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Abstract 

In the wide territory of Iran, there are gardens that 
are considered as valuable examples, from the point 
of view of art and architecture and popularized 
Iranian landscape design in other countries and 
especially in Islamic ones. Many books and papers 
were written about these gardens but not much talk 
about the reasons of appearance of the gardens that 
were mostly in hot and dry continents. Was the only 
purpose of design of these beautiful gardens, just a 
shelter from the heat? Are gardens, symbol of 
thoughts of their period? What were the reasons to 
build these masterpieces of landscape architecture? 

We can say that governor’s thoughts in different 
time periods strongly influenced every aspect of 
architecture, including garden design. Elements 
such as religion, recreation, government and politics 
were the main causes of these designs. 
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  چكيده
يي وجود دارند كه از نقطه نظر هنر و ها باغدر سرزمين پهناور ايران 

سازي غ ي با ارزشي تلقي شده و باعث ترويج هنر باها نمونهمعماري 
. اند شدهي اسالمي ها نيسرزم به خصوصو  ها نيسرزمايراني در ديگر 

و توصيفاتي  ها نوشتهي رسمي ايران ها باغبسياري از كتب در خصوص 
الي كتب و مقاالت ارايه شده  اما در البه. اند آوردهرشته تحرير دررا به 

كه اغلب در اقليم گرم و خشك  ها باغيي پديد آمدن اين چراكمتر به 
ي ها باغآيا تنها دليل ساخت اين . آمده، توجه شده است به وجودايران 

فرسا بوده و يا اينكه بايد به دنبال داليل  زيبا، گريز از گرماي طاقت
ي تاريخي ايران ها باغسؤال اصلي اين تحقيق علل ايجاد . ديگري بود

علل  ها باغسمبل تفكر دوران خويشند؟ آيا دستور ايجاد  ها باغآيا . است
از طريق  ها نمونهبندي علل پيدايش اين  متفاوت دارد؟ سعي در دسته
يد ضمن پيدا نمودن نقاط كور موجوديت، كنكاش در متون قديم و جد

سازي اين خطه  غگامي هرچند كوچك جهت شناخت سير تحول هنر با
با مطالعه انجام شده بايسـتي اذعان نمود كه همواره روحيه . باشد يم

 ريتأثانديشه دوران  به عنوان ها باغسالطـين و امرا در ايجـاد اين 
عللي  ها باغدهنده  عوامل شكل اما در ميان مجموعه. بسزائي داشته است

از علل  توان يمزيبا را  اندازهاي داشتن و ايجاد چشم همچون ثمره
 در. ي تاريخي دانستها باغعمومي و بعضاً مشترك در بسياري از 

 كه به تبع ساليق هر دوره بعضي مواقع دليل اصلي ايجاد باغ حالي
 –سياسي عاملي مذهبي، گاهي تفريحي و در بسياري مواقع علتي 

 .حكومتي داشته است
  

 واژگان كليدي  
ي                     ها باغي قدرت، ها باغي مذهبي، ها باغي ايراني، ها باغ

  .بخش فرحي ها باغي تزئيني، ها باغي حكومتي، ها باغتفرجگاهي، 
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  مقدمه 
به ناچار از يك طرف به منابع نوشتاري  ها باغجهت شناخت اين . اند رفتهپر ماجرا از بين  يها سالبل دوره صفوي در طول ماق يها باغ

سازي اكثر مورخين به غتا قبل از دوران معاصر و تحليل محققان هنر با. گردد يمشناسي تكيه  نرجوع و از ديگر سو به شواهد باستا
جهت مشخص نمودن ساختار . چندان خبري نيست ها نوشتهالي  هتحليلي در الب يها نوشتهده و از اكتفا نمو ها باغتوصيف ساده 

ماقبل خود نيز  يها باغاز دوران صفوي تكيه نمود كه حاوي خصوصيات مشترك  مانده يباق يها باغگيري باغ ايراني بايد به  شكل
در  ها باغموجود موجب شناخت تغييرات احتمالي در ساختار اين  يها هنمونمورخين و مقايسه آنها با  يها نوشتهاز طرفي . باشند يم

نظر دارد جستجوي خود را به  ها باغگيري اين  كه اين مقاله به داليل شكل يياما از آنجا. دوره قاجار خواهد بود به خصوصبعد و  يها دوره
 را  آناكثر متون در خصوص باغ ايراني علت ايجاد . ص نمايدستورهاي ايجاد باغ را مشخمتون مختلف معطوف نموده تا علل عالقه و يا د

الي نوشته  ه، داليل ديگري نيز وجود دارد كه در البغير از اين علت بديهيكه به  رسد يم به نظراما . اند دانستهگريز از گرماي طاقت فرسا 
 يا كتابخانهمختصر شده تا روش تحقيق  يا اشارهصوص تحقيق و سابقه مطالعه در اين خ يشناس كتابلذا در ابتدا به . جستجو خواهد شد

  .اه رسيدن به هدف مقاله مشخص گرددر ينتر مهم به عنوان

  تاريخچه تحقيق
  : ذيل تقسيم نمود يها گروهمطالب پيرامون باغ ايراني را شايد بتوان به 

معروف  يها باغتاريخي ايران كه در خصوص  توصيفي مستشرقين و مورخين در خصوص شهرها و اماكن –تاريخي  يها نوشتهكتب و . 1
از شهرت بيشتري  5و هوبرت 4، پاسكال كوست3، فالندن2، كالويخو1از اين ميان افرادي چون شاردن. ها توضيحاتي وجود دارددر آن

ن شعرا نيز توصيف باغ در ديوا. هايي دارند نوشته ها باغهمچنين افرادي چون مافروخي در محاسن اصفهان پيرامون اين . برخوردار هستند
  .جستجو نمود توان يم را  آنمختلف  يها گونهايراني و 

ه برخي از آنها آخر مقاله ب يشناس كتابسازي جهان كه به زبان التين نوشته شده و در  غي در خصوص تاريخ هنر باهاي و نوشته ها كتاب. 2
  .اند شدهاسالمي اشاره  يها باغ از اين كتب به باغ ايراني و يا ييها فصلدر . اشاره گرديده است

كتاب  المثل يفو ترتيب آنها اشاره دارد كه  ها باغي كه به خواص و طريقه كاشت گياهي، گياهان داروي يها گونهويژه  يها كتاب. 3
كشاورزي ايران  الزراعه از ابونصر هروي به همت محمد شيري از انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسيده است همچنين كتاب تاريخ ارشاد

  .ه كشاورزي كهن ايران پرداخته استاز تقي بهرامي از همين انتشارات ب) 1330(
و  ها باغ يها گونه هاي يبررسمتخصصين ايراني و غير ايراني در خصوص  يها نوشتهمورد استفاده در قرن اخير  يها كتاب ينتر مهم. 4

بسيار كامل به تمامي  6ايران از دونالد ويلبر يها باغبرخي همچون كتاب . گردند يمكه به دو گروه تقسيم . باشد يمهمچنين ساختار آنها 
، به فين كاشان) 1375(سين فرخ يار از اين ميان ح. اند كردهشهري ويژه توجه  يها باغنظر دارد و بعضي ديگر به باغي خاص و يا  ها باغ

  .اند نمودهاشـاره ... شيراز  يها باغبه ) 1365(به باغ طبس و عليرضا آريانپور ) 1369(دوسـت  يعـقوب دانش
از . باشند يمي از دوستداران خصوصيات باغ ايراني وجود دارد كه حاوي مطالب بسيار مفيد هاي از منابع فوق مقاالت و دست نوشته يربه غ

اري و شهرسازي ايران قابل توجه بيشتر در كتاب معم "ابوالقاسمي"و مقاله مرحوم ) 1372(در مجله آبادي  "پيرنيا"آن جمله مقاله مرحوم 
  .باشند يم

  طرح مسئله و روش مطالعه
رسمي ايران تكيه نشده  يها باغمشخص به علل ايجاد  به طورجز داليل بديهي اقليمي و تفريحي در هيچ كدام از منابع مورد مطالعه ه ب

 .مهم اين خطه هويدا خواهد نمود يها باغايجاد  دستورالعملت الي متون تاريخي اين داليل را جهه بنابراين كنكاشي دشوار در الب. است
. يبا و منظم ايران وجود داشته استز يها باغمهم ديگري نيز در دستور ساخت  يها علتعقيده بر آن است كه به غير از داليل محيطي 

  .باشد يمكالبدي به باغ ايراني  –شناسي و يا ديدگاه ساختاري  ، جستجوي تاريخي و عاري از گونهبنابراين روش اصلي تحقيق
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، زماني سازد يمنامه نقطه كور علت وجودي را هويدا  ، گاهي وقفنمايد يماز موارد نامي از يك باغ علت وجودي را مشخص  يا پارهدر 
، والي و انسلط يها نوشته ويژه باغ هويت اصلي را آشكار و شايد دست يها بخش، همچنين كاركرد و عملكرد شعري در مدح باني آن

به همين سبب در اين نوشتار كمتر برخوردي جدلي با نظر نويسـندگان و . دارد يميري آن از اهداف ساخت آن پرده برگان قرارحتي مك
  .باشد يم ها باغبندي اهـداف ايجاد  آمده و روند مقاله در پي دسـته به وجودمحققين هنر باغسـازي 

  ايراني  يها باغهدف و انگيزه ايجاد 
، لذت و تفريح مورد جهت آسايشمكاني خنك و آرام  به عنوانسرسبز و خرم هميشه  يها باغدر اقليم گرم و خشك سرزمين ايران وجود 

ايراني چند  يها باغولي عالوه بر اينها داليل ايجاد . سازد يم، زمين و منظر مناسب امكان ايجاد باغ را مهيا وجود آب. 7توجه بوده است
سازي محيط عوامل مشترك در ادي و عالقه به كشت و زرع و زيبامهم بوده كه برخي عوامل از جمله علل اقتصعامل اساسي و 

، حكومتي و تفريحي مذهبي، سياسي يها علتكه اهم آنها  شوند يمو برخي ديگر از موارد ويژه و اصلي شمرده  ها باغگيري  شكل
را درون و بيرون شهرهاي كوير مركزي ايران  ييها باغ، دي و موقعيت شهرها، كالبميه عوامل با توجه به شرايط اقلياين مجموع. باشند يم

ولي از جهت الگوي  اند گرفتهشكل ) معتدل و مرطوب(بهشهر اگر چه در اقليمي ديگر  يها نمونهچون  ييها باغ. آورده است به وجود
بنابراين در اين مقاله در ابتدا علل مشترك و . ستندشبيه ه شهرهاي حاشيه كوير مركزي ايران يها باغگيري به  ساختاري و علت شكل

  .مختلف انجام خواهد شد يها گونهبندي  گيري دسته گيري مورد تحليل و سپس در جدول نتيجه اصلي شكل يها علتسپس 

  گيري باغ عوامل مشترك و عمومي در شكل .الف 
  مثمر بودن باغ .1 .الف

دو گونه باغ يعني باغ  يگذار نام. بوده است ها باغيكي از اهداف مهم ساخت  به عنوانباز دير ي ازايجاد باغ به عنوان يك واحد اقتصاد
كشاورزي را  يها باغشايد بتوان نام ديگري همچون . باشد يممثمر  يها باغتفريح و تفرج و باغ ميوه نتيجه چنين طرز فكر براي پيدايش 

رسمي داخلي و خارج شهر هميشه از ارزش خاصي نزد مردم ايران سرزمين  يها باغدر كنار  ها غبا گونه ينا. اطالق نمود ها باغ گونه ينابه 
رسمي و منظم  يها باغميوه در گروه  يها باغمثمر و يا  يها باغكه با توجه به اينكه اكثر  آيد يمال پيش ؤدر اينجا اين س 8.اند برخوردار بوده

رسمي  يها باغدر اين نوشتار چيست؟ در جواب بايستي مطرح كرد كه در ميان  ها باغ گونه ينا، علت مطرح شدن گيرند ينمايران قرار 
دوره  به خصوصمختلف و  يها دورهدر . باشند يم، مفيد نيز رسمي بودنوجود دارند كه اسم ميوه را دارند كه در كنار انتظام و  ييها باغ

  . باشد مي مثمر اين دوران يها باغجود مويد و... ، انار چون توت ييها باغصفوي و قاجار اسامي 
تاريخي مشهد نام برده و اطالعات بسيار  يها باغشاه از  داري متعلق به دوره ناصرالدين ين ملكدر تحقيقي پيرامون اسناد آي "هما ناطق"

اول حاصل باغ ": ده ، درباره فروش محصوالت باغ چنين نوشته شدر بخشي از اين سند. نمايد يممفيدي درباره چندين باغ مطرح 
) آخ كوكش(يك مداخل باغ چغاله و گوجه سبز فروشي است كه خراساني ... بيدمشك است كه بايد هر روز آفتاب نخورده چيده شود 

توت هر  يها برگ... انشاله تعالي بفروشند و تنخواه بياورند . قدر و منزله بازاري دارند ببرند بايد مواظبت نمايند در وقتي نوبرانه و نامند يم
، هشت ده مثقال تخم ابريشم در كاله فرنگي باغ ساالريه به عمل بياورند و برگ پشت ديوار باغ را خيابان، اوالً هفت يها درختدو باغ و 

   ].1385 – 79، ناطق[ "!را بالتمام باين مصرف برسانند
بنابراين دقت در كاشت، داشت و . باشد يميد نظر ما رسمي اين دوران بوده و مو يها باغدهنده اهميت اقتصاد در  مطالب فوق نشان
اصوالً زندگي  .تاريخي قلمداد خواهد شد يها باغآمدن  به وجوديكي از علل مهم  به عنوانتاريخي نيز  يها باغ، حتي در برداشت محصول

عناصر زنده باغ هميشه مورد توجه و نظر  انبه عنودرون آنها وابسته بوده و درختان و گياهان  يها يرستنبه زندگي و حيات  ها باغو حياط 
. باشند يمتاريخي وجه سازمان يافته گياهان و درختان است كه مفاهيم ارزشي را در خود دارا  يها باغحضور حيات زنده در . باشند يم

دارد اين مسئله را بار معنايي كه در بر ه نام باغ وچرا كه تنها توجه ب. تاريخي وجود ندارد يها باغنيازي به اصرار بر اهميت گياهان مثمر در 
، زيست محيطي و منظري باغ اكولوژيكي يها يژگيوباعث شده تا در كنار توجه به  ها باغ گونه نيا، اما مفيد بودن كند يمكامالً گوشزد 

  . ميينماايراني را جهت دارا بودن ثمره معيشتي نيز بسيار ممتاز تلقي 
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متعدد باغ ايراني را در راستاي هدف واالي معماري ايراني  يها وهيمي و ش خود كاشت انواع گياهان دارويارزدر مقاله با  "كريم پيرنيا"
ميوه درختان مثمر غذاي گوارا و مناسب اقليم خاص باغ  ].25:  1372، پيرنيا[ داند يممبني بر يكي شدن سودمندي و زيبايي در باغ ايراني 

دليل ايجاد  تواند يمبودن ؤال كه آيا مثمربنابراين در جواب اين س. ايراني هستند يها باغي و عطر و رنگ گل و رياحين مكمل زيباي
  .رديگ يممختلف اهميت اقتصادي باغ در كنار ايجاد فضاهاي دلپسند و زيبا مورد قبول قرار  يها نوشتهتاريخي باشد، بنا به  يها باغ
  ايجاد فضاهاي زيبا با تكيه بر هنر باغباني .2 .الف

 توان يم ريپذ دلرا بدون شك در عالقه ايرانيان به كشت و زرع و ايجاد فضاهاي  ها باغگيري  يكي ديگر از عوامل مشترك در شكل
جهت ايجاد تنوع ديد و لذت . باشد يم ها دلديدن باغ نزد مردم اين خطه غذاي روح است و ديدن سبزه و گل باعث آرامش . جستجو نمود

ساعدلو در مقاله خود به دو كتاب پر . اند نمودهدست اقدام به توجه بيش از حد به علم باغباني  چيره يها باغبانزيبا بردن از مناظر بديع و 
كه جزئيات فراوان تفاوت در كاشت انواع درختان مثمر و تركيب گل و گياه و رياحين را  كند يماالرزاق اشاره  الزارعه و مفاتيح ارزش ارشاد

آورندگان ؤيد ميل اكثر پديدمشاهده نمود كه همگي م توان يمموارد مختلفي را  ها نوشتهالي  هدر الب ].43:  1383،ولساعد[ دهد يمتوضيح 
در اين ميان شايد بتوان اين ميل را در . باشد يممختلف گياهان  يها گونهرسمي به ايجاد حداكثر زيبايي با تكيه بر كاشت  يها باغ

  :ذيل تقسيم نمود  يها گروه

  نزد سالطين ييآرا القه به گل و گلع. 1
: در كتاب باغ ايراني آمده است . باغباني آنها اشاره شده است يها جنبهو  ها باغدر كتب تاريخي به ميل و توجه سالطين در ايجاد 

كشت و زرع را در گواه است كه شما توجهتان به . سياي صغير را چنين بيان كرده استداريوش اول باغ فرمانرواي مطلق گاتاداس در آ"
، پشتكار ديا كردهنشاء  ديرو يمكه درختان آسياي صغير را كه در آن سوي فرات  يياز آنجا. ديا كردهزميني كه متعلق به من است معطوف 

   ].42 : 1383 ،ياوري[ "و بدين منظور از الطاف پادشاهي برخوردار خواهيد شد كنم يمشما را در اين زمينه ستايش 
در بسياري از  9.اند آورده به وجودزيبايي را  يها باغكاري و پرورش گياهان عشق داشته و بدين منظور  كه به گل اند بوده يشمار يبافراد 

. ورد و هم بينندگان را مسحور سازدآرا به وجد در ها باغبانبوده تا هم  ريپذ دلآوردن مناظر زيبا و  به وجودمواقع ايجاد باغ جهت 
 شخصاًكوروش خود ": سدينو يمشاهچراغي  .به همين منظور نوشته شده است ييآرا ظم و نثر در وصوف آداب گلمختلفي به ن يها كتاب

دليل بعضي  نيبه هم. است كاشته يم، و برخي از درختان و گياهان را نيز خودش كرده يمرا تعيين  شيها باغمحل كاشت درخت در 
در دوران اسالمي عالقه بابر، از سالطين گوركاني  ].109:1388شاهچراغي، [ "اند دهكراولين باغبان معرفي  به عنوانمحققين كوروش را 
و  ريپذ دلرا امري  دهد يم، كشف نوعي الله را كه بوي گل سرخ دهنده اين امر است، بابرشاه نشان ها گل به خصوصبه كاشت گياهان و 

عالقه به ساخت خيابان و كاشتن درخت و  يا اندازهشاه عباس به  ":  سدينو يمشاهچراغي ]. 29: 1348 ،ويلبر[مطبوع تلقي كرده است 
كش به  هنگام طرح نقشه چهارباغ خود شاه عباس خط. بدون حضور او درختي كاشته شود خواست ينمتوجه داشت كه  ها باغزيبا نمودن 

  ].109:1388شاهچراغي، [ "دست گرفته تا خود را جانشين راستين كوروش كبير نشان دهد

  رود گياهان غير بومي و صدور گياهان بومي به كشورهاي تحت سلطهو. 2
و گياهان از سرزميني به سرزمين ديگر هميشه از نكات ويژه جهت ايجاد  ها گلمختلف فرامين زمامداران مبني بر حركت  يها نوشتهدر 
سنجيده  يها استيسبه علم باغباني بوده و از كردن گياهان از عالقه سالطين در واقع صادر و وارد . جديد سلطنتي بوده است يها باغ

، درخت كنجد را به مردم هخامنشي پسته را به مردم شهر حلبپادشاهان ":  سدينو يمرومن گريشمن . است شده يممحسوب  يامپراتور
مي و غير بومي و تنوع زراعـي بنابراين ميل به كاشت گياهـان بو ].44 :1383،ياوري[ "اند كردهمعرفي  نيالنهر نيبمصر و برنج را به مردم 

  .باشد يماين خطه  يها باغآنـها از نكـات با اهمـيت جهـت پيدايش 

  ميل فرمانروايان بر افزايش محصول. 3
دوران  به خصوصدر قبل از اسالم . اند نداشتهاقتصادي را نيز از نظر دور  يها جنبهدر طول تاريخ زمامداران عالقمند به كشاورزي 

هد بسياري در اين خصوص در دوران اسالمي نيز شوا. دهد يمو دستورات داريوش و ديگر شاهان اين موضوع را نشان  ها هنوشتهخامنشي 
بابر اهميت  يها نوشته .سازد يمرا خاطر نشان  ها باغبابر در بابرنامه شرح دقيقي از عالقه خودش بر افزايش محصوالت . وجود دارد
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، يك ، محصولش خوب بود دستور كاشت بارهنگ را در باغ وفا در كنار كابل دادم":  سدينو يماو . هدد يمكشاورزي و باغباني را نشان 
اين نوشته عالقه بابر را  ].66:  1383،ياوري[ "كاشتند كه باز هم محصولش خوب بود ها نيزمنيشكر را در اين  يها ساقهسال قبل از آن 

نظارت داشته  ها باغايراني از نزديك بر كاشت و برداشت در  يها باغه بر تقليد از الگوي يك فرمانرواي مقتدر و كسي كه با تكي به عنوان
مورخين روحيه شاه عباس در ايجاد . گردد يملذا اهميت باغباني و كشت و زرع نزد فرمانروايان و باغسازان مشخص . دهد يمنشان 

  .اند نمودهاصفهان را نيز چنين توصيف  يها باغ

  يداروي ياه باغايجاد . 4
به هدف پرورش گل و گياهان شفابخش  ها باغ گونه نيا باشند يمشفابخش  يها باغبسيار ممتاز دوران اسالمي  يها يژگيويكي ديگر از 

بنابراين . ر اختيار درمان بيماران بوده استساخته شده و در عين نظم و زيبايي به عنوان باغي مثمر در خدمت لذت و تفريح از ديگر سو د
دقيقي  يها طرحدر اين دوران همچنين  10.رسد يمبيني و دستور ساخت آن هم امري طبيعي به نظر  قابل پيش يبه راحتيل ساخت آنها دل

به عنوان مثال دونالد ويلبر يك نسخه از . باشد يمگياهي ايران در اين زمان  يها گونهتهيه شده كه موجب شناخت  ها گلاز گياهان و 
كه در زمان شاه عباس استنساخ و تذهيب شده و در آن تصاوير زيبايي از گياهان و نباتات  11"ديويد سكوريدس" فيلتأكتاب مواد پزشكي 

   ].34: 1348 ،ويلبر[ دهد يمو خواص آنها را كه در حال رشد هستند نشان 

  كهن يها باغعشق به ايجاد خطوط مستقيم و انتظام در كاشت . 5
از  12"رنه پشر". مستقيم و كاشت هاي قرينه داشتند منظم با تكيه بر خطوط يها باغيان ميل به ايجاد ايرانيان حداقل از دوره هخامنش

 به صورتكه  سازد يمدر شهر سارد كورش جوان باغي را :  كند يممنظم كوروش اشاره  يها باغقول مورخين يوناني به يك نمونه از 
زيبا در اين باغ تكيه  يها بوتهمورخين از دقت كورش بر كاشت درختان و . گردد يممزين  ها گلقرينه طراحي شده و بسيار به درختان و 

 شده يمتاريخي  يها باغبه همراه ايجاد زيبايي موجب ساخت  ها باغگاهي تغيير شكل دادن و منظم كردن . [Pechere,1973:20] كنند يم
كه دائماً  كند يمهاي منظم متوجه نهر آبي  و نظر خود را پس از كاشتا. ديگو يمبابر درباره باغي به نام كالن در حومه كابل سخن . است

در باغ به طور مارپيچ در جريان بوده و عقيده داشت با تغيير دادن جريان آب اين نهر و مستقيم ساختن آن و تنوع در كاشت گياهان بر 
   ].95:  1348،ويلبر[زيبايي باغ تا حد زيادي افزوده است 

توليد شده از  يها ييبايزي همه آنها را با عشق به كه گوي كند يمصحبت  شيها باغنامه آنچنان از انتظام دادن به راو همچنين در باب
 يها درخت. آويزان بودند ها شاخهچون فصل انار بود انارهاي قرمز از ":  سدينو يماو . آورده است به وجودمختلف گياهان  يها گونه

باغ آنقدر زيبا شده بود كه هيچ وقت مانند آن  ام دادهاز انتظام جديدي كه به درختان . دنديرس يمبه نظر مركبات سبز و نشاط آور و پربار 
زيبا به اثبات  يها باغبا توجه به موارد ذكر شده نقش عالقه سالطين به باغباني و ايجاد  .]94: همان [ "موقع از باغ وفا لذت نبرده بودم

گيري كه بعضاً  بندي جديد علل ويژه شكل تاريخي مشخص گرديد در ذيل تقسيم يها باغگيري  كلاكنون كه عوامل مشترك ش .رسد يم
  .گردد يمرسمي اين خطه تعلق خواهد شد بررسي  يها باغبراي نوعي خاص از انواع 

  ها باغگيري  خاص شكل يها علت: ب 
  داليل مذهبي .1.ب
علمي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و امور  به صورتامروزه  باشند يمعت كه در طبي ييها يدگرگون، طبيعي و عناصر آن يها دهيپد

، خشم و غضب آنها بوده و در حقيقت طبيعي مظهر خواسته خدايان يها دهيپدكه در گذشته دور تمامي اين  در حالي. گردند يمعادي تلقي 
  . م در خدمت اين طرز تفكر بوده استبسياري از باورهاي مرد

ما را بر آن داشته كه  شمرد يمو شيوه تلقي جهان از نقطه نظري كه تمام اركان طبيعت را در خدمت خدايان و معابد  نيچن نياديدگاهي 
؟ از سوي ديگر با مطالعات بيشتر در عناصر سبز طبيعي در سرزمين اوليه نبوده است يها باغساز  مقدس زمينه يها جنگلآيا  مييبگو

برخوردار  يا ژهيوكه نقش سمبليك اين عناصر نزد ايرانيان از اهميت  ميابي يم، در به آنها عهيماوراءالطب خشك اين منطقه و دادن مفاهيم
 : سدينو يم 13خانم وان زويلن. دانست نيالنهر نيبمعابد  يها باغ توان يمرا  اند شدهكه با اهداف مذهبي ساخته  يهاي نخستين باغ. باشد يم
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و نيز  كاشتند يمبراي احترام گذاشتن به خدايان درختان و گياهان را  هاآنكه در  كند يممعابد حكايت  يها اغباز وجود  ها نوشتهبرخي از  "
  .]Van zuylen, 1996:12[ "كردند يمگذاران خدايان از ماحصل آنها استفاده  براي تغذيه خدمت

در دوران . اوليه بوده است يها باغش مذهب در پيدايش دهنده اهميت نق وجود معابد در بلندترين نقطه باغ و تسلط بر طبيعت آن نشان
 شيها باغدر كتاب بشر و . ها در دستور دين زرتشت آورده شودهستند و بنابراين ساخت آن يياوستا، تصوير زميني بهشت ها باغهخامنشي 
بايد آن را آبياري  ت از گزند اهريمن دور باشدبراي اينكه اين بهش. دهر كس اين باغ را بسازد رابط با نور اهورامزدا خواهد ش": آمده است 

با توجه به  .]Benoist,1975:10[ دور فضاي سبز را محصور تا از گزند اهريمن در امان باشد. نموده و هزارگونه مواظبت از آن به عمل آيد
محافظت  ها باغورخين موبدان از اين به گفته م. شود يمسازي و اصليت نقش مذهب در استقرار باغ ايراني پديدار  غاين گفته اهميت با

وه فضاي همچنين ايجاد قصرهاي مهمي چون تخت جمشيد در ميان انب. باشد يم ها باغدهنده ركن مذهبي اين  كه خود نشان. كردند يم
طبق  زميني تفسير كرد؟ يها بهشتنقش سمبليك ساختن شهرهاي سلطنتي را در درون  توان يمچگونه . سبز علت مذهبي داشته است

در  "شاه"حفاظت آنها در مقابل اهريمن بوده و يا اينكه سمبل قدرت مباشر اهورامزدا  مثابه بهكنون آمد آيا اين ساختار سبز آنچه تا
ر ايجاد اين فضاها تلقي ؟ در هر دو صورت عامل مذهب دز فضاي سبز نظارت كامل داشته استسرزمين است كه بر ساخت و مراقبت ا

 توان يم. استفاده شده است "ها ساتراپ"كشورهاي زير سلطه  يها نهالو  ها درختتن درختان بنا به گفته مورخان از در كاش. خواهد شد
باغ . دعالوه بر مصون نگه داشتن شهرهاي سلطنتي تمامي مملكت پارس در امان خواهد بو ها بهشتچنين تصور كرد كه با حفاظت اين 

گرچه . شانگر اثر مذهبي در آن خواهد بودحتماالً چهارباغ طراحي شده است كه اين خود نمقبره كوروش هم در درون فضاي سبز و ا
به از زمان ساسانيان نقشه باغ ايراني  به خصوصاما در اين زمان و  گردد يمچهار بخشي به دوران ماقبل هخامنشي باز  يها فرمتقدس 
و عنصر چهار باغ كه به اهميت چهار جهت  "آتشكده"اقي آتش طوجود عناصر چهاربخشي چون چهار. شود يمچهارباغ طراحي  صورت

در دوران . دهد يمكيد قرار أرا مورد ت ها باغاربعه و چهار عنصر مقدس زرتشتيان و چهار نهر بهشتي آن حكايت دارد نقش مذهبي اين 
بشر . ن به مردم نيكوكار وعده داده استدر قرآاسالمي نيز اين نقشه تداوم يافته و نگاه قرآني آن تصوير بهشت در زمين بوده كه خداوند 

 ياز اين رو اجزا. دگان سعادت خواه به نمايش بگذاردو واالتر براي بن تر هيشبهر چه  يا گونهمسلمان بر آن است تا اين بهشت را به 
   14.يابد مي يا استعارهجنبه  هانآو نمايش  كند يممفهوم مقدس پيدا  ها بهشتدهنده اين  تشكيل

كه باغ در حقيقت ناميدن مكاني است مقدس، مكاني است  سازد يممشخص  "باغ"از سوي ديگر ضمن تحقيق در واژه  "هچراغيشا"
را متذكر  ها باغبنابراين تقدس لغوي باغ نقش مذهبي  ]94:  1388 شاهچراغي،[... شود يمكه بخشايش ايزدي در آن به باشندگان عطا 

، هشت بهشت و بهشت نيز حاكي از ، خلد برين، مينو، رضوان، بهشت برينان اسالمي همچون جنتدور يها باغاسامي برخي . گردد يم
  .باشد يممذهبي بودن علت ساخت آنها 

  ايجاد باغ به عنوان مكاني جهت تفريح و تفرج .2.ب
 ها باغاهداف استقرار  نيتر ممهساخت محلي سرسبز و با نهرهاي روان و درختان زيبا جهت آسايش و پناه بردن در دامن طبيعت يكي از 

كه جهت تفريح  شود يمي اشاره هاي و كاخ ها باغبيشتر به  ها نوشتهدر ميان . ناميد بخش فرح يها باغ توان يمرا  ها باغنام اين . باشد يم
باس در فواصل دو شاه ع باشد يمو اطالعاتي كه در دست  ها گزارشطبق . نها بوده استمتمولين و شاهان و برگزاري مراسم مختلف آ

تناول طعام و  تا هنگام مسافرت در كرانه بحر خزر جايگاهي براي استراحت و ديورز يمفرسنگ به ساختن يك سراي كوچك مبادرت 
به  ها باغبنابراين در اكثر مواقع . ]256 :1385 نعيما،[باقي است شاه عباس در اين منطقه هنوز  يها باغشش باغ از . تنقالت داشته باشد

  .ر و انواع آنها پرداخته خواهد شدي خاص اشراف و سالطين بوده كه در ذيل ضمن رويكردي تاريخي به علل مختلف استقرانوان فضايع
  تابستاني يها باغ. 1

خوش آب و هواي خارج از  يها مكاني هستند كه در فصول گرم در كوهستان و يا هاي تفريحي باغ يها باغ نيتر مهمدر طول تاريخ 
شك به علت لذت  بي ها باغ گونه نيابنابراين دستور ساخت . پرداختند يمساخته شده و معموالً متمولين در آنها به تفريح و تفرج شهرها 

  .باغ بوده است ريپذ دلبردن از هواي خنك و فضاي 
اي سبز تفريحي منظم اقدام اولين قومي هستند كه در اين منطقه به ساخت فضاه ها يآشوركه  ديآ يمبا مطالعه كتب تاريخي به نظر 

در هزاره اول قبل از ميالد در سرزمين آشور ":  سدينو يمدنيا چنين  يها باغدر فصل نخست كتاب خود در مورد  "وان زويلن". اند نموده



  

  51-62/هاي تاريخي ايران علل پيدايش باغ /1389 پاييز و زمستان/ سال هفتم/ ده پانزشماره                                                                                      

 

57  

لذت و تفرج را در آن  يها باغاطراف آب را مهيا نمود تا  يها كوه، آشوربني پال دوم در نيمرود. شوند يمبزرگ تابستاني ديده  يها باغاولين 
بسياري از درختان محلي بوده و برخي نيز غير بومي . م نمودن باغ بسيار كمك نموده استبلند در منظ يها كاجوجود . آورد به وجود

  ].Van- zuylen,1994:12[ "اند بوده ها باغزيبا زينت بخش اين  يها گل. باشند يم
آن تا به  يةقاجارصفوي و  يها نمونهتنها  متأسفانه، كه توليد و مورد استفاده قرار گرفتهاشراف همواره توسط  ها باغ گونه نيادر طول تاريخ 

كه مشخص است  گونه همان. باشد يمفضاها  گونه نيا يها نمونهمثال باغ شاهزاده ماهان يكي از بهترين  به عنوان. اند شدهامروز حفظ 
رسمي نيز چنين  يها باغهر هميشه براي ايرانيان بسيار اهميت داشته و بسياري از علت تفريح و پناه بردن به دامن طبيعت خارج از ش

در ناحيه شمال تهران ":  سدينو يم "ويلبر". ز جهت تابستان در تهران ساخته شددر قرن نوزدهم چندين باغ سلطنتي ني. اند شدهساخته 
 "برند يمخنك كوهستان پناه  يها شبسايه درختان و آب روان و پادشاهان و شاهزادگان قاجار در فصل تابستان از گرماي تهران به 

  .باشند يم، باغ فردوس و كامرانيه آنها شايد صاحبقرانيه نيتر مهماز . ]2: 1348 ،ويلبر[
  شكار يها باغ. 2

تور ساخت آنها از شكار دانست كه دس يها باغ توان يمتفريحي سلطنتي در نقاط خاص از شهر را  يها باغيكي ديگر از داليل توليد 
 يها شهيبسلطنتي كه اغلب  يها شكارگاهكه چگونه  شود يمال مطرح ؤدر اينجا اين س15.روزگاران كهن در ميان شاهان رواج داشته است

توجه ، اين نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه با نظم رسمي ايران قرار خواهند گرفت؟ در جوابم يها باغبندي  وسيعي بوده است در تقسيم
ي مفرح و زيبا هاي ، باغو اقامت كوتاه مدت بخش معموالً جهت امنيت يك تفريح لذت به عنوانبه عالقه سالطين و همراهان به امر شكار 

آندره  16.است گرفته يمطراحي و در فصل شكار مورد استفاده قرار  ها شكارگاهخدماتي در كنار اين  –با كوشك و ديگر اماكن تفريحي 
 نيتر ابيناهكتار ذكر نموده كه  120قصر شيرين آنها را بالغ بر  يها باغشناس فرانسوي در كتاب هنر ايران در مورد  ستانبا 17گدار

كه با مساحت  برد يماطراف طاق بستان باغ شكاري را نام  يها باغهمچنين در ميان . ه استحيوانات جهت شكار شاهان در آن وجود داشت
 ها باغبنابراين شكار نيز به عنوان عملي تفريحي به علل استقرار . ]Godord,1962: 230[ جود داشته استشش هكتار به صورت محصور و

 ].200: 1348، ويلبر[باغ دوشان تپه در حومه تهران چنين توصيف شده است . نيز وجود دارد ها باغ گونه نيااسالمي  يها نمونه. گردد يماضافه 
  .نيز اين سنت تداوم داشته استحتي در دوران مدرن در عهد پهلوي 

  لذت خاص يها باغ. 3
رسمي جهت تفريح و لذت به مفهوم عام براي طبقه اشراف وجود داشته است كه در آن بتوانند در پرتو هواي  ها باغدر اكثر مواقع ايجاد 

گستر باشد عده  رختان آن بيشتر سايهقدر باغ زيباتر و دهر":  سدينو يمويلبر . اوقات فراغت خود را سپري نمايند بخش مطلوب و لذت
 "و براي ايرانيان لذتي باالتر از اين نيست كه در ماهتاب در باغ گردش كنند و آواي بلبل را بشنوند آورند يمزيادتري بلبل به سوي آن رو 

 يا پارهاما در كنار لذت از مواهب طبيعي در . اند شدهباغ بلبل يا گلستان ناميده  ها باغدليل نيست كه بسيار از  بنابراين بي ]. 33: همان [
در زمان . اين فضاهاي خلوت استفاده نمايند بتوانند از ها يسوگلكه در كنار  اند نموده يها باغدستور به ايجاد  جو لذتاوقات سالطين 

 1628انگليسي در  18"توماس هوبرت". است شده يمنشيني و تفريح سالطين ساخته  جهت مجالس شب ها كاخصفوي بسياري از 
كه  كند يمتوصيف  يا غهيصي از شاه و زنان هاي شمال ايران را پر از نقاشي يها كاخدر اصفهان و همچنين در  ها كاخنقاشي اين  يها پرده

د شاي ].154: همان [كه بسيار دقيق توصيف شده است  باشد يمآن كاخ جهان نماي بهشهر  نيتر مهم. مملو از حركات شهواني هستند
 19.شود معمولي در عملكرد آنها قلمداد مي يها باغكه تفاوت آنها با بخش حرم . عيش ناميد –خلوت يا باغ  –ا باغ ي رهاي بتوان چنين باغ

، بهشتي يح در تابستان در مصاحبت با زنانباغ نگارستان در دوره قاجار بيشتر به اين دليل مورد عالقه فتحعليشاه بود كه جهت لذت و تفر
. ي قرار گرفته استدر اين ميان عمارت تاج دولت با حمام ويژه بسيار مورد توجه نويسندگان خارج. است كرده يملذايذ را در خود جمع از 

بنابراين يكي ديگر از  20.دربار طراحي شده بود ها يسوگلهمچنين باغ عشرت آباد با يك خوابگاه و هفده ساختمان كوچك مخصوص 
كه هميشه براي سالطين نااليق و اشراف مورد  شود يمعلل عيش و نوش و مجالس لهو و لعب قلمداد  ها باغي ايجاد برخ ييچراداليل 

  .توجه بوده است
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  تاريخي يها باغحكومتي ايجاد  –علل سياسي  .3.ب
حكومتي  يها باغاظهار داشت كه  توان يم. نديآ يمكامل به شمار  يها باغدر بسياري از مواقع ايجاد باغ صرفاً دستور حكومتي داشته كه از 

را به اوج شكوه و عظمت  ها باغتشريفاتي از ديگر سو ساخت اين  –ايجاد فضاهاي حكومتي . جزئي از يك مجموعه حكومتي بودند غالباً
  .آمدن آنها توجيه گرديد به وجودمختلف علل  يها گونهبندي  در ذيل ضمن تقسيم. رسانند يم

  حكومتي يها ندايمايجاد باغ در كنار . 1
در چنين حالي مكان كوشك . استميدان بوده  جوار همآمدن مكاني سبز جهت بخش حكومتي  به وجودايجاد باغ از دير باز باعث 

يجاد آرامش در قسمت اندروني بنابراين چنين باغي به اين علت ساخته شده كه باعث ا. گرفت يمحكومتي بين ميدان حكومتي و باغ قرار 
او  داند يم، كاخ و باغ را در گذشته دور ايران تركيب ميدان حكومتي العماره شمسعالي قاپو و  يها كاخاده ضمن اشاره به سلطانز. باشد

به خوبي آشكار است كه كاخ را به اين سبب . از يك باغ اشاره شده است يا گوشهدر بخشي از شاهنامه به طراحي كاخي در ":  سدينو يم
كنندگان به كاخ موجب برهم خوردن آرامش و حرمت بخش سكونتگاهي و  كه آمد و شد ديوانيان و مراجعه تندساخ يماز باغ  يا گوشهدر 

   ].19:  1378 ،سلطانزاده[ "اندروني باغ نشوند
اغي از ب يا نمونهكه آبگير آن در مركز و كوشك آن رو به ميدان و خيابان طراحي شده شايد بتوان آن را  يدر خصوص باغ گلشن از آنجاي

 يها باغ توان يمي را هاي بنابراين براي شهرهاي كوچك چنين باغ 21.دانست كه فردوسي در ادبيات خود به طراحي آن اشاره كرده است
ن واسط بي به عنوانرا شايد بتوان به خاطر وجود عنصر حياط و باغ سبز  ها باغ گونه نياحكومتي ناميد كه علت توليد  –سكونت گاهي 

  .بخش مسكوني داشت فضاي حكومتي و
  ايجاد باغ جهت نشان دادن قدرت حكومت. 2

ه كارفرمايان جهت نشان دادن ثروت، قدرت و عظمت حكومت بر انگيز توان يمتاريخي را  يها باغيكي ديگر از علل مهم در ساخت 
بهشتي نمودند كه هم براي  يها باغپادشاهان هخامنشي پس از فتح اقدام به ساخت ": اب باغ ايراني چنين آمده است در كت. شمرد

برخوردار  يا ژهيوبنابراين علل حكومتي از اهميت  ].36:  1383،خوانساري[ "خوشگذراني بود و همچنين نشاني به قدرت حكومت
 يها غباعالقه به گل و گياه باعث احداث  ها تمدندر برخي از ":  كند يمنيز علت ايجاد باغ را چنين بيان  "غزاله روحاني". باشد يم

در  ].50:  1365،روحاني[ "ندينما يماقدام  ها باغبراي نشان دادن ثروت و قدرت به ساخت  يا عده، اما گاهي اوقات نيز زيبا شده است
از باغي به نام باغ  "شاهچراغي"همچنين . تاريخي بسيار پر اهميت بوده است يها باغمختلف اين خصوصيت براي ايجاد  يها دوران

 سياسي داشته باشد - علل حكومتي تواند يمآن  يگذار نامكه نحوه  برد يمه و در زمان سلطان محمود غزنوي نام پيروزي در غزن
  . بوده است ها يروزيپو ابنيه يادماني پس از  ها منارهمهم معماري غزنويان ساخت  يها سنتيكي از  ].52 : 1388 شاهچراغي،[

اكثر . باشد يمه جهت ايجاد شكوه و ابهت شاهان بوده در دوران تيموريان و صفويان ك ييها باغمهم ايجاد چنين  يها دورانيكي از 
دهنده  را داشتند كه نشان... ، سلطانيه بغداد ،نام شهرهاي اسالمي از قبيل قاهره، دمشقتيمور كه سمرقند را احاطه كرده بودند  يها باغ

براي او  كرد يمغ ايراني به دليل اين كه به خوبي نيازهاي تيمور را بر آورده با 22.ميل تيمور از تسلط به كليه مناطق تحت سلطه مي باشد
قرارگاه مجلل خويش را كه برازنده يك جهانگير باشد بر پا كند و چادرهاي  توانست يمدر پناه ديوارهاي اين باغ او . جذابيت زيادي داشت

. ؤثر باشدتيمور م يها باغدر ايجاد  تواند يمنتيجه گرفت كه عامل قدرت  توان يمبنابراين  .دربند مزين نمايد يها ملتخود را با غنائم 
نشستن در كوشك مركزي باغ بر روي تپه مصنوعي و اشراف به چهار طرف ":  سدينو يمسمرقند  يها باغدر خصوص  "نتاجحيدر"

تيموري در سمرقند  يها باغالگوي  ها گونهي بيش از بقيه ايران يها باغلذا اين گونه از . كرد يمايجاد احساس برتري و تسلط را در تيمور بيشتر 
   ].13 : 1388، حيدرنتاج[ "بوده است

توضيحات كالويخو از مجلس پر شكوه عروسي دختر تيمور از باغات سمرقند و همچنين توضيحات بابر در خصوص مراسم مختلفي از 
 دادند يمابهت  براي عملكردهاي حكومتي و ايجاد مكاني پر ها باغين همگي را نشانه ايجاد ا ها باغدر اين ... ها و  جمله تاجگذاري

 يها باغ. سازي ايران تبديل گردد غاما بايستي منتظر دوران صفوي بود تا اصفهان به يك باغ حكومتي در پهنه با. ]80 : 1366، كالويخو[
هانري استرلن . كنندگان داخل و خارج شدند هت مالقاتي رسيدند كه باعث تعجب و بشهر در اين دوران به آنچنان زيبايداخل و خارج 

از سوي ديگر در  .]Stairlin,1987 : 85[ "كند يمدر اصفهان صفوي تركيب بهترين پوشش گياهي چشم انسان را خيره ":  23نويسد مي
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و ديگر سران كشورهاي بزرگ تيموري و صفوي كاخ سازي سمبل قدرت شاه و تسلط بر خاندان سلطنت و مقهور كردن آنها  يها كاخ
بنابراين . شدند يممقهور قدرت عظيم دولت صفوي ... ، هشت بهشت و عظيم چهل ستون يها كاخبا دعوت به  ها مهمان. باشد يمديگر 

ساخت كاخ عظيم ورساي در فرانسه و در زمان لوئي چهاردهم  24"بازين". يگر از داليل ساخت باغ خواهد بودداليل سياسي باز هم يكي د
 .]Bazin,1988: 245[ داند يمرا به همين علت 

دستور كار شاهان صفوي  در مرزهاي زميني و آبي در كناره درياي خزر در به خصوصي حتي در ديگر نقاط و دستور ساخت چنين كاخهاي
ا هجوم اقوام مهاجر اوزبك و دليل توجه فرمانروايان صفوي به بهشهر موقعيت اين شهر در رابطه ب":  سدينو يم "امراله صفري". قرار دارد

بنابراين يكي از علل دستور ساخت توسط شاه عباس اول به منظور برقراري قدرت و سلطه  ].35:  1375،صفري[ "شگسار بوده است
تري دار حكومت خود قدرت بيشرا صادر كرده است تا ضمن تفريح و تفرج به شكوه و اقت ها باغكامل بر اين خطه بوده و فرمان ساخت اين 

  .  در نتيجه علت حفظ حكومت كه خود علتي سياسي است نيز اضافه خواهد شد. ببخشد
، ايوان بزرگي  هجري 1057كه شاه عباس ثاني در سال  سدينو يمسيد محمد تقي مصطفوي در خصوص باغ چهلستون ضمن توصيف آن 
كه آن جالل و شكوه بيشتر به اين باغ و كاخ بخشيده  شود يموم را در جانب شرقي اضافه نمود و با توجه به اشعار كتيبه پيشاني ايوان معل

صباي ". شود يمباز هم يكي ديگر از علل مهم ايجاد باغ براي نشان دادن شكوه و ابهت سلطنت مشخص . ]25 : 1365مصطفوي، [است 
همه . دينما يمرا بر آن اطالق نمودند را توصيف ارم  يا افسانهباغي كه در تهران براي فتحعليشاه بنا كردند و نام  يا دهيقصدر  25"كاشاني

اشعار مورد توجه قرار  تا چه اندازه در اين ها باغمندي پادشاهان و ايجاد شكوه و عظمت در دهنده اين مطلب است كه جلب رضا ابيات نشان
  گرچه باغ ارم آمد بفزون از آن كم                                نام آن باغ ارم كرد شهنشاه جهان       :  المثل يف. گرفته است

  مردمي يها باغايجاد . 3
سازي غايب غكه تا آن زمان در هنر با شود يمدوران اسالمي توجه  يها باغاعالم شده به نوعي ديگر از  يها باغجز ه در دوران صفوي ب

موم مردم و شايد بتوان آنها را از جهت نحوه استفاده در خدمت ع ها باغشهر ناميد كه در آن  –باغ  توان يماين الگوي جديد را . بوده است
 توان يمبودن و در اختيار عموم بودن را  المنفعه عامبنابراين در اينجا براي اولين بار علل . سبز عمومي امروزين مقايسه نمود يها پاركبه 

كه در اطراف چهار باغ ساخته شده بود  يها اغبويلبر از  .علتي سياسي باشد تواند يمبه جهت ايجاد رفروم اجتماعي دانست كه خود 
ي را كه بر زمين گسترده بودند يا زيباي يها يقالداخل باغ را ببينند و  توانستند يمكه چون ديوارهاي آنها مشبك بود عابران ":  سدينو يم

، باغ زرشك و ان داشتند همچون باغ توتنام درختي كه هاي باغ. تماشا كنند ساختند يمي از گل را كه بر سطح آب استخر شناور هاي دسته
. دادند يمبلكه به مردم نيز نشان  ها مهمانبنابراين صفويان با ايجاد شفافيت قدرت خود را نه تنها به . ]128:   1338،ويلبر[ "...باغ انگور و 

در برخي روزها از جمله در  ها باغن اي ها نوشته بر اساس. باشد يمدهنده وضعيت سياسي و اقتصادي حكومتي اوج صفويه  اين امر نشان
ي در هاي غربي نوعي ديگر از چنين باغ يها پاركدر اواخر دوره قاجاريه به تقليد از  ها سالپس از  .وي مردم باز بوده استاعياد بر ر

دمي و اكولوژيك مشهور و براي اولين بار با ديدي مر ها يمل –تهران و سپس دوران پهلوي در ديگر اماكن ساخته شد كه به باغ 
  .كه تاكنون نيز ادامه دارد شود يمشهرداري داده  يها باغدستور ايجاد 

  تاريخي ايران يها باغتحليل نتايج بررسي علل پيدايش 
گيري نمود كه در بسياري از موارد ذكر يك دليل براي توجيه علل پيدايش  نتيجه توان يمبا توجه به مطالعات انجام شده و با دقت بيشتر 

ويژگي مهم هر دوره هميشه همچون  به عنوانگرچه روحيه سالطين و دست نشاندگان آنها . رسد ينم به نظرك باغ تاريخي كافي ي
رسمي ايران بوده اما ذكر اين نكته ضروري است كه در اكثريت  يها باغفرهنگ غالب آن زمان پشتوانه توليد اثر هنري و همچنين ايجاد 

شاخص، عوامل عمومي و مشترك همچون علل اقتصادي و ايجاد مناظر زيبا و دلنشين با ديگر علل  يها مونهن به خصوصو  ها نمونهاين 
از مواقع بعضي از داليل از جمله تفريح و تفرج و يا پيروي از اعتقادات مذهبي  يا پارهدر . اند بوده ها باغآمدن اين  به وجودباعث  أمانتو

به حكومتي  –مهم اين خطه اكثراً بنابر داليل سياسي  يها باغولي  شوند يمعامل اصلي تلقي زميني  يها بهشتآمدن  به وجودبراي 
  .تلف اين علل را بازگو خواهد نمودجدول صفحه بعد به تفكيك مصاديق مخ. اند آمده وجود
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.نگارنده: ، مأخذ تاريخي ايران يها باغعلل پيدايش   
گيري عوامل شكل *مصاديق داليل اصلي  ها باغنام    دوره زماني 

عوامل مشترك و 
گيري  عمومي در شكل

ها باغ  

)بوستان( ها وهيم –باغ  مثمر بودن باغ باغ زرشك –باغ توت    صفوي 

ايجاد فضاهاي زيبا با تكيه هنر 
 باغباني

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

 هخامنشي
 گوركاني

باغباني يها باغ »بابر«باغ وفا    گوركاني 
دارويي يها باغ دوره شاه عباسي يها باغ   صفوي 

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

 هخامنشي
 گوركاني

عوامل خاص 
ها باغگيري  شكل  

مزارها –باغ  داليل مذهبي  
 باغ شاه نعمت اله ولي

 باغ قدمگاه نيشابور
 باغ مصلي نائين

 صفوي
 صفوي
 قاجار

ذهبم - باغ  رضوان -باغ جنت    صفوي 

 دليل تفريح و تفرج

تفريحي –تابستاني  يها باغ  قاجار شاهزاده ماهان 

حكومتي –فصلي  يها باغ سعدآباد –كامرانيه  –صاحبقرانيه    قاجار 
 پهلوي

شكار يها باغ طاق بستان–قصر شيرين يها باغ   
)تهران(باغ دوشان تپه   

 ساساني
 قاجار

صلذت خا يها باغ  
باغ بلبل –باغ هشت بهشت   

 باغ عمارت جهان نماي بهشهر
 باغ عمارت تاج دولت نگارستان

 باغ عشرت آباد

 صفوي
 صفوي
 قاجار
 قاجار

حكومتي -علل سياسي   

حكومتي يها دانيم –باغ   
 باغ اندروني عالي قاپو

االماره باغ اندروني گلستان جهت شمس  
 باغ عمارت جهان نماي قزوين

 صفوي 
 قاجار

 
 صفوي

)حكومتي-سكونتگاهي( يها باغ  قاجار طبس 

قدرت يها كاخ –باغ   
تيمور –قاهره  -بغداد  يها كاخ  
چهلستون-هشت بهشت يها كاخ  

 كاخ ارم فتحعليشاه

 تيموري
 صفوي
 قاجار

مردمي يها باغ  
انگور –توت   
چهار باغ يها باغ  

 باغ ملي ميدان عشق

 صفوي
 صفوي
 قاجار

  .1388هاي پرديس، تهران  ، پارادايمآزاده شاهچراغي: به  رجوع شود ها واژهاز اين جهت اطالع بيشتر *
  گيري  نتيجه 

چه اكثراً دليلي خاص گر. باشد يماين خطه  يها باغدليل ايجاد  نيتر مهمپناه بردن در سايه خنك درختان و لذت بردن از هواي مطبوع، 
 بعضاً، ها باغاين . اند بودهتاريخي ايران  يها باغباعث ايجاد  أماناوقات داليل عديده توهستند، ولي در بسياري  ها نمونهعلت وجودي اين 

لزوم ساختار فضاهاي سبز مقدس را در  معبدها- بسيار دور باغ يها گذشتهدر . ندينما يمپادشاهان و افراد قدرتمند هر دوره را بازگو ة انديش
مزار كوروش حاكي از نقش مذهب در ايجاد فضاي سبز - رهاي مذهبي همچون باغمزا- همچنين باغ. ندينما يمپيرامون خود توجيه 

، داريوش بر بهشتي، بدون عشق، دقت و نظارت دقيق كوروش يها باغاراده مذهبي هخامنشيان در ايجاد . پيرامون مقبره داشته است
 يها باغمذهبي را در دستور كار دارند اما فراواني  يها باغبعدها شاهان ساساني گرچه ساخت . آمدند ينم به وجودايجاد حداكثر زيبايي 

  . كند يمتفريحي و شكار، از كمرنگ شدن نقش و يا التقاط اين دو ديدگاه حكايت 
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- و باغ ها مدرسه- باغ. ابندي يمايران اسالمي تداوم  يها باغمذهبي و غير مذهبي در ايجاد  يها شهياندبعد از اسالم باز هم  ةدوردر 
با شكوه و پر تصنع ايلخاني و  يها باغاما . س اين دوران حاكي از اهميت نقش مذهب در ايجاد اين فضاهاي سبز خواهند بودمزارهاي مقد

تيمور جنگجو . ندينما يمبه قدرت خود تاكيد  ها كوشكو  ها باغطلبي شاهان اين دوره بوده كه با عظمت بخشيدن به  تيموري سمبل قدرت
پر شكوه و عظيم را جهت اهداف سياسي و ابهت بخشيدن به تاج و تخت خود  يها باغاطالع بود اما ايجاد  گرچه از علم باغ آرايي بي

شهره عام و  شيها باغتوجه داشت كه لطافت و دلربايي  ها باغچه بيشتر  بابر گوركاني در كابل و هند آنچنان به زيبايي هر. دانست يممفيد 
  . خاص شد
در اين . ايراني مبدل ساخته است يها باغي به عصر طالي اين دوره را يها باغا شهامت و جرات مردمي، مذهبي صفويان، ب –روحيه ملي

صفويان گرچه در ابتدا . باشند يممشجر همچون چهارباغ اصفهان قابل مالحظه  يها ابانيخميان وجود فضاهاي سبز عمومي از جمله 
سنتي كه در نزد شاهان نااليق قاجار نيز . ه محلي براي خوشگذارني مبدل شدندب ها باغبا شكوه را دنبال كردند، اما به مرور  يها باغسنت 

سمبل تفكر امرا و سالطين  نيچن نيا ها باغ. محلي براي عيش خويش بيايند ها دسترا به خلوت كشيدند تا در دور  ها باغآنها . دنبال گرديد
  . و آينه زمان خويش هستند ها حكومتدهنده روحيه حاكم بر  آنها نشان. نديگو يمباغات هر عصري از دوره خود سخن . باشند يم

  ها نوشت پي
1. C.Chardin 
2. Clavijo 
3. E.Flandin 
4. P.Coste 
5. T.Hebert 
6. D.Wilber 
باغ است از ديرباز آب و درخت و گل و سبزه كه از اجزاء تشكيل دهنده يك ":  سدينو يمويلبر . در اين اقليم يكي از اهداف مهم ايجاد سايه و توليد خنكي است  .7

ايرانيان  كارند يمو به جاي آن گل و گياه  كنند يمبر خالف اروپائيان كه درختان را غرس . آن هواي گرم و خشك اين كشور است مورد توجه ايرانيان بوده و علت
 "دنديبال يمسايه افكن تر بوده صاحبان آن بيشتر به خود  و تنومندتر و تر كهنايجاد نمايند با درختان فراوان و هر قدر درختان  ييها باغ كردند يمقديم كوشش 

   ].10:  1348، ويلبر[
كه به منظور پاسخگويي به نيازها و ارتقاء سطح زندگي در رقابت  داند يمرا از همكنش انسان با طبيعت محيطي  ها باغاز انواع  يا پارهعادل فرهنگي انگيزه ساخت  .8

  ].14:  1383،فرهنگي[ باشد يم، دانش و فن آوري خاستگاه آن اقتصاد و رديپذ يمبا جوامع پيراموني صورت 
پيش تا كنون بيشتر لغات و اصطالحات فارسي با كلماتي كه ريشه  ها قرناز ":  سدينو يمدر خصوص توجه ايرانيان به ايجاد باغ و پرورش گل و رياحين ويلبر  .9

خود را گلباز يعني دوستدار  توانند يمبيشتر ايرانيان . اه و پرورش گل است فارسي سره استبه گل و گي عربي دارد آميخته گرديده ولي اغلب اصطالحاتي كه مربوط
  ].24:  1348،ويلبر[ "گل بدانند

ش را براي فابخش يها باغها براي اولين بار  نشين در اروپا صومعه. اند داشتهشفا بخش در مصر باستان براي فرار از شرايط نامساعد محيطي وجود  يها باغ .10
 ].7 : 1383 نيكبخت،[شفابخش از دهه نود ميالدي جان گرفت  يها باغولي ايده اصلي . اند نمودهي ايجاد توليد گياهان داروي

11. Dioscorides 
12. R. pechere 
13. Van Zuylen 
 –و جلد نخست  74اسفند  40 –رسازي ايران ، مجموعه مقاالت كنگره تاريخي معماري و  شهمروا، آرمانگري در معماري ايراننگاه كنيد به سيد محمد علي كا .14

  .407-425صفحه  –، جلد پنجم 1381- 40اري، باغ ايراني، همچنين نگاه كنيد به داراب ديبا و مجتبي انص. 358-374صفحه 
پاركي بزرگ  به عنوانارگن در خارج از شهر آنها را س نيتر ميقد، خانم زويلن اعتقاد دارد كه و ايران نيالنهر نيبدر خصوص قدمت استفاده از باغ شكارها در منطقه  .15

بزرگ طبيعت احداث و در  يها شكارگاهشكار يا در نزديكي  يها باغمعموالً  .]Van Zuylen,1994:15[ ساخته و در آن حيوانات زيادي رها نموده است
 يها پارك ها نمونهو يا اينكه در خصوص بعضي از . اند رداختهپ يمبيرون رفته و به شكار  شد يممواقعي سلطان و همراهان از كاخي كه در نزديكي آن ساخته 

 .باشد يم، كه نمونه ذكر شده در دوره سارگن از اين گونه اند نموده يممجهز ساخته و حيوانات را در آنها رها  يها ساختمان به همراهبزرگ محصور 
شكارهاي ساساني  –كه از لحاظ ساختاري بسيار شبيه باغ  دينما يمرا معرفي  در كتاب معماري اسالمي بسياري از قصرهاي شكار امويان )Hoag(جان هوگ  .16

 ].[Hoag,1982:80 دهد يمشبيه نقوش ساساني و قبل آن هستند كه سالطين را در هنگام شكار نشان  قصرهاحتي نقوش داخل . باشند يم
17. A.Godard 
18. T.Hebert 
 يها بخشكه در كنار  دينما يمالمفجر اشاره  جمله به قصر خراباتن از آ. كند يمرا توصيف  گونه نياجان هوگ در بخش قصرهاي اموي نيز باغ قصرهاي  .19

 ].[ibid...، دارالخاص و حرم حمامي ويژه بنام مجلس الهو دارد كه در آن تا پاسي از شب مراسم خاص لهو و لعب بر قرار بوده است دارالعام
نگاه . باشند يمكه باعث شرم  دينما يماين دوره ارائه  يها باغدر خصوص عمارت تاج دولت و ديگر  يا ژهيوت دونالد ويلبر از قول مستشرقين دوره قاجار توصيفا .20

  .1348، 185و  188و  200 يها صفحه. كنيد به دونالد ويلبر
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تند كه عالوه بر عمارت كونت داشاز شهرهاي كوچك مانند طبس ، غالباً حاكم در باغي س يا پارهدر ":  سدينو يميعقوب دانش دوست در خصوص اين باغ  .21
اين بخش را كه به عمارت بيروني و يا حتي در . ومتي و اداري اشتغال داشته باشندتا در آن به كارهاي حك شد يم، عمارتي نيز ساخته و در نظر گرفته مسكوني آن

  ].52:  1369، دانش دوست[ "گي صاحب باغ اختاللي پديد بياوردكه رفت و آمد افراد در زندگي خانواد شد يم، به نحوي ساخته گفتند يممواردي ديوانخانه 
ي باغ و استفاده از يك فضاي مانند در نظر گرفتن فضاي زيادي برا ديآ يمسمرقند به نظر غريب  يها باغ يها جنبهبا توضيحاتي كه كالويخو آورده است بعضي از  .22

است كه  يا جنبهگل است  يها باغرفيع در طبقه باال كه مشرف به  يها وانيااستفاده از . است آبي و طاليي زينت شده يها رنگگوش و سردرهاي عالي با چهار
 .باشد يمدر سمرقند معمول و مرسوم بوده كه نشانه خواست سلطان جهت ايجاد ابهت 

23. H.Staierlin 
24. G.Bazin 
   ].57:  1348،ويلبر[جهت مالحظه ابيات اين قصيده رجوع كنيد به  .25
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