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             چکیده

شناسایی چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش می تواند ما را به درک مقاصد بشر در شکل دهی جهان مادی راهنمایی کرده و 

ایرانیان با بهره گیری از ویژگی های این ارکان چهارگانه چنان در راه افکار، فرهنگ و نگرش گذشتگان را روشن سازد. 

اندیشه و طراحی ایده های خالق گام برداشته اند که توانستند معماری و مجموعه میراث فرهنگی را در گذر زمان از این 

باقیمانده از دوره صفویه، عالوه مجموعه تفریحی عباس آباد بهشهر )مازندران( به عنوان یک باغ ـ جزیرة منبع سیراب کنند. 

این رو از.بر شاخصه های طبیعی و تاریخی اش از عناصر چهارگانه و مفاهیم نمادین آن به شکلی ویژه بهره برده است

شناسایی چهار  یران به شناخت بیشترواکاوی عناصر نمادین چهارگانه در مهمترین باغ غیر کویری ا با هدف جستار حاضر

اک و آتش می تواند ما رابه درک مقاصد بشر در شکل دهی جهان مادی راهنمایی کرده و افکار، فرهنگ عنصر آب، باد، خ

ایرانیان با بهره گیری از ویژگی های این ارکان چهارگانه چنان در راه اندیشه و طراحی و نگرش گذشتگان را روشن سازد. 

ه میراث فرهنگیرا در گذر زمان از این منبع سیراب ایده های خالق گام برداشته اند که توانستند معماری و مجموع

مجموعه تفریحی عباس آباد بهشهر )مازندران( به عنوان یک باغ ـ جزیرةباقیمانده از دوره صفویه، عالوه بر شاخصه کنند.

دهنده و ارکان تشکیل ویژگی های  ،باغاینهای طبیعی و تاریخی اش از عناصر چهارگانه و مفاهیم نمادین آن به شکلی 

و  بودهی به شناخت نمادگرایی از طبیعت نائل گردد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلاز طریق آن پرداخته تا  هاآن معنازایی

حاصل از این تحقیق نشان  نتیجمستقیم گردآوری شده است. ه یبه منابع کتابخانه ای و مشاهداطالعات آن از طریق رجوع 

 شده و دیگر مظهری از تداوم حیاتباعث ایجاد لذت و مهمترین رکن از ارکان اربعه در عباس آباد  بعنوان آبمیدهد که 

محل رویش، مکان باروری و عنصر حیات بخش، به عنوان خاک  ،. پس از آنمیدهدعناصر و اجزا را به یکدیگر پیوند 
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بنای . می شودمل بیننده و پرورش قوای شهودی به طور غیرمستقیم و ضمنی موجب تأ با تجلیات گوناگونشکه دگی بوده زن

ش به عنصر آت منظری که به چهار جهت اشراف داردچارطاقی روی دریاچه، ترکیب خطوط افقی و عمودی پالن باغ و 

ویایی را در فضای باغ می گستراند و در نهایت اتحاد این نمادین سیالیت روح، توازن و پ شاخصهباد نیز با  اشاره میکند.

 .در طی سالیان به دنبال داشته است را ی آنو حفظ طبیعت خداداد هویت و بقای مجموعه عباس آباد ،عناصر

 واژه های کلیدی

 .یرانی، عباس آباد، بهشهرباغ ا نماد، ناصر چهارگانه،ع
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 مقدمه

جهان مادی، گاه مستقل و مفرد و گاه ترکیبی ظاهر شده و  ه یعناصر چهارگانة تشکیل دهندآب، باد، خاک و آتش بعنوان 

 دارای زندگی در هستی بوده و به همین علته. این عناصر نماد پاکی و سرچشمهندهر کدام ویژگی متفاوتی ارائه می د

چنانکه  انسان از ویژگی های این ارکان چهارگانه در راه اندیشه و طراحی ایده های خالق بهره برده استد.نهستاهمیت 

 ایرانیان با طبیعت و عناصر ه یرابط معماری و مجموعه میراث فرهنگی ایران در گذر زمان از این منبع سیراب شده است.

این تفکر زمین را است. بودهرابطه ای براساس احترام به طبیعت و همزیستی با آن  آن نیز از گذشته تاکنون ه یتشکیل دهند

هدف کلی باغ »از آنجا که  ددنو گیاهان هر یک به عنوان نعمت الهی شناخته می ش بود، آب مقدس ستملک خدا می دان

 «ایرانی حصول همنشینی انسان با طبیعت است که به صورت کششی دیرینه در نهاد انسان ها وجود دارد.

 نمادباغ سازی نام میبرند، ایرانی ایجاد باغ در عصر صفویه که از آن بعنوان یکی از ادوار مهم  (214،1369)دانشدوست،

بهشهر فوی قرار داشت، اشرف البالد ـ یکی از نقاطی که در دستور کار شاهان صقدرت شاه و تسلط خاندان سلطنت بود. 

گاه هشهر که تفرجبی عباس آباد مجموعه تاریخ. که در زمان شاه عباس اول به رونق و آبادانی رسیدامروزی ـ بوده 

تلفیقی از تاریخ، طبیعت و سازه های انسانی است که مسیر را جهت تحلیل و واکاوی ،ن بودخصوصی و خانوادگی صفویا

نقش و که هااست  در پی پاسخ به این پرسشجستار پیش رو،از این رو عناصر اربعه و نمودهای مرتبط به آن می گشاید.

نمادین  واکاویو  معانی اصیل کشفسعی بر و  بودهقابل تبیین  نهتأثیر عناصر چهارگانه در طراحی باغ عباس آباد چگو

درخصوص طرح سؤال فوق این فرضیه را می توان بیان یکی از مهمترین باغ های غیر کویری ایران دارد.  درچهارگانه ها 

حضور و مجموعه تاریخی باغ عباس آباد در روند طراحی و تکامل خود از این نگرش سود جستهبه نظر می رسد  کرد که

در باغ مورد نظر در کیفیت، هویت و وحدت بخشی آن اثرگذار بوده اما این میزان اثرگذاری در اجزای طراحی ه عناصر اربع

 .ه استمتفاوت انعکاس یافت ،و ترکیب بندی فضا

 پیشینه تحقیق

بوده ارتباط با باغ عباس آباد و ویژگی های آن پژوهش های متعددی صورت پذیرفته که عمدتا از نگاه منظر و معماری در 

هنجار شکل یابی باغ ایرانی؛ با تاکید بر نمونه » با عنوانوحید حیدرنتاج  دکتری ه یرسالمیتوان به جمله  ،آن از است که

در مقاله ای نیز که اشاره کرد  (1389)« نمونه های موردی: باغ های بهشهرهای عصر صفوی کرانه جنوبی دریای خزر، 

تدوین کرده است و در آن ضمن معرفی این مجموعه  (1393) «بررسی نقش آب و منظر در باغ عباس آباد»نامهمین راستا با 

 «باغ های تاریخی بهشهر روند شکل گیری مجموعه»نقش دید، منظر و حضور آب در طراحی باغ پرداخته است. ه یبه ارائ

را های تاریخی بهشهر پرداخته و سیر تحول تغییرات باغ ه ینوشتار پیش رو است که به مطالعان دیگر پژوهش مرتبط با وعن

چشمه عمارت عباس »مجموعه باغ ها ارائه داده است.  رسانی وبو در نهایت نقشه هایی جهت سیستم آ بر آنها پیگیری کرده

( نیز بنای مستقر بر روی دریاچه باغ عباس آباد، مشخصه ها و 1383) علی اکبر سرفراز و زینب آزمون ه ینوشت «آباد

عناصر از یافت شده  هتنها سابقاست.  نمودهبررسی  اول ه یر اساس کاوش های میدانی نگارندرا ب آنچگونگی کارکرد 

ایرانی چگونگی کیفیت فضایی باغ »سیما منصوری با عنوان ه ان نامپای ،باشد گرفته شدهدر باغ ایرانی مد نظر قرار  کهاربعه 



4 
 

. با توجه به آنچه ذکر شد میباشد موردی آن بر روی باغ فین کاشانه است که مطالع (1383)« در ارتباط با چهارگانه ها

حاضر صورت نپذیرفته است بر همین اساس این نوشتار سعی دارد نخستین مدخل  ه پژوهش مستقلی پیرامون موضوع مقال

 باشد. بارههای گسترده تر در این ه پژوهشجهت ورود ب
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 تحقیق روش

مستقیم جمع  هتحلیلی انجام شده و اطالعات الزم با استفاده از منابع کتابخانه ای و مشاهد ـروش تحقیق توصیفی  بااین مقاله 

از روش  آن در تجزیه و تحلیل عناصرگرفته که صورت  ه است. تحقیق در بستر تاریخی و از طریق تحلیل محتواگردیدآوری 

 ین معنی که با کنار هم قرار دادن اطالعات جزئی نتایج کلی تر حاصل گشته است.ه اب ،استقرای علمی استفاده شده

وهش سعی شده سه نمونه فضای باغ مانند بنای چشمه عمارت، درخصوص جامعه و نمونه آماری می توان گفت که در این پژ

تری از مباحث تحقیق و تحیل برای خواننده فضای مرکزی باغ عباس اباد و باغ همایون تپه معرفی تا بدینوسیله درک ملموس

 فراهم شود.

 درآمدی بر عناصر اربعهواژه نماد و 

های معنایی فراتر از خود اشاره دارند و پیوسته در حال فربه شدن و معنازایی  نمادها از آنجا که دارای معانی ضمنی هستند به الیه

اند، چرا که نماد زاده ی درهم فشردگی و جابجایی و ترجمان ناخودآگاهی روان آدمی است و این درهم فشردگی در عرصه ربان 

دارد که رابطه ی ما را با جهان بیرون تحت تاثیر واسازی می شود و معناهای متعدد را القا می کند. در نمادها این قابلیت وجود 

قرار دهد به همین دلیل ملت های دارای فرهنگ ریشه دار، استوار و پرمایه از نمادهایی گستره تر و همیق تر برخوردارند مانند 

 ر باشد.نماد کبوتر که عالوه بر القای صلح و دوستی در ترسیم و تحقق واقعیت صلح و سازگاری نیز می تواند موث

نمادها دارای هویت جمعی هستند و از آنجا که وحدت کلی دارند از الزمه ی پذیرش جمعی نیز برخوردار شده اند. همچنین از 

بستری مساعد جهت تولید معنی و تفسیر به شمار می آیند و چگونگی ارتباط ما را با آنجا که ماهیتی مبهم و چند مدلولی دارند 

 (.47: 1374دها متحول می سازند )قبادی، پیرامون و اشیا و فرآین

است و در علم شیمی به جسمی  «ماده»و « بن»، «اصل»جمع عنصر و در لغت به معنای » اربعه می توان گفت کهصرعنادرخصوص 

یل ذ،1378)معین،  «گفته می شود که به هیچ وجه قابل تجزیه به عنصر دیگر نباشد و با وسایل عادی به عنصر دیگر تبدیل نشود

ضدیت،  در زبان حکمت مقابل صورت، مجازاً آخشیج، عنصر، طبع» . گاهی به عناصر اربعه چهار آخشیج نیز گفته اند.واژه(

معادات، جنگ، چهار آخشیج، عناصر اربعه یعنی خاک، آب و باد و آتش و عناصر به معنی نقیض و ضد و مخالف باشد؛ و هر 

)خلف  «.یک از عناصر اربعه را نیز گویند به اعتبار ضدیت و بعضی گویند آخشیج، معرب آخشیگ با گاف فارسی است

ت اربعه )مادران چهارگانه( نیز می گویند که ازدواج آنها با اباء سبعه )پدران هفت به عناصر اربعه امهاذیل واژه( ،1342تبریزی،

گانه یا همان هفت ستاره( موالید ثالث )فرزندان سه گانه نبات، جماد و حیوان( به وجود می آید. عناصر ثقیل )ثقیله( مراد دو 

 ذیل واژه عناصر اربعه(. ،1378)معین،  استعنصر خاک و آب است و عناصر خفیف )خفیفه( مراد دو عنصر هوا و آتش 

. این موجودات و اجسام عالم ماده از آنچه امروز آنها را زنده یا غیر زنده می نامیم، از چهار عنصر )ارکان( بر پا شده انده یهم

موجودات در این  ه یند که حامل چهار کیفیت اند که همچهار در واقع نه عنصر به معنای امروزی بلکه جواهری بسیط و شفاف ا

این چهار کیفیت عبارتند از: گرمی (.27،1383از همین رو به اینها کیفیات مشترک نیز می گویند)ابن سینا،چهار کیفیت مشترک اند. 

 معنا می شوند: 1ه یبصورت جدول شماردر کنار عناصر اربعه که  و سردی و خشکی و تری
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 نگارندگان: کیفیت عناصر اربعه، مأخذ: 1ه یجدول شمار

 .جسمی که گرم و خشک است و سبکی مطلق دارد آتش

 .جسمی که گرم و مرطوب است و سبکی نسبی دارد هوا

 .جسمی که سرد و مرطوب است و سنگینی نسبی دارد آب

 .جسمی که سرد و خشک است و سنگینی مطلق دارد )زمین(خاک

 

 از که جهان از اتحاد چهار عنصر متضاد شکل گرفته است؛ عناصری کهثر از باورهای اساطیری کهن، معتقد بودند پیشینیان متأ

میان خود، دو جفت متقابل را تشکیل می دادند. آنها با توجه به اینکه از لحاظ طبیعی آتش را گرم و ة روابط متنی بر دافعه و جاذب

ه دنبال آن چنین پنداشته بودند که خشک می دانستند، بسرد وخشک، هوا را گرم و مرطوب، آب را سرد و مرطوب و زمین را 

آتش و آب تشکیل یک جفت از اضداد را می دهند، همچنان که هوا )باد( و زمین )خاک( نیز همین تقارن را تکرار می کنند 

(stevens,1990, 68). 

 

 باغ های تاریخی مازندران

های ذهنی محیط زندگی ایرانیان همچون دین، آیین،  مولفه»باورهای ایرانی ـ اسالمی است که  هباغ ایرانی یکی از محمل های ارائ

فرهنگ، قدیسیت، اقلیم و عملکرد در آفرینش زیبایی های آن قابل مشاهده است. محصول تعامل عوامل یاد شده، نظامی از زیبایی 

شخصیتی شناسی دوگانه است. از یک سو مبتنی بر ادراک محسوس و لذت آفرینی برای حواس انسان است و از سوی دیگر 

 (60،1384)منصوری، «نمادین و نشانه ای دارد.

به ومحلی باوندیان ـ در قرن پنجم برمیگردد. ا ه باغ سازی ایرانی در مازندران به زمان حسام الدین اردشیر ـ حاکم سلسل ه پیشین

ابد تا دوره های بعد ادامه نمی یروند در این ( که 122،1366)ابن اسفندیار، کردساخت چهل و دو باغ کوشک ـ باغ سلطنتی اقدام 

یکی از نقاطی (. 80،1393)تقوی و دیگران، قابل مالحضه ای می رسدرشد به اغ سازی اینکه با به قدرت رسیدن صفویان سنت ب

جنوبی دریای مازندران  ةکرانکه به دلیل حاصلخیزی خاک و برخورداری از اقلبم معتدل همواره مورد توجه صاحب منصبان بوده، 

شاه عباس بیشتر میشود چرا که این منطقه بعنوان زادگاه مادر شاه، در مقابل پایتخت سیاسی ـ اصفهان  ه یاین توجه در دور. است

در این میان باغ های بسیاری در منطقه از جمله در شهرهای آمل، بارفروش )بابل امروزی(، د. گردـ از اعتبار بیشتری برخوردار می 

که در این میان فرح آباد و  شت که به عنوان تفرج گاه های شاهان صفوی مورد استفاده قرار می گرفتساری و بهشهر احداث گ

. اسکندر بیک، منشی شاه عباس در کتاب که باغهایی نیز در آنجا ساخته شد بودند پر رفت و آمدترین این اماکن)بهشهر( از  اشرف

 می نویسد:زندران مارای عباسی در ذکر آثار احداث عمارات در خطه آعالم 

افته از و در مازندران جنت نشان احداث فرح آباد جنت نهاد در کنار دریا و پل عالی و عمارات عالی که در هر باغ ترتیب ی... »

جنت نشان طرح انداخته...  ات فرح بخش جنت مثال در آن بلده شمار بیرون است. دولت خانه و بازارگاه و حمامات و باغ حیث

باغات مرغوب واقعه در ساری و آمل و دریاچه و عمارات عالیه بارفروش ده و در اشرف خان های به تکلف به زیب  و عمارت و
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یاچه و فواره ها و و باغ و چشمه و حوض خانه که در باالخانه عمارات باغ مذکور ترتیب یافته، مشتمل بر تاالرها و  ایوان ها و در

گر این این نوشته بیان (1111،1383)اسکندربیک، «عقل را حیرت افزا است. نها دیده ی آ فردوس نما که از نظاره حمام و باغچه 

 است که این منطقه به غایت نیکو و به سان بهشت بوده و آرایش باغ در آن به مثابه ساخت بهشت در بهشت تلقی شده است.

 

 مجموعه باغ های بهشهر

ارتفاع آن از سطح دریای کیلومتری شرق ساری قرار گرفته که  45مازندران و در کیلومتر مربع در استان  2858بهشهر با مساحت 

کیلومتر فاصله دارد. این شهر در دامنه ارتفاعات البرز که پوشیده از جنگل می باشد به گونه  14متر است و تا دریا  50آزاد حدودا 

گه و خاکی است و در آن کشاورزی به سهولت انجام ای قرار گرفته که تا نصف فضای جنوبی آن جنگلی و کوهستان و بقیه جل

 (.43،1383)سرفراز و آزمون، می گیرد

طوریکه وقتی پیترو  بودی تعداد کمی خانه و یک خیابان اصل شامل باغ های شاهی وه.ق  1027ر در سال این شههستة اولیة 

اطراف این شهر باز است و جز قصر شاهی و باغ های مربوط به آن » در آن سال وارد اشرف شد آن را چنین توصیف کرد: 1دالواله

و یک خیابان پر از دکان و خانه های چندی که بدون نظم و ترتیب در وسط درختان ساخته شده و اطراف آنها را زمین های 

 (.641،1380)دالواله، «.وسیعی احاطه کرده دیگر چیزی در آن وجود ندارد

 صفویه تعلق دارند، در حدی است که تصویری مبهم از چگونگیه آثار بر جای مانده از باغ های تاریخی بهشهر که غالبا به دور

آنها ه یآنها به دست می دهد. لیکن در خالل برخی نوشته های تاریخی و سفرنامه ها می توان شکوه و عظمت دوران اولی ساخت

باغ ه یفعلی بهشهر می توان منطقه یکه در نقش ندکرد. این باغ ها یکی از زیباترین مجموعه های احداثی شاه عباس بودرا تجسم 

 آن را باز شناخت. باغ های بهشهر را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:ه یهای شاهی و بقایای برخی اجزای تشکیل دهند

 .در کنار همهفت باغ ل . مجموعه باغ های اشرف در داخل شهر شام1

 .. باغ همایون تپه در شمال بهشهر در مسیر منتهی به دریا2

 عباس آباد به عنوان تفرجگاه شاه عباس.ی . مجموعه 3

جذابیت و چشم اندازهای خاص  ه یشاهان دوره های پیش از خود، شیفتهمانند برخی پاد اول شاه عباس ه.ق 1021سالدر 

از شهرهای اصلی کشور تبدیل اشرف البالد را به یکی  کهرونق شهرهای آن همت گمارد، تا جاییبه آبادانی و و منطقه شده 

نزدیکی کوه و دریا، پوشش گیاهی غنی و زیبای  که از آن جمله میتوان به بودبهشهر دارای خصوصیات منحصر بفردی نمود.

. از رح آباد که شکارگاه شاه بوده، اشاره کردنزدیکی به فز ، نزدیکی به محل تولد مادر شاه و نیکالهمیانه یطقه، وجود شبه جزیرنم

سیاست عدم تمرکز در پایتخت و توجه به سایر شهرهای بوده که دالیل سیاسی و نظامی جلب توجه شاه به این منطقهدیگر عوامل 

 ددیاز مهمترین آنها محسوب میگر ـ دروازه های شمالی و شمال شرقی ایران در آن زمان ـ ایران خاصه مازندران و استر آباد

فراوانی ه یاز دیگر دالیل ذکر شده برای توجه بیش حد شاه به این شهر میتوان گفت که شاه عباس عالق .(57،1383نمینی،مصباح )

به رستنی ها، باغبانی و کشت و زرع داشت تا جایی که هر ساله رنج سفر را به جان می خرید و از مسیر صعب رسیدن به عباس 

آباد گذر می کرد تا به آرامش و کامیابی برسد. توجه شاه به سرسبزی تا اندازه ای بود که نمی خواست بدون حضور او حتی 

گر نباید مهم ترین نقش کارکردی عباس آباد را به عنوان باغی سکونت گاهی و تفریحی نادیده درختی کاشته شود.از منظری دی

گرفت؛ جایگاهی برای استراحت شاه که به آب روان، هوای دلپذیر و خنک و سایه سار درختان آن پناه می برد و شب نشینی های 
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فضای طبیعی و انسانی آن چنان در هم تنیده اند که تفکیک  تابستانه و مجالس تفریحی خود را در آن برگزار می نمود. باغی که

 آنها به سهولت امکان پذیر نیست.

عباس آباد اگرچه باغ میوه نبود اما احتماال می توان در تعدد درختان خودروی آن نمونه های محصول دهنده را یافت همچنین 

و از سوی دیگر شخصیت نمادین آنها را فراموش کرد.  نباید از سویی قابلیت زیبایی شناسانه و لذت بخش رستنی های باغ

مجموع این عوامل زندگی و حیات باغ را رقم می زد به گونه ای که امروزه علیرغم تخریب و فرسودگی فضای اولیه، عباس آباد 

 همچنان به دلیل برخورداری از مناظر بدیع طبیعی اش مقصد گردشگری پر رونقی است.

شاه عباس فرمان به ساخت مجموعه باغ هایی در اشرف داد، وقتی دالواله وارد اشرف شد تردید داشت که بنابر دالیل ذکر شده، 

در این محل چشمه »اد حالت شهری به خود گرفته است. آن را شهری در میان جنگل بنویسد و یا جنگلی که به علت سکونت افر

 ،1366ستوده،)«.ا وجود دارد که خانه ها در میان آنها گم شده استهای آب شیرین و زالل زیاد است و به اندازه ای درخت در آنج

618) 

شاه عباس از باغ شاه برای سرگرمی استفاده می کرد، همان ».بودنددر خدمت شاه در ارتباط با یکدیگر و مجموعه باغ های بهشهر 

و سایر مهمانان توصیف کرده اند تفریحات در کوشک های باغ، بیشتر به عیاشی شباهت داشتند تا  2گونه که سر توماس هربرت

بلکه راه  ارتباط و پیوستگی تنها به مجموعه باغ های داخل شهر ختم نمی شد(Moynihan,1982,63)«.ضیافت های سلطنتی

عباس آباد را چون دانه های تسبیحی به هم متصل می کردند. یک راه سنگفرش پس  اه عباسی، این مجموعه باغ و مجموعةهای ش

از عبور از چشمه عمارت به التپه می رفت و از آن به مجموعه عباس آباد می رسید. در باالی تپه ای مسلط بر شهر در زمان شاه 

عیف نکرد بلکه خود نیز به این مجموعه پیوست. در عباس دوم کاخ صفی آباد بنا شد، این کاخ نه تنها ارتباط عناصر قبلی را تض

مصباح ن کثرت، وحدت در آن دیده می شود)نهایت این مجموعه، نقش زیبایی از باغ در باغ را به وجود آورد که در عی

 (.57،1383نمینی،

 معرفی باغ عباس آباد

بدلیل داشتن گذشته از بناها و کاخ های ارزشمند به یادگار مانده از دوره صفویه در شهرستان بهشهر، مجموعه تفریحی عباس آباد 

این مجموعه به لحاظ ارتفاعی، آب و هوای منحصر به فرد به شمار می رود. ای از نظر نوع عملکرد مجموعه ، چشمه عمارت

 بوده است.نیز ناظر اطراف مطبوعتری داشته و کامال مسلط بر م

بر فراز ارتفاعات البرز و در دل جنگل انبوه واقع  و کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بهشهر 9به فاصله  تاریخی ه یاین مجموع

غرب به اراضی جنگلی و کشاورزی روستای علی تپه، از  ازگردیده است. از نظر موقعیت مکانی از شمال به روستای التپه و سارو، 

جنوب به رشته کوههای جهان مورا و روستایهای فرا دست ییالقی هزار جریب بهشهر و از شرق به جاده روستای پاسند و هزار 

 (.17،1385جریب محدود می گردد)موسوی نسب،

 :دچنین می نویساسکندر بیک ترکمان از کاربرد تفریحی این مجموعه 

بر کنار دریاچه که از آب زالل سرشار بود، چراغ ها چیده و از فروغ و روشنایی آن بر صفای آب افزودند شاه به جزیره »

 (1( )تصویر 1111،1383اسکندربیک، )«بنای خود به بزم و شادمانی نشست. )ساختمان وسط آب( رفت و در تاالر
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 www.behshahr.ir(6/02/97)بنای چشمه عمارت عباس آباد. ماخذ: . 1تصویر

 

گل باغ، دو برج آجری، آسیاب آبی، کاخ احتمالی پادشاهان  ه این باغ عالوه بر دریاچه شامل سد، چهار طاقی، حمام، باغ، محوط

 صفوی و جاده های سنگ فرش ورودی به مجموعه می باشد.

صد سال قبل یعنی بالفاصله پس از اتمام ساختمان آن دیدن کرده و خاطر نشان ساخته حدود سیدر این مجموعه هربرت از کاخ 

کاخ مزبور به خاطر منظره بدیع و زیبا و مجسمه ها و تابلوهای آب و رنگ و بیشه ای که انواع و اقسام وسایل بازی و تفریح "که 

 ه نکت(218،1350عسگری،«) .گر شاه عباس عالی تر استدر آن موجود است، مافوق یک کاخ ییالقی است و از کاخ های دی

زیبا یعنی استخر در نزدیکی باغ و  ه یاز دو منظر آن است که در همین راستا ه جه در باغ عباس آباد، شیب دو طرفجالب تو

. امتیاز موقعیت طبیعی و توپوگرافی، زمینه را برای ایجاد برخوردار میگرددکاله دور دست دشت بهشهر و میان ه یدیگری منظر

 (.2دریاچه در مجموعه فراهم کرده است)تصویر 

، به ایران سفر کرده در آن زمان در نوشته ها و سفرنامه های جهانگردانِ ،کاربرد سلطنتی این پردیس در عهد صفویه توجه بهبا 

عباس آباد، گردشگاه خصوصی  ه ی. این امر نشان می دهد که مجموعاین منطقه دست یافت ه یبه نوشته ای دربار میتوانکمتر 

 .پادشاهان صفوی بوده که بیگانگان به آن راه نیافته اند

 

 
 www.fa.wikipedia.org(6/1/1397) پانوراما از باغ عباس آباد. ماخذ: .2تصویر

 

  

http://www.behshahr.ir/
http://www.fa.wikipedia.org/
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 عناصر اربعه در باغ عباس آباد

لیل دبه عناصر  د. اینادنند و هر کدام ویژگی متفاوتی ارائه می دمفرد و گاه ترکیبی ظاهر می شدعناصر چهارگانه گاه مستقل و 

ای و سازه ه تلفیق تاریخ، طبیعت. هستنداهمیت  زندگی در هستی محسوب میگردند، دارای ه ینماد پاکی و سر چشماینکه 

 انسانی در باغ های ایران مسیر را جهت تحلیل و واکاوی عناصر اربعه و نمودهای مرتبط به آن می گشاید.

 آب در عباس آبادنمادینگی عنصر

لذا  .شود هینه ایب ه هایاز این نعمت با ارزش استفاد تا شدهبر آن سعی  در چشمه عمارت عباس آباد به علت وجود آب فراوان

جوی  وض ها وتوزیع آب گل باغ، حمام، برج آجری، کاخ، حه زیر ساخت های معمارانه ای از قبیل چشمه عمارت، سد، محوط

فی دارد. ادیق مختلچشمه عمارت تعابیر و مصة واژمشاهده کرد.  این عنصرهای انتقال آب را می توان در ارتباط تنگاتنگ با 

اد این اس آبعب باغریان و فوران آب نقش ایفا می کند کهند چشمه جوشانده و در جچشمه عمارت بنایی است که آب را مان

ی کم عمق به ب نمای سنگی و جوی هاآسر ریز آب حوض مرکزی از طریق .»(44،1384کارایی را داشته است)سرفراز و آزمون،

مراه هآب نماها  وبشارها طبقات پایین و ایجاد آدیگر نقاط و طبقات صفه ها فرستاده می شد. می توان تصور کرد که انتقال آب به 

وض موجود است که ح. بر باالی چشمه عمارت آثار فواره و (93،1389)حیدرنتاج، «امواج، دل انگیز و گوش نواز بود. با صدای

مختلف  کل هاینظر هر بیننده را به خود جلب می نماید. عالوه بر وجود دریاچه در جنوب باغ، حرکت و جوشش آب را به ش

 در کل باغ می توان دید. در نهایت می توان نقش آب را در باغ عباس آباد این گونه بر شمرد:

قش آفرینی ن ریاچه(،دآبی )نهر، آبشار، حوض و  وسیعه یتا پهنگرفته استفاده از آب در مقیاس های مختلف، از عناصر آبی خرد 

حسن و به نحو ایز نبنا  ترکیب آب وقرار میدهد. از  محیطه یبه عنوان کانون توجه و عنصر زیبا کنند ،در محور اصلی این عنصر را

 جزیرهغ ـ شابه بام ،رانی با ویژگی های خاصگونه ای از باغ ای ه یارائ)بنای چهارطاقی وسط دریاچه(برای ای  عادهخارق ال

 .(3)تصویر (119،1393)حیدرنتاج، استفاده شده است

 

 

 

 

 

 

 .118،1393جلوه های آب در عباس آباد. ماخذ: حیدر نتاج،. 3تصویر
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از اصول زیبایی شناسی باغ در مناطق  ،آن ةکه وجود بنا در وسط دریاچ میباشدجزیره  -عباس آباد به صورت باغ آبی و به عبارتی باغطبق آنچه که ذکر شد، 

آب به صورت سد ة ام و همچنین به عنوان منبع ذخیرمین آب حمأت ،باالدستگردش آسیابی درجهت این مکان آب  .(117،)همانگرفته است نشأتپر آب 

سه صورت راکد، روان و فورانی دیده می شد  در عباس آباد بسیار گسترده تر از سایر باغ ها است و به ـ باغه یة حضور آب ـ نبض تپندنحو.استفاده می شد

 مقصود طراح به کار می بردند:ه ینمایش، ابزارها و تاسیسات ویژه ای را برای ارائة در هر کدام از این سه نحو. هر یک مفهومی خاص را تداعی می کنندکه 

. به (4)تصویر .مصنوعی میان جنگل مشاهده کرد؛ ضمن آنکه محملی برای  چشمه عمارت  باغ است ه در دریاچمیتوان اصلی ترین نمود آب راکد را 

ی گیرد و ارتفاع آن به ظاهر راکد دانست چرا که در فصول مختلف سال و برای آبگیری چهره ای متفاوت به خود م میتوان آب این استخر را عبارت دیگر

و زیبایی های آن را دو چندان به نمایش می گذارد. عالوه بر  منعکس می کند. سطح آینه ای آب دریاچه، محیط جنگلی اطراف را در خود تغییر می کند

تکرار می شود و مجموع این تصاویر بسط و گسترش فضا این آب مناظر اطراف و بنای عمارت، عمق آسمان بی کران بر روی زمین نیز در ة بازتاب شاعران

 را به دنبال دارد.

 

 
 وجود آب راکد در دریاچه، عباس آباد، بهشهر. مأخذ: نگارندگان .4رتصوی

 

بر که و  به عنوان مکانی جهت مکث و ذخیره آب شناخته می شد  در طراحی فضای خارجی سمبل آب راکد بوده استنیزحوض 

. حوض نماد وحدت، مرکزیت و امنیت آب در هستی و نماد ثبات و پایداری استباالی چشمه عمارت نیز قابل مشاهده است. 

دارای رمز و  و به دلیل سکوت متفکرانه و آرامش آب در آن استآسمان ه یحوض با آب راکد در فضای خارجی منعکس کنند»

را دارا می مظهری از تداوم حیات  آسمانی سرشار از پرتو خورشید که در ورای خود(31،1383علی پوریان،)«.رازی مبهم است

ه عبارتی آب نور جسمیت یافته است. همان تبدیل نشان دیداری به نشان تصویری با حضور آب ساکن در یک فضای ب».باشد

 (69،1390طوسی و امامی فر،)«.بسته

. (68،1380)بختیار و اردالن،رای تخیل خالقانه فراهم می آورد تعبیه حوض در فضای باغ، مرکزی را همچون جهتی مثبت ب

وجود حوض در مرکز را می توان نمادی از درون گرایی نیز دانست. »کند.انتقال پیدا می بسان خانة خدا وحدت از طریق مرکزیت 

توجه به ظاهر متجلی می سازد. در اصل تاکیدی بر عالم غیب و تفسیری بر یکی از صفات الهی  زیرا اهمیت به باطن را در مقابل

 (46،1381ینی،نای)«.باطن است

به این ترتیب که انعکاس نور خورشید به آب  .اورهای آئین کهن مهری استوار استشک بر بودن نمادین حوض در باغ ایرانی بیب

در اهمیت به . (9،1390)خوشنویس، به نبرد نمادین نور و ظلمت داللت دارد ،(فواره هابه سبب کارکردن )در حال خروش حوض 
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شتیان برای انجام تقابل ذکر است که مهرپرستان و بعدها زر نیز تابش نور خورشید به آب مواج در تفکرات ایرانشهری این نکته

است. ایرانیان سعی داشتند  گونهکهدرآییناسالمنیزچنینهمان اند،جستههای خویش از جهت و زمان تابش خورشید بهره مینیایش

های خاص به جای آورند؛ با تابش نور خورشید بر سطح آب مواج نمایشی از نبرد نور و ها و زماننیایشهای خود را در جهت

 (.32،1381)آموزگار،های مهری این نمایش رازگونه مطلوب بوده استگاهدر نیایش شود کهسایه ایجاد می

می رود و با تغییر یرانیان حضور آب در باغ را به عنوان نمادی از بهشت مطرح می کردند که جزئی از عالم ملکوت به شمار ا

به بهترین صورت به نمایش می  تنها شنیدن صدای آن را یی از راه،مخفی نمودن آن در بخش ها مسیر جریان آب و

گردان ها و نهرها و جوی ها همگی عناصری برای نمایش آب جاری بودند.عناصر آبشارهای پله پله، سینه کبکی ها، آب گذاشتند.

معماری آب با صدای خود پیام های دعوت را به اطراف می پراکندند و ساکنان بنا را به سوی خود فرا می خواندند. صدای ریزش 

 آب به زمزمه ای تبدیل می شد که با تمام هیاهویش فضا را تسخیر می کرد.

آبفشان نماد سر چشمه بودند و با جوشش آب به سمت باال حرکت کلی آب را در پی داشتند. حرکتی که هرگز از عمل  فواره و

ر خود باز نمی ایستد و مسیرهایی را به وجود می آورد که همانند راهنمایی در محیط عمل می کند و با قرار گرفتن بر روی محو

که از سر و ب و فرو غلتیدن قطرات آن پیوسته فرشتگانی را متذکر می شود فواره زدن آ»اصلی باعث تشخیص مکان می شود.

افاضه فواره زاینده دوایر آب با شعاع های دم افزون، آغازگر دوباره تناوب بسط و قبضی آگاهانه شانه هم باال می روند. 

دوایر هم مرکز، پاکی و طهارت را به فواره به چشمه ای جوشان شبیه است که همانند نور (68،1380اردالن و بختیار،)«.است

فواره  در واقع.ارمغان می آورد. فواره های باغ ایرانی ضمن آنکه طرح و حجم فضای باغ را شکل می دهند صدایی شنیدنی دارند

شاداب کننده و گاه با نشاط و پر هیاهو و رمه گر و مانند موسیقی متن، پز، موسیقی فضا محسوب می شده اند؛ گاه کوتاه و زمها

وقتی آب بر خالف نیروی جاذبه در هوا باال ؛ فضای داخلی و خارجی بوده اند. فواره تمثیلی از فراز و فرود زندگی استه ی کنند

 (.31،1383پوریان،)علیمی رود، نمایانگر تسلط انسان بر عناصر طبیعت است

نظر روحی پاک می کند، به عبارتی آب چه در آب هم نماد زندگی و هم مرگ است و انسان را هم به لحاظ جسمی و هم از 

آب وسیله ای برای راحت روح، مایه آرامش و روح آدمی و آرامش بخش بوده است. هندةحالت حرکت و چه ساکن، نوازش د

 .سر زندگی و مظهر روشنایی و پاکی بوده که نشانه ای از پایداری زندگی و تداوم حیات است

 عباس آبادنمادینگی عنصر خاک در 

موجودات همواره در طول تاریخ فرهنگ ایران دارای ه اروری و زندگی گیاه، انسان و همخاک به عنوان محل رویش، مکان ب

تقدس و اهمیت بوده است. این عنصر سنگین نماد برکت و نگهداری، منبع سود آوری پدیده ها و پرورش دهنده است و به عنوان 

در باغ ایرانی نیز با مظاهری چون زمین، گیاه، سنگ و ... در ارتباط  قطعی دارد وری عنصری حیات بخش در تمامی باغ ها حضو

است. عباس آباد نیز، در بستر جنگلی انبوه و بارور به پا شده که از خاکی حاصلخیز و سبز کننده برخوردار است. عنصر خاک در 

د، به گونه ای که هم سنگ با گویاترین تبلور وجود این مکان بیش از باغ های کویری ایران نقش تعیین کنده در شکل فضا دار

سرسبزی، یعنی آب، هویت وجودی و شکل ظاهری باغ را تشکیل داده است. به عبارتی دیگر می توان یکی از علل انتخاب این 

غ ایرانی را از مکان برای احداث باغ را، وجود و فراوانی خاک آن دانست که منجر به پدید آمدن مناظری بدیع شده است و این با

 دیگر نمونه های مشابه اش متمایز و ممتاز می کند.
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این عنصر گران را در بر می گیرد و بازسازی  ،مادر و محملی ه یتبط با خاک، زمین است که به مثابیکی از اجزای کالبدی مر

زمین، شیب، اختالف سطح و بهشت آرمانی بر جان خود را سخاوتمندانه می پذیرد. بدین ترتیب شکل باغ، تحت تاثیر شکل 

از آنجا که خاستگاه باغ موقعیت کلی آن است که عواملی چون قابلیت آبیاری، جنس و ثمربخشی خاک نیز بدان اضافه می شود. 

 ه یبالقوه یایرانی در دل کویر بود تا بهشتی آرمانی بر روی زمین شبیه سازی شود، احداث باغ عباس آباد در دل جنگل و منطق

توجه با ان، آن را تبدیل به باغ در باغی منحصر به فرد کرده که برای واپسین بار در تاریخ باغ سازی ایران دیده می شود.بهشت نش

آنچه در باغهای حاشیه کویر با مشابه  و کامالً منظم یدر میان جنگلهای انبوه ساخته شده، دارای کرتبندیهای این باغبه اینکه 

را همانند باغهای فالت مرکزی ایران در ساختار کلی آن مشاهده نمود. الگوی تعادل بصری ،امامیتوان مشاهده می شود، نیست

شیب زمین عالوه بر اینکه سهولت جاری  باعث آن شده تاتپه  ه یگیری در دامنقرار ه یآباد به واسطهندسی متفاوت باغ عباس 

متری با دشت  400اختالف ارتفاع حدود »نیز پهناور و مرتفع کرده است.ا باغ ر ه ی، منظرمیزند شدن آب را در سرتاسر فضا رقم

ممتازی برای ایجاد باغ، جهت افقی بسیار کم به همراه شکل خاص توپوگرافی در تپه های عباس آباد، موقعیت ه یبهشهر، در فاصل

ال استخر با دیواره های سنگی، برای گیری از منظر وسیع فراهم کرده است. وجود صفه های عظیم در بخش جنوبی باغ و شمبهره 

ایجاد دید و منظر وسیع تر، یادآور ویژگی های باغ سازی پیش از اسالم است؛ ایده ای که در فرهنگ ایرانی سبب خلق فضاهایی 

مکان مانند صفه و سکو و احداث بنا بر روی بلندی شده است. ساختار باغ های ایرانی معموال به دو صورت است؛ باغ گسترده با 

یابی بنای اصلی در مرکز باغ یا باغ در زمین شیب دار یک طرفه با احداث بنا در باالترین نقطه، جهت ایجاد دید و منظر بهتر به 

زمین و برخورداری از دو منظر زیبا است که در سایر ه یجالب توجه در باغ عباس آباد، شیب دو طرفه یتخت؛ اما نکت -صورت باغ

دور دست دشت بهشهر و میان کاله می باشد. صفه  ه ی؛ اولی منظر دریاچه در جنوب باغ و دیگری منظرباغ ها دیده نمی شود

بندی در باغ عباس آباد آن را به صورت باغ تخت دوسویه در آورده است. عالوه بر این در این ناحیه ترکیبی از عناصر طبیعی و 

باغ (120،1390حیدرنتاج،منصوری و )«.از منظر فرهنگی را آفرید بسیار زیبایی ه یصفه های انسان ساخت در کنار هم مجموع

در  سنتی ایران توجه کنیم این نظامهای کهن و باغ ه یشاگر به نق است بطوریکهخود به خود واجد ارزشهای واالی انسانی  ایرانی

ن ماندن و ییبد یا منفی نیست بلکه در پان الزاما به معنی زشت، ییپا امان است ییها پاورودی این باغ میگردد.اکثر آنها مشاهده 

و به دعوت  می شودوجه باال امر شده و خودآگاه مت این ه یناظر متوج، ت که مذموم است. لذا از بدو ورودمتوقف شدن اس

 نمود مشاهده به باال یینکنندگان را از پا توان حرکت مستمر بازدیدها میدر این طراحی دهد.طراح پاسخ میه یرمزگون

 (.13،1383)براتی،

نوع و جنس خاک نیز از عوامل شکل گیری باغ و موثر در خاصیت نمادینگی این عنصر مقدس است. این امر با شناسایی گل ها، 

خاک می باشد، بنابراین نقش ة درختان و پوشش گیاهی باغ قابل اثبات است چرا که بستر گیاه، خاک است، بدین معنی که گیاه زاد

 ه از این عنصر است.نمادینش برگرفت

خاک در خود جوهری دارد که با بذری که در آن می نهند می تواند بذر را به درختی تنومند مبدل سازد که هم برای دیگران »

حیات بخش است و با آنکه پای بسته خاک است، اما سر بر آسمان دارد و هر لحظه به تکامل می رسد و سر انجام به خاک بر می 

 (26،1387پورجعفر و وثیق،)«.را در دنیای خاک نشان می دهد و هم نشانه معاد حقیقی آخرت استگردد، هم معاد 

گیاه تجلی طبیعت است، نماد رویش و تجدید حیات؛ که حضور پر رنگ و گوناگون آن ویژگی مشترک و اصیل تمامی باغ های 

گیاهان و به طور خاص درخت همراه با آب دو عنصر مقدسی هستند که از »باغ بدون گیاه امکان پذیر نیست؛ایرانی است، تعریف 

طبیعت در باغ ایرانی (45،1392جوادی،)«فراوانی در جهان هستی قرار دارند.مظاهر آناهیتا بوده و در ارتباط با پاکی، باروری، رشد، 
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ة ت قلبی فراهم می کند. عباس آباد به واسطزمینه ای برای لذت و وسیله ای برای پرورش قوای روحانی، تامالت شهودی و معرف

قرارگیری در اقلیمی سبز و جنگلی گوی سبقت را از دیگر همتایان کویری اش ربوده و جلوه ای ممتاز یافته است. در همین راستا 

اغ در دل مظاهر سرسبزی در آن به وفور یافت می شود که بخش اعظم آن طبیعی و خدادای است. میتوان یکی از دالیل احداث ب

 رداری از این موهبت بالقوه دانست.جنگل انبوه را برخو

و در نقش  هنمادی از قداست آسمانی بهشت بود بعنوان یکی دیگر از روییدنیهای سر برآورده از خاک، درختکنون دیرباز تااز 

ی را دنبال می کرد و به عنوان زمینی اش اهداف سایه اندازی، محصول دهی، تزیین و حفاظت از باغ در مقابل عوامل مخرب طبیع

مهم ترین و اصلی ترین نماد سبزی با ریشه هایی در خاک و شاخه هایی رو به افالک واسطه ای میان زمین و آسمان بود. در 

عرفت و دانشی فوق بشری است. فرهنگ و ادبیات اسالمی نمادی از حکمت خدا در خلقت بوده که هر برگ آن نشانه ای از م

از تجمیع وحدت و کثرت؛ چنان که از دانه ای درختی می روید و با شاخه ها و ریشه های فراوان که در پایان چرخه  کاملی نمونة

ن درانبوه درختان دوباره به زمین بر می گردد. پیوند درخت با حیات آدمی ناگسستنی است.  نمود آن در باغ عباس آباد را می توا

گرانقدر از آن  را در بر گرفته و چونان گوهریچشمه عمارت ـ بنای ــ ثقل باغة دورتا دور دریاچه دید که نقط ه یقد بر افراشت

مل در پوشش گیاهی این باغ مجهول ماندن هویت درختان دست کاشت و غیر خودرو أقابل ت نکتة (5)تصویر پاسداری می کنند.

یعی در این باغ حضور نداشتند و یا امروزه به علت تخریب فضا و عدم احتمالی آن است که یا به دلیل وفور پوشش گیاهی طب

درختان همیشه سبزی را در محور  ،محافظت در خور از بین رفته اند. با این وجود می توان با استناد به الگوی باغ آرایی این دوره

و یا متناسب با شکل کرت بندی ها و  اصلی و ورودی باغ تصور کرد که در دو طرف مسیر منتهی به جزیره کاشته شده بودند

 تقسیمات زمین برای دادن چهره ای منظم و با شکوه به باغ حضور داشتند.

 

 
 . انعکاس درختان در آب، باغ تاریخی عباس آباد، بهشهر. مأخذ: نگارندگان5تصویر
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 عباس آبادنمادینگی عنصر آتش در 

اقتصادی بشر بر جای گذاشت، موجب شد تا یکی از عناصر قدسی و مینوی تلقی شود و  وتاثیراتی که آتش بر زندگی اجتماعی 

در اسطوره های ملل مختلف خویشکاری هایی به آن اختصاص یابد که از آفرینندگی تا ویرانگری را شامل می شود. در هر دو 

اورهای آیینی پیوند دارد. برخی از این صورت چه نماد هستی بخشی باشد و چه نماد سوزانندگی و نابودی مقدس است و با ب

باورهای اساطیری در دوره تاریخی به طور کامل از بین نرفته اند و در ادوار متاخر نفوذ کرده اند از این رو گاهی دیده می شود که 

آزمودن و در برخی ادیان کارکردهایی به آتش منسوب است. عالوه بر الوهیت و نقشی که در خلقت موجودات دارد وسیله ی 

که در آن هنگام، نیکوکاران از آن  است همچنین نمادی از رستاخیز و پایان دهنده ی هستی .نیز میباشد تمایز گناهکاران از پاکان

برائت و پاالیش می یابند و بدکاران می سوزند. جاودانگی و باروری نیز از دیگر ویژگی های این آخشیج است که جاودانگی اش 

س و برکت و باروری اش به واسطه ی خاکستری که از آتش باقی می ماند و موجب حاصلخیزی خاک و زایش در افسانه ی ققنو

 گیاه می شود، می توان دنبال کرد.

)که از تجلی خداست و خداوند به شکل نور آتش در عرفان نماد معرفت، دانش حقیقی، عشق، آفرینش و... است. در دین زرتشت

به مثابه عنصری مقدس در  چهارطاقیها هستند کهملزومات آتش است( بر زرتشت ظهور پیدا می کند. یکی از مظاهر بیرونی آتش 

به عنوان جایگاهی برای استقرار و نگهداری  از این بناشاهد ساخت آنها هستیم. دین زرتشتی شناختن رسمیت  بهدوره ساسانی و

سایبانی تزیینی و نمادین بود که با قوس هایی جناغی شکل برای آتش در نظر گرفته  اً صرف طاقیچهار. یاد می شود آتش مقدس

. مصداق آن را در بنای چهارطاق چشمه عمارت عباس آباد می بینیم که در راستای سنتی نمادین چنین فرمی را پذیرفته و می شد

ه عمارت عباس آباد بنایی است مکعب شکل که به صورت چشممی توان آن را تظاهر بیرونی و تجسم هنری عنصر آتش دانست.

وسط به یکدیگر الحاق شده اند. بنابراین در هر یک از فضاهای بنا دو طاق نمای قرینه  ه یچارطاقی مضاعفی اجرا شده که در پای

 (.117،1393هشت طاق نمای چشمه همانند یکدیگر می باشند)حیدرنتاج، ه یبه چشم می خورد و هم

نوار خورشید از میان شکاف قوس ها به درون رسوخ می کند. است که درون آن تاریک میباشد و افضایی  چارطاقی این بنای

 تأکید میکند.بر قالب جسمانی  که این آخشیج استاین امر یدی آن با رقم چهار و نقش چلیپا خود مؤشکل مکعب بنا و ارتباط 

ی های باغ، چهار حوضچه ی صفه ها و منظری که به چهار جهت همچنین ترکیب خطوط افقی و عمودی پالن و کرت بند

 .دارداشراف دارد از دیگر مصادیق نقش چلیپا و وابستگی به عدد چهار مقدس و در نتیجه اشاره به عنصر آتش در باغ عباس آباد 

و  32کار رفته، نور است )توبه،عالوه بر دین زرتشت، در باورهای اسالمی نیز یکی از صفات و تعابیری که برای خدا در قرآن به 

درخشش  ه ینوری که به واسط(. 75،1422)ابن عربی،( و این تعبیر برای تبیین آشکارگی و شدت ظهور او در هستی است35نور،

باغ در رفت و آمد است، حضور الهی را در قالبی مادی  ه یختان و امواج آب نهرها و دریاچخورشید در البه الی شاخ و برگ در

واقع در این مکان به نمایش می گذارد. عالوه بر آن، آتش و خورشید با یکدیگر پیوند دارند؛ آتش مظهر آتش آسمانی و در 

باد نیز در نشانی از آتش و خورشید روی زمین است. جایگاه باغ عباس آ خورشیدی زمینی محسوب می شود که همانند چلیپا

ارتفاع تپه ای مرتفع با شکل رو به صعود شعله های آتش قرابت می یابد. رستنی ها نیز وابسته به آتش هستند و آب هم مکمل آن 

از اتحاد این دو عنصر حیات شکل می گیرد و تجسم بیرونی آن را در همجواری بنای چهارطاقی عباس باد که در آغوش  .است

اجزا  در ترکیب با هم نبض هستی را در سرتاسر باغ پدید می آورند و در عین حال بر  می یابیم. این آب استخر استقرار یافته

مورخین شاه عباس هنگامی که شب نشینی های خود را در عمارت میان آب  ه یرند. بنا بر گفتنقش نمادین آخشیج آتش اشاره دا
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س هایی می شد که ضمن تامین نور مورد نیاز فضا، منظره ای زیبا را در برگزار می کرد دورتا دور دریاچه مزین به چراغ ها و فانو

. گرما، روشنایی، را رقم میزدچشم نوازی ه یکنار دریاچه پدید می آوردند و روشنایی محوطه در تلفیق با آب و بنا و طبیعت جلو

باغ های اسالمی نیز هماهنگ با باورهای میان خدا و انسان از دیگر ویژگی های آتش است که در ة تقابل عقل و احساس و واسط

 وجیه می گردد.بی، حضور نمادین مظاهر این عنصر تمذه

 عباس آبادنمادینگی عنصر باد در 

که تحت هیچ نظامی در نمی آید و هیچ چیز در برابر قدرتش مقاومت ندارد.  تغییر ناپذیر و در عین حال متغیر دارد باد قدرتی

قالب باران و حیات است و از طرف دیگر در  ه یرف دارد؛ از یک طرف پدید آورندخاصیت باد دو سویه است و مفهومی بی ط

حرک که می تواند در حرکت اجزای می شود. تصویری شاعرانه از روح مت شناخته طوفان و مرگ ه یبادِ خشمگینِ به وجود آورند

باغ دیده و شنیده شود، صدای مالیم آن محرک حس شنوایی باشد، وزش نسیم آن به بعد زمان تعین بخشد، سیالیت روح و تهویه 

 پذیری را به دنبال داشته باشد و لذت بخشی از فضای دلنشین باغ را در کنار دیگر اجزا تکمیل کند.

در تمامی باغ های ایرانی یکسان است که در ترکیب با  این آخشیج. نمود است خواست و قدرت الهی نشانةدر عرفان اسالمی باد 

مداوم مسیر حرکت  بار مکانی و زمانی می یابد. بادی که در کالبد باغ در جریان است با دگرگونیِ ،اجزا و عناصر هویت بخش باغ

یر قرار می دهد و منجر به برداشتی پویا و غیر ایستا از بهره وری این مکان آب، بوته های گیاه و شاخ و برگ درختان را تحت تاث

نیز مؤثر است. همچون پیامبری با گشتن در فضا، پیام در تلطیف هوا  ،عالوه بر اینکه آهنگ حیات را می نوازد عنصرمی شود. این 

ا بوهای خاصی ارتباط معنوی برقرار می کنند که هر ی دیگر هدیه می برد. انسان ها بباغ و بوی خوش گل ها و طبیعت را به جاها

گاه همان رایحه به مشامشان برسد یادآور خاطراتشان است. پراکندن بوی خوش گل های باغ توسط باد نیز یادآوری باغ عدنی 

 است که آدم از آن رانده شده است.

فابخشی، نشان فیوضات الهی، علت حاصلخیزی خاک باد در باغ عامل به وجود آمدن فضای میانه، پیدایش باغ های چهار فصل، ش

بادی که از منزلگاه باغ بر می خیزد بادی است که از روی آبی که به نظم »جمالی و مظهری از رستاخیز است. و رویش گیاه، صفتی

را به سمت هندسه ی چهار نهر نشسته است می گذرد. این باد که از فرشتگان سبز باغ می گذرد و بوی این فرشتگان بهشتی 

چنین ( 47،1386منصوری،) «.چهارطاق، محل حضور عنصر آتش، می برد پیام باد رحمت را به مکان حضور نور می رساند

ی آن می جریانی در باغ عباس آباد عالوه بر خاصیت نمادین موجب حرکت و پویایی آب چشمه عمارت و در نتیجه تهویه و تازگ

تصویر رقصان بنا و درختان در سطح آب است که منظره ای بدیع به در باغ، پدید آورندة آب استقرار  شود. حضور باد در محوطة

و در بارور  از آرامش و لذت را به دنبال دارد دنبال خواهد داشت. پراکندن عطر خوش چوب درختان جنگلی در عباس آباد حسی

مل زایش، باروری گیاهان و گل های باغ، حاصلخیزی ر آنچه گفته شد گوهر باد عابناب».دن گیاهان نقشی اساسی ایفا می کندکر

خاک، به جریان در آمدن آب و گردش فصل در زادبوم بسته ی باغ ایرانی و ایجاد باغ های چهار فصل و گردش و تلطیف 

 هواست. به عالوه عامل به وجود آمدن فضای مثالینی است که ساحتی از تعلیق و بشارت دهنده ی حضور برکت الهی در باغ

ایرانی است. اگر مسافران باغ در باغ وجود، حضوری همیشگی یابند ایزد باد را همنشین فرشتگان )گل ها( باغ می بینند که شفا 

بخش روح زائران در هنگامه ای است که فرشته ی باد در این منزلگاه در صور اسرافیلی خویش می دمد تا رستاخیزی برای جان 

 (48،همان)«گاه ملکوت باشد. تگر آنان به منزلزائران و هدای
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 نتیجه گیری

 مسلط گفتمان هایبوده، عالوه بر آن که تابع شرایط محیط و اقلیم باغ ایرانی در هر دوره  بیممی یا درآنچه بررسی شد از 

گذشتگانمجموعه ای را به نمایش ی باورها در تلفیق با ایرانی . این اثربازتاب داده استنیز را  رهنگی، سیاسی و اجتماعی زمانف

. می دارددر خود مستتر نیز را  و نمادین ضمنی ، مفاهیمایی شناسانهکه در عین کاربردی بودن و بهره مندی از عوامل زیب می گذارد

که  اشدمیباهمیت این چهار عنصر به عنوان بارزترین مظاهر طبیعت  ه عناصر چهارگانه در باغ به واسطین گرایش به کاربرد نماد

به همین منظور و در پاسخ به  .ندزندگی به شمار می رفت ه نماینده ای از پاکی و سرچشم ،باور سازندگان و روح دوران هبنا ب

از ارکان  ترین رکن کننده برجسته ترین و متمایزکه میرسیماین نتیجه به ، این پژوهشرائه شده درمطرح شده و فرضیه اپرسش 

ضمن برخورداری از معانی متنوعی  با استقرار وسیع و قابل توجه اش در فضای باغ،که چرا .استباد عنصر آب آعباس  اربعه در

از  جلوه ای عالیبه عنوان نیز میباشد و ا میان سایر عناصر و اجز ه یعامل پیوند دهند ،وحدت بخشی نایی وروش ،پاکی همچون

بازدیدکنندگان را به  وقرار دادهخود هستیرا تحت الشعاعتمامی فضای باغ ،است با نمودها و اشکال گوناگونی که پذیرفتهبهشت 

م کمتر از آن ه ،است آبعباس آباد اگر نگوییم به اندازةعنصر  سنجش میزان اثرگذاری عنصر خاک در سوی خود دعوت می کند.

 ،محمل رویش و حیات دارندگی،متنوع در کنار وبژگی های ذاتی اش نظیر حاصلخیزی،نگه ینمی تواند باشد چرا که با تجلیات

را با سخاوت در بر گرفته تا  مرتبط با خود اجزای کالبدی ،یچون مادراین عنصر هماهمیت و اعتبارش را انکار ناپذیر می نماید. 

پرورش قوای موجب مل و تأعامل لذت،  ه یوسیل رفت ظهور کند و یا گیاهاناجزایی چون درخت به عنوان جلوه ای از مع

اصلی ترین مظهر آتش و قالب جسمانی این آخشیج در عباس آباد نیز در شکل چهارطاقی میان  شوند. بینندگان باغشهودی 

محل نگهداری آتش به عنوان و همچنین مربع فرم قرابت با  ،ناسایی است که در مناسبتش با چلیپا، عدد چهاردریاچه قابل ش

دیگر از سوی . میشودباعث زایش و حاصلخیزی خاک و رستنی  آتشجاودانگی و باروری  ،عالوه بر آن .تعریف می شود

و بار دیگر به حضور ضمنی این  استقرارگیری عباس آباد در باالی تپه ای نسبتا رفیع با فرم باالرونده و صعودی آتش مرتبط 

عد نسیم به بُ در هیئت که در وزش مالیمشچرا  در عنصر باد بازجستباید طرفی و دوسویگی را بی  دارد. در باغ داللترکن 

پویایی را در سرتاسر باغ به جریان می اندازد. عنصری که به مثابه نمودی از رستاخیز از  و توازنسیالیت روح، زمان اشاره دارد و 

 که یادآور بهشت عدن است طبیعت باغ را ه وایی است رایحة ویژضمن آنکه محرک شنالبالی درختان و گیاهان گذر می کند و 

 باد اصلی ترین عامل تشکیل دهندةعباس آباغ چهارگانه ها در  چشمگیربه مشام می رساند. در نگاهی کلی می توان گفت حضور 

و همین اند ساختهی چهارگانه اهی جهت تقدیس این گوهرهابه گونه ای که عباس آباد را منزلگ این مکاناستمعنا و هویت 

 شده است. یانباعث تداوم و بقای این مجموعه در طول سال ،ضمن حفظ طبیعت زیبای منطقهامر
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 پی نوشت

 .اى دربارة ایران، عثمانى و هندو نویسندة سفرنامه هجری قمری یازدهم /میالدی سیاح مشهور ایتالیایى در سدة هفدهم. 1

از نجیب زادگان و درباریان شاه چارلز اول بود و به واسطه مقامش ماموریتی برای سفر به کشورهای آسیایی به او محول م( 1606-1682)توماس هربرت . 2

د کرده بود و شد. نوشته های او در سفر که در قالب یک سفرنامه منتشر شد حاوی اطالعات بسیار مفیدی از آن دوران می باشد. توماس از ایران نیز بازدی

 .اختصاصدارد ی از کتابش به کشور ایرانبخش مهم

 

 منابع

 قرآن کریم

 .27-31(، طبیعیات دانشنامه عالئی، تصحیح سید محمد مشکوه، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، ص 1383ابن سینا، حسین ابن عبدا... )

 تهران: نشر اساطیر. رسیان. تصحیح کارل فریدریش گلدنر.. اوستا کتاب مقدس پا1381آموزگار، ژاله.

 تهران: نشر کالله خاور. ستان. تصحیح عباس اقبال، بخش دوم.. تاریخ طبر1366. ابن اسفندیار، بها الدین محمد بن حسن

 بیروت: دار االحیا التراث العربی. تفسیر ابن عربی. مترجم رباب سمیر.ه.ق.  1422. ابن عربی، محمد بن علی

 تهران: نشر دنیای کتاب. .2تصحیح محمد اسماعیل رضوانی، ج  . تاریخ عالم آرای عباسی.1377. اسکندر بیک منشی، ترکمان

 اصفهان: نشر خاک. . حس وحدت. ترجمه حمید شاهرخ.1380. بختیار، الله و اردالن، نادر

 .3-15 :13، 1383. باغ نظر "باغ و باغسازی در فرهنگ ایران و زبان فارسی". براتی، ناصر

 . 9، ش 5(، تصویر باغ و عناصر منظر در قرآن با تاکید بر سوره الرحمن، فصلنامه باغ نظر، دوره 1387پورجعفر، محمدرضا، وثیق، بهزاد. )

 :2، 1393. دو فصلنامه مطالعات هنر بومی "بازشناسی فضاهای سلطنتی شهر اشرف البالد در دوران صفویه و قاجار"تقوی، عابد و دیگران. 

89-75. 

 .43-50 : 1، 1392. فصلنامه هنر و تمدن شرق "بازخوانی روایت باستانی آب و درخت در دوران اسالمی ایران"جوادی، شهره. 

نمونه های موردی: باغ  . هنجار شکل یابی باغ ایرانی؛ با تاکید بر نمونه های عصر صفوی کرانه جنوبی دریای خزر،1389. حیدرنتاج، وحید

 پردیس هنرهای زیبا. های بهشهر. پایان نامه دکتری. دانشگاه تهران:

 .113-124 :2، 1393. دو فصلنامه مطالعات هنر بومی "بررسی نقش آب و منظر در باغ عباس آباد"حیدر نتاج، وحید. 

 ن سینا.تهران: اب.به تصحیح محمد معین .برهان قاطع .1342. محمدحسین ،خلف تبریزی

 . باغ های طبس. تهران: سروش.1369. دانش دوست، یعقوب

 تهران: قطره. رو دالواله. ترجمه محمود بهفروزی.. سفرنامه پیت1380. دالواله، پیترو

 تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی. آستارا تا استرآباد. مجلد چهارم. . از1366. ستوده، منوچهر

 .43-44 :2، 1383.فصلنامه باغ نظر "چشمه عمارت عباس آباد".  سرفراز، علی اکبر و آزمون، زینب

فصلنامه  "نمادشناسی و نشانه شناسی عناصر باغ های ایرانی با توجه به عناصر باغ فین کاشان"و امامی فر، سید نظام الدین. طوسی، معصومه 

 .59-72 :17، 1390.نگره

 تهران: شرکت سهامی ایران چاپ. اول.. بهشهر؛ اشرف البالد. چاپ 1350. عسگری، علی بابا

 .31، 1383. فصلنامه معماری داخلی "عنصر آب در معماری ایرانی و معماری مدرن".پوریان، پونهعلی
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(، نظری بر نماد شناسی، اختالف و اشتراک آن با استعاره و کنایه، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه فردوسی 1374قبادی، حسینعلی. )

 .  111مشهد، ش 

 .55-28 :2، 1383. نشریه باغ نظر "روند شکل گیری مجموعه باغ های تاریخی بهشهر".باح نمینی، سلمازمص

 تهران: امیرکبیر.  .2. فرهنگ فارسی. جلد 1378. معین، محمد

 .58-63 :3، 1384. فصلنامه باغ نظر "درآمدی بر زیبایی شناسی باغ ایرانی"منصوری، امیر. 

 دانشگاه شهید بهشتی. ایرانی در ارتباط با چهارگانه ها.پایان نامه کارشناسی ارشد معماری. تهران:. کیفیت فضایی باغ 1386منصوری، سیما. 

 :14، 1390. منظر "چهارباغ؛ بررسی منشا پیدایش نظریه چهارباغ به عنوان الگوی هنر باغسازی ایرانی"منصوری، امیر و حیدرنتاج، وحید. 

24-16. 

 .6-11 :15، 1390. فصلنامه منظر "منظره نمادین باغ ایرانی"میرزا کوچک خوشنویس، احمد . 

 کاخ باغ عباس آباد. تهران: گنجینه هنر. -. باغ در بهشت1385. موسوی نسب،عبدالوهاب

 تهران: نزهت. .. حیات در حیاط؛ حیاط در خانه های سنتی ایران1381. نائینی، فرشته

 
Moynihan,Elizabeth. (1982) Paradise as a Garden in Iran and Mughal India, Scholar press, London. 

Stevens,Anthony .(1990) On Jung, Scholar press, London. 

 

 

 


