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واکاوی تحلیلی معنای کاربردی چهارباغ در کتابها و نوشتههای سده
هشتم تا یازدهم هجری
*
محمد مسعود
دانشیار ،دانشکده معماری ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان

احمد امین پور

**

استادیار ،دانشکده معماری ،دانشگاه هنر اصفهان

حمید آقاشریفیان اصفهانی

***

دانشجوی دکترای مرمت معماری ،دانشکده مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ دریافت مقاله 93/9/19:تاریخ پذیرش نهایی94/2/18 :

چکیــــده:
چهاربــاغ ،یکــی از نامدارتریــن خیابانهــای اصفهــان و شــاید ایــران باشــد .خیابانــی سرســبز و خــرم کــه هــم در کنارههــا
و هــم در میانــه آن ،ردیفهــای درختــان و پیادهروهــا و جویهــا گســترده شــده اســت .دربــارهی چهاربــاغ همچــون
یــک خیابــان ویــژه و هــم چنیــن یــک بــاغ ایرانــی ویــژه نوشــتهها و پژوهشهایــی چنــد ،نوشــته و گفتــه شــده اســت.
ایــن دیدگاههــای گوناگــون دربــاره چهاربــاغ هــم چنیــن پرســشهایی را بــر میانگیــزد .یــک) گســتره معنایــی واژه
چهاربــاغ چــه انــدازه اســت؟ دو) پیشــینه ایــن واژه و رونــد تاریخــی کاربــرد آن چگونــه بــوده اســت؟
در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت کــه در جســتاری در واژهنامههــا ،نوشــتهها و کتابهــای تاریخــی کــه بســتر کار
هســتند .بــا رویکــردی کیفــی ،بــه معنــای درونــی و بیرونــی و بــه پیشــینهی آن در کتابهــا و نوشــتههای تاریخــی
ســدههای اول تــا یازدهــم هجــری پرداختــه و بــا بــه نمــودار در آوردن دادههــا ،بــه تحلیــل و بررســی آنهــا پرداختــه و بــه
پرســشهای یادشــده پاســخ گویــد.
در قلمــرو معنــا ،چهاربــاغ همــه ویژگیهــای بــاغ را در خــود داشــته و گســتره معنــا و درونمایــه آن را افزایــش داده و پیونــد
آن را بــا انســان و معنــای زندگــی او ،بــا نظــم کیهانــی ،نظــم زمینــی ،نظــم آیینــی و دینــی ،نظــم دانشــوری اســتوارتر و
ریش ـهدارتر میکنــد .آن چنــان کــه بیشــترین معناهــا و جوهــر زیســت انســان را در بــر میگیــرد.
چهاربــاغ هرگــز یــک بــاغ ســاده ،یــک ســرای حاکمنشــین ســاده و تنهــا یــک خیابــان ســاده نبــوده اســت و آن چنــان
کــه در معنــای درونــی آن یــاد شــد؛ آمــدن چهــار یــا چــار در آن گســتره معنایــی و کاربــردی گســتردهای را بــرای آن پدیــد
آورده بــود همچــون ســاختاری نظ ـمدار ،ویــژه ،بــزرگ ،باشــکوه ،در شــهر و بــرای مــردم شــهر ،همگانــی و بــا معناهــای
آرمانــی و آســمانی .جــای بســی شــگفتی اســت کــه بــا ســاختن یــا بکاربــردن یــک واژه ایــن همــه معنــا در آن گــذارده و
نهفتــه گــردد و شــاید آن بازنمایــی همــان راز جادویــی و عرفانــی «وحــدت و کثــرت» یــا «یگانگــی و چندگانگــی» باشــد.

*** avidsharifian@yahoo.com

** aminpoor@aui.ac.ir

* m.masoud@aui.ac.ir

این نوشتار بخشی از پژوهشنامه دکترا با سرنام «چهارتاق و چهارباغ ،دو نظام اثرگذار و شکلدهنده در کالبد شهر اصفهان صفوی» میباشد.
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واژه های کلیدی :معنای چهارباغ ،خیابان ،معماری اصفهان ،معماری صفویه ،باغ ایرانی.
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 .1پیشگفتار

 .2معنای درونی و بیرونی واژه چهارباغ

در آغاز شایسته است یادآور شود که در این مقاله واژه
چهارباغ و معناهای وابسته به آن در دو زمینه یا دامنه
بررسی میگردد .اول ،معنای درونی آن که به خاستگاه،
ریشه و بخشهای واژگانی سازنده آن میپردازد؛ دوم،
معنای بیرونی آن که از کل واژه درک گردیده و برای
کارها یا هدفهای ویژهای رایج شده و بکار میرود.
 .1-2معنای درونی واژه چهارباغ
واژه «چهارباغ» یا «چارباغ» از دو واژه چهار یا چار و باغ
پدید آمده است .واژهی باغ به معنای بوستان (و نزدیک
به آن ،گلستان ،گلزار ،گلشن ،گلدشت) و زمینی است
دور گرفته و دیوار کشیده که در آنها گلها و درختان و
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چهارباغ ،یکی از نامدارترین خیابانهای اصفهان و شاید
ایران باشد .خیابانی سرسبز و خرم که هم در کنارهها و هم در
میانه آن ،ردیفهای درختان و پیادهروها و جویها گسترده
شده است .خیابانی که امروزه هم بسان دیروز راستای میانی
شمالی-جنوبی شهر اصفهان را نشان میدهد .این خیابان
همراه با بخشهای دیگری همچون میدان نقش جهان
(امام امروزین) و کاخها و باغهای بسیار ،شالوده معماری
شهری بخش نوساز و صفوی شهر را در کنار بخش کهن
و سلجوقی شهر شکل میداد (نک :اهری  .)10 ،1385اما
خیابان چهارباغ اصفهان نه نخستین چهارباغ ایران است
و نه آخرین آنها؛ زیرا میدانیم که شاهان صفوی پیش از
ساختن چهارباغ اصفهان ،چهارباغی در قزوین ساخته بودند.
پس از آن نیز چهارباغ همچو بخش شهری ارزشمندی در
شهرهای گوناگون نظیر سنندج ،مشهد ،شیراز ،نجفآباد،
تبریز و تهران تکرار شد و چهارباغ پس از صفویه ،همراه
میدان شهری ،به معیاری برای ساخت شهرهای ارزشمند
دگر شد (بهشتی .)14 ،1387
درباره چهارباغ همچون خیابانی ویژه و الگوی هندسی
آن نوشتهها و سخنان بسیاری نوشته و گفته شده است.
در زمینه الگوی هندسی ،دیدگاهی چهارباغ را همه باغ
ایرانی میداند و دیدگاهی در برابر آن ،چهارباغ را یکی از
الگوهای هندسی باغ ایرانی دانسته است (حیدرنتاج ،1388
 .) 29در همین باره دیدگاهی پیشینه الگوی چهارباغ را در
نقش سفالینه سامره و باغشهر پاسارگاد کوروش میجوید
(استروناخ  )72-54 .1366و دیدگاهی دیگر پیشینه آن را
در روزگار سلجوقیان دانسته است (اصانلو :حیدرنتاج ،1388
 .)19در دنباله ،دیدگاهی چهارباغ را در چهارگانگی دانسته
(منصوری 1 ،1388؛ محمدی )64 ،1388و دیدگاهی دیگر
چهارباغ را نشانه چهارگانگی ندانسنه و آن را نمادین و
یادمانی میداند (حیدرنتاج .)29 ،1388
در زمینه معماری و معماری شهری (شهرسازی) ،دیدگاهی
خیابان باغی و ویژه چهارباغ همراه با میدان نفش جهان
را دو بخش پایه در شیوه معماری اصفهان از شیوههای
معماری ایرانی میداند (پیرنیا  )275 ،1369و دیدگاهی

دیگر این دو را بخشهای پایه برای مکتب شهرسازی
اصفهان برشمرده است (اهری )10 ،1385و در کنار آن
دیدگاهی دیگر مکتبسازی برای شهرسازی اصفهان را
خطرناک و نادرست میداند (برینیولی .)60 ،1385در دنباله
دیدگاهی دیگر بر این باور است که شاید خیابان چهارباغ
از شیوه شهرسازی تیموریان در سمرقند و هرات برگرفته
شده است (ویلبر .)60 ،1383
این دیدگاههای گوناگون درباره چهارباغ ،نمایانگر آن
است که گویا واژه چهارباغ همچون یک نام-الگو برای
الگویی کاربردی در هنر و معماری ،بسیار بکار رفته است.
پس برای شناخت و روشنگری درباره این الگوی دیرین و
کاربرد دوباره و امروزین آن بررسی واژگانی و معنایی آن در
کنار بررسی کالبدی آن بایسته و ضروری مینماید.
این دیدگاههای گوناگون درباره چهارباغ هم چنین
پرسشهایی را برمیانگیزد .یک) گستره معنایی واژه
چهارباغ چه اندازه خواهد بود؟ دو) پیشینه این واژه و روند
تاریخی کاربرد آن چگونه بوده است؟
در این مقاله تالش شده است که در جستاری در واژهنامهها،
نوشتهها و کتابهای تاریخی که بستر کار هستند؛ با
رویکردی کیفی ،با گردآوری دادههای توصیفی در دو بخش
معنای واژه و پیشینه کاربرد واژه ،با به نمودار در آوردن آنها،
به تحلیل و بررسی آنها پرداخته و به پرسشهای یادشده
پاسخ گوید.
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در پیرو آن شماره چهار ،نماد زمین ،نماد جهان آفریده ،نماد
همبستگی ،هماهنگی ،پایداری و استواری و کمال است
(هوهنه گر .)48-45 ،1366
واژه چار به معنای کورهای که در آن آجر پزند؛ چاره ،گزیر،
عالج ،سزاوار و الیق ،پادشاه و تزار و تیسار آمده است
(فرهنگ دهخدا زیر واژه چار).
پس درکنار هم آمدن چهار و باغ که چهارباغ را میسازد؛
به معنای باغ هماهنگ ،باغ زمینی ،باغ پایدار ،باغ کامل
خواهد بود.
چهار

چهارتایی
چندگانگی
نماد زمین
نماد جهان آفریده
نماد همبستگی
نماد هماهنگی
نماد پایداری
نماد استواری
نماد کمال

چار
شایسته
سزاوار
شاه

جدول  .1معنای درونی چهارباغ

باغ
باغ

چهار +باغ = چهارباغ
باغ چهارگانه
باغهای چندگانه
باغ زمینی
باغ جهان
باغ هماهنگ
باغ پایدار
باغ کامل

جدول  .2معنای درونی چارباغ

باغ
باغ

چار +باغ = چارباغ
بهترین باغ
شاه باغ
باغ ویژه
باغ بزرگ
شاهباغها
باغ کامل

در دنبالــه واژه چــار آنچنــان کــه آمــد بــه معنــای چــاره،
شایســته و شــاه آمــده کــه پیــرو آن واژه چاربــاغ بــه
معنــای بــاغ شایســته ،بهتریــن بــاغ ،بــزرگ بــاغ و شــاه
بــاغ خواهــد بــود.
 .2-2معنای بیرونی واژه چهارباغ
در ایــن بخــش بــه دو بــه واژه چهاربــاغ پرداخته میشــود؛
الــف) معنــای واژهنامــهای آن ،ب) معنــای نمادیــن و
آرمانــی بــاغ و در پیــرو آن چهاربــاغ.
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سبزیجات و از این دست کاشته باشد ( فرهنگ معین ،زیر
واژه چهارباغ).
باغ در فارسي دري و ميانه ،به معناي تكه يا پاره زمين،
بخش ،سهم ،ميراث ،بهر و برخ آمده است و همگي از
ريشهی باستاني بگ باگ بخش كردن آمده است (دانشنامه
جهان اسالم جلد .)1
ریشهی واژه ی باغ از واژه پارسی باستانی «باک» ( بخش
کردن و بخش از زمین) یا واژهی پارسی باستانی «بگا»
(خدا ،ایزد) یا از واژهی کاتهای اوستایی «باگا» ( بخش،
بهر ،برخ ،بخت ،بختار) یا از واژهی سغدی «سربغ» یا واژه
پهلوی «سرباغ» ریشه گرفته است (منصوری .)21 ،1388
در روزگار باستان بجای واژهی باغ ،واژههای کهنتر
دیگری بکار میرفت؛ همچون واژه پردیس و رز .واژه
پردیس یا پیردوس که از پیشوند پیر (پیرامون ،گرداگرد) و
دیس (ساختمان و بنا ساخته شده) و درست معنای پروند و
پروست و باغ و درختکاری و گلکاری پیرامون بنا میدهد.
این واژه در پهلوی و پارسی دری پالیز آمده آن چنان که
فردوسی آنرا در چند جای شاهنامه به همین معنا بکار بوده
است ( پیرنیا  .)31 ،1378پردیس واژهای است از زبان
مادی –پارادئزا -بمعنی باغ و بستان ،و از همین واژه است
پالیز فارسی .کزنفون گوید« :در هر جا ،که شاه (هخامنشی)
اقامت کند و به هرجا که رود؛ همیشه مراقب است در همه
جا باغهائی باشد پر از چیزهای زیبا؛ که زمین میدهد.
این باغها را پردیس مینامند ( فرهنگ دهخدا زیر واژه
پردیس).
«رز» در فارسي نو و ميانه به معني تاكستان
اما واژهی َ
(شاید از ريشهی اوستايي روييدن) ،در گويشهاي طبري و
خوانساري و گويشهاي شمال غربي ايران همتراز واژهی
باغ و به همين معني به كار ميرود و بهترين گواه آن
خرم و رزان به معني باغها
تركيب خرمه رز به معناي باغ ّ
و درختستانها ،در تاريخ طبرستان است (دانشنامه جهان
اسالم جلد .)1
واژهی «چهار» همان شماره میان سه و پنج است (فرهنگ
دهخدا زیر واژه چهار) .اما واژه چهار در کنار شماره بودن،
نشانگر شکل چهار (مربع) هم هست و این شکل هندسی و
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 .1-2-2معنای واژهنامهای
چهارباغ یا چارباغ در واژه به معناهای گوناگون آورده شده؛ اول) به
معنای نوا و ترانهای در آهنگ ایرانی (چهارپاره) ،دوم) کارواژهای
همانند چهار خیابان ،سوم) باغهای چهارگانه در کنار هم که با
خیابانها از هم جدا شده یا در پیرامون ساختمانی باشند؛ چهارم)
دو رشته خیابان همراستا در کنار هم که در دو سو دارای درختکاری
بوده و در میان بوسیله یک راه پیاده یا گردشگاه از هم جدا باشند و
پنجم) نام خیابان گسترده و بزرگی در اصفهان میباشد و معناهای
دیگری که در جدول آمده است (فرهنگ دهخدا زیر واژه چهارباغ).
واژه

جدول  .3معنای بیرونی چهارباغ

معنا

 نوا و ترانهای در آهنگ ایرانی (چهارپاره) کارواژهای همانند چهار خیابان باغهای چهارگانه در کنار هم که با خیابانها از هم جداشده یا در پیرامون ساختمانی باشند
 دو رشته خیابان همراستا در کنار هم که در دو سودارای درختکاری بوده و در میان بوسیله یک راه پیاده یا
چهارباغ
( فرهنگ دهخدا ) گردشگاه از هم جدا باشند
 نام خیابان گسترده و بزرگی در اصفهان میباشد. شهر چهارباغ از شهرستان ساوجبالغ استان البرز دهی در شهرستان خوانسار -دهی در شهرستان نیشابور

واژه
چارباغ

( فرهنگ دهخدا )

جدول  .4معنای بیرونی چارباغ

معنا
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 باغهــای چهارگانــه در کنــار هــم کــه بــا خیابانهــااز هــم جــدا شــوند یــا در پیرامــون عمارتــی باشــند.
 دو رشــته خیابــان همراســتا در کنــار هــم کــه در دوســو دارای درختــکاری بــوده و در میــان بوســیله یــک
راه پیــاده یــا گردشــگاه از هــم جــدا باشــند.
 کشتزاری در دروازه دولت کاشان کشتزاری در درب جوقای کاشان است. دهی در اردستان دهکدهای است در سر والیت نیشابور. باغی در دهلی دهی در درب قاضی شهر نیشابور دهی در لواسان -دهی درهرات

 .2-2-2معنای نمادین و آرمانی
چهارباغ که بر باور بسیاری همان باغ ایرانی بوده و برپایه
دیدگاهی دیگر گونه ای از باغ ایرانی است (حیدرنتاج ،1388
)10؛ همواره باغ بودن را همراه با همه ویژگی و بار معنایی
آن را در خویش نگاه داشته است و همواره همچو باغسازی
یک پدیده هنری ،شادیآفرین ،آسایشبخش و سودآور بود که
از زمانهای پیش از تاریخ ،همواره بخش جدانشدنی زندگی
انسان بوده و این پدیده در دیگر رشتههای هنر نیز همچو
ادبیات ،نگارگری ،موسیقی و کاشیکاری ،گچبری و قالیبافی،
نقش و بازتاب ژرفی داشته است (آریان پور .)19 ،1365
باغ ایرانی دارای الگوی جداگانهای از باغهای سرزمینهای
دیگر است واز دیرباز نامدار و پرآوازه بوده و بسیاری برآنند که
باغ ایرانی معنای دینی داشته و به باورهای زردشتی و اسالمی
دربارهی بهشت استوار است ( عالمی.)106 ،1387
باغ ایرانی دارای ویژگیهایی است که بخشی از آن ،اول،
شاعرانگی آن در فرهنگ ایرانی است؛ دوم ،پدیدآوری
بیکرانگی در فضای کرانمند میباشد؛ و سوم ،هماهنگی در
باغ ایرانی است .بگونهای که هنگامی که در حیاط میانی خانه
ایرانی آسمان را مینگریم .چهارگوش میبینیم که براستی
بخش ویژه از آسمان است بدینگونه در حیاطی به ظاهر
محدود .دارای آسمانی شخصی میشویم با همه ویژگیهای
آسمان بیکران .کف حیاط آبنمایی دارد که همچون آینه انگاره
آسمان را بازتاب میدهد؛ یعنی آن بیکران را .اما خود آبنما نیز
در مقام آینه ،بیکرانگی است؛ زیرا آینه در سرشت خود بیکرانه
است حتی اگر بسیار کوچک باشد .آینهای کوچک میتواند
نمای کوهی چون دماوند را در خود جا دهد و جهانی در آن
میگنجد .پس در خانه ایرانی به هر جا بنگریم جهانی میبینیم.
در آسمان حیاط ،در آینه آبنما ،در قالی اتاق ،باغ نیز چنین است
و جهانی را در خود جای داده است .بیکران و بیپایان بودن
یعنی همه جهان را در خود بازتاب دادن و نه برخوردار بودن
از گستردگی زیاد ،زیرا کویری گسترده نیز کرانمند است؛ اما
آینهای کوچک و بیکران .در باغ ایرانی دریافت انسان از جهان،
دریافتی بیپایان و بیکرانه است .به سخن دیگر دریافت انسان
دچار بستگی و کاستی نیست زیرا انسان به هیچ روی متوجه
دیوار باغ نیست (بهشتی .)13 ،1387
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باورهای مقدس» ( منصوری « ،)1388زبان رمزی» ( تقوی
« ،)1390سایه پردیس جاوید» (دارایی « ،)1383نماد باغ
آسمانی و ملکوت» و «پیوند دوگانه ملک و ملکوت» و «طبیعت
متعال» (سابتلنی « ،)1387گلستان مینوی» (حصوری ،)1376
«باغ هستی» (تقیزاده « ،)1385غزل باغ ایرانی» (بهشتی
« ،)1387طبیعت مثالی باغ بهشت» (مجتهدی « ،)1390کهن
الگوي گمشده» (جواهریان « ،)1387باغ نمونه زمینی بهشت»
(پیرنیا  )1387یادشده است .در قلمرو معنا ،چهارباغ همه
ویژگیهای باغ را در خود داشته و گسترهی معنا و درونمایهی
آن را افزایش داده و پیوند آن را با انسان و معنای زندگی او،
با نظم کیهانی ،نظم زمینی ،نظم آیینی و دینی ،نظم دانشوری
استوارتر و ریشهدارتر میکند؛ آنچنان که بیشترین معناها و
جوهر زیست انسان را دربرمیگیرد.
واژه

باغ و به پیرو
آن چهارباغ

جدول  .5معنای نمادین و آرمانی

معنای نمادین

بازآفرین خیالین از بهشت
باغ نمونه زمینی بهشت
باغ هستی
بهشت کوچک اما زمینی
پیوند دوگانه ملک و ملکوت
جهان باغ ایرانی
جهان خیال زردشتی
جهان کهین (عالم صغیر)
زبان رمزی
زمین ملکوتی و باغ زمینی
سایه پردیس جاوید
طبیعت متعال
طبیعت مثالی باغ بهشت
غزل باغ ایرانی
کهن الگوي گمشده
گلستان مینوی
گلشن راز
الگویی از بهشت
منزل گوهرهای چهارگانه
ناکجاآباد یا اقلیم هشتم
نماد آرمانی جهان
نماد باغ آسمانی و ملکوت
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یکی از نامهای باغ و شاید کهنترین آن «پارادئزه» یا
«پائیزیدائزه» است که گویا آن بازآفرینی زمین همسان با
جهان خیال زردشتی است .به گفته هانری کربن (فیلسوف،
شرقشناس ،ایرانشناس و اسالمشناس فرانسوی) در
پدیدآوری باغ معنایی نیایشی نهفته است که گونهای بازآفرین
خیالین از بهشت و گروه آفریدگان ملکوتی است .همه
بخشهای چشمانداز خیالی زردشتی در باغ بهشت پدیدار
میشود .ترازهای گوناگون کف نماد «کوه کیهانی» است که در
باالترین تراز تخت ایوان کوشک شاهی نماد باشندگی تابناک
ایزدان است .آبنما در پیشگاه ساختمان نماد «اقیانوس کیهانی»
است که سرچشمهی همهی آبهاست (عالمی.)106 ،1378
باغ ایرانی در نزد محمد شبستری (عارف و سراینده سده هشتم
هجری و نگارنده مثنوی گلشن راز) همچون گلشن راز یعنی
بوستان و باغی پر از رمز و راز دیده شده و در نزد هانری کربن
باغ همتراز با سرزمین خیال و جهان مثال و باغ بهشت دانسته
شده است .باغ در نزد اهل حکمت ،جهان کهین (عالم صغیر)
و نماد باغ آسمانی و ملکوت آورده شده و همچنین ناکجاآباد یا
اقلیم هشتم دانسته شده است (سابتلنی.)36 ،1387
یکی از اولین باغها و به ویژه اولین چهارباغهای شناخته شده،
در باغشهر پاسارگاد کوروش یافت شده است .با بررسی این
چهارباغ .چندین معنای نهفتهای که در پیدایش آن اثرگذار بوده
اند را؛ میتوان در سه نظام فشرده کرد .اول ،نظمی که نشان
از جهان هستی دارد؛ دوم ،نظمی که نمایانگر نیروی شاه است؛
سوم ،نظمی که نشاندهنده بهشت است ( .محمدی ،1388
.)67
از نگاهی دیگر ،اسطورهها و داستانهای رمزی که در طرح باغ
ایرانی و چهارباغ بازتاب یافته است هم چشمگیر هستند .اول،
اسطوره جهان چهارگوشه (نظم بخش)؛ دوم ،اسطوره درخت
زندگی (همگرایی و مرکزگرایی)؛ سوم ،اسطوره درخت همه
تخمه (زایش و گسترش)؛ چهارم ،اسطوره باغ بهشت (آرمانها
و آرزوها)( .محمدی 67 ،1388و .)68
همچنین از باغ ایرانی با نامهای «جهان باغ ایرانی» (بهشتی
« ،)1387بهشت کوچک اما زمینی» ( شایسته « ،) 383الگویی
از بهشت» (گودرزى سروش  )1392و «نماد آرمانی جهان»
(ژان بریتیولی)« ،منزل گوهرهای چهارگانه» و «باغ ،ترجمان
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 .3معنای کاربردی آن در گذر زمان (پیشینه
چهارباغ در متنها و کتابهای کهن)

در یکی از پژوهشها در باره چهارباغ ،آمده است که واژه
«باغ» و «چهارباغ» در دوره سلجوقيان وارد کاربرد زبان
فارسي شد .همانند مساجد چهارايواني ،مدارس چهارايواني
و كاروانسراي چهارايواني ،چهارباغ نيز از نوآوریهای اين
سده است (اصانلو :حیدرنتاج .)19 ،1388
در پژوهش دیگری آورده شده كه ساخت خيابانها و
گردشگاهها در شهرهايي مانند بلخ و هرات و بخارا و
مشهد و اندجان و قندوز در سده نهم هجری در اندیشه
اميرزادگان تيموري جای گرفت و در همين روزگار بود که
از نام چهارباغ در بعضي شهرهاي ايران یاد شده است مانند
چهارباغ ابراهيم سلطان ميرزا در بلخ ،چهارباغ امير مزيد
ارغوان در بيرون شهر بلخ ،چهارباغ حافظبيك در اندجان،
چهارباغ خسرو شاه در بيرون شهر در قندوز ،چهارباغ رادكان
در خراسان ،چهارباغ مشهد ،چهارباغ ميمنه و چهارباغ ميرزا
شاهرخ نزديك به دروازه بخارا (هنرفر .)2 ،1349

شاید بهترین راه برای جستار درباره پیشینه واژه چهارباغ
و معنای کاربردی آن،برگشت به سرچشمهها و نوشتههای
تاریخی باشد .این سرچشمهها و منبعها هم بازگوکنندهی
زمان خود و هم زمان پیش از خود بوده اند .این جستار
در کتابها و نوشتههای تاریخی از سدههای اول به پس
و با تکیه به جا و جایگاه و معنای کاربردی واژه چهارباغ
دستهبندی شده است؛ اما برپایه دادههای در دسترس ،در
سده هشتم هجری و در کتاب جامع التواريخ (تاريخ آل
سلچوق) نگارش رشيد الدين فضل اهلل همدانى برای اولین
بار واژه چهارباغ در معنای باغ حاکم نشین نیشابور بکاربرده
شده است و باید یادآور شد که سده هشتم هجری ،روزگار
برتری ایلخانان و سده نهم ،روزگار تیموریان و سده دهم،
روزگار آغاز و گسترش صفویان و سده یازدهم گسترش
بیشتر صفویان و آغاز پایتختی اصفهان ( 1000تا 1006
هجری) بوده است .پس به همین انگیزه این بررسی میان
سدههای هشتم تا یازدهم هجری پرداخته شده است.
( جدولهای  6تا .)9

جدول  .6فهرست نام چهارباغ در کتابها تا سده هشتم هجری

سده/
هجری

سده هشتم

جلد

نام کتاب
جامع التواريخ .تاريخ آل سلچوق
(رشيد الدين فضل اهلل همدانى)

برگه

نام چهارباغ

کاریرد

140

چهارباغ در نشابور

حاکم نشین

جدول  .7فهرست نام چهارباغ در کتابهای سده نهم هجری

سده/
هجری

سده نهم

روضات الجنات في اوصاف هرات (معين
الدين محمد زمچى اسفزارى)

ج1

107

چهارباغ شبرغان یا شاپورگان
( در جوزجان بلخ )

حاکم نشین

ج2

186

چهارباغ مشهد

حاکم نشین

ج2

316

چهارباغ در گازرگاه هرات

باغ و کاخ

ج2

188

چهارباغ مشهد

حاکم نشین
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نام کتاب

جلد

برگه

نام چهارباغ

کاریرد

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره ششم  /بهار  / 1394سال سوم

111

ج3

261

چهارباغ مشهد

باغ حاکم

ج3

478

چهارباغ مشهد

حاکم نشین

ج4

581

چهارباغ همدان

حاکم نشین

ج4

655

چهارباغ رادکان

حاکم نشین

ج4

657

چهاربا غ مشهد

حاکم نشین

سده نهم

مقصد االقبال سلطانية و مرصد االمال
(سيد اصيل الدين عبد اهلل واعظ)

60

چهاربا غ تركان در هرات

باغ ؟

سده نهم

منتخب التواريخ
(عبد القادر بن ملوك شاه بداونى)

62

چهارباغ کابل

باغ ؟

سده نهم

ظفرنامه (شرف الدين على يزدى)

354

چهارباغ در نیستان؟

نام جا ؟

سده نهم

مطلع سعدين و مجمع بحرين (كمال
الدين عبد الرزاق سمرقندى)

ج1

جدول  .8فهرست نام چهارباغ در کتابهای سده دهم هجری

سده/
هجری

سده دهم

بدايع الوقاي ع
( زين الدين محمود واصفى)

ج1

262

چهارباغ ؟

باغ حاکم

ج1

408

جهارباغ میرک در هرات

حاکم نشین

ج1

409

جهارباغ میرک در هرات

حاکم نشین

ج1

421

جهارباغ جهان آرا در هرات

حاکم نشین

ج1

408

جهارباغ میرک در هرات

حاکم نشین
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نام کتاب

جلد

برگه

نام چهارباغ

کاریرد
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سده دهم
سده دهم

تاريخ الفي (قاضى احمد تتوى و آصف
خان قزوينى)
تاريخ حبيب السير (خواند مير)

ج1

493

چهارباغ گازرگاه در هرات

حاکم نشین

ج2

236

چهاربا غ میر در هرات

حاکم نشین

ج2

253

چهاربا غ در هرات

باغ کاخ؟

ج2

312

چهارباغ ميرزا بايسنغر در هرات

حاکم نشین

ج2

331

چهاربا غ شاهرخي ه در هرات

حاکم نشین

ج2

334

چهاربا غ هرات

باغ کاخ؟

ج2

345

چهاربا غ امير عليشير در هرات

حاکم نشین

ج2

370

چهارباغ شاهرخي ه در هرات

حاکم نشین

ج2

179

چهاربا غ كيكاوس در تاشکند

حاکم نشین

ج7

4907

چهارباغ جایی در کاشغر

نام جا ؟

ج2

539

چهارباغ ميرزا شاهر خ در هرات

حاکم نشین

ج4

28

چهارباغ رادکان

مرغزار

ج4

56

چهارباغ مشهد

حاکم نشین

ج4

57

چهاربا غ مشهد

حاکم نشین

ج4

146

چهارباغ ميمنه

حاکم نشین

ج4

190

چهاربا غ امير مزيد ارغون (بلخ)

حاکم نشین

ج4

193

چهارباغ خسرو شاه (قندز)

حاکم نشین

ج4

217

چهارباغ مشهد

حاکم نشین

ج4

265

چهارباغ حافظ بیگ
(اندجان فرغانه)

حاکم نشین

494

چهارباغ پير بداغ( بغداد)

ج4
ج4

 -295-294چهارباغ ابراهيم سلطان (بلخ)
296

حاکم نشین
حاکم نشین
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113

سده دهم

مآثر الملوك (خواند مير)

296

چهارباغ؟

حاکم نشین و باغ

سده دهم

مرآت الممالك (سيد على كاتبى)

124

چهارباغ کابل

حاکم نشین

126

چهارباغ تالقان

حاکم نشین

136

چهارباغ نزدیک بخارا

نام جا؟

سده دهم

مسخر البالد (محمد يار بن عرب قطغان)

71-70

چهارباغ ابراهيم میرزا (بلخ)

حاکم نشین

111-107

چهارباغ نزدیک مرو

نام جا؟

جدول  .9فهرست نام چهارباغ در کتابهای سده یازدهم هجری

نام کتاب

جلد

برگه

نام چهارباغ

کاریرد

سده/
هجری

سده یازدهم

اكبرنامه تاريخ گوركانيان هند
( ابو الفضل مبارك)

-

44

چهارباغ

رقعاتحكيم ابو الفتح

-

139

چهارباغ اندجان فرغانه

باغ؟

-

166

چهارباغ آگره

 دار الخالفه

-

314

چهارباغ؟

-

315

چهارباغ شهر؟

باغ شاهى

-

315

حمام چهارباغ ؟

حمام و باغ شاهى

-

343

چهارباغ در کابل

حاکم نشین

-

351

چهارباغ در ارغنداب قندهار

فردوس

-

453

سده یازدهم

ايران در زمان شاهصفى و شاهعباس دوم
( محمد يوسف واله قزوينى اصفهانى)

-

245

 چهارباغ جاللآباد نزدیک
کابل

حاکم نشین

چهارباغ اصفهان

-

246

چهار با غ اصفهان

184

چهارباغى سرسبز بر لب آب
همجون دار الخالفه آگره

باغ؟

سرای پادشاه

خيابان
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سده یازدهم

جهانگير نامه (نور الدين محمد توزك
جهانگيرى )

سده یازدهم

خالصة التواريخ ( احمد بن شرف الدين
الحسين الحسينى القمى)

سده یازدهم عالم آرای عباسی ( اسکندر بیگ ترکمان)

سده یازدهم

سفرنامه اولئاریوس

سده یازدهم

سفرنامه تاورنیه

سده یازدهم

سفرنامه کمپفر

-

292

چهارباغ ساخته بابر در آگره

باغ؟

ج2

751

چهارباغ مشهد

حاکم نشین

ج2

759

چهارباغ مشهد

حاکم نشین

ج2

934

چهارباغ ميرزا پير بوداق بغداد

حاکم نشین

-

1068

چهاربا غ در مشهد

حاکم نشین

-

1073

چهاربا غ در مشهد

حاکم نشین

ج1

295

چهارباغ مشهد

حاکم نشین

ج1

545-544

چهارباغ اصفهان

خیابان

ج1

568

چهارباغ مشهد

حاکم نشین

ج2

835

چهاربا غ در مشهد

حاکم نشین

ج2

-838-788
1111

چهارباغ اصفهان

خیابان

چهارباغ اصفها 
ن
چهارباغ اصفهان

نام باغ و خیابان
خیابان

41

چهارباغ اصفهان

خیابان زیبا

357

چهارباغ اصفهان

پل

216
217

باغ چارباغ اصفهان
(هزارجریب)

باغ بزرگ

چهارباغ اصفهان

244

باغ چارباغ اصفهان
(هزارجریب)

باغ یا خیابان؟
باغ بزرگ

74-65

خیابان چهارباغ اصفهان

خیابان بزرگ

72-68

چهارباغ اصفهان

خیابان

189

چهارباغ اصفهان

خیابان سلطنتی و
باشکوه
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سده یازدهم

سفرنامه پیترو دالواله

-

62

چهارباغ کابل

34

بزرگترين باغات
شهر
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-212-195
201

چهارباغ اصفهان

خیابان باشکوه

چهارباغ اصفهان

خیابان

چهارباغ اصفهان

باغ

118

چهاربا غ اصفهان

-140-122
176-157

چهاربا غ اصفهان

گردشگاه درختی
همگانی

-196-192
-220-217
-232
215

سده یازدهم

سفرنامه شاردن

 )1-3اولین برداشتها از نمودار معنای کاربردی
آن در گذر زمان (پیشینه تاریخی چهارباغ)
آن چنان که نمودارهای پیشینه تاریخی جهارباغ نشان
میدهند؛ الف) از واژه چهارباغ در کتابها ،تا پیش از
سلجوقیان چیزی در دست نیست و آن چنان که پیشتر
آمد؛ اولین بار این واژه در سده هشتم هجری (ایلخانان) و
در کتاب جامع التواريخ (تاريخ آل سلجوق) نگارش رشيد
الدين فضل اهلل همدانى پدیدار شده است.
ب) از سده هشتم به پس ،کاربرد واژه چهارباغ ،رو به
فزونی میگذارد آن چنان که در سده نهم (دوازده بار) ،در
سده دهم (سی و هفت بار) ،در سده یازدهم (پنجاه و سه
بار) در نوشتهها آورده شده است.

115

خيابان

پ) بسیاری از شهرهای ایران به ویژه شهرهای خراسان
بزرگ دارای چهارباغ بوده اند و این رویداد از زمان
سلجوقیان آغاز و در روزگار تیموریان گسترش یافته است.
ت)واژه چهارباغ در گذر زمان در معناهای گوناگونی بکار
رفته است .همچون باغ حاکم نشین ،باغ شاهی ،سرای
شاهی ،کاخ ،دارالخالفه ،باغ بزرگ شهر ،باغ بزرگ ،خیابان،
خیابان باشکوه و بزرگ ،خیابان زیبا.
با فشرده کردن و جمعبندی نمودارهای پیشینه تاریخی
جهارباغ میتوان به فهرست شهرها و جاهایی که چهارباغ
داشتهاند و همچنین فهرست معنای کاربردی چهارباغ
دست یافت.

جدول  .10فهرست شهرها و جاهایی که چهارباغ داشتهاند (از سده  8تا سده  11هجری)

پیــش روزگار صفوی
پیــش روزگار
روزگار
صفــوی (تیمــوری) صفــوی (تیمــوری) ( سدههای دهم)
(سدههاینهم)
(سدههای هشتم)

روزگارصفوی
( سدههای یازدهم)

اصفهان

-

هرات

-

مشهد
بلخ

-

-

-

-

30

2

13

-

5

1

3

6

7

-

30

15

15
7
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جاهایــی کــه چهاربــاغ چندبــار یــاد شــده چندبــار یــاد شــده چندبــار یــاد شــده چندبــار یــاد شــده
اســت
اســت
اســت
اســت
داشــتهاند
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کابل

-

 بغداد

-

آگره

1

1

3

5

-

-

-

3

3

-

1

1

-

2

اندجان فرغانه

-

-

تالقان

-

-

1

رادکان

1

نیشابور

-

 همدان

-

مرو

-

ميمنه

-

کاشغر

ارغنداب قندهار

-

نیستان

-

-

قندز

-

تاشکند

-

1

-

1

-

2

1

-

-

1

1

-

1

-

1

 حاکم نشین
باغ

-

خیابان

1

-

-

1

-

-

1

1

0

-

1

-

1
1

1

8

-

1

27

10

2

5

1

3

-

نام کاخ

-

1

-

-

خیابان بزرگ

-

سرای شاهی

-

باغ بزرگ

20

20
4
4

9

-

3

2

2

-

-

1

-

-

2

-

46

1
2
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خیابــان شــاهی بــا -
شــکوه

-

-

4

2

1

روزگار صفوی
ســدههای
(
یا ز د هــم )

-

2

1
1

-

نام جا

1

-

-

-

2

1

روزگار پیــش صفــوی روزگار پیــش روزگار صفوی
صفوی ( سدههای دهم)
(تیمــوری)
( تیمــو ر ی )
(سدههای هشتم)
(سدههای نهم)
1

1

2
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گردشگاه درختی همگانی

-

-

-

1

1

بزرگترین باغ شهر

-

-

-

1

1

باغ شاهی

-

خیابان زیبا
فردوس

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

دارالخالفه

-

-

-

1

1

حمام

-

پل

-

-

مرغزار

-

-

-

1

1

-

1

1

1

-

1

-

1

117
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جدول  .11فهرست معنای کاربردی چهارباغ (از سده  8تا سده  11هجری)

پیــش روزگار صفوی
روزگار پیــش صفــوی روزگار
صفــوی (تیمــوری) ( سدههای دهم)
(تیمــوری)
(سدههاینهم)
(سدههایهشتم)

روزگارصفوی
( سدههای یازدهم)

نفــش یــا کاربــری چندبــار یــاد شــده چندبــار یــاد شــده چندبــار یــاد شــده چندبــار یــاد شــده
اســت
اســت
اســت
اســت
چها ر بــا غ

 حاکم نشین

1

باغ

-

2

-

-

خیابان

خیابــان شــاهی بــا -
شــکو ه
نام جا

نام کاخ

-

-

1

3

-

4

-

-

درختــی -

-

-

خیابان زیبا

-

2

-

-

3

2

2

1

1

1
2

1
2

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

بزرگترین باغ شهر

-

باغ شاهی

-

-

-

1
1

1
1
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سرای شاهی

-

9

4

-

باغ بزرگ

20

20
4

-

خیابان بزرگ

فردوس

2

5

-

-

1

-

گردشــگاه
همگا نــی

8

27

10

46
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دارالخالفه

-

-

-

1

1

حمام

-

-

-

1

1

پل

مرغزار

رقعات (نوشتهها)

-

-

1

-

-

1

1
1

بودن به سوی بزرک و باشکوه و شهری بودن و تا زیبا
و گردشگاه درختی همگانی بودن و فردوس بودن پیش
رفته است؛ یا به سخن دیگر از گستره خودگانی (خصوصی)
به سوی گستره همگانی و مردمی و همچنین از گستره
معنای زمینی به سوی معنای آرمانی و آسمانی گرایش
یافته است.

 .4نتیجهگیری

بررسی معنای درونی و بیرونی واژه چهارباغ نمایانگر
پیچیدگی و گستردگی معناها و درونمایههای نهفته در
آن است آن چنان که بررسی پیشینه آن در میان کتابها و
نوشتههای سده هشتم تا یازدهم ،آن را گواهی و همراهی
میکند.
سرچشمه های تاریخی نشاندهندهی پیدایش واژه چهارباغ
در روزگار سلجوقیان است و هم نشاندهندهی ویژگیهای
معنایی و کاربردی آن میباشد.
بیشترین معنای کاربردی چهارباغ در پیش از صفویان باغ
حاکمنشین بوده و به گونهای نمایانگر ارگ باغی حکومتی
بوده است .در روزگار صفویان و به ویژه در روزگار پایتختی
اصفهان معنای تازهای بر آن افزوده شد و آن خیابان باغی
ویژه بود که به ویژه در اصفهان راستای نوبنیاد شهر را
پدیدار و سامان میداد و از این پس این معنا برای چهارباغ
ماندگار شد.
چهارباغ تا پیش از صفویان در بسیاری از شهرهای ایران
به ویژه خراسان بزرگ برپا شده بود و آن چنان که پیشتر
آمد؛ نشانه و نماد رسمی شدن شهر هم بوده و این کاربرد
در روزگار صفویان نیز تا اندازهای دنبال شد.
چهارباغ در گذر زمان معناهای کاربردی زیادی را دارا شد
و در زمان پایتختی اصفهان نهتنها معناهای آن گسترش
یافت؛ بلکه همه آنها در یک جا ،با هم بکار گرفته شد و آن
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 .2-3دومین برداشتها از نمودار معنای کاربردی
آن در گذر زمان (پیشینه تاریخی چهارباغ)
در پس این دادهها و نمودارها دانستههای ژرفتری نهفته
است که بخشی از آن در اینجا آورده می شود:
اول) چهار باغ در معنای کاربردی باغ حاکم نشین ،نشانه
رسمی شدن شهر و افزایش ارزش شهری بوده است.
دوم) چهار باغ گویای باغ است ولی نه باغی ساده بلکه
باغی ویژه؛ با کاربردی ویژه یا الگویی ویژه.
سوم) چهار باغ نهتنها همچو سرای حاکم و فرماندار بوده
بلکه جایگاه دیدارهای رسمی و کشوری .پذیرایی از بزرگان
و کشورداران نیز بوده و از این دیدگاه میتوان آن را همتراز
ارگ حکومتی دانسته و آن را ارگ حکومتی سبز نامید.
چهارم ) چهار باغ به گونهای گویای باغ همگانی و باغی
در شهر و هم باغی برای شهر بوده است.
پنجم ) از سده هشتم تا پایان دهم ،بیشترین معنای کاربری
چهار باغ همانا باغ حاکمنشین بوده ولی در سده یازدهم
معنای تازهای به آن داده میشود و آن خیابان است و این
دگرگونی و گسترش همزمان با پایتخت شدن اصفهان در
روزگار صقویان است.
ششم) چهار باغ در سده یازدهم نه یک خیابان ساده که
خیابانی ویژه با معناهای بسیار بوده است همچون خیابان
زیبا ،خیابان بزرگ ،خیابان شاهی و باشکوه.
هفتم) همچنین در سده یازدهم برای چهار باغ بجز معنای
خیابان ویژه ،دست کم ده معنای کاربردی دیگر نیز آورده
شده همچون دولتخانه ،دارالخالفه ،نام کاخ و عمارت،
سرای پادشاه ،باغ شاهی ،باغ بزرگ شهر .نام مسجد ،نام
پل ،نام جا و جایگاه و این گویای گسترش و شکوفایی و
ارزش ویژه این واژه و پدیده همراه آن بوده است.
هشتم) در گذر زمان معنای این پدیده از برای شاه و حاکم

-
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مجموعه بزرگ چهارباغ اصفهان یعنی از دولتخانه شاهی
در کنار میدان نقش جهان ( امام) تا باغ شاهی هزارجریب
پدیدار شد.
از سویی دیگر چهارباغ در گذر زمان از ساختاری خودگانی
(خصوصی) به ساختاری همگانی و شهری دگرگون و
گسترش یافت و از نگاهی دیگر از ساغتاری خاکی و زمینی
به ساختاری آرمانی و آسمانی یا آنجهانی دگرگون گردید و
همه اینها در مجموعه چهارباغ اصفهان صفوی به روشنی
پدیدار شده است.
چهارباغ هرگز یک باغ ساده ،یک سرای حاکمنشین ساده و
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تنها یک خیابان ساده نبوده است و آن چنان که در معنای
درونی آن یاد شد؛ آمدن چهار یا چار در آن گستره معنایی
و کاربردی گستردهای را برای آن پدید آورده بود همچون
ساختاری نظمدار ،ویژه ،بزرگ و باشکوه در شهر و برای
مردم شهر ،همگانی و با معناهای آرمانی و آسمانی .جای
بسی شگفتی است که با ساختن یا بکاربردن یک واژه
این همه معنا در آن گذارده و نهفته گردد و آن را یکی از
نمادها و هویتهای شهر اصفهان گرداند  .شاید این پدیده
بازنمایی همان راز جادویی و عرفانی «وحدت و کثرت» یا
«یگانگی و چندگانگی» در هنر ما باشد.
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Abstract
Chahar-Bagh is one of the most famous streets of Isfahan and perhaps,Iran.Chahar-Bagh, as
agreenstreet, had a certaingeometric pattern which included the rowsof trees, roads,sidewalks
and central stream.Chahar-Bagh Street was actually a lineal urban space which stretched from
the north to the south, towards Naghsh Jahan square (EmamSquare) as the central urban space
of Esfahan and together managed to form and organize the structure of the new Safiavidpart
of Isfahan beside the oldSeljuk part of Isfahan. Chahar-BaghStreet of Isfahancould not be
considered as the first special green urban street,northe last one.Because it is known that
during the early Safavid period, a type of Chahar-BaghStreetwas builtin the city of Qazvin and
during late Safavid period, several Chahar-BaghStreets were organized in some cities such as
Mashhad, Shiraz, Tabriz and Tehran.Chahar-Bagh Street along with the Naghsh-Jahan urban
square was also repeatedafter Safavid time,as a new,valuable and static model for the urban
design,in the design ofotherimportantcities.Chahar-Bagh was not onlya particularstreet, but also
ageometricpattern garden design, or in other words, it is well-known as a comprehensivemodel
or patternofPersian garden design. This pattern divides the garden site or ground in four parts
and shapes a cross road between these parts, placing a pavilionin the middle of the cross road.
There are very different and opposites viewpoints about the geometric pattern ofChahar-Bagh,
such as;i) Chahar- Baghpattern is thecomprehensive design of Persian Garden.ii) ChaharBaghpattern is just one of the kinds of Persian Garden design.iii) Chahar- Baghpattern is just
the same as thequartier shape of design.iv) Chahar- Bagh pattern is not due to four partial forms
and it only contains the symbolic and memorial aspects of design.
This paper will try to penetrate the literal origins of Chahar-Bagh word and discover the
practicalmeaning of Chahar-Bagh during the studied centuries, therefore, this paper is
specialized only on thelexicaland semantic aspects of Chahar-Bagh and it begins withthe
following questions:
1) How deep is the meaning of Chahar-Baghin our culture?
2) What are the background and the function ofChahar-Bagh during our historical resources?
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This paper studies Chahar-Bagh by gathering thedescriptive dataintwo field of the meaning and
function, on the basis of historical evidences.Then, organizes them in diagrams and presents
research analysis based on the mentioned findings.
The meaning of Chahar-Bagh includes outer and inneraspects and also createsa meaningful
complexity.The inner meanings includes words such as: Chahar (four), Char (four),Bagh
(garden),Pardis (paradise). The outer meanings includes three sections: Chahar-Bagh and the
dictionary meanings,Chahar-Bagh and the symbolic and idealistic meanings, and finally,ChaharBagh and the practical meanings.
The origin of Chahar-Bagh as a street form might refer to the city of Samarkand during the
Timuridperiod. This city was built between Firoozi gate and Del-Gosha royal garden. The origin
of Chahar-Bagh as a garden form, on the other hand,is addressed to the city of Pasargadae during
the early Achaemenid time. Pasargadae included several complexes such as the fortress, the tomb
of Cyrus the great, palaces and gardens and the fire temple.The historicalsourcesindicatethat the
origin ofChahar-Baghword is related to Seljuk time and used in “Jame-ol-Tavarich” by “Khaje
Rashid aldinFazlollahHamadani”. There were some places as Chahar-Baghbeforethe Safavid
period and themostpracticalmeaning of ChaharBaghwas “the rulergarden”and also as a “citadel
garden” and ‘the officialcenter”. There was also a new meaning extended for Chahar-Bagh
during the Safavid time, at the time when Isfahan was chosen as the capital city of Iran. This
meaning indicted Chahar-Bagh asan especial, green, urban street. According to historicalevide
nces,thestructurofChahar-Bagh hadanautogamy(private) aspect at first, butover time the public
aspect was grownand the urbanaspectexpanded. The resources shows that thestructure also had
an earthlyand terrestrial aspect and was changed into the heavenly and idealisticaspectduring
the time. ChaharBaghwas neverasimple garden or anordinary ruler place or justasimple street,
and thementioned meaning of Chahar-Bagh duringthe Safavid period is a strong evidence of this
statement. AlthoughChahar-Baghcontains the literal meaning of “four gardens”,yet, ChaharBagh term meant a special,great, public,spiritual, celestial and heavenly place or garden.It is
very surprisingthatjustoneword could indicate all meanings and functions in Persian architecture
and all of the mentioned meanings could be compacted in one word. Perhapsitrepresentsthem
agicaland mysticalPersian architectural secret, which is known as «unity”through“diversity».

Keywords:Immovable Inscriptive Documents, Script & Calligraphy, Deciphering the
Contents of Inscriptions, Tabriz Historic Bazaar.
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