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چکیده 

واژگان کلیدی
باغ ایرانی ، باغ مذهبی ، باغ قدرت ، باغ تفرجگاهی ، باغ حکومتی ، باغ تزیینی، باغ فرح بخش. 

لزوم ایجاد باغ ایرانـی*

احداث ابنیه، شکل گیری و گسترش یا شکوفایی باغ سازی و معماری، نتیجه وجود ثبات نسبی سیاسی است که از تبعات آن 
ثبات اقتصادی و آرامش روانی جامعه است. در  این میان، توجه به باغسازی با عنایت به ماهیت آن که وجه تفرجی است، 
وابستگی قویتری به آن ثبات پیدا می کند. آیا باغ ایرانی ثمره دوران خشک سالی است یا اینکه به دوران سر سبزی خاستگاه 
ایرانیان تعلق دارد؟ عقیده بر این است که باغ ها در دل کویر، خرده اقلیم هایی را در محیط بسته )واحه( ایجاد کرده اند. لزوم 
باغ  لذا  ایجاد این خرده اقلیم ها برای قدرت بخشی به این تمدن را توجیه می کند.  ایران، توجه به  وجود مدنیت در فالت 
ایرانی تنها در دوران مدنیت توان شکل گیری داشته است. ایجاد باغ ایرانی، به نوعی با سرنوشت شهر ها و یا شهر های اولیه 
در هم تنیده شده است. آیا ساخت این باغ های زیبا دالیل دیگری نیز داشته است؟ سؤال دیگر این تحقیق، علل غیر مدنی 
ایجاد باغ های تاریخی ایران است. آیا باغ ها سمبل تفکر دوران خویشند؟ آیا دستور ایجاد باغ ها علل متفاوتی دارد؟ سعی 
در دسته بندی علل پیدایش این نمونه ها از طریق کنکاش در متون قدیم و جدید ضمن پیدا نمودن نقاط کور موجودیت، 
گامی هر چند کوچک جهت شناخت سیر تحول هنر باغسازی این خطه است. با مطالعه انجام شده بایسـتی اذعان نمود که 
همواره روحیه سالطـین و امرا در ایجـاد این باغ ها به عنوان اندیشه دوران، تأثیر بسزایی داشته است. اما در میان مجموعه 
عوامل شکل دهنده باغ ها، عللی همچون مثمربودن و ایجاد چشم اندازهای زیبا را می توان از علل عمومی و بعضًا مشترک 
در بسیاری از باغ های تاریخی دانست. در حالی که به تبع سالیق هر دوره بعضی مواقع دلیل اصلی ایجاد باغ، عاملی مذهبی ، 

گاهی تفریحی و در بسیاری مواقع علتی سیاسی ـ حکومتی داشته است.

رضا متدین
 پژوهشگر دکتری معماری، مدرسه معماری ملکه، فرانسه
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مقدمه
 

از آن جایی که این مقاله به دالیل شکل گیری باغ های ایرانی نظر دارد 
جستجوی خود را به متون مختلف معطوف نموده تا علل عالقه و 
یا دستورهای ایجاد باغ را مشخص نماید. اکثر متون در خصوص باغ 
ایرانی علت ایجاد آن  را گریز از گرمای طاقت فرسا دانسته اند . اما به نظر 

پیشینه تحقیق
ایرانی را شاید بتوان به گروه های زیر تقسیم  مطالب پیرامون باغ 

کرد :
مورخین  و  مستشرقین  توصیفی  تاریخی ـ  نوشته های  و  کتب   )1
در خصوص شهرها و اماکن تاریخی ایران که درمورد باغ های معروف 
 در آنها توضیحاتی وجود دارد . از این میان افرادی چون »شاردن«1

»کالویخو«2،»فالندن«3، »پاسکال کوست«4و »هوبرت«5 از شهرت 
در  »مافروخی«  چون  افرادی  همچنین  هستند .  برخوردار  بیشتری 
»محاسن اصفهان« پیرامون این باغ ها نوشته هایی دارند . در دیوان 
می توان  را  آن  مختلف  گونه های  و  ایرانی  باغ  توصیف  نیز  شعرا 

جستجو کرد .
2( کتاب ها و نوشته هایی در خصوص تاریخ هنر باغ سازی جهان که 
به زبان التین نوشته شده و در کتابشناسی آخر مقاله به برخی از 
آنها اشاره شده است . در فصل هایی از این کتب به باغ ایرانی و یا 

باغ های اسالمی اشاره شده اند .
3( کتاب های ویژه گونه های گیاهی ، گیاهان دارویی که به خواص 
و طریقه کاشت باغ ها و ترتیب آنها اشاره دارد به عنوان مثال کتاب 
از  شیری«  »محمد  به همت  هروی«  »ابونصر  از  »ارشادالزراعه« 
ایران  کشاورزی  تاریخ  کتاب  همچنین  تهران.  دانشگاه  انتشارات 
به کشاورزی کهن  انتشارات  از همین  بهرامی«  از »تقی   )1330(

ایران پرداخته است .
نوشته های  اخیر  قرن  در   مورد  استفاده  کتاب های  مهم ترین   )4
گونه های  بررسی های  در خصوص  غیر ایرانی  و  ایرانی  متخصصین 
باغ ها و همچنین ساختار آنهاست که به دو گروه تقسیم می شوند ؛ 
برخی همچون کتاب باغ های ایران از »دونالد ویلبر«6 بسیار کامل 
به تمامی باغ ها نظر دارد و بعضی دیگر به باغی خاص و یا باغ های 
شهری ویژه توجه کرده اند. از این میان »حسین فرخ یار« )1375( 
به فین کاشان ، »یعـقوب دانش دوسـت« )1369( به باغ طبس و 

»علیرضا آریانپور« )1365( به باغ های شیراز اشـاره کرده اند .
دوستداران  از  نوشته هایی  دست  و  مقاالت  فوق  منابع  به غیر از 
مفید  بسیار  مطالب  حاوی  که  دارد  وجود  ایرانی  باغ  خصوصیات 
هستند. از آن جمله، مقاله مرحوم »پیرنیا« در مجله آبادی )1372( 
و مقاله مرحوم »ابوالقاسمی« در کتاب معماری و شهرسازی ایران 

قابل توجه بیشتر است.

طرح مسئله و روش مطالعه
از منابع مورد  اقلیمی و تفریحی در هیچ کدام  به جز دالیل بدیهی 
تکیه  ایران  باغ های رسمی  ایجاد  به علل  به طور مشخص  مطالعه، 
نشده است ؛ بنابراین کنکاشی دشوار در البالی متون تاریخی، این 
دالیل را جهت دستور العمل ایجاد باغ های مهم این خطه هویدا خواهد 
کرد . عقیده بر آن  است که به غیر از دالیل محیطی، علت های مهم 
دیگری نیز در  دستور ساخت باغ های زیبا و منظم ایران وجود داشته 
از  و عاری  تاریخی  تحقیق ، جستجوی  اصلی  بنابراین روش  است . 

گونه شناسی و یا دیدگاه ساختاری ـ کالبدی به باغ ایرانی است .
در پاره ای از موارد، نامی از یک باغ، علت وجودی را مشخص می کند. 
گاهی وقف نامه نقطه کور علت وجودی را هویدا می سازد؛ زمانی شعری 
در مدح بانی آن ، همچنین کارکرد و عملکرد بخش های ویژه باغ، هویت 
اصلی را آشکار و شاید دست نوشته های سلطان ، والی و حتی مکان 
قرار گیری آن از اهداف ساخت آن پرده برمی دارد . به همین سبب در این 
نوشتار کمتر برخوردی جدلی با نظر نویسـندگان و محققین هنر باغ سـازی 
 بوجود آمده و روند مقاله در پی دسـته بندی اهـداف ایجاد باغ هاست.

باغ ایرانی، ثمره مدنیت
میان  نسبت  در  کنکاش  طریق  از  را  ایرانی  باغ  بوجودآمدن  علت 
در  ایرانی  باغ  آیا  کرد.  جستجو  باید  سرزمین شان  با  ایران  مردمان 
ایران می توانست پدیدار شود؟ در سرزمین هایی  از  سرزمینی به غیر 
که تمدنی باستانی در آنها بوجود آمده  است، هیچ کدام خصوصیات 
دو  وجود  فرهنگی«،  »عادل  ندارند.  را  ایران  اقلیمی  و  جغرافیایی 
رشته کوه بلند که فالت ایران را کمابیش در میانه کمربند خشک و 
دنیای قدیم قرار داده است، مانع بزرگی برای ارتباط ناحیه وسیعی از 
ایران با آن سوی این دیوار های بلند می داند که ثمره آن منطقه گرم 
آیا  با چنین شرایط محیطی،  و خشک است )فرهنگی،1390: 55(. 
ایرانیان با ورود به این فالت، با توجه به نسبت آب در  اختیار به خاک 
مرغوب، امکان فعالیت بر روی کالن اقلیم را داشته اند؟ جواب قطعًا 
منفی است. بنا بر چنین ظرفیتی، انسان ساکن در فالت ایران بیشتر 
به ایجاد ریزاقلیم پرداخته است. باغ ها ثمره این خرده اقلیم ها هستند. 
»اغلب متخصصین به نقش باغ های گسترده و باغ ـ حیاط خانه های 
ایرانی در ایجاد نوعی آسایشگاه اقلیمی برای انسان تأکید کرده اند« 

) شاهچراغی، 1388: 130(. 

می رسد به غیر  از این علت بدیهی ، دالیل دیگری نیز وجود دارد که در 
البالی نوشته جستجو خواهد شد . لذا در ابتدا به کتابشناسی تحقیق و 
سابقه مطالعه در این خصوص اشاره ای مختصر شده تا روش تحقیق 
کتابخانه ای به عنوان مهم ترین راه رسیدن به هدف مقاله مشخص شود .
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»خوانساری و همکاران« می نویسند » قبایل آریایی پس از سکونت 
دره کوه ها  در  قبایل  این  پرداختند.  تهیه آب  به  پارس  در سرزمین 
تغییر مسیر آب و  آبیاری، جهت  از شیوه های قدیمی  با استفاده  و 
ذخیره آن، در جریانی که از ذوب شدن برف بوجود می آمد به زندگی 
ادامه دادند. ولی قبایلی که در زمین های پست زندگی می کردند با 
مشکالتی حل نشدنی روبرو بودند« )خوانساری و همکاران، 1383: 

 .)24
پیدایش قنات و سختی های ایجاد آن، از نتایج این کمبود بوده است. 
باغ ایرانی بیش از هر چیز بیانگر داستان سفر آب و پیدایش زندگی، پس 
از مبارزه با خشکی و مرگ است. این گفته نشان دهنده حیات بخشی 
باغ ایرانی است. تحقیقات جدید اقلیمی صحت این مطلب را ثابت 
می کند. »تقوایی« در تحقیق میدانی خود در خصوص نقش سایه و 
دیگر عوامل محیطی در باغ ایرانی معتقد است این باغ ها در فصول 
گرم، به خوبی خود را با اقلیم سازگار می نمایند. این کیفیت، وضعیتی 
در باغ بوجود می آورد که کاهش دمای مؤثری نسبت به پیرامون خود 

داشته باشد ) تقوایی، 1394: 53(. 
از سوی دیگر، لزوم توجه به مدنیت در فالت ایران، توجه به هنر باغ سازی 
جهت قدرت بخشی به این تمدن را هموار می سازد. ایجاد باغ ایرانی 
نیز، با توجه به لزوم فراهم شدن مقدمات اقتصادی، الیه های غنی تر 
اجتماعی، فناوری مورد نیاز و گذر از مراحل ابتدایی تر نیاز های اولیه، 
به نوعی با سرنوشت شهر ها و یا شهر های اولیه در هم تنیده شده است. 
فرهنگی می نویسد » تفاوت ارزش زمین های تحت آبیاری دستی با 
زمین های تحت آبیاری دیم و نیز بوجود آمدن امکان بهره برداری شمار 
اندکی از زمین های با ارزش، یکی از مبانی پیدایش و توسعه الیه بندی 

اجتماعی تصور می شود« )فرهنگی، 1390: 56(.
توجهی گذرا به موارد فوق، این نکته را تأیید می کند که باغ به طور 
کلی و باغ ایرانی به طور خاص، تنها توان شکل گیری در دوران مدنیت 
را داشته است. از عهد هخامنشی تا دوره صفوی، شواهد موجود حاکی 
از این است که بیشترین میزان توجه به باغ های موسوم به باغ ایرانی 

از سوی باالترین الیه اجتماعی یعنی دولت یا حکومت بوده است.

عوامل شکل گیری باغ ایرانی
و  سرسبز  باغ های  وجود  ایران  سرزمین  خشک  و  گرم  اقلیم  در 
و  لذت  آسایش ،  آرام جهت  و  مکانی خنک  به عنوان  خرم همیشه 
مناسب  منظر  و  زمین  آب ،  وجود  است7.  بوده  توجه  مورد  تفریح 
امکان ایجاد باغ را مهیا می سازد . ولی عالوه بر اینها دالیل ایجاد 
باغ های ایرانی چند عامل اساسی و مهم بوده که برخی عوامل از 
جمله علل اقتصادی و عالقه به کشت و زرع و زیبا  سازی محیط، 
از موارد ویژه  عوامل مشترک در شکل گیری باغ ها و برخی دیگر 
و اصلی شمرده می شوند؛ که اهم آنها علت های مذهبی ، سیاسی ، 
حکومتی و تفریحی به شمار می روند. این مجموعه عوامل با توجه 
اقلیمی ، کالبدی و موقعیت شهرها ، باغ هایی را درون و  به شرایط 

بیرون شهرهای کویر مرکزی ایران بوجود آورده است . در این مقاله 
 ابتدا علل مشترک و سپس علت های اصلی شکل گیری مورد تحلیل 
و سپس در جدول نتیجه گیری دسته بندی گونه های مختلف انجام 

خواهد شد.

الف. عوامل مشترک و عمومی در شکل گیری باغ
1. مثمر بودن باغ

از  یکی  به عنوان  دیرباز  از  اقتصادی  واحد  یک  به عنوان  باغ  ایجاد 
اهداف مهم ساخت باغ ها بوده است . نام گذاری دو گونه باغ یعنی باغ 
تفریح و تفرج و باغ میوه، نتیجه چنین طرز فکر برای پیدایش باغ های 
را  باغ های کشاورزی  دیگری همچون  نام  بتوان  شاید  است.  مثمر 
به این گونه باغ ها اطالق کرد . این گونه باغ ها در کنار باغ های رسمی 
داخلی و خارج شهر همیشه از ارزش خاصی نزد مردم این سرزمین 

برخوردار بوده اند8.
در اینجا این سؤال پیش می آید که با توجه به اینکه اکثر باغ های مثمر و 
یا باغ های میوه در گروه باغ های رسمی و منظم ایران قرار نمی گیرند، 
جواب  در  چیست؟  نوشتار  این  در  باغ ها  اینگونه  مطرح شدن  علت 
بایستی مطرح کرد که در میان باغ های رسمی باغ هایی وجود دارند که 
اسم میوه را دارند که در کنار انتظام و رسمی بودن ، مفید نیز ا ست. در 
دوره های مختلف و به خصوص دوره صفوی و قاجار اسامی باغ هایی 

چون توت  و انار نشان دهنده  وجود باغ های مثمر این دوران است.
»هما ناطق« در تحقیقی پیرامون اسناد آیین ملک داری متعلق  به دوره 
ناصرالدین شاه از باغ های تاریخی مشهد نام برده و اطالعات بسیار 
مفیدی درباره چندین باغ مطرح می نماید . در بخشی از این سند ، درباره 
فروش محصوالت باغ چنین نوشته شده »اول حاصل باغ بیدمشک 
مدخل  یک   ... شود  چیده  نخورده  آفتاب  روز  هر  باید  که  است 
کوکش( )آخ  خراسانی  که  است  فروشی  سبز  گوجه  و  چغاله   باغ 
 می نامند، باید مواظبت نمایند در وقتی نوبرانه و قدر و منزله بازاری دارند، 
 ببرند. انشاله تعالی بفروشند و تنخواه بیاورند ...« )ناطق ، 1385: 79(.

این  رسمی  باغ های  در  اقتصاد  اهمیت  نشان دهنده  فوق  مطالب   
ارزش  با  مقاله  در  پیرنیا«  ماست. »کریم  نظر  مؤید  و  بوده  دوران 
ایرانی  باغ  متعدد  میوه های  و  دارویی  گیاهان  انواع  کاشت  خود 
یکی شدن  بر  مبنی  ایرانی  معماری  واالی  هدف  راستای  در  را 
.)25  :1372 )پیرنیا،  می داند  ایرانی  باغ  در  زیبایی  و   سودمندی 

2. ایجاد فضاهای زیبا با تکیه بر هنر باغبانی
الزارعه«  »ارشاد  پرارزش  کتاب  دو  به  خود  مقاله  در  »ساعدلو« 
و» مفاتیح االرزاق« اشاره می کند که جزییات فراوان تفاوت در کاشت 
انواع درختان مثمر و ترکیب گل و گیاه و ریاحین را جهت ایجاد زیبایی 

بصری توضیح می دهد )ساعد لو ، 1383: 43(.
در البالی نوشته ها موارد مختلفی را می توان مشاهده کرد که همگی 
مؤید میل اکثر پدید آورندگان باغ های رسمی به ایجاد حداکثر زیبایی 
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با تکیه بر کاشت گونه های مختلف گیاهان است . 
در  این  میان شاید بتوان این میل را در عالقه به گل و گل آرایی نزد 
سالطین و عشق به ایجاد خطوط مستقیم و انتظام در کاشت باغ های 
کهن تقسیم کرد. در کتب تاریخی به میل و توجه سالطین در ایجاد 
باغ ها و جنبه های باغبانی آنها اشاره شده است . در کتاب باغ ایرانی آمده 
است »داریوش اول باغ فرمانروای مطلق »گاتاداس« در آسیای صغیر 
را چنین بیان کرده است . گواه است که شما توجهتان به کشت و زرع را 
در زمینی که متعلق به من است معطوف کرده اید . از آنجایی که درختان 
آسیای صغیر را که در آن سوی فرات می روید نشا کرده اید ، پشتکار 
شما را در این زمینه ستایش می کنم و بدین منظور از الطاف پادشاهی 

برخوردار خواهید شد« )خوانساری و همکاران، 1383: 42(.
افراد بیشماری بوده اند که به گل کاری و پرورش گیاهان عشق داشته 
و بدین منظور باغ های زیبایی را بوجود آورده اند9. در بسیاری از مواقع 
ایجاد باغ جهت بوجود آوردن مناظر زیبا و دلپذیر بوده تا هم باغبان ها 
را به وجد در آورد و هم بینندگان را مسحور سازد . کتاب های مختلفی به 
نظم و نثر در وصوف آداب گل آرایی به همین منظور نوشته شده است .

»شاهچراغی« می نویسد » کوروش خود شخصاً محل کاشت درخت 
در باغ هایش را تعیین می کرده، و برخی از درختان و گیاهان را نیز 
را  کوروش  محققین  بعضی  دلیل  بهمین  است.  می کاشته  خودش 
به عنوان اولین باغبان معرفی کرده اند« )شاهچراغی، 1388 : 109(. 
در دوران اسالمی عالقه بابر ، از سالطین گورکانی به کاشت گیاهان 
و به خصوص گل ها نشان دهنده این امر است ، بابرشاه ، کشف نوعی 
الله را که بوی گل سرخ می دهد را امری دلپذیر و مطبوع تلقی کرده 

است )ویلبر ، 1348 : 29(.   
شاهچراغی می نویسد » شاه عباس به اندازه ای عالقه به ساخت خیابان 
و کاشتن درخت و زیبا نمودن باغ ها توجه داشت که نمی خواست بدون 
حضور او درختی کاشته شود. هنگام طرح نقشه چهارباغ خود شاه 
عباس خط کش به دست گرفته تا خود را جانشین راستین کوروش 

کبیر نشان دهد« )شاهچراغی، 1388 : 109(.
میل برخی از فرمانروایان همچون بابر و شاه عباس در ورود گیاهان 
غیر بومی و صدور گیاهان بومی به کشورهای تحت سلطه، افزایش کمی 
و کیفی محصول و توجه ویژه به ایجاد باغ های دارویی10 ستودنی است.

ایرانیان حداقل از دوره هخامنشیان میل به ایجاد باغ های منظم با تکیه 
بر خطوط مستقیم و کاشت های قرینه داشتند . »رنه پشر«11 از قول 
مورخین یونانی به یک نمونه از باغ های منظم کوروش اشاره می کند 
: در شهر »سارد« کورش جوان باغی را می سازد که به صورت قرینه 
مورخین  می شود .  مزین  گل ها  و  درختان  به  بسیار  و  شده  طراحی 
از دقت کورش بر کاشت درختان و بوته های زیبا در این باغ تکیه 

.)Pechere, 1973 :2( می کنند
گاه تغییر  شکل دادن و منظم کردن باغ ها به همراه ایجاد زیبایی موجب 
ساخت باغ های تاریخی می شده است . بابر دربارة باغی به نام »کالن« 
در حومه کابل سخن می گوید . او نظر خود را پس از کاشت های منظم 

متوجه نهر آبی می کند که دائماً در باغ به طور مارپیچ در جریان بوده و 
عقیده داشت با تغییر دادن جریان آب این نهر و مستقیم ساختن آن و 
تنوع در کاشت گیاهان بر زیبایی باغ تا حد زیادی افزوده است . )ویلبر ، 
1348 : 8(. او همچنین در بابر نامه آن چنان از انتظام دادن به باغ هایش 
صحبت می کند که گویی همه آنها را با عشق به زیبایی های تولیدشده از 
گونه های مختلف گیاهان بوجود آورده است . او می نویسد »چون فصل 
انار بود انارهای قرمز از شاخه ها آویزان بودند . درخت های مرکبات، سبز 
و نشاط آور و پربار به نظر می رسیدند . از انتظام جدیدی که به درختان 
داده ام باغ آنقدر زیبا شده بود که هیچ وقت مانند آن موقع از باغ وفا 
لذت نبرده بودم « )همان : 94( . با توجه به موارد ذکر شده نقش عالقه 

سالطین به باغبانی و ایجاد باغ های زیبا به اثبات می رسد.
اکنون که عوامل مشترک شکل گیری باغ های تاریخی مشخص شد در 
زیر تقسیم بندی جدید علل ویژه شکل گیری که بعضاً برای نوعی خاص 

از انواع باغ های رسمی این خطه تعلق دارد، بررسی می شود.

ب . علت های خاص شکل گیری باغ ها
1. دالیل مذهبی 

با مطالعات بیشتر در عناصر سبز طبیعی در سرزمین خشک این منطقه 
و دادن مفاهیم ماوراء الطبیعه به آنها ، در می یابیم که نقش سمبلیک 
نخستین  است .  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  ایرانیان  نزد  عناصر  این 
باغ هایی که با اهداف مذهبی ساخته شده اند را می توان باغ های معابد 
بین النهرین دانست. خانم »وان زویلن«12می نویسد   »برخی از نوشته ها از 
وجود باغ های معابد حکایت می کند که در آن ها برای احترام به خدایان 

.)Van zuylen, 1996:26( »درختان و گیاهان را می کاشتند
وجود معابد در بلندترین نقطه باغ و تسلط بر طبیعت آن نشان دهنده 
در دوران  است .  بوده  اولیه  باغ های  پیدایش  در  مذهب  نقش  اهمیت 
بنابراین  و  هستند  اوستایی  بهشت  زمینی  تصویر  باغ ها ،  هخامنشی 
ساخت آنها در دستور دین زرتشت آورده شده است. در کتاب بشر و 
باغ هایش آمده است : » هر کس این باغ را بسازد رابط با نور اهورامزدا 
خواهد شد . برای این که این بهشت از گزند اهریمن دور باشد باید آن 
را آبیاری نموده و هزار گونه مواظبت از آن به عمل آید . دور فضای سبز 
.)Benoist,1975 :10( را محصور تا از گزند اهریمن در امان باشد 
در  مذهب  نقش  اصلیت  و  باغ سازی  اهمیت  این گفته  به  توجه  با   
این  از  به گفته مورخین موبدان  پدیدار می شود .  ایرانی  باغ  استقرار 
باغ ها محافظت می کردند . که خود نشان دهنده رکن مذهبی این باغ ها 
است . همچنین ایجاد قصرهای مهمی چون تخت جمشید در میان 

انبوه فضای سبز علت مذهبی داشته است . 
چگونه می توان نقش سمبلیک ساختن شهرهای سلطنتی را در درون 
بهشت های زمینی تفسیر کرد؟ طبق آنچه تا کنون آمد آیا این ساختار 
سبز به مثابه حفاظت آنها در مقابل اهریمن بوده و یا اینکه سمبل قدرت 
مباشر اهورامزدا »شاه« در سرزمین است که بر ساخت و مراقبت از 
فضای سبز نظارت کامل داشته است؟ در هر دو صورت عامل مذهب 
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موجب این فضاها تلقی خواهد شد. در دوران اسالمی نیز این نقشه 
تداوم یافته و نگاه قرآنی آن تصویر بهشت در زمین بوده که خداوند در 
قرآن به مردم نیکوکار وعده داده است . بشر مسلمان بر آن است تا این 
بهشت را به گونه ای هر چه شبیه تر و واالتر برای بندگان سعادت خواه 
به نمایش بگذارد . از این رو اجزای تشکیل دهنده این بهشت ها مفهوم 

مقدس پیدا می کند و نمایش آن ها جنبه استعاره ای می یابد.13 
شاهچراغی از سوی دیگر ضمن تحقیق در واژه »باغ« مشخص می سازد 
که باغ در حقیقت نامیدن مکانی است مقدس، مکانی است که بخشایش 
باشندگان عطا می شود )شاهچراغی، 1388: 94(. به   ایزدی در آن 

 بنابراین تقدس لغوی باغ نقش مذهبی باغ ها را متذکر می شود.
  اسامی برخی باغ های دوران اسالمی همچون »جنت« ، »بهشت برین« 

 »خلد برین« ، »مینو« ، »رضوان« ، »هشت بهشت« و بهشت نیز حاکی 
از مذهبی بودن علت ساخت آنهاست .

2. ایجاد باغ به عنوان مکانی جهت تفریح و تفرج
ساخت محلی سرسبز و با نهرهای روان و درختان زیبا جهت آسایش و 
پناه بردن در دامن طبیعت یکی از مهم ترین اهداف استقرار باغ هاست . 

نام این باغ ها را می توان باغ های فرح بخش نامید. 
در میان نوشته ها بیشتر به باغ ها و کاخ هایی اشاره می شود که جهت 
تفریح متمولین و شاهان و برگزاری مراسم مختلف آنها بوده است . 
طبق گزارش ها و اطالعاتی که در دست است شاه عباس در فواصل 
دو فرسنگ به ساختن یک سرای کوچک مبادرت می ورزید تا هنگام 
مسافرت در کرانه بحر خزر جایگاهی برای استراحت و تناول طعام و 
تنقالت داشته باشد . شش باغ از باغ های شاه عباس در این منطقه هنوز 
باقی است )نعیما، 1385: 256( . بنابراین در اکثر مواقع باغ ها به عنوان 
رویکردی  زیر ضمن  در  که  بوده  و سالطین  اشراف  خاص  فضایی 
شد . خواهد  پرداخته  آنها  انواع  و  استقرار  مختلف  به علل   تاریخی 
تفریحی  باغ های  مهم ترین  تاریخ  در طول   : تابستانی  باغ های   -
باغ هایی هستند که در فصول گرم در کوهستان و یا مکان های خوش 
آب و هوای خارج از شهرها ساخته شده و معمواًل متمولین در آنها به 
تفریح و تفرج می پرداختند . بنابراین دستور ساخت اینگونه باغ ها بی شک 

به علت لذت بردن از هوای خنک و فضای دلپذیر باغ بوده است .
- باغ های شکار :  یکی دیگر از دالیل تولید باغ های تفریحی سلطنتی 
در نقاط خاص از شهر را می توان باغ های شکار دانست که دستور ساخت 
آنها از روزگاران کهن در میان شاهان رواج داشته است14. در اینجا این 
اغلب  که  سلطنتی  شکارگاه های  چگونه  که  می شود  مطرح  سؤال 
بیشه های وسیعی بوده است در تقسیم بندی باغ های منظم رسمی ایران 
قرار خواهند گرفت ؟ در جواب ، این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که با 
عطف به عالقه سالطین و همراهان به امر شکار به عنوان یک تفریح 
لذت بخش معمواًل جهت امنیت و اقامت کوتاه مدت ، باغ هایی مفرح و 
زیبا با کوشک و دیگر اماکن تفریحیـ  خدماتی در کنار این شکارگاه ها 

طراحی و در فصل شکار مورد استفاده قرار می گرفته است15. 

در  ایران«  »هنر  کتاب  در  فرانسوی  باستان شناس  گدار«16  »آندره 
مورد باغ های قصر شیرین آنها را بالغ بر 120 هکتار ذکر نموده که 
است .  داشته  وجود  آن  در  شاهان  شکار  حیوانات جهت  نایاب ترین 
همچنین در میان باغ های اطراف طاق بستان باغ شکاری را نام می برد 
است  داشته  وجود  محصور  به صورت  هکتار  مساحت شش  با  که 
 )Godard, 1962 : 230( . بنابراین شکار نیز به عنوان عملی تفریحی 
این گونه  اسالمی  نمونه های  می شود .  اضافه  باغ ها  استقرار  علل  به 
باغ ها نیز وجود دارد . باغ دوشان تپه در حومه تهران چنین توصیف 
شده است  )ویلبر ، 1348: 200( . حتی در دوران مدرن در عهد پهلوی 

نیز این سنت تداوم داشته است.
پاره ای  از مواهب طبیعی در  در کنار لذت  - باغ های لذت خاص : 
اوقات سالطین لذت جو دستور به ایجاد باغ های نموده اند که در کنار 
سوگولی ها بتوانند از این فضاهای خلوت استفاده نمایند . در زمان صفوی 
بسیاری از کاخ ها جهت مجالس شب نشینی و تفریح سالطین ساخته 
پرده های  1628م.  در  انگلیسی  هوبرت«17  »توماس  است .  می شده 
نقاشی این کاخ ها در اصفهان و همچنین در کاخ های شمال ایران را 
پر از نقاشی هایی از شاه و زنان صیغه ای توصیف می کند که مملو از 
حرکات شهوانی هستند . مهم ترین آن کاخ جهان نمای بهشهر است 
که بسیار دقیق توصیف شده است )همان : 154( . شاید بتوان چنین 
باغ هایی را باغ ـ خلوت یا باغ ـ عیش نامید . که تفاوت آنها با بخش 
حرم باغ های معمولی در عملکرد آنها قلمداد می شود18. در دوره قاجار، 
باغ »نگارستان« و همچنین باغ »عشرت آباد« با یک خوابگاه و 17 
ساختمان کوچک مخصوص سوگولی های دربار طراحی شده بود19. 
بنابراین یکی دیگر از دالیل چرایی ایجاد برخی باغ ها، عیش و نوش 
و مجالس لهو و لعب قلمداد می شود که همیشه برای سالطین ناالیق 

و اشراف مورد توجه بوده است.

3. علل سیاسی – حکومتی ایجاد باغ های تاریخی
می توان انگیزه کارفرمایان جهت نشان دادن ثروت ، قدرت و عظمت 
حکومت را از دالیل دیگر بر شمرد . در کتاب باغ ایرانی چنین آمده 
است : »پادشاهان هخامنشی پس از فتح اقدام به ساخت باغ های 
بهشتی نمودند که هم برای خوشگذرانی بود و همچنین نشانی به 
بنابراین   . )36  :  1383 همکاران،  و  )خوانساری  حکومت «  قدرت 
»غزاله  خانم  است .  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  حکومتی  علل 
برخی  »در   : می کند  بیان  چنین  را  باغ  ایجاد  علت  نیز  روحانی« 
شده  زیبا  باغ های  احداث  باعث  گیاه  و  گل  به  عالقه  تمدن ها  از 
است ، اما گاهی اوقات نیز عده ای برای نشان دادن ثروت و قدرت به 
ساخت باغ ها اقدام می نمایند«  )روحانی ، 1365: 50( . در  دوران های 
مختلف این خصوصیت برای ایجاد باغ های تاریخی بسیار پر اهمیت 
بوده است .  همچنین شاهچراغی از باغی به نام باغ »پیروزی« در غزنه 
و در زمان سلطان »محمود غزنوی« نام می برد که نحوه نامگذاری آن 
 می تواند علل حکومتیـ  سیاسی داشته باشد )شاهچراغی، 1388 : 52(.
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 یکی از سنت های مهم معماری غزنویان ساخت مناره ها و ابنیه یادمانی 
پس از پیروزی ها بوده است. از دوران های مهم ایجاد چنین باغ هایی جهت 
نمایش شکوه و ابهت شاهان، تیموریان و صفویان است . اکثر باغ های 
تیمور که سمرقند را احاطه کرده بودند نام شهرهای اسالمی از قبیل 
»قاهره« ، »دمشق« ، »بغداد« ، »سلطانیه«  را داشتند که نشان دهنده میل 

تیمور از تسلط به کلیه مناطق تحت سلطه است20.
بنابراین می شود نتیجه  گرفت عامل قدرت می تواند در ایجاد باغ های 
تیمور مؤثر باشد . »حیدر نتاج« در خصوص باغ های سمرقند می نویسد: 
اشراف  و  مصنوعی  تپه  روی  بر  باغ  مرکزی  کوشک  در  »نشستن 
ایجاد  بیشتر  تیمور  در  را  تسلط  و  برتری  احساس  طرف  چهار  به 
الگوی  گونه ها  بقیه  از  بیش  ایرانی  باغ های  از  این گونه  لذا  می کرد . 
 .)130  :1388 )حیدرنتاج،  است«  بوده  سمرقند  در  تیموری   باغ های 
دستور ساخت چنین کاخ هایی حتی در دیگر نقاط و به خصوص در مرزهای 
زمینی و آبی در کناره دریای خزر در دستور کار شاهان صفوی قرار دارد .  
»امراله صفری« می نویسد : » دلیل توجه فرمانروایان صفوی به بهشهر 
موقعیت این شهر در رابطه با هجوم اقوام مهاجر اوزبک و شگسار بوده 

است« )صفری ، 1365: 35( .
 بنابراین یکی از علل دستور ساخت توسط شاه عباس اول به منظور 
برقراری قدرت و سلطه کامل بر این خطه بوده و فرمان ساخت این باغ ها 
را صادر کرده است تا ضمن تفریح و تفرج به شکوه و اقتدار حکومت 
خود  که  حفظ حکومت  علت  در نتیجه  ببخشد .  بیشتری  قدرت  خود 
علتی سیاسی است نیز اضافه خواهد شد . »سیدمحمدتقی مصطفوی« 
در خصوص باغ چهلستون ضمن توصیف آن می نویسد که شاه عباس 
ثانی در سال 1057 هجری ، ایوان بزرگی را در جانب شرقی اضافه نمود 

و با توجه به اشعار کتیبه پیشانی ایوان معلوم می شود که آن جالل و 
شکوه بیشتر به این باغ و کاخ بخشیده است )مصطفوی ، 1365: 25( . 
باز هم یکی دیگر از علل مهم ایجاد باغ برای نشان دادن شکوه و ابهت 
سلطنت مشخص می شود . صبای کاشانی21 در قصیده »ای باغی« 
که در تهران برای فتحعلیشاه بنا کردند و نام افسانه ای ارم را بر آن 
اطالق نمودند را توصیف می نماید . همه ابیات نشان دهنده این مطلب 
است که جلب رضا مندی پادشاهان و ایجاد شکوه و عظمت در باغ ها 

تا چه اندازه در این اشعار مورد توجه قرار گرفته است : 
 نام آن باغ ارم کرد شهنشاه جهان  

                                              گرچه باغ ارم آمد بفزون از آن کم

تحلیل نتایج بررسی لزوم ایجاد باغ ایرانی
با توجه به مطالعات انجام شده و با دقت بیشتر می توان نتیجه گیری کرد 
که در بسیاری از موارد، ذکر یک دلیل برای توجیه علل پیدایش یک باغ 
تاریخی کافی بنظر نمی رسد . گرچه روحیه سالطین و دست نشاندگان آنها 
به عنوان ویژگی مهم هر دوره همیشه همچون فرهنگ غالب آن زمان 
پشتوانه تولید اثر هنری و همچنین ایجاد باغ های رسمی ایران بوده؛ اما ذکر 
این نکته ضروری است که در اکثریت این نمونه ها و بخصوص نمونه های 
شاخص، عوامل عمومی و مشترک همچون علل اقتصادی و ایجاد مناظر 
زیبا و دلنشین با دیگر علل تواماً باعث بوجود آمدن این باغ ها بوده اند . 
در پاره ای از مواقع بعضی از دالیل از جمله تفریح و تفرج و یا پیروی از 
اعتقادات مذهبی برای بوجود آمدن بهشت های زمینی عامل اصلی تلقی 
 می شوند ولی باغ های مهم این خطه اکثراً بنابر دالیل سیاسیـ  حکومتی
 بوجود آمده اند . جدول 1 به تفکیک مصادیق مختلف این علل را بازگو 

خواهد کرد.

  دوره زماني  نام باغ ها  مصاديق  داليل اصلي  گيريعوامل شكل

عوامل مشترك و عمومي در 
  گيري باغ هاشكل

  صفوي  باغ زرشك –باغ توت   ها (بوستان)ميوه ـ باغ   مثمر بودن باغ

ايجاد فضاهاي زيبا با تكيه 
  هنر باغباني

  داريوش» گاتاداس«باغ   ها (بوستان)گل ـباغ 
  »بابر«باغ وفا 

  هخامنشي
  گوركاني

  گوركاني  »بابر«باغ وفا   هاي باغبانيباغ
  صفوي  باغ هاي دوره شاه عباسي  هاي داروييباغ

  »كوروش«باغ سارد   باغ ـ منظم
  »بابر«باغ كالن 

  هخامنشي
  گوركاني

  گيري باغ هاعوامل خاص شكل

  مزارها ـباغ   داليل مذهبي
  باغ شاه نعمت اله ولي

  نيشابورباغ قدمگاه 
  باغ مصلي نائين

  صفوي
  صفوي
  قاجار

  صفوي  باغ جنت ـ رضوان  باغ ـ مذهب

  دليل تفريح و تفرج

  قاجار  شاهزاده ماهان  تفريحي ـباغ هاي تابستاني 

  قاجار  سعدآباد ـكامرانيه  ـصاحبقرانيه   حكومتي ـباغ هاي فصلي 
  پهلوي

  بستانباغ هاي قصر شيرين ـ طاق  هاي شكارباغ
  باغ دوشان تپه (تهران)

  ساساني
  قاجار

  هاي لذت خاصباغ
  باغ بلبل ـباغ هشت بهشت 
  نماي بهشهرباغ عمارت جهان
  دولت نگارستانباغ عمارت تاج

  آبادباغ عشرت

  صفوي
  صفوي
  قاجار
  قاجار

  علل سياسي ـ حكومتي

  هاي حكومتيميدان ـباغ 
  باغ اندروني عالي قاپو

  شمس االماره باغ اندروني گلستان جهت
  نماي قزوينباغ عمارت جهان

  صفوي
  قاجار
  

  صفوي
  قاجار  طبس  هاي سكونتگاهي ـ حكومتيباغ

  هاي قدرتكاخ ـباغ 
  تيمور ـهاي بغداد ـ قاهره كاخ

  چهلستون-كاخ هاي هشت بهشت
  كاخ ارم فتحعليشاه

  تيموري
  صفوي
  قاجار

  هاي چهار باغباغ –انگور  –توت   باغ هاي مردمي
  باغ ملي ميدان عشق

  صفوي
  صفوي
  قاجار

 

جدول1. علل پیدایش باغ 
های تاریخی ایران مأخذ : 

نگارندگان.



لزوم ایجاد باغ ایرانی
25حشمت اله متدین- رضا متدین

قبایل آریایی پس از ورود به سرزمین دشوار پارس، جهت ایجاد و قوام 
تمدن نوپای خود، توان تغییر بر روی کالن اقلیم را نیافتند. قدرت یابی 
حکومت های مقتدر، بدون توجه به ایجاد باغ های حیات بخش به عنوان 
با  به نوعی  بنا بر این  ایرانی  باغ  ایجاد  نبود.  امکان پذیر  خرده اقلیم ها 
سرنوشت شهر ها و شهر های اولیه در هم تنیده شده است. این نکته 
وابسته ساخته است.  به یکدیگر  را  ایرانی  باغ و تمدن  شکل گیری 
با  و  مهم  پادشاهان  اندیشه  توسط  تاریخی  مهم  باغ های  اکثریت 
کوروش  باغ های  زمانی  اگر  گرفته اند .  شکل  متفاوت  منظورهای 
موبدان  دست  به  مذهبی  و  شکوهمند  ساختارهای  در  داریوش  و 
نگهداری می شد اندیشه ایجاد باغ عللی مذهبی ـ حکومتی را دنبال 
می کرد . تیمور جنگجو گرچه از علم باغ آرایی بی اطالع بود اما ایجاد 
باغ های پر شکوه و عظیم را جهت اهداف سیاسی و ابهت بخشیدن 
به تاج و تخت خود مفید می دانست . بابر گورکانی در کابل و هند 
آنچنان به باغ هایش عشق می ورزید که لطافت و زیبایی باغ هایش 
شهره عام و خاص شد . صفویان گرچه در ابتدا سنت باغ های با شکوه 
را دنبال کردند تا روحیه شیعیـ  ایرانی را در جهان بازگو نمایند ، اما به 
مرور که ناالیقی بر تخت صفویان غلبه کرد ، باغ ها نیز به محلی برای 
خوشگذارنی مبدل شدند . سنتی که در نزد شاهان ناالیق قاجار نیز 
دنبال  شد. آنها باغ ها را به خلوت کشیدند تا در دور دست ها محلی برای 
عیش خویش بیایند . باغ ها این چنین سمبل تفکر سالطین هر دوره 

نتیجه گیری 

هستند . گر چه اکثراً دلیلی خاص علت وجودی این نمونه هاست؛ ولی 
در بسیاری اوقات دالیل عدیده تواماً باعث ایجاد باغ های تاریخی ایران 

بوده اند.
بدون عشق ،  بهشتی  باغ های  ایجاد  در  مذهبی هخامنشیان  اراده   •
دقت و نظارت دقیق کوروش و داریوش بر ایجاد حداکثر زیبایی بوجود 
نمی آمدند. شاهان ساسانی گرچه ساخت باغ های مذهبی را در دستور کار 
دارند اما فراوانی باغ های لذت و تفریح و شکار را از کمرنگ شدن نقش 

و یا التقاط این دو دیدگاه حکایت می کند .
• در کنار عظمت گرایی ایلخان ها و تیموریان در ایجاد با غ های با شکوه، 
لذت و تفریح نیز در باغـ  چادرهای این دوره باغ های پر شکوه پایتخت ها 

را رقم زده است .
• بازگشت روحیه ملیـ  مذهبی با شهامت و جرأت مردمی باغ های دوران 

صفوی این دوره را به عصر طالیی باغ های ایرانی مبدل ساخته است .
• باغ های مابعد صفوی روحیه ای حکومتیـ  تفریحی دارند اما در دوره 

قاجار باغ های خلوت و لذت سمبل باغ ها هستند.
باغات هر عصری این چنین از دوره خود سخن می گویند . آنها نشان دهنده 
روحیه حاکم بر حکومت ها و آینه زمان خویش هستند . برخی آرام ، لطیف 
و عارفانه ، برخی عظیم و مقتدر و بعضی لطیف و شاعرانه و شاید پاره ای 

ترسو و غریب. 

پی نوشت 

*.  این نوشتار بازنویسی مقاله »علل پیدایش باغ های تاریخی ایران«  است که در مجله باغ نظر )شماره 15، زمستان 1389( به چاپ رسیده است.  
 C.Chardin .1

 Clavijo .2 
E.Flandin .3 

 P.Coste .4
 T.Hebert .5 
 D.Wilber .6 

 7.  در این اقلیم یکی از اهداف مهم ایجاد سایه و تولید خنکی است . »ویلبر« می نویسد : »آب و درخت و گل و سبزه که از اجزاء تشکیل دهنده یک باغ است از دیرباز مورد توجه 
ایرانیان بوده و علت آن هوای گرم و خشک این کشور است . برخالف اروپاییان که درختان را هرس می کنند و به جای آن گل و گیاه می کارند ایرانیان قدیم کوشش می کردند باغ هایی 

.)Wilber, 1969: 10( »  ایجاد نمایند با درختان فراوان و هر قدر درختان کهن تر و تنومندتر و سایه افکن تر بوده صاحبان آن بیشتر به خود می بالیدند
8. عادل فرهنگی انگیزه ساخت پاره ای از انواع باغ ها را از هم کنش انسان با طبیعت محیطی می داند که به منظور پاسخگویی به نیازها و ارتقای سطح زندگی در رقابت با جوامع 

پیرامونی صورت می پذیرد و خاستگاه آن اقتصاد ، دانش و فن آوری است )فرهنگی ، 1383: 14(.
9. ویلبر در خصوص توجه ایرانیان به ایجاد باغ و پرورش گل و ریاحین می نویسد : »از قرن ها پیش تا کنون بیشتر لغات و اصطالحات فارسی با کلماتی که ریشه عربی دارد آمیخته 
.)Wilber, 1969: 24( »گردیده ولی اغلب اصطالحاتی که مربوط به گل و گیاه و پرورش گل است فارسی سره است . بیشتر ایرانیان می توانند خود را گلباز یعنی دوستدار گل بدانند
10. باغ های شفا بخش در مصر باستان برای فرار از شرایط نامساعد محیطی وجود داشته اند . در اروپا صومعه نشین ها برای اولین بار باغ های شفابخش را برای تولید گیاهان دارویی 

ایجاد کردند. ولی ایده اصلی باغ های شفابخش از دهه 90 میالدی جان گرفت )نیکبخت، 1383: 7 (.
 R. Pechere.11

 Van Zuylen.12 
 13. نک. به کامروا، 1374 و دیبا و انصاری، 1381. 

14. در خصوص قدمت استفاده از باغ شکارها در منطقه بین النهرین و ایران، خانم زویلن اعتقاد دارد که قدیمترین آنها را سارگن در خارج از شهر بعنوان پارکی بزرگ ساخته و در 
آن حیوانات زیادی رها نموده است )Van Zuylen, 1996: 15(. معمواًل باغ های شکار یا در نزدیکی شکارگاه های بزرگ طبیعت احداث و در مواقعی سلطان و همراهان از کاخی که 
در نزدیکی آن ساخته می شد بیرون رفته و به شکار می پرداخته اند . و یا اینکه در خصوص بعضی از نمونه ها پارک های بزرگ محصور به همراه ساختمان های مجهز ساخته و حیوانات 

را در آنها رها می نموده اند ، که نمونه ذکر شده در دوره سارگن از این گونه است.
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