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  چکیده
های های ایرانی وارد تمام زبانپردیس واژة ایرانی باستان است که به زبان فارسیِ رسیده و از زبان 

در این  پردیسهرچند مفهوم  باست. مفاهیم مینوی پردیس بر اندیشة اسالمی تهثیر نهادهدنیا شده
 ،دار استامّا ساخت پردیس که در ایران از قدمت بسیاری برخور ،استبینی دگرگون شدهجهان

در هنر فر  رخ  ،در دوران اسالمی ادامه یافته و بازآرایی آن در قالب نقش و نگارهای پردیسی
هایی با این نام، برای نخستین بار در دوران هخامنشی پردیس و ساخت مکان ةنشان داده است. واژ

، رو آشکارشد و بعدها مورد تقلید شاهان سلوکی و رومی قرار گرفت. در پژوهش پیش
هخامنشی بیابیم. در فرضیة مطرح  ةدر دور ،هایی با نام پردیسایم تا علّتِ ساختِ مکانکوشیده

باشد که در ساخت ویج میالگوی قومی یعنی بهشت ازلی ایرانی، ایرانشده، پردیس بازنمایی کهن
از دامداری به  وارد به فالت ایرانهای تازهاین مکان، جغرافیای ایران، تغییر نظام اقتصادی آریایی

 از اثرگراری بسزایی برخودارند. هایمادة در دورو کشاورزی و اندیشة سیاسی نضج گرفته 
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 مقدّمم. 9

ارائه شهری است که بازنمایی از یک بهشت ازلی را پردیس در فرهنگ ایرانی آرمان    
شهرتصویر خیالی برگرفته از خاطرة ازلی انسان از بهشت است که از دهد. آرمانمی

آگاهانه و ناخودآگاهانه در ترسیم رؤیاهای کودکانه انسان آغاز شده و به طور کلی خود
های محسوس مادی و فرامادی مؤثر الگوهای انتزاعی از جهان آرمانی موعود در افق

به  ،ر ایرانی داشتهشهر که تهثیر بسیاری بر تفکّ(. آرمان135:1589می، است )پرهام و قائبوده
شهر، از دورة ( و مفهوم انتزاعی آرمان135صور گوناگون در  ادبیّات نمودار شده )همان:

است )کخ، هخامنشی به بعد در جغرافیای فالت ایران به صورت معماری آشکار شده
شهر شاهان ایرانی اهتمام بسیار ورزیدند تا آرمان(. در واقع 71: 1591ب عالمی، 51: 1587

 خود را بر جهان زمینی و در جغرافیای فالت ایران به نمایش گرارند.
 بیان مسئلمشرح و .9-9
شهر در حوزة فرهنگی ایران، یکی از ارکان اندیشة سیاسی ایران باستان است. آرمان   

باشد گانه اجتماعی میشهر و طبقات سهانآرمانی، آرمسیاسی ایران باستان شامل شاه اندیشة
برداری از وقایع مثالی است، سیاسی ایران گرته (. از آنجا که اندیشة161:1589راد،)رضایی

(. 111شهر ایرانی انباز گشتن با جهان مثال و امر قدسی است )همان منبع:ساخت آرمان
شده به صورت ازلی، در شهر ایرانی را زمین دریافت هانری کربن جهان مثالیِ آرمان

داده، ویج که تخیّل مزدایی آن را به صورت تمثیلی درآورده و در مرکز روح قرارایران
ویج تصویر یک محیح گرچه در اساطیر ایران، ایران .(191:1538)کربن،استدانسته
 سازد، امّا ورای رمز و داستان،ی یا یک دوران زندگی بدوی را در ذهن متبادر میاافسانه
ها بود که ی هم از تجربه واقعیّت را به همراه دارد، این مکان مسکن نخستینِ آریاییانشانه

زیستند و خاطرة آن سرزمین را، از آن جهت که در پیش از ورود به فالت ایران در آن می
های آن زندگی پرآرامش و زیبایی داشتند، در ذهن خویش حفظ کردند و تمام گرشته

 (.16:1591کوب، با این سرزمین مرتبح یافتند )زرین زندگی خویش را

در  سیپرد ساخت ی دراست که چه علل و عوامل نیا یال اساسؤس پژوهش حاضر در  
ماد و  ةدور یمعمار درخود را  رتهثی چگونه و اندبوده لیدخ یدوره ماد و هخامنش

 ؟ساختند گرجلوه یهخامنش
 .هدف پژوهش9-0
گیری پردیس به صورت فرایندی است که منجر به شکلهدف این جستار شناخت    

 است. دیداری در دوره ماد و هخامنشی در جغرافیای ایران شده
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 پیشینم پژوهش . 9-3

« باغ ایرانی»کتاب  ،سازی ایرانی پرداختهاز آثاری که از منظر معماری به بررسی باغ    
باغ و »( و مقالة 3:1587بهبهانی، است )حیدری و« فاطمه حیدری و ایران بهبهانی»تهلیف 
های های ایرانی و کوشکباغ»چنین ( هم5:1563)صفری،« امرا... صفری» ةنوشت« آراییباغ
عناصر  شناسیو نشانه ینمادشناس»( و نیز پژوهش 11:1583)ویلبر، « دونالد ویلبر»اثرِ « آن
« فرالدین امامیو نظام معصومه طوسی» نوشتة« کاشان نیف باتوجه به عناصر یرانیا هایباغ

 هایدر باغ عتیبا حس طب یرانیدر باغ ا پردازینماد»  ( و مقالة39:1591فر، )طوسی و امامی
 یباغ سلطنت یرگیشکل» چنین (هم6:1591)عالمی،« مهو  عالمی»ف تهلی« یصفو یسلطنت

 (.31تا:تروناخ، بیهستند )اس« دیوید استروناخ»اثرِ « یرانیا سازیآن در باغ ریپاسارگاد و تهث
تا  ییمزدا رانیاز ا زیارض ملکوت، کالبد انسان در روز رستاخ»در کتاب « هانری کربن»  
 های مینوی از ایران پیش از اسالم تا دوران اسالمی رویبه شناسایی سرزمین«  یعیش رانیا

ر خرد مبانی اندیشة سیاسی د» در کتاب « رادمحمد رضایی(. »7:1538است )کربن،آورده
شمرده و به های اندیشة سیاسی در ایران باستان برشهر را یکی از شاکلهآرمان« مزدایی

ویج، ورجمکرد و کنگ دژ شهر در متون اوستا و پهلوی چون ایرانمعرفی چند آرمان
در پژوهش « مهدی پرهام و فرزاد قائمی»( و نیز 131تا161: 1589راد،پرداخته است )رضایی

« یفارس اتیو ادب یرانیآن در فرهنگ ا یو انواع و نمودها یسیر پردشه الگویکهن »
اند )پرهام هها را در متون پهلوی و ادبیات فارسی مورد بررسی قرار دادشهرنمودهای آرمان

 (.131:1589و قائمی،
 . ضرورت و اهمیّت پژوهش 9-8
مفاهیم فلسفی های بسیاری در باب ضرورت این مقال از این روست که هرچند پژوهش   

سازی ایرانی هم در دوره ایران باستان و هم در دوره های باغپردیس شده و نیز ویژگی
چنان به علل و عوامل ظهور و بروز این پدیدة امّا همسالمی به فراوانی بررسی شده است ا

 است.بخش فرهنگی توجّه نشده و از نظرها مهجور ماندهمهم هویّت
ویج به مثابه بهشت ازلی هم در جغرافیای واقعی و هم در جغرافیای در این پژوهش ایران   

ویج به عنوان بهشت ازلی چه های ایراناست. حال باید دید ویژگیشدهمثالی در نظر گرفته
شهر بازنمایی از آن بوده که در مرکز اندیشة ایرانی قرار گرفته و پردیس به عنوان آرمان

 است. شده
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 . بيث0
 بهشت ازلی  ويج بم مثابمايران. 0-9  

قان اختالف نظر بسیاری مطرح بود، ویج میان محقّیابیِ ایرانها پیش بر سر مکانتا سال    
کردند آذربایجان جستجو میای در حدود شر  ایران و عدهبرخی مکان آن را در شمال

گاهانی، زبان گاهان شناسی سن برپایة مطالعات زبان(، اما کریستین18:1581سن، ن)کریست
ویج را در شر  ایران کنونی دانست را با مشر  ایران انطبا  داد و ایران

شناسان شناسان و تحقیقات باستان(. عالوه بر ایشان، مطالعات دیگر زبان131:1571)عفیفی،
شر  ایران بود )صفا، ویج در شمالشر  ایران ثابت کرد که مکانِ ایراندر ناحیه شمال

ایرانی در این ناحیه وشناسی، اقتصاد قبایل هندهای باستان(. براساس داده171:1591
(، برپایه 166است )همان: داری بودههتسلّح گلّ با ،داریهمخلوطی از کشاورزی و گلّ

های اوستا نظام اقتصادی دامداری در حیات اقتصادی این اقوام اهمیّتِ بسیاری داشت نوشته
ویج با اقتصاد غالب دامداری ایرانیِ ناحیه ایرانونابراین اقوام هندب ب(777:1587)شوارتز،

 گرراندند. روزگار می
فرمانروایی  است، که صحنهویج به عنوان بهشت طالیی توصیف شدهدر اوستا ایران   

و « دارندة رمه خوب»ها بود. در این دنیای رؤیایی جمشید پدرانه جمشید پادشاه افسانه
شان عمر را در شادی و فراوانی به سر هایکردند و با رمها خدایان انجمن میها، بانسان
مزدا (. در این باره در فرگرد یک وندیداد آمده: اهورا13:1591کوب،بردند )زرینمی
ویج در کنار رود ترین در میان شانزده کشور دیگر آفرید، ایرانویج را نخستین و آبادایران

این سرزمین دو ماه تابستان و ده ماه زمستان بود )فرگرد یک وندیداد،  دائیتا آفریده شد. در
 (.1و5  -11بندهای 

جغرافیایِ فرهنگ هندوایرانیِ ساکن در شر ِ  ةشناسان در محدودبراساسِ تحقیقاتِ زمین   
این تغییراتِ آب و هوایی منجر به مهاجرتِ آنان به فالت ایران  .دادایران خشکسالی روی

(. هندوایرانیان در دو گروه جداگانه به هند و ایران 13:1589فیروزمندی و سرفراز،گردید )
گروهی که به ایران آمدند با سرزمینی مواجه شدند که  .(15:1586مهاجرت کردند )فرای، 

ها بسیار متفاوت بود و توسح اقوام بومی چون هوایی با سرزمین پیش آنواز نظر آب
ها مسکون بود )بهزادی، ها، کاسیها، گوتیزاگرس مانند لولوبیها و اقوام ناحیة ایالمی
ی انگیز تلقّشان عزیز و خاطرهها سرزمین نخست(. با این شرایح در ذهن آریایی7و6: 1585

اند و در فضای ویژه با زیستهشد، شاید به این جهت که عناصر ایرانی فقح با خودشان می
(. واژه 16:1591کوب،حرکت بودند )زرینوو کوچآمد وهای خویش پیوسته در رفترمه
آمده است « مهدِ ایرانی»به معنی   Airyana.vaējahاوستا به صورتِویج در ایران
(Bartholomea,1904:1313در واقع ایران .)های ویج جایی بود که فرهنگ و اندیشه
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ران چون روزگار ها به فالت ایشد. با مهاجرت آریاییاصیل ایرانی در آن مکان پرورده
دراز بر خاطره آن مکان گرشت و تارهای افسانه دور این مهد را فراگرفت، این سرزمین 

(. این 115:1589راد،جنبة مینوی گرفته و به مانند بهشت روی زمین تعریف شد )رضایی
بهشت ازلی جایی بود که در جغرافیای واقعی گرشته وجود داشت و نیروی اسطوره در 

ر افتاد و هدف آن اسطوره، بازنمایی همان بهشت ازلی بود )همان بهشت مؤثّبدل شدنش به 
ویج از جغرافیای ها به فالت ایران، ایران(. به این ترتیب در پی مهاجرت آریایی117منبع:

(. 31:1538الگوهایِ قومی منتقل شد )کربن،واقعی رخت بربست و به مکانی درونِ کهن
ازلی را  به فالت ایران یک کهن الگو قومی به صورت بهشتِ شدههای واردبنابراین آریایی

در ذهن خویش شکل بخشیدند و با این نگر ، زیست خود را در ناحیة جغرافیای کامالی 
 ویج آغاز نمودند.ایران با ایرانمتفاوت 

 شهر پرديس بم مثابم آرمان. 0-0

آب و علف دارد. ایران وار و بیع و بسیار ناهماندازی متنوّجغرافیای ایران آشکارا چشم   
های نامنظّم های برآمده تشبیه شده که شامل پستی و بلندیاز نظر شکل، به یک جام با لبه

های بلند و درهم تنیده و سمت جنوب و داخلی است. سمت شمال و غرب به وسیله کوه
یک سو دریا و که از حالیاست، درتر و از هم جدا افتاده احاطه شدههای پستشر  با کوه

نهایت خشک به شکل موانعی کشور را احاطه کرده، این عوامل از سوی دیگر سرزمینی بی
(. در کل سرشت 16و13: 1581است )موری، جغرافیایی، ایران را به شدت ناهمگون ساخته

کرد می ها و استقرارها را تعیینای جغرافیای ایران، ماهیّت سکونتگاهواحه
است. طرفی سرزمین ایران همواره با مشکل کمبود آب مواجه بوده از ب(59:1591)فرای،

میزان تبخیر آب در این ناحیه بسیار باالست  ،شدهمنابع آبی ایران در فضای نامتعادل پخش
رو، آب در آداب و رسوم و معتقدات مرهبی ایرانیان بسیار (. از همین85:1591نیا، )حافظ

 (.16:1581، )رضی استبودهمورد احترام و حرمت 
ها با نظام اقتصادی مبتنی بر دامداری وارد چنین جغرافیایی شدند که از آریایی  

های جغرافیایی ایران های پرآب پیش خبری نبود. محدودیتهای گسترده و زمینچراگاه
ویج را در ها، یاد و خاطره ایرانها از عوامل اصلی بود که آنیاییبه نسبت مسکن قبل آر

النهرین ها با اقوام بومی ایران و فرهنگ بینداعی ساختند. در این میان آریاییشان تذهن
النهرین دارای شهرهای آباد مبتنی بر نظام اقتصاد کشاورزی بود رو شدند، سرزمین بینبهرو

نشین آریایی النهرین برخالف فرهنگ کوچ(، در فرهنگ بین15تا3: 1581زاده،)مجید
النهرین های بینشهر -دولت قدرت در که شاه حاصل تمرکز  مفاهیمی چون شهر و شاه

تحت ها (. گروهی از آریایی511: 1581افتاده بود )کرافورد، شده و جابود، کامالی شناخته
آوردند )بهار، نشین شدند و به کشاورزی رویرفته یکجاالنهرین رفتهتهثیر فرهنگ بین
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قدرتمند آشور به ناحیه غرب ایران آرامش را  (. در این میان حمالت امپراتوری511:1581
که بتوانند ین ناحیه برای آننتیجه اقوام ایایی ساکن در این منطقه ربود، دراز اقوام بومی وآر

گیری اتحّاد این اقوام سبب شکل .شان بیستند، باهم متحّد شدنددر برابر دشمن مشترک
شان بسیاری از عناصر حکومت (. مادها در ایجاد159:1588حکومت ماد شد )دیاکونف،

نژاد، ویژه امپراتور آشور اقتباس کردند )دهقانالنهرین بهاندیشة سیاسی خود را از تمدّن بین
(. اقوام ناحیة زاگرس از خالل هدف مشترک یعنی دفاع از سرزمین مشترک 116:1586

ام شد دارای اندیشة مشترک شدند، این عامل سبب ایجاد هویّت مشترک بین این اقو
 (. 85:1585گهر،)نیک
اقوام ناحیه زاگرس که دارای هویّت مشترک شدند برای نمایش تمرکز قدرت خویش    

آوردند امّا همچنان کهن الگوی بهشت ازلی النهرین به شهرسازی رویمانند تمدّن بین
ود، نشینی و جغرافیایی سرسبز و پرآب آن ناحیه بویج را که بازتابی از زندگی کوچایران

آب ایران بودند در ذهن داشتند و مادها خواهان بازآرایی آن در جغرافیای ناهمگون و کم
ها شهر الگو را در ساخت شهر بروز دادند. به این ترتیب آنو به این ترتیب این کهن

باشد شناسان هنوز در پردة ابهام میهگمتانه را برپا ساختند که مکان آن برای باستان
هردوت در کتاب تواریخ خود تصویر روشنی از این شهر  ارائه  .(18: 1571)عبدی، 

ایی بنا کردند که باروهای آن کالن و استوارند و شمار مادها شهری بر روی تپه» دهد: می
خانه ترین دیوار، کاخ شاهی و گنجدیوارهای گرداگرد آن هفت است و در درونِ درونی

 (. 18)همان: « قرار دارد
شهر اکباتان، مرکز » جتبایی در مورد شهر هگمتانه تصویر جالبی دارد: ا.. مفتح   

شود و همچنان که فرمانروایان شاهان ماد، صورت و نمونة کامل کیهان بزرگ تصور می
ب مالیک مقرّ که برترین پایةآسمان است، مقام خداوند و« گرزمان»اعلی یا  عر 

خدا در  شاه که نمایندة .خ شاهی بود)امشاسپندان( است، مرکز هفت حصار شهر نیز کا
، با نزدیکان و یاران خود در آنجا مقام داشت از این رو بوده رفتروی زمین به شمار می

)مجتبایی، « اندگفتهیا فردوس می« پَرَدَئِزَه» های اطراف کاخ شاهی را است که باغ
و از همین دوران سه شهر اتحادیّه ماد است رسد هگمتانه، آرمان(. به نظر می119:1535

گانة اجتماعی آرمانی و طبقات سهشهر، شاهشاکلة اندیشة سیاسی ایران باستان یعنی آرمان
 گیرد.شکل می

طور که در شرحِ هگمتانه آمد، دیوار فضای درون هگمتانه را از محوطه بیرون آن همان   
ند و نوعی ککند. دیوار از طریق جداسازی، فضای مستقلی را ایجاد میجدا می
(، دیوار نقش اساسی در 71:1591فر،گراری با جهان بیرون است )طوسی و امامیفاصله
شهرها که نمونة بهشت ازلی هستند به شکلی دهی شهر با مفهوم آرمانی دارد. آرمانشکل
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شهرها و دیگر نیز در فضای معماری شهرهای زمینی اثر گراشتند و آن در ساختِ باغ
واقع پردیس در ایران باستان (. در118:1589راد،شود )رضاییمیدیدهسازی ایرانی باغ
باشدب زیرا دهی آن میترین جزء شکلشهر است، که همچنان دیوار مهمایی از آرماننمونه

پس این عنصر  بشود پردیس از مناطق پیرامونی جدا شود و مفهومی مینوی بگیردسبب می
کند. دیوار ایجاد خح به مناطق پیرامونی معرفی میمعماری پردیس را جهان گزینشی نسبت 

و مرزی میان دو فضای ناهمگون است تا فضایی ممتاز و مقدس شمرده شود و فضای دیگر 
ایی مادی است در کتیبة اردشیر دوم (. پردیس که واژه519:1589ارز  )الیاده،دنیوی و بی

محصوره در  »( به معنی Kent,1953:155)  Pardayadāmدر شو  به صورت
« پالیز» ءآمده که واژه  daēza Pairi- نگار  یافته و در زبان اوستایی به صورت « دیوار

 (.Bartholomea,1904:865باشد )تحوّل یافتة این واژه می
رسیدن شهر است. در این اسطوره با فرانوَرجَمکَرد در اسطوره جمشید نیز نمونة یک آرما  

ها از بین گوید: در طی این زمستان گیاهان و رمهزدا به جم میانگیز، اهورامزمستانی هراس
بساز و از هر موجودی نیکوترین را به داخل آن ببر. پس  ))پناهگاهی «وری»روند، می

ها همیشه سبز و ها جریان داشتند. چمنها، در آبراههجمشید دژی را ساخت که در آن آب
های مرتفع و گسترده و استبل گاوان و هنشدنی، با خانخرم و خوردنی همواره و تمام

گوسفندان بود. برترین، بزرگترین و نیکوترین نژاد نرینه و مادینه روی زمین را آنجا برد، 
(. 55، 51، 53و11که انسان در آن بهترین زندگی را داشتند )وندیداد، فرگرد دوم، بندهای 

زینشی است، که بهترین طور که روشن است وَرجَمکَرد مانند پردیس یک جهان گهمان
ایی از زندگی جا پرور  یافته، گویی وَرجَمکَرد گونهآفریدگان انتخاب و در آن

ایی منتخب است، که در پیرامونش دیوار کندب زیرا وَرجَمکَرد، ناحیهیکجانشینی را القا می
هایی بلند برای مردمان ساخته شده، یک چنین کشیده شده و در آن محدوده خانه

های مصنوعی است، شیوة زندگی دهندة آبراههها که نشانها و ایجاد آبراههانساختم
دهد. انتخاب بهترین چارپایان و گیاهان و پرندگان، بر زندگی نشینی را بازتاب مییکجا

ویج شدة ایران طوالنی مدّت در این مکان اشاره دارد. واضح است این دژ شکل کوچک
ها گراشت زندگی را در ذهن آن که خاطرة بهترین شیوه کندسرسبز و پرآب را عرضه می

 الگو تبدیل شد و مفهوم بهشت ازلی را در ذهن متبادر ساخت. و به کهن
شهر عمدتای با ساختِ پردیس رخ نشان داد. شاهان هخامنشی در از دوران هخامنشی آرمان   

  دکردنشان اعالم نمودند به خواست اهورامزدا، کاخ را بنا هایکتیبه

(Kent,1953:142-155)   به این ترتیب با دخالت دادن خواست اهورامزدا در ساخت
کید کردند و به حضور خود درآن مکان هقدسی و آرمانی بودن فضای کاخ ت ةکاخ بر جنب
بخواست » دوم در شو  آمده: اردشیر در کتیبة (. 115:1595دادند )خسروی،مشروعیّت 
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«  ه من در زندگی چون پردیسی ساختماهورامزدا، این کاخی است ک
(Kent,1953:155کاخ .) ها هخامنشی به صورت پردیس بازتابی از عالم مینوی و

شهر و بخشد. آرماناند، پس این مکان آرمانی به شخصیت شاه نیز حالت آرمانی میآرمانی
ن باستان خود های اندیشة سیاسی ایران باستان است، اندیشة سیاسی ایراآرمانی، از پایهشاه

ی متعالی زمین را ( و این دایرة قدسی نمونه11:1571جزیی از دایرة قدسی بود )رجایی، 
سازی اقتدار (. هخامنشیان برای آشکار131:1577پرور، ساخت )عزتینمودار می

شهر مادی را درنظر شان از معماری سود بردند و در ساختِ آن الگوی آرمانسیاسی
های دوره هخامنشی، پردیس پاسارگاد بود که توسح کورو  دیساز جمله پر .داشتند

بزرگ ساخته شد، ساختِ باغ  در دوران آشور و بابل نیز رایج بود که جزیی مجزّا یا 
که در پردیس کورو  باغ به صورت اقامتگاه سلطنتی اند، در حالیمکمّل برای کاخ بوده

دهندة نگی وجود دارد که نه تنها نشانگرر سآید. در طرح باغ پاسارگاد، شماری آبدرمی
های مختلف محدودة کاخ به صورت واحد اند، بلکه به ترکیب بخشیک باغ رسمی

باغ به عنوان یکی از ماندگارترین ابداعات کنند. پردیسِ پاسارگاد، الگوی چهارکمک می
ظهور  ةهخامنشی در عرصة طراحی یادمانی باغ در نیمة دوم قرن ششم پ.م را به منصّ

های مصنوعی بازآرایی (. در این معماری وجود آبراهه61و61تا  :گراشت )استروناخ، بی
های هخامنشی تخت گوهر است که آن را کشند. از دیگر پردیسرود را به تصویر می

 (. 61تا :دانند )استروناخ، بیآرامگاه ناتمام کمبوجیه می
شهر خود از ساخت کاخ بهره مایی آرمانداریو  نیز برای نمایش اقتدار خویش و بازن   

جمشید )فیروزمندی و سرفراز، گیاهانی چون سرو و گل نیلوفر در تختبرد، وجود نقش
دهد. سرو از جمله (، عناصری هستند که فضای پردیس را نمایش می119و156: 1589
القا نوعی ازلی بودن را  باشد. کهن بودن آنهایی است که در ایران مقدّس میدرخت
گردد که درخت کهن ستون ها برمیبه عصر بسیار کهن درخت س آنکند و تقدّمی

بهار در تفسیر از محیح مینوی ایرانی  مهرداد (.198:1581شد )بهار،میکیهانی انگاشته
 گوید: می
های زمینی به آسمان رفت ولی اندیشة درخت برابر ستون های دینی، این بهشتبا تحوّل اندیشه    
های بلند های مقدّس پر درخت نبودند، ولی همه پر از ستوننگی قدرت یافت، معابد دیگر باغس

اندیشید به اول سخت انتزاعی می ءبودند که همان فضای مقدّس را در ذهن انسانی که در هزاره
 ( 181)همان منبع: « .های مقدس سنگیآورد: باغوجود می

، نیلوفر نماد آب است و از دیرباز مورد تقدّس نقش دیگر در تخت جمشید نیلوفر است  
(، در بندهش نیلوفر گل خاص اَناهیتا است 19:1589بسیاری از اقوام بود )فرقدان و هوشیار، 

(. اَناهیتا با آب و رویش و رشد گیاهان ارتباط ملموسی دارد )معینی سام و 88: 1583)بهار، 
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مرطوب، »ردوی سورا اَناهیتا به معنی ( و نام سه بخشی او به صورت ا511:1591َخسروی، 
آوری و روحانی اشاره بخشی، رزمبه روشنی به سه خویشکاری برکت« گناهنیرومند و بی
ها را به عنوان سه خویشکاری برای جوامع ( که دومزیل این156:1581دارد )گیمن، 

نقوشی است که با  (. با این تفاسیر نیلوفر یکی از1581:11شمارد )بهار، ایرانی برمیوهند
جمشید معماری است ویج مرتبح است و تختمحیح و جامعة هندوایرانی ساکن در ایران

 باشد. شهر( میکه هدفش بازنمایی اقتدار شاه از خالل ساخت پردیس )آرمان
ها تداوم داشت و حتی مورد تقلید شاهان هخامنشی تا عصر حاضر ساخت پردیس ةاز دور  

(، با ورود اسالم به ایران مفهوم 511:1587کی و رومی قرار گرفت )کخ،و فرمانروایان سلو
بینی اسالمی دگرگون شد. واژة پردیس که واژة ایرانی است، داخل تمام آن براساس جهان

 ( و تا به امروز در زبان فارسی کاربرد دارد. 159:1581های دنیا شده است )شارپ،زبان
 
 نتیجم . 3

ندوایرانی در ناحیة شر  ایران بود، این منطقه دارای آب فراوان و مسکن اولیّة اقوام ه   
های این اقوام بود. این اقوام در این ناحیه آزادانه در فضای ههای  بسیار برای گلّچراگاه

گرراندند، امّا درپی تغییرات آب و هوایی مجبور به مهاجرت به دو سرسبز روزگار می
از این اقوام که به ایران آمدند با جغرافیای بسیار سرزمین ایران و هند شدند. گروهی 

بنابراین به یاد سرزمین پرآب و سرسبز خود افتادند  بآب ایران مواجه شدندناهمگون و کم
ای از افسانه و اسطوره بود، هالهشان در آن ناحیه گرشته و چون روزگاری دراز از زندگی

های الگو درآمد. آریاییه صورت کهنها باین سرزمین را فراگرفت و در ذهن ایرانی
النهرین یکجانشین و کشاورز دامدار براساس جغرافیای ایران و زیرتهثیر نظام اقتصادی بین

شدند، در این میان حمالت مکرّر آشور به غرب ایران و اتحّاد اقوام ساکن در این ناحیه 
ها برای نمایش آنبه تهسیس حکومت ماد منجر شد.  شانبرای دفاع از سرزمین مشترک
الگوی قومی، یعنی النهرین و بازنمایی کهنسازی بینتهثیر شهرقدرت سیاسی خویش تحت

نتیجه فضای معماری شهر را با دیواری از مناطق ویج عمل نمودند. درازلیِ ایران بهشت
ه پیرامونی جدا کرده و آنجا را مکانی آرمانی ساختند و به ناحیه اطراف کاخ شاه پَرَدَئِزَ

ها نیز درصدد نمایش قدرت خویش از رهگرر کار آمدن هخامنشیان که آنبا رویگفتند، 
شهر به شهر ِمادی پیروی کردند، هخامنشیان با ایجاد آرمانمعماری بودند، از الگوی آرمان

شهر هخامنشی )پردیس( فقح فضای زندگی شاه جهان مثال نیز سرو سامان دادند اما آرمان
هایی شهر به ایجاد باغآرمان ها در ساختگرفت نه تمام شهر را. آندربرمیو درباریان را 

در ترکیب با معماری کاخ روی آوردند به طوری که پردیس پاسارگاد برای اولیّن بار 
های ظهور گراشت و گاه کاخ ةباغ ایرانی را در معماری یادمانی باغ به منصّالگوی چهار
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ضای معماری به مانند پردیسی بود. این نوع معماری جمشید تمام فهخامنشی مثل تخت
مورد تقلید شاهان سلوکی و رومی قرار گرفت و ساخت آن در دوران اسالمی تدوام یافت، 

 های دنیا شد و در ادبیّات امروز نیز کاربرد دارد. واژه پردیس نیز وارد تمام زبا
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