
فصلنامه هـنر و تـمدن شـرق
27 شماره هفتم| بهار 1394

وحید حیدرنتاج
دکتری معماری، دانشگاه مازندران، پژوهشکده نظر 

v.nattaj@yahoo.com

چکیده 

واژگان کلیدی
باغ ایرانی، بهشت، الگوی چهاربخشی، چهارباغ، چهار نهر بهشتی.

نقـدی بر منشأ تفکـرات
 الگوی چهاربخشـی در باغ ایرانـی*

در مورد علل پیدایش باغ ایرانی و هندسه خاص آن عوامل بسیاری ذکر شده است. یک دسته از عوامل، باغ ایرانی را چهارباغ 
به معنای باغ چهاربخشی دانسته و دلیل این شکل را در باغ های پیش از اسالم و پس از آن در اعتقادات و آموزه های دینی 
می دانند. برخی از نویسندگان اعتقاد ایرانیان به تقسیم دنیا به چهار قسمت را دلیل شکل چهاربخشی باغ های پیش از اسالم 

دانسته و برخی نیز نهرهای چهارگانه بهشت موعود در قرآن را عامل هندسه خاص باغ های می دانند.
مسئله پیش رو در این مقاله نگاه فرمی به اعتقاد ایرانی ـ اسالمی به عدد چهار و استفاده از آن در تقسیم بندی و هندسه 
باغ بوده و قصد دارد تا با تحقیق بر ایده مورد تأکید این فرضیه چه پیش از اسالم و چه پس از آن، این فرضیه را مورد 
تردید قرار دهد. در مورد این موضوع که باغ ایرانی تمثیلی از بهشت و کوششی است در رسیدن به بهشت آرمانی در این 
دنیا، نوشته های بسیاری وجود دارد که در این بین تأثیر چهار نهر بهشتی در فرم و هندسه باغ از دیگر تأثیرات به صورت 
برجسته تری نمایش داده شده است. مقاله حاضر با تأکید بر تأثیر معنایی بهشت در طرح اندازی باغ ایرانی، بر آن است تا به 
نقد تأثیر صوری بهشت بر هندسه باغ بپردازد. فرضیه مقاله با رجوع به اسناد تاریخی و اعتقادی ایرانیان و تحلیل محتوا، 
تقسیم جهان به چهار بخش را از اعتقادات خاصه ایرانیان باستان ندانسته و درباره باغ های پس از اسالم نیز تأثیر پذیری 

هندسه چهاربخشی باغ را از انهار بهشتی مورد تردید قرار می دهد.
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مقدمه
اعتقاد به زیستگاه اولیه انسان بر روی زمین و شکل اسطوره ای آن 
و یقین به بازگشت به بهشت آرمانی که انسان از آنجا رانده شده، 
به عنوان بهترین جای متصور برای انسان در فرهنگ های مختلف، 
یکی از دالیل ایجاد باغ های زمینی معرفی شده است؛ تالشی که 
در پی فراهم کردن بهشتی نیکو برای زندگی این جهانی بوده است. 
در مورد هندسة ویژه باغ ایرانی، نظریات متعددی ارائه شده که یکی 
ایرانیان  اعتقاد  تأثیر  از  افسانه ای که  افسانه چهارباغ است؛  آنها  از 
باستان درباره شکل افسانه ای زمین و همچنین نهرهای چهارگانه 
و  ایرانی  باغ های  شکل گیری  در  کریم  قرآن  در  موصوف  بهشتی 

کهن الگوی آن سخن می گوید.
چهارباغ  الگوی  پیدایش  زمینه  این  در  صوری  تأثیر  مهم ترین 
برگرفته از چهار نهر بهشتی است. از نگاه این نویسندگان باغ در 
تفکرات ایرانی تمثیل قطعه ای از بهشتی است که از اسطوره های 
کهن دینی و ادیان آسمانی متولد شده است. از این رو ایجاد مکان و 
فضای بهشت گونه در باغ سازی، نخستین انگیزه ایرانیان در طراحی 
پردیس ها محسوب می شود. »در بهشت کوثر هست و درختان و 
زیبا و  نیز آب روان خوش و گل های  باغ  گل ها و جویبارها و در 
درخت هایی که می توان در سایه آنها آرمید، و این همه محصور در 
 :1373 )پیر نیا،  شود  آن  به  جهنمیان  ورود  مانع  که  است  دیواری 
5(. اما در این میان مطلبی که مقاله در پی نقد و بررسی آن است 
برداشت از چهار نهر بهشتی در احداث باغ بوده که تنها مصداق آن 
نقوش چهاربخشی است که برداشت از چهار رود یا تقسیم دنیا به 
چهار بخش را نشان داده است. همچنین پیوند بین این دو تفکر 

ریشه های تفکر زمین چهار بخشی 
معنوی  حقیقت  یک  از  زمینی  تجلی  یک  را  باغ  ایرانیان  آغاز  از 
به صورت  گیتی؛  این  در  مینویی  عالم  انعکاس  و  »ظل  می دیدند، 
تجربه  و  داشت  حکمت  و  جهان شناسی  علوم  با  ارتباط  باغ  طرح 
باغ محدود به عالم محسوس نبود بلکه تا حدی حقیقت عالم باال 
معنوی  استعداد  و  بصیرت  که  آنان  برای  را  آن  مستقیم  تجربه  و 
هنر  نوعی  در واقع  جهت  به همین  و  می ساخت  امکان پذیر  داشتند 
تصوری  موعود،  بهشت  تصور   .)202  :1359 )نصر،  بود«  مقدس 
بر  را  بهشت  نام  ایرانیان  باغ ها؛  دل پذیرترین  و  زیباترین  از  است 
باغ های  مقایسه  از  شعرا  می کردند.  اطالق  نیز  مختلف  باغ های 
باغ  باغ را  زمینی و بهشت آسمانی لذت می برند و عالی ترین نوع 
ارم می دانند. »این باغ توسط شداد پادشاه مشرکان در یمن ساخته 
شده، غرض او از این کار این بود که باغی زیباتر از بهشت موعود 
ایجاد کند ولی به محض این که احداث باغ پایان یافت فرمانفرمای 

نامدار بدرود زندگی گفت« )ویلبر، 1348: 52(. 
در  ایرانیان  آرزوی  و  بهشت  معنایی  تأثیر  نفی  نوشتار  این  هدف 

چهارگانه  انهار  و  ایرانی  اسطوره  در  بخش  چهار  به  دنیا  )تقسیم 
بهشتی موصوف در قرآن( مورد سؤال و تردید است.

قدیمی ترین اثر کشف شده که ریشه بسیاری از نظریه ها در مورد 
سفالی  کاسه  بوده،  آن  چهاربخشی  الگوی  و  ایرانی  باغ  هندسه 
یافته شده در سامراست؛ بر روی این کاسه سفالی )مربوط به 2000 
سال قبل از میالد( جوی های متقاطعی ترسیم شده که چهار قطعه 
باغ را نشان می دهد و در هر قطعه یک درخت و یک پرنده است. 
و  رسمی  طرح  همان  طرح  »این  است؛  معتقد  وست«  »سکویل 
عمومی است که ایرانیان از زمان کورش تا به امروز به کار برده اند 
هندسی  تقسیم  این  بر اساس  ایران  باغ های  تمام  در حقیقت  و   ...
طرح ریزی شده اند تا جایی که این کار به صورت یک کیفیت عرفانی 
و  وجود  عالم  تصور  در  آسیا  قدیمی  بسیار  افکار  از  که  درمی آید 
بزرگ  رودخانه  چهار  معمواًل  که  است  منطقه  چهار  به  آن  تقسیم 
آنها را از هم جدا می کند« )سکویل وست، 1366: 403(. از دوران 
ماقبل تاریخ، در هنر سفال گری ایران، تصویری به قدمت خود دنیا 
ظاهر شده است : »تصویری که فضا را به چهار قسمت می کند و 
مرکز آن نقطه محور یک صلیب است« )شایگان، 1377: 77(. لذا 
به چهار جهت  انسان  اعتقاد  و  توجه  از  تمثیلی  ایرانی  باغ  هندسه 
اصلی و چهار رود بهشتی دانسته شد )تصویر 1(. در ادامه در بخش 
از آن  به چهار بخشی بودن زمین و پس  باستان  ایرانیان  باور  اول 
ایده شکل گیری باغ از چهار نهر بهشتی موصوف در قرآن به نقد 

گذاشته می شود.

ساماندهی منظر به مثابه بهشت نیست بلکه تأثیر صوری آن را نفی 
یا  دارد  وجود  بخش  چهار  به  جهان  تقسیم  درباره  آنچه  می کند. 
باغ  که  )تورات(  یهود  مقدس  کتاب  یا  و  افسانه هاست  از  برگرفته 
عدن را منزلگاه نخستین انسان می داند، و سند مکتوبی بر این مدعا 
وجود ندارد که ایرانیان پیش از اسالم نیز جهان را تشکیل شده از 
چهار بخش می دانستند، بلکه آموزه های دینی زرتشت مبین نظریات 
دیگری در  این  باب است که قابل تأمل است. اگر آموزه های اوستا و 
کتب باستانی ایرانیان را محملی برای ثبت اعتقادات ایرانیان بدانیم 
باید بپذیریم که آنها به تقسیم چهاربخشی دنیا اعتقادی نداشتند. 
مفهوم  یک  به عنوان  فرهنگ ها  از  بسیاری  در  چهار  عدد  هر چند 
مشترک جای دارد، اما تأکید بر چهار بخشی بودن زمین در دیدگاه 

ایرانیان باستان دیده نشده است.
الگوی  پیدایش  نویسندگان،  از  بسیاری  به زعم  نگرش  این  نتیجه 
چهارباغ به عنوان مشهورترین الگوی شکل گیری باغ ایرانی و کهن 
در  تعریف  مشهورترین  می رود.  شمار  به  ایرانی  باغ سازی  الگوی 
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تصویر 2. باغ فین،  در ایده آل ترین حالت و در جزییات باغ آب از یک جهت وارد و از 
سه جهت دیگر خارج می شود، عکس : وحید حیدر نتاج، 1378.

تصویر1. طرح واره چهاربخشی برگرفته از عقاید باستانی که به عنوان آرکتایپ باغ 
ایرانی معرفی شده است، مأخذ: مسعودی، 1388: 25.

ارتباط با چهارباغ آن را »یک باغ مستطیل شکل تقسیم شده به چهار 
 Stronach: Encyclopedia ( »قسمت به وسیله مسیرها یا آبراهه ها
تاریخی  ریشه های  به  اشاره  با  »میر فندرسکی«  می داند.   )Iranica
مفهوم این واژه، اعتقاد دارد : »دو محور اصلی عمود بر هم، باغ را 
به چهار قسمت اصلی تقسیم می کند. تقسیم بر چهار شدن دارای 
بار تاریخی طویلی است و شکل بارز خود را در اشاره ـ آب از باغ 
عدن خارج می شود و به سمت چهار گوشه جهان جاری می شود. 
از روز ازل نشان می دهد« )میرفندرسکی، بی تا : 10(. در پی کاربرد 
واژه چهارباغ و ریشه یابی مفهوم آن، عدد چهار نقشی اساسی ایفا 
کرده است؛ لذا شاهد تناظر بین الگوی چهارباغ و باورهایی هستیم 
به عنصر طبیعی  از قبیل توجه  که در مورد عدد چهار وجود دارد 
آب و تقسیم آن به چهار رود. »آناهیتا الهه آب در اعتقادات ایرانیان 
خود  مظهر  در  که  حیات بخش  آب  و  است  داشته  حضور  همواره 
بیابان می آفریند«  در دل  بهشتی  تقسیم می شود  به چهار قسمت 
)بمانیان، 1387: 105(. نویسنده این مطلب برای اثبات مدعای خود 
این بحث ها  تمام  نبود سند مطمئن  تا  و  بیان نکرده است  سندی 
قابل تردید است، یا در  جای دیگر آمده تصور بر این است که »از 
مرکز زمین یعنی از پای درخت زندگانی چهار جوی می جوشد که 
به سوی چهار جهت اصلی روان است و بدین سان صلیب افقی را 
بر صفحه عالم نقش می نماید« )گنون، 1374: 100(؛ )تصویر 2(. 
جایگاه  افسانه  از  بخش  چهار  به  دنیا  تقسیم  که  می دانیم  به یقین 
»خداوند  است.  آمده  تورات  پیدایش  کتاب  از  آدم  حیات  نخستین 
باغی در عدن به طرف مشرق غرس نمود و آن آدم را که سرشته 
بود در آنجا گذاشت؛ و خداوند هر درخت خوشنما و خوش خوراک 

را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت نیک و بد 
را؛ و نهری از عدن بیرون آمد تا باغ را سیراب کند و از آنجا منقسم 
گشته، چهار شعبه شد« )کتاب پیدایش، بند 2: 10 ـ 8( و در ادامه نام 
رودها را به ترتیب »فیشون«، »جیحون«، »حدقل« و »فرات «معرفی 
می کند. به سادگی می توان درک کرد که تصور تقسیم دنیا با چهار نهر 

و تأثیر آن در باغ ایرانی برگرفته از تورات است.
از  از جمله »اوستا« هیچ ردی  ایرانیان  با جستجو در متون کهن 
تقسیم دنیا به چهار بخش دیده نشده است؛ آموزه های دینی زرتشت 
از  حاکی  اسالم  از  پیش  ایرانیان  مکتوب  سند  مهم ترین  اوستا  در 
وجود یک دریای عظیم در مرکز زمین و تقسیم آن به هفت قسمت 
با هفت نهر است نه چهار قسمت، در »آبان یشت«؛ کردة یکم اوستا 
هزار  دارندة  آن  ـ  اَناهیتا  اَِردویسور  که  »بدان  هنگام   : است  آمده 
دریاچه و هزار رود، هریک به درازای چهل روز راه مردی چابک سوار 
ـ به سوی دریای فراخ کرت روان شود، سراسر کرانه های آن دریا به 
جوش درافتد و میانة آن برآید؛ از این آبی که از آن من است، به هریک 
 از هفت کشور، رودی روان شود« )آبان یشت، کردة یکم، بند 4 و 5(؛
 و در »تیر یشت«؛ کردة پنجم می خوانیم : »تشتر، ستارة رایومند 
بدان  را  پریان  که  شود؛  چیره  پریان  بر  که  می ستاییم  را  فره مند 
هنگام که نزدیک دریای نیرومند ژرف خوش دیدگاه فراخ کرت که 
آبش زمین پهناوری را فرا گرفته است، به پیکر ستارگان دنباله دار در 
ـَویس  میان زمین و آسمان پرت شوند ـ در هم شکند ... آنگاه َستـ
رساند«  به هفت کشور  را  آب  این  ـ  در رسد  پاداش بخشی  به  ـ 

)تیریشت، کردة پنجم، بند 8 و 9(.
در چگونگی  ـ  پهلوی  مانده  به جا  متن  قدیمی ترین  ـ  بندهش  در 
که  را ساخت  باران  آن  تیشتر  که  : »هنگامی  است  آمده  زمین ها 
دریاها از او پدید آمدند، زمین را همه جای نم بگرفت، به هفت پاره 
بگسست، دارای زیر و زبر و بلندی و نشیب بشد. به اندازه نیمه ای 
پاره  آن شش  قرار گرفت،  آن  پیرامون  دیگر  پاره  در میان و شش 
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)بهار، 1369:  نهاد«  نام  را کشور  آنها  او  اندازه خونیرس است،  به 
75(. بنابر این می توان دریافت کتب معتبر ایرانیان که نشان دهنده 
اعتقاد آنهاست؛ قائل به  تقسیم دنیا به هفت قسمت است نه چهار 
قسمت، پس این طرز تفکر از اساس باطل است که ایرانیان اعتقاد 
تقسیم  و  رود  تصور چهار  لذا  داشته اند.  دنیا  بودن  به چهارقسمتی 
از  برگرفته  اسالم  از  پیش  دوران  در  بخش  چهار  به  باغ  و  جهان 
و  تاریخ  به گواهی  ایرانی.  ادیان  نه  است  تورات  دینی  آموزه های 
بخش های دیگر از تورات، باغ های ایرانی قبل از تورات وجود داشته 
است؛ لذا نسبت باغ ایرانی به اعتقادات یهودیت مانع شناخت دقیق 

باغ ایرانی و علل پیدایش آن است.

ایده چهار نهر بهشتی 
به وفور  زیبایی وصف ناپذیر که در آن آب و غذا  با  تصور مکانی 
روزگار  با طبیعت  بی هیچ غم و غصه  انسانی که  و  یافت می شود 
انسان  هر  آرزوی  دارد.  وجود  نیز  اسالمی  تفکر  در  می گذراند، 
دستیابی به آن مکان در همین دنیاست، لذا »برخی بر این اعتقادند 
روی  باغ نگاری  و  باغ سازی  الگوی  قرآن،  در  یادشده  جزییات  که 
مومنان  برای  و  می سازند  خاک  بر  را  بهشتی  که  هستند  قالی ها 
و  می دهند  نمایش  تیره  خاک  بر  برین  بهشت  از  عینی  تصویری 
قرآن   .)97  :1381 روکوئز،  فون  )آدریان  دیگرند«  جهان  بشارت 
مجید بهشت را از آن ایمان آورندگان و کسانی می داند که بر پیمان 
الست پایدار باقی بمانند. »آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام 
دادند و در برابر خدا خاضع بودند، آنها یاران بهشت اند و جاودانه در 
آن خواهند ماند« )هود، آیه 23(؛ »هر کس عمل صالحی انجام دهد، 
خواه مرد و خواه زن، در حالی که مؤمن باشد وارد بهشت می شود و 

روزی بی حساب به او داده خواهد شد« )غافر، آیه 40(.
»در دوره های بعد از اسالم هدف اصلی طراحی باغی بود که آنها 
را به شرح بهشت نزدیک تر کند و یک باغ خوب همیشه با بهشت 
سنجیده می شد« )Daneshdoust, 1993: 44-46(. در برخی از این 
نقطه نظرات عناصر یا کیفیت فضایی باغ ایرانی، یک به یک با آیات 
قرآنی مقایسه شده و در نهایت به این نتیجه ختم می شود که شکل و 
هندسه باغ ایرانی برگرفته از توصیفات بهشت موعود در قرآن است؛ 

هدف مقاله در این بخش نقد برداشت صوری از بهشت است.
از این دست توصیفات بسیار است؛ »می دانیم که در باغ ایرانی آب 
را به درون زمین می بردند و سپس از مکان های خاصی به بیرون 
حرکت  و  باغ  جای جای  از  آب  جاری شدن  شاید  می کردند.  جاری 
آن در چهار جهت و چهار جوی، تمثیلی از چهار نهر بهشتی )آب، 
شیر، شراب و عسل( باشد. گرچه در بسیاری از باغ های ایرانی آب 
از یک جهت می  آید و ضمن ریختن در یک حوض ِمقسم در سه 
جهت دیگر جاری می شود اما گردش آب را در چهار جهت تداعی 
می کند« )باوندیان، 1387(. عناصر چهارگانه در این دیدگاه تبدیل 

به چهار رود بهشتی شده است؛ در این نگاه چهار جهت و چهار رود 
زمین های مسطح تحت تأثیر  در  را  باغ ها  از  بسیاری  بهشتی طرح 
قرار داده است؛ همان چیزی که اخیراً به عنوان آرکتایپ باغ ایرانی 

)مسعودی، 1388(1 معرفی شده است )تصویر 3(.
چهارگانه  نهرهای  از  صوری  برداشت  د راین باب  تفکر  شایع ترین 
بهشتی است که تأثیر آن به صورت دو محور عمود بر هم در باغ ایرانی 
ظاهر شده است از جمله : »آنچه مسلم است کاربرد وسیع ترکیب 
هندسه چهارباغ و آبراه های اصلی و متقاطع باغ های ایرانی در دوره 
پس از اسالم را می توان نتیجه ابعاد تمثیلی بهشت در قرآن )چهار 
نهر بهشتی( و دیدگاه کهن انسان به زمین به عنوان تمثیلی از کل 
بهشتی  نهر  چهار  از  قرآن  در  28(؛  )دیبا، 1374:  دانست«  طبیعت 
سخن می رود. »باغ های کالسیک فارسی همیشه از این قاعده پیروی 
می کنند. آبراهه ها در آنها به شیوه ای تعبیه شده اند که دور  و بر آن 
را مکان هایی پر از درخت و گل گرفته اند. در محل تقاطع آبراهه ها 
و نهرها؛ حوض یا خانه باغ هایی وجود دارند« )آدریان فون روکوئز، 
1381: 97(؛ »نهرهایی که در این باغ ها جاری هستند به سان چهار 
رودی هستند که جایگاه نیکان در بهشت را نوبت به نوبت با شراب، 

عسل، آب و شیر آبیاری می کنند« )پورتر، 1384: 23(.
آنچه در اینجا حائز اهمیت است این است که در قرآن آنجا که بحث 
از انهار بهشتی می شود صحبتی از فرم نهرهای چهارگانه نیست؛ 
به  که  بهشتی  )توصیف  محمد  سوره   15 آیه  در  باب  نمونه  تفسیر 
پرهیزگاران وعده داده شده چنین است که در آن نهرهائی از آب 
صاف و خالص است که بدبو نشده و نهرهایی از شیر که طعم آن 
دگرگون نگشته و نهرهائی از شراب )طهور( که مایه لذت نوشندگان 

به صورت  باغ  و  نداشته  وجود  چهاربخشی  طرح  اساسًا  باغ ها،  از  در بسیاری  تصویر 3. 
تراس بندی در زمین شیبدار واقع است.  مأخذ: مجموعه باغ های بهشهر؛ عکس هوایی 

سال 1335، سازمان نقشه برداری کشور.
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است و نهرهائی از عسل مصفی(2 در مورد انهار بهشتی می نویسد : 
»از آیات قرآن مجید به خوبی استفاده می شود که در بهشت نهرها 
و چشمه های گوناگونی است که هر کدام دارای فایده و لذتی است 
که تنها چهار نمونه آن در آیه فوق آمده و نمونه های دیگری نیز در 
سوره دهر است. تعبیر به انهار در مورد این چهار نوع نشان می دهد 
)مکارم  است«  نهرها  بلکه  نیست  نهر  یک  آنها  کدام  هر  از  که 
شیرازی، تفسیر نمونه(. در این تفسیر به روشنی مشخص است که 
1. صحبت از وجود چهار نهر نیست بلکه نهرهای چهارگانه است؛ 
2. هیچ گونه فرمی از نهرها همانند آن چیزی که در تورات اشاره 

از  نمونه هایی  تنها  نهرهای چهارگانه  این   .3 و  نمی شود  ارائه  شد 
انهار بهشت بوده و نهرها و چشمه های دیگری نیز در بهشت جاری 
است که در سوره های دیگر قرآن آمده است؛ لذا برداشت تعداد چهار 
نهر و تقسیم به چهار جهت مختلف از آیات قرآن و توصیف بهشت 
موعود، تفسیر سلیقه ای از بخش کوچکی از قرآن بوده و جای تردید 
تأکید می شود که برداشت معنایی از بهشت  دارد. در اینجا مجدداً 
و سعی انسان در بازسازی آن بر روی زمین همواره وجود داشته و 

فقط برداشت شکلی مورد تردید است.

 تصویر4. باغ فین، تأثیر معنوی بهشت را در باغ به صورت حضور عناصر ارزشمند طبیعی مانند 
آب می توان درک کرد، عکس : وحید حیدرنتاج، 1387.

نتیجه  گیری

با توجه به پیشینه باغ ایرانی که به قبل از اسالم می ر سد، نسبت 
باغ های اولیه به بهشت موصوف در قرآن از اساس نادرست است 
و ایده پرداختن به زمین و شکل باغ به تقلید بهشت در این باغ ها 

ایرانی مانند تورات أخذ شده  ادیان غیر  از توصیفات کتب مقدس 
است که در آن از عدن به عنوان جایگاه نخستین انسان یاد کرده 
باغ  آن  در  به چهار بخش  منقسم  نهر  از وجود چهار  به وضوح  و 
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سند  مهم ترین  به عنوان  اوستا؛  آموزه های  در  که  چرا  می کند؛  یاد 
و  زمین  مرکز  در  »فراخکرد«  دریاچه  از  باستان،  ایرانیان  مکتوب 
جاری شدن نهرهای هفتگانه از آن به هفت کشور یاد می شود نه 

نهرهای چهارگانه.
ـ  ایرانی  به  موسوم  باغ های  شباهت  مورد  در  استنادات  بیشترین 
توجه  با  که  است  بهشتی  نهر  به چهار  مربوط  بهشت  به  اسالمی 
بهشتی  انهار چهارگانه  از  مربوطه صحبت  آیه  تفسیر  و  ترجمه  به 
به عنوان نمونه هایی از نهرهای بهشت است نه صرفًا چهار نهر و نیز 
می بینیم که در قرآن بر خالف تورات صحبتی از فرم این انهار نشده 
از بهشت در قرآن به صورت  لذا به واسطه این که توصیف  است، 

بیان فرم نبوده لذا ایجاد نسبت بین فرم باغ ایرانی و فرم بهشت از 
منطق علمی برخوردار نیست؛ اما نمی توان تأثیر معنایی بهشت را 
در باغ سازی نادیده گرفت، چراکه انسان ها به دنبال فضایی هستند 
که همان آرامش و آسایش بهتریِن مکان ها یعنی بهشت را داشته 
باشد؛ لذا دور از ذهن نیست که ایرانیان نیز فضاهای بسیار زیبا و 
پایان  در   .)4 )تصویر  داده اند  نسبت  بهشت  به  را  باغ ها  فرح بخش 
یعنی  ایرانی  باغ  خاص  هندسه  وجودی  دلیل  می بایست  اینکه؛ 
کرد،  جستجو  دیگر  در جای  را  مستقیم الخط  و  متعامد  محورهای 
مطالعه بر روی ریشه های اولیه پیدایش باغ ایرانی و کشف کهن 

الگوی واقعی راه را بر شناخت بیشتر از این پدیده باز خواهد کرد.
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