گيتي را ستيزي كيهاني بين 
هاي ديگر زردتشتي مانند  بنياد تمام عقيده) مبهم ممكن استكه بسيار ظريف و تفسير آن فقط به طور ( اشامفهوم اصلي 

است  فلسفه ديني كرده كه زردتشت به ،ترين اهدايي است اين مفهوم بزرگ .و اراده آزاد است وجوديت ،خلقت ،اهورامزدا
اين هدف با مشاركت زنده  .ها نگهداري از درستي است دليل آفرينش انسان مانند ديگر آفرينش .)1376:91كريستين سن،(

ثير آن بر أعنصرهاي فلسفه زرتشت از طريق ت .)88همان، ( پندار و كردار نيك دست يافتني خواهد شد ،در زندگي و گفتار
است و به عنوان يكي از نخستين وقايع كليدي در پيشرفت فلسفه   وارد فلسفه غرب شده افالطون گرايي ميانيو  يهوديت

) امزدااهور(و يك خداي خوبي ) اهريمن(اند و يك خداي بدي اند، كه زرتشتيان دوآليسم بودهاي گفتهعده. شود شناخته مي
  .)18: 1305پورداوود،(اند اند، كه از ابتدا زرتشت فقط يك خداي خوبي داشتهاما زرتشتيان امروزي بوده. اندداشته

  هاي ايران باستان و بين النهرين به ويژه سهم در آفرينش صورت خيالي بهشت، آنچنانكه در قرآن تصوير شده، تمدن
 .)1381:229مهدي زاده كابلي، (اند داشته

پيش از ميالد در بلخ زاده شد، در كتاب اوستا به رستگاران وعده داده است كه در  66زرتشت كه به روايتي، در حوالي سال 
پايان سومين شب پس از مرگشان يكباره در ميان انبوهي از گياهان خوشبو چشم خواهند گشود و وزش نسيم نوازشگري را 

باغ بهشت با يك نور ازلي به نام . ورزد جنوب، يعني از سوي بهشت ميبر پوست تن خود احساس خواهند كرد كه از 
در اين . فر پادشاهاي و شكوفايي سرزمين استروشن است كه همان روشنايي جاوداني ايزدي و پاينده) Xvarna(» خورته«

هايي از ناصر را نشانهزرتشتيان اين ع. شوندآيين عناصر طبيعي مانند كوه، رود، درخت مقدس و مواردي مشابه تقديس مي
 )209:1376كريستين سن،(توانستند صفات كمالي اهورامزدا را تقديس كنند ها مياند، كه به واسطه آندانستهاهورامزدا مي

هاي مربوط به در سنت. هاي كمال شده استهاي زرتشت توجه زيادي به حاالت طبيعي عناصر به عنوان نشانهدر سروده
خه درختان، آلوده كردن آب و اعمالي از اين دست قبيح پنداشته شده و به نوعي در مفاهيم بنيادي، اين آيين، شكستن شا

  .ها به نوعي با طبيعت و زندگي پيوند داردها و خوبيبدي
  :همچنين در مورد عناصر طبيعي و توجه به منظر اطراف موارد زير قابل ذكر است

  .شود، كه از دل طبيعت بيرون كشيده ميانتخاب عناصر مقدس، از ميان عناصري است -1
  .(Hamzavi, 1946:68) رودها ميهاي برتر به عناصر، به دنبال خصوصيات طبيعي آنبراي نسبت دادن صفت -2

  : گويدپيرامون طبيعت در بخشي از تعاليم، اهورامزدا چنين به زرتشت مي
، زمين فراخ بخش و )گياهان مقدس زرتشتيان(اي هوم . نهدرج ميها، گياهان، و چارپايان امن آييني را قبول دارم كه به آب

دهد، ترين گياهان خوب و خوش بو، پرورش ميزميني كه تو را به سان برازنده كنمگر در بردارنده تو را ستايش ميبخشش
و چگونگي شناختن چيستاني نظم هستي، تبلور آن در انسان، رابطه نظم و نيك با هم  .)313:1352رضي، ( كنمستايش مي
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بنابراين انديشه، خرد تالش آدمي در . عين اعتراف به آزادي آدمي از جمله پرسمانهاي گفتمان زرتشت است اين نظم در
نيست بلكه نماد  ءجهان اما، از نگره زرتشت، شي. شناخت و درك هماهنگي ميان نظم هستي يا طبيعي و نظام بشري است

هاي اين هستي رابطه انسان و طبيعت به منزله پاره. پذير استنظم هستي شناخت. استيا اشارت به نظم نهفته در هستي 
اگر اين برنهاده را پذيرفت كه انسان در طبيعت و از طبيعت است و  ،نمايداين رابطه همجنس مي. نيز قابل شناخت است

شناسد، توهمي ه جز سلطه بر طبيعت نمياي بكاربرد تركيب انسان و طبيعت در معناي رويارويي اجتناب ناپذير، كه چاره
اش، او عدم شناخت آدمي به نظم هستي و نياز مزمن او به طبيعت در رفع نيازهاي .(Olmstead, 1948:25) بيش نيست

اش از سان ناآگاهيبدين. نهدمي را به كرنش و قرباني كردن و نيايش وامي دارد و خود را دربست به قدرت كرپاني وا
م طبيعت، كه با ناآگاهي از مفهوم امر نيك از براي خويشتن چيستاني نظ
بدين جهت، آگاهي . دهداو را به اوهام و فرمانبرداري سوق مي  همراه است،

بر قانون هستي و طبيعت، از ديد زرتشت، مبناي گسست از تسليم به طبيعت 
گوني هم. خردي يعني كرپانها استو سرآغاز ستيز با ناآگاهي و نماد قدرت بي

   هم گسيخته كار گيتي و آدمي در دوبارگي است كه به ترديد از و كرد
پاره گشتن انديشيدن است كه با نظم جهان هستي به  ترديد دو. شودمي

، 1380مهر، (به پرسش كشيدن ترديد روا داشتن است . ناهماهنگي است
  كند اما به ترديد كردن پايان انديشيدن به ترديد كردن آغاز مي ).67
 ،كشف اين همگوني. گذار از اين ترديد است ،كار خرد در گذر زمان. گيردنمي

 (Wiesehofer, 2001:411).   هماهنگي است

  در آثار معماري منظر دوره ايالميأثير اعتقادات مردم ت
پيش از ميالد، بر بخش  640سال پيش از ميالد تا  3200بودند كه از  ايرانها يا ايالميان يكي از اقوام سرزمين  يالميا

تمدن ) پيش از ميالد است 3200وب موجود از تاريخ مكت. (كردند فرمانروايي مي ايران پشته بزرگي از مناطق جنوب غربي
هاي  يالم باستان سرزمينابندي جغرافيايي امروز،  بر اساس بخش. هاي جهان است ترين و نخستين تمدن يالم يكي از قديميا

 )3تصوير( شد را شامل مي كردستانو  لرستان، استان كرمان، بوشهرهاي  هايي از استان و بخش ايالم، فارس، نخوزستا
  .)1370:16مجيدزاده،(

                                                                                                                     
  
  
  
  
  
  

  موقعيت قرار گيري شهر و ارتباط با منظر در دوره ايالمي :2و  1دياگرام 
  
ها به آنان مردمي بودند كه نپادشان ناشناخته مانده است و تا حدودي از فرهنگ سومري تأثير پذيرفته بودند و همچون آن 

  .)1371:16هينس،( چند خدا باور داشتند
در سرزمين ايالم پيشه هاي مقدسي وجود داشته وابسته به معبدهاي ايالمي كه نگهداري آنها  سه هزار سال پيش از ميالد

هزار سال قبل  3تا  2ترين آثار معماري دوره ايالمي مربوط به يكي از قديميمطابق دياگرام، . نيازمند نظام آبياري بوده است

نقشه سرزمين ايالم باستان: 3تصوير  
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ابد ايالمي باقي عنوشته ها و م گجا آثاري از سندر اين. در شهر ايزه در قلعه كوه فرح قرار دارداز ميالد مسيح است كه 
  ).25: 1370مجيدزاده،( )4تصوير( مانده است

در مجموعه فوق الذكر قلعه خارج از شهر واقع بوده زيرا آن را عنصري پاك و مقدس مي دانستند، لكن آن را از محل زندگي 
همچنين قلعه در زاويه ديد كل شهر قرار داشته و براي همه قابل مشاهده بوده است . نا مي كردندخود، با فاصله ب

عالوه بر موارد مذكور، براي آييني چون دين ايالميان كه طبيعت گرا بوده و عناصر طبيعت را مورد  ).1370:28مجيدزاده،(
و  1دياگرام ( ن در باال، يك چشم انداز طبيعي وجود دارددهد، وقتي شهر در پايين است، در منظر مقابل آتقديس قرار مي

  .)1371:43هينس،( )2
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  معبد ايالمي چغازنبيل: 4تصوير                                                                 
  

  دوره هخامنشيباستاني آثار  در معماري منظر تبلور
پادشاهان اين دودمان از پارسيان . است اسالمنام دودماني پادشاهي در ايران پيش از ) يالدقبل از م 550-330(هخامنشيان 

- :1377گدار،( است هاي پارسيان بوده از طايفه پاسارگاد  طايفه سركردهرساندند كه  مي» هخامنش«بودند و تبار خود را به 
واپسين  ايشتوويگوبر  كوروش بزرگبودند ولي با شكستي كه  انشانو سپس  پارسبومي  هخامنشيان نخست پادشاهان .)34

كوروش از اين رو . پادشاهي هخامنشيان تبديل به شاهنشاهي بزرگي شد بابلو  ليديهوارد ساخت و سپس فتح  مادپادشاه 
نژاد آريايي بودند كه مشخص نيست از چه زماني به  ماني ازها مرد پارس .دانند را بنيانگذار شاهنشاهي هخامنشي مي بزرگ

هاي آشوري از سده نهم پيش از ميالد مسيح  آنان از قوم آريايي پارس يا پارسواش بودند كه دركتيبه. فالت ايران آمده بودند
رياچه اروميه و كرمانشاهان زمان با مادها به نواحي غربي ايران سرازير شدند و پيرامون د ها هم پارس. است  نام آنان آمده

  .گسترش يافت  و نواحي مركزي فالت ايران  با ضعف دولت ايالم، نفوذ قوم پارس به خوزستان. ساكن گرديدند
و سر كرده سلحشور و محبوب طوايف ) انزان، در حدود شوش نواحي ايالم جنوبي(، پادشاه سرزمين انشان كبيركوروش 

نش در آن ايام تابع حكومت پادشاهان خاندان ديااكو محسوب مي شد، با شورش بر ضد كه قلمرو او و پدرا) پارس(پارسه 
وي، خزاين و ذخاير تختگاه ماد را هم وفق روايت .). م.ق 549(را گرفت ) اكباتان ، همدان(آستياگ و پيروزي بر او، هگمتانه 

در ايران خاتمه داد و حكومتي نوين را در پاسارگاد برپا برد و سرانجام به فرمانروايي طوايف ماد  "انشان"يك كتيبه بابلي، به 
  .)1379:111كخ،( نمود

آسياي  و شهرهاي يوناني صرم و آشور و بابل هايكه از سبك معماري تلفيق و ابداع معماري هخامنشي، هنري است از نوع
هخامنشيان . ابتكار روح ايراني نوع مستقلي را از معماري پديد آورده است اقتباس شده و با هنر نمايي و قوم اورارتو و صغير

  .خواستند عظمت شاهنشاهي بزرگ خود را به جهانيان نشان دهندابنية عظيم مي اين با ساختن
، شاه هخامنشي، بوده، در يكي از رساالت »كورش جوان«يوناني كه خود در خدمت ر نويسنده و سردا، )Xenophon(گزنفن 

بهشت زميني پادشاهان  -آيا اين باغ. گويد هاي شاهنشاهان هخامنشي سخن ميخود در گفت و گويي با سقراط از باغ كاري
به : باشد» جهان مينوي«تصويري از  انيرسد كه باغ پادشاهان اير ايراني با بهشت آسماني اوستا نسبتي دارد؟ به نظر مي

گمان اين شهريار، كشاورزي و هنر جنگاوري زيباترين و ضروري ترين هنرها هستند و در پرورش اين دو هنر به يكسان 
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 )Paradis(هايي است كه بهشت هر كجا كه اين شهريار منزل كند و به هر سرزميني كه برود، در فكر ساختن باغ. كوشد مي
ها در آن باغ  شهريار تا روزي كه هواي فصل مساعد باشد،. هاي روي زمين اندوند و سرشار از بهترين فرآوردهش ناميده مي

ها خوب رسيدگي پايد كه به اين بهشت فهمم كه او هر كجا منزل كند، خود مي سقراط، من چنين مي  از گفته تو،. ماند مي
  .)1353:66لووسكيا،( نه محصولي سرشار سازندهرگواز  درختان زيبا در آنها بكارند و آنها را. كنند

  
  
  
  
  
  
  
  

  موقعيت قرارگيري پاسارگاد نسبت به روستاهاي اطراف و نسبت به جاده اصلي شيراز به آباده: 5تصوير                             
    پاسارگاد

، استان فارسدر قلب  هخامنشيهنشاهي نخستين پايتخت شاسليمان،  يا به گفته مردم شهر مادرشهر باستاني پاسارگاد 
داللت از موقعيت مكاني شهر » اردوگاه پارس«نام شهر ) 5تصوير(. قرار دارد رودخانه پلواردر دشت شيراز و اصفهان،  ميان
هايي در سارد در اين زمان نيز، باغ .ششم قبل از ميالد ساخته شد سدهدر ) دومكوروش ( كوروش بزرگشهر توسط . ددار

ها نظارت داشته و آنها را با دست خود كاشته او بر ساختمان اين باغ. ساخته شد كه نقشه آنها را كورش جوان كشيده بود
هاي منظم با اين همه، منشاء باغ.  ته بوده اندها ساخچه بسا بناهاي سلطنتي پاسارگاد را نيز در ميان يكي از همين باغ. بود

  گردد ميهاي ايالمي، آشوري، مصري و بابلي برتر، يعني به سنتهاي درختكاري شده به خيلي پيشبا خيابان
:(Wilber, 1989:236)   

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي آنپالن باغ پاسارگاد و كوشك :7ير تصوموقعيت كلي سايت باستاني پاسارگاد                    : 6تصوير               

  
احاطه و  چون باغي بزرگ طبيعي بزرگ منطقهتوسط يك ) كيلومتر 0٫8×2٫7هكتار، حدوداً  160(، اصلي محدوده

 :اصلي شامل اين بناهاي تاريخي است محوطه). هكتار 7127حدوداً (است  محافظت شده
  )8تصوير(در جنوب؛  كورش بزرگآرامگاه  -
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  و استحكامات، واقع بر يك تپه در شمال محوطه اصلي؛ ) سرير پادشاهي سليمان) 9تصوير(؛ »سليمانتخت « يا( تل تخت -
، قصرمسكوني )Sكاخ (، تاالر عمومي )Rروازه د(ساختمان دروازه : اصلي، شامل بقاياي محوطهسلطنتي در مركز  مجموعه -
كه يك پل تشخيص داده ) متر 16×16( شرق يك بناي كوچك قرار داردمنطقه در  - ). چهار باغ(، و باغ سلطنتي )Pكاخ (

تاريخ ساخت اين . متر ارتفاع 14قرار دارد، يك برج سنگي، باحدوداً  زندان سليمانسلطنتي وعه در شمال مجم. است  شده
  .,Wilber) (56 :1989 بنا مشخص نيست

 
  
  
  
  
     

    تخت سليمان: 9سارگاد                                تصويرآرامگاه كورش در پا: 8تصوير                                                           
اي بسيار وسيعتر از اين منطقه بوده و هنوز  است، اما پايتخت باستاني منطقه  شده  حفاريمنطقه اصلي شامل محوطه 

  .وجود دارندهاي ديگري نيز  حفاظتي اطراف، باقيماندهمحوطه در . است  حفاري نشده
ها در اين سايت به صورت معماري كاخ. هاي مختلف احاطه شده استاي است كه اطراف آن با تپهناحيهسايت پاسارگاد در 

كوشك موجود و باغ پاسارگاد تركيب  3از تركيب . كوشك مانند است كه از تمام اطراف به خارج و باغ اطراف ديد دارند
ي مكمل از طرح اي باز اطراف خود به عنوان بخشهاي طويل و فضاههاي كورش، ايواندر باغ. گرددزيبايي حاصل مي
در داخل محدوده طرح نوين . آيداند كه در آن به تعبيري خود باغ به صورت اقامتگاه سلطنتي در ميمفصلي به كار رفته

هاي مختلف اند، بلكه به تركيب بخشكوروش شماري آبگذر سنگي وجود دارد كه نه تنها نشان دهنده يك باغ رسمي
آب الزم براي آبياري باغ به آساني در دسترس بوده (Schmidt, 1957:70). كند ه كاخ به صورت واحد كمك ميمحدود
پوشاند و سپس مستقيماً به سمت قلب از جمله منابع محلي آب، مجاري دائم بود، كه دامنه شرقي تل تخت را مي. است

اي مستطيل شكل جالبي از يك باغ اندروني را يافت كه محوطهتوان نمونه در مركز پالن باغ مي. رودمحدوده كاخ پيش مي
عالوه بر نماي گل و . ها بر زيبايي باغ بسيار افزوده استنماي دلباز و باصفاي كوشك. متر است 250و عرض و  300به طول 

ترين وان يكي از بنياديتهمچنين مي. اندگياه نزديك كاخ، از چشم انداز وسيع باغ نيز تا جايي كه مي شده استفاده نموده
آن دسته از باغ هاي هخامنشي كه در نقاطي . عوامل در باغ ايراني، كه همان چهارباغ است را در باغ پاسارگاد مشاهده كرد

بابلي را كه به خوبي در -آورند و هم سنن آشوريخورد، هم از ابداعات كوروش را به خاطر ميبه جز پاسارگاد به چشم مي
هايي با طرفين سابقه بر آن بود كه يك پايتخت پرباغ بسازد، كه در آن كاخكوروش به نحوي بي. مانده بودند ها باقيخاطره

آرامگاه تك افتاده . هاي وسيع و مكمل قرار بگيرندباز به همراه ساير بناهاي اصلي در داخل محوطه اي مشتمل بر باغ
  ر معلوم آرامگاه و كاخ مجاور آن در دشت گوهر نيز در ميان كوروش را در درختان باغ محاصره كرده بودند و از قرا

توان در مواردي تمهيدات كوروش در باغ سازي را مي. اي از باغ هاي مكمل بر همان الگوي هندسي قرار داشتندمجموعه
نظامي دولت  آمده از قدرت سياسي وها به دليل فاصله مناسب برچون عدم وجود استحكامات دفاعي در ميان مجموعه باغ

  هايي از هاي متخاصم و عالقه وي براي به نمايش گذاردن سنگ و احداث آبگذرها و حوضچههخامنشي از سرزمين
      .)1385:142گرانتوسكي،( هاي خوش تراش، بيان نمودسنگ

  تخت جمشيد
 دودمان هخامنشياناست كه ساليان سال پايتخت تشريفاتي امپراطوري ايران در زمان  ايراننام يكي از شهرهاي باستاني 

 150آغاز شد و اتمام آن  قبل از ميالد 512اي بسيار باشكوهي است كه ساخت آنها در سال هاي از كاخمجموعه .است بوده
از يك طرف به كوه رحمت و از  تخت جمشيد در محوطة وسيعي واقع شده كه). 1376:21سعيدي،( سال به طول انجاميد
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 يونانيان آن را كه) پارسيانشهر ( پارسه در كنار شهر هاي عظيم سلطنتياين كاخ  .محدود است مرودشت طرف ديگر به
در فارسي معاصر اين بنا را تخت جمشيد يا  .)24:1385امين زاده، ( )10تصوير( ساخته شده است ،اندخوانده پرسپوليس

اين  بر ايرانيانباور عمومي   .است نيز آمده فردوسينامند كه در شاهنامه  ايران مياي  پادشاه اسطوره جمشيدقصر شاهي 
پيش از ميالد، به ايران حمله كرد و تخت جمشيد را به آتش كشيد  330كه در  يونانيسردار  اسكندر مقدونياست كه 

(Herzfeld, 1941:197) با اين. كار نابود نمود ها، فرهنگ و هنر هخامنشي را با اينو احتماال بخش عظيمي از كتاب 
در نزديكي  مرودشتهاي اين مكان هنوز هم در  حال ويرانه 

برپا است و باستان شناسان از  استان فارسمركز  شيراز
 .كنند هاي آتش و هجوم را بر آن تاييد مي هاي آن نشانه ويرانه

ميراث ايران در  شدهيكي از آثار ثبت  1979اين مكان از سال 
  ).1376:35سعيدي،( است جهاني يونسكو

 518ساختمان تخت جمشيد در زمان داريوش اول در حدود  
كردند تختگاه بلندي را آماده  يا نخست صفه. ، آغاز شدم. ق 

 ساختند و پله هاي اصلي و كاخ تچرا را تاالر آپادانا و روي آن
(Schmidt, 1957: 36)  .پس از داريوش، پسرش 

را بنا نمود و طرح  تاالر هديش تاالر ديگري را بنام خشايارشا
ا آغاز كرد كه ناتمام اردشير سوم ساختمان ديگري ر .تاالر صد ستون را تمام كرد اردشير اول. را ريخت تاالر صد ستون بناي
 هاي عظيم و يكپارچه بوده و يا آنها را درشــده كه قسمتـي از آنها صخره  هايي ساختهها بر روي پايهاين ساختمان .ماند

  (Schneider, 1976:36).  )11تصوير ( اندكوه تراشيده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تخت جمشيد، پايتخت هخامنشيان :11 تصوير                                                       
لذا معماري . ، لكن به مانند پاسارگاد فاقد ابعاد وسيع استصفه مرودشت به دليل مصنوعي بودن، داراي ابعاد محدودي بوده

هاي بعد در دوره. دارد) دشت مرودشت(با كوشك در مجموعه تخت جمشيد تبديل به معماري با اتكا بر منظر روبرويش 
ند كه اين منظر متجلي، بناها در مجاورت هم ساخته مي شود كه تمامي ابنيه مذكور در برابر منظر دشت هست ها وكاخ

بنا بر تكيه بر عواملي چون انتخاب مناسب . شودهاست و عظمت كاخ با اين منظر طويل و دوچندان ميكاخ عرصه بصري 
توان اظهار نمود كه بنا به و دشتي زيبا از روي صفه، مي موقعيت زمين و دخالت در طبيعت براي دستيابي به منظر كوه،

عروج هخامنشي به سوي اوج، ارتباطي كامالً منطقي با ساير . )1385:190گرانتوسكي،( خوبي با طبيعت تلفيق شده است
ديوارهاي  هاي مرتفع وبنديهاي معماري دارد و با آن ممزوج است و وجود پايدار و مسلم كرسيمنديرفتارها و قانون

هخامنشي و منظر دخيل در پروسه ساخت آن، تمام  رهن .(Herzfeld, 1941: 184)كند خاكريز شده جلب توجه مي

كروكي از كاخ داريوش :10تصوير
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 ,Pickard).  بخشدشوند يا به خيال مي آيند را تحقق ميروياهاي سترگ و با هيبت و تمام چيزهايي كه ديده مي
. اخته هاي مربع شكلي است كه سابقه اي بسيار كهن داردهمه چيز در قالب يك نظم هندسي و تكرار ي (2001:130

  )12و  11تصوير( .معماري هخامنشي عالوه بر سر ساييدن به سوي آسمان، با زمين و چشم انداز هاي آن در ارتباط است
  

يعي بو ط اقليمي  از يك سو شرايط خاص. هاي طبيعي و تاريخي را به نمايش مي گذاردمنظر تخت جمشيد، تركيبي از اليه
منطقه، چيرگي تختگاه بر دشت يرگ فروردين و كوه هاي 

گرفته، و از سوي بردشت را در پيراموني كه چون دژ مستحكمي
ترين داليل انتخاب ديگر قرارگيري در مسير جاده شاهي مهم

اين منطقه به عنوان پايتخت هخامنشيان و انتقال فرمانروايي از 
بديهي است ). 53:1385،زادهامين (پاسارگاد به آن بوده است

بستر فرهنگي تخت جمشيد در عهد باستان، بهترين همگوني و 
  .هاي طبيعي مكان داشته استسازش را با ارزش

  گيرينتيجه
هوشمند و  ه اي است، كه در اثر توجه به محيط، با هدف مطلوب ساختن فضاهاي بيروني و محيط، براي انسانديدمنظر پ

گيرد و هم در ذهن ذهني كه هم در محيط خارج شكل مي-معماري منظر پديده اي است عيني و  ذي روح به كار مي آيد
معماري منظر علم محض نيست و . انسان پديدار مي گردد و در بياني ديگر محصول فصل مشترك عينيت و ذهنيت است

مسان به رونق بيش از پيش آن هاي ههمواره جنسيت هنري آن و كاربرد وسيع در زمينهو اصالت آن از جنس هنر است 
بياني ديگر منظر ايراني يا به معماري . اي چون معماري كامالً مشخص و واضح استبراي بسياري كاركرد رشته .انجامدمي

وجود تعاليمات ديني با مضامين توجه . ترين و مهمترين حركات تمدن بشري در زمينه باغ سازي استباغ ايراني، از قديمي
به حاالت طبيعي عناصر به عنوان نشانه هاي كمال  هايي چون زردشت و مهرپرستي مانند توجه بيعت در آيينبه منظر و ط

  شكستن شاخه درختان، آلوده كردن آب و اعمالي از اين دست در  انگاشته شدنقبيح  هاي زرتشت،در سرودهشده 
همگي نشان پيوند طبيعت و زندگي  ها به نوعي و خوبيها ادي، بديهاي مربوط به اين آيين، و به نوعي در مفاهيم بنيسنت

نهد؛ چنان كه زرتشت ، گياهان، و چارپايان ارج ميهاكه به آب از تقدس طبيعت و توجه به امر منظر در ايران باستان دارد،
 .يش مي كنم، زمين فراخ بخش و بخشش گر در بردارنده تو را ستا)گياهان مقدس زرتشتيان(اي هوم  :فرمايدپيامبر مي

  .كنمدهد، ستايش ميترين گياهان خوب و خوش بو، پرورش ميزميني كه تو را به سان برازنده
  .شوندعناصر طبيعي مانند كوه، رود، درخت مقدس و مواردي مشابه تقديس ميهاي پيشين، همچنين در آيين
و مقدس مي دانستند، لكن آن را از محل زندگي قلعه خارج از شهر واقع بوده زيرا آن را عنصري پاك  در دوران ايالميان،

عالوه بر . همچنين قلعه در زاويه ديد كل شهر قرار داشته و براي همه قابل مشاهده بوده است. كردندخود، با فاصله بنا مي
قتي شهر دهد، وموارد مذكور، براي آييني چون دين ايالميان كه طبيعت گرا بوده و عناصر طبيعت را مورد تقديس قرار مي

  .در پايين است، در منظر مقابل آن در باال، يك چشم انداز طبيعي وجود دارد
اي اساسي و در دوران هخامنشي با قدرت گرفتن دولت ايران، كوروش هخامنشي باغ سازي و منظرپردازي را به عنوان مقوله

بـه  . را دسـتور داد ) بسان نظم نظـامي (نظم درختكاري رديفي : كوروش اولين كسي بود كه  .دهدبنيادي مورد توجه قرار مي
نقـش  . جشن درختكاري معمول داشـت . جايزه كشاورزي داد. هاي جواهر نشان بخشيددست خود، زيباترين درخت را مدال

كوروش هخامنشي با احداث . هاي تخت جمشيد حاكي از اهميت باغ در چشم و دل ايراني استهاي پلكاندرختان بر ديواره
رساند و با ايجاد چهار باغ بنياد باغ ايراني را بـه صـورت جريـاني جـاودان در     امي آمال خود را به منصه ظهور ميپاسارگاد تم

بر اين اساس اصول كلي منظر باستان ايران را به طور شاخص در دوره به صـورت زيـر   .  نمايدسير باغسازي تاريخ تكوين مي
  :توان خالصه نمودمي

 نمايي از تخت جمشيد و كوه رحمت :12تصوير
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  دوران پيش از هخامنشي
قرار  -3قرارگيري چشم انداز طبيعي در سطحي باالتر از شهر باستان،  -2طبيعت گرايي و تقديس محيط طبيعي،   -1

قرارگيري معابد و مقدسات در سطح  -4ها در باالترين نقطه به منظر به شهر باستان، ها و تنديسگيري سنگ نوشته
  .كاري شده به صورت منظمهاي درختمناظر و خيابان -5باالتري نسبت به شهر باستان، 

  دوران هخامنشي
گيري و شكل - 3هاي منظم و هندسي با خيابان هاي درختكاري، باغ -2ها، قرارگيري بناهاي سلطنتي در ميان باغ - 1 

  هاي اطراف، ها با ديد به باغساخت بناهاي سلطنتي در غالب كوشك -4گسترش چهارباغ ايراني به طور مشخص، 
هاي طراحي باغ -7استفاده از آبگذرهاي سنگي،  -6غ به صورت اقامتگاه سلطنتي از اين دوره رايج شد، استفاده از با -5

تراش، هايي از سنگ خوشطراحي حوضچه -9ها با طرفين باز با ديد به اطراف، وجود كاخ -8 اندروني در مركز پالن باغ،
استفاده از موقعيت كوه و زمين و دخالت در طبيعت براي  -11هاي مرتفع، بندياستفاده از صفه و تختگاه و كرسي -10

حجاري نقوش گياهي  -13هاي مربع شكل، طراحي در قالب يك نظم هندسي و تكرار ياخته -12دستيابي به منظر دلخواه، 
  .  هابر روي سنگ

  :منابعفهرست 
  .باغ، تهران، سازمان پارك ها) 1371(ابوالقاسمي، دكتر لطيف،  

  .27پژوهشي هنرهاي زيبا، تهران ، ش –، نشريه علمي "مستند سازي منظر باستاني تخت جمشيد"، )1385(هناز، آقا ابراهيمي ساماني، فيروزه، امين زاده، ب
  . گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، تهران ، انتشارات مرواريد، )1381(اوستا، 

  .تهران ، انتشارات اساطير ،ترين قسمتي از نامه مينوي اوستا ها، قديمي گات، )1305(ابراهيم  ،پورداوود
  .سازمان انتشارات فروهر راهنماي دين زرتشتي، تهران ، ،)1352( ،هاشم ،رضي

  .، راهنماي تخت جمشيد، نقش رستم و پاسارگاد، تهران ، سازمان ميراث فرهنگي)1376(سعيدي، فرخ 
  .چهارم هيرمند، چاپ ،دكتر ذبيح اهللا صفا، تهران ترجمهمزداپرستي در ايران قديم، ،)1376(، آرتور، كريستن سن

  .، از زبان داريوش، ترجمه پرويز رجبي، تهران، سازمان فرهنگي سياحتي كوثر)1379(كخ، هايد ماري 
 .، سير منظره پردازي در هنر اروپا، ترجمه بهنام خاوران، تهران، نشر ترمه)1370(كنت، كالرك، 

  .تهران، هنر ايران، ترجمه بهروز حبيبي، دانشگاه شهيد بهشتي، )1377(گدار، آندره 
 .، رواريد ، تهرانكيخسرو كشاورزي: تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز مترجم، )1385(، .آ. م ،داندامايف. آ. گرانتوسكي ، ا

  .،  ترجمه كريم كشاورز، تهران18تاريخ ايران از عهد باستان تا قرن ، )1353(پيگو ، لووسكايا
   .تهران ، مركز نشر دانشگاهي تاريخ و تمدن ايالم،، )1370(مجيدزاده، يوسف، 

  .انتشارات دانشگاه تهران، مزديسنا و تأثير آن در ادبيات پارسي، تهران، )1326(معين، محمد، 
  .، علوم منظر سبز، تهران ، نشر صور)1378(منصوري، علي، 
  .نشر نوند، چاپ اول ،، تهرانخراسان بزرگ مهد آيين زرتشت، مشهد ،)1381(، الهنصر ،مهديزاده كابلي
  .تهران ، جامي ،)فلسفه زرتشت(ديدي نو از دين كهن ، )1380(مهر، فرهنگ، 

  .فيروز فيروزنيا، تهران دنياي گمشده ايالم، ترجمه ،)1371( ،هينس
   .خاني، تهران  گذري بر تاريخ ايالم، ترجمه محمدحسين ،)1373( ،هينس
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