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چکیــده | بــاغ ایرانــی یــک کالبــد نیســت ،یــک فرهنــگ اســت .مجموعـهای اســت از هنــر ،معمــاری ،نظــام
گیاهــی ،نظــام آبیــاری ،اعتقــادات ،ادبیــات شــفاهی ،ســبک زندگــی و قواعــد زیباییشناســی .در نتیجــه
ردپــای بــاغ ایرانــی را تــا جایــی کــه ایــن فرهنــگ حضــور دارد ،میتــوان دنبــال کــرد.
اگرچــه گســترۀ بــاغ ایرانــی غالب ـاً بــه ســرزمین ایــران محــدود شــده ،امــا اگــر بــاغ را یــک امــر فرهنگــی
در نظــر بگیریــم ،میتوانــد حــوزۀ نفــوذ وســیعتری را در بــر گیــرد .شــواهد ارائهشــده در ایــن پژوهــش
کــه جوانــب تازهتــری از بــاغ ایرانــی را بررســی کــرده ،حاکــی از گســترش بــاغ ایرانــی تــا کرانــۀ اقیانــوس
اطلــس از غــرب و تــا میانــۀ چیــن از شــرق اســت .همچنیــن ردپاهایــی از آن در شــرق آفریقــا و منطقــۀ
ســواحیلی قابــل رؤیــت اســت.
بنابرایــن میتــوان تصویــری نــو از میــراث بــاغ ایرانــی ترســیم کــرد کــه اصالــت ،غنــا و تعامــل آن بــا
جهــان را توضیــح میدهــد و دلیــل مانــدگاری آن در طــول تاریــخ را آشــکار میکنــد.
واژگان کلیدی | باغ ایرانی ،گستره ،چین ،اسپانیا ،هند ،آفریقا.

مقدمـه | قلمـرو بـاغ ایرانـی در جهـان تـا کجاسـت؟ آنچـه
امـروزه بهعنـوان یکـی از سـبکهای اولیـۀ باغسـازی در جهـان
شـناخته میشـود تـا چـه سـرزمین هایی گسـترده شـده و یا چه
فرهنگهایـی را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت؟ ایـن پژوهـش بـا
جسـتوجو در ردپـای بـاغ ایرانـی در جهـان قصـد دارد گسـترۀ
جدیـدی را بـرای حـوزۀ نفـوذ بـاغ ایرانـی ترسـیم کنـد.
هنگامـی کـه از سـرزمین ایـران صحبـت میشـود بهطور مرسـوم
بـه بخشـی از جهـان که از غرب محـدود به بینالنهرین و از شـرق
تـا ماوراءالنهـر گسـترده شـده اطلاق میشـود .غالـب باغهـای
بهجامانـده نیـز در ایـن محـدوده هسـتند ،امـا «بـاغ ایرانـی»
بهعنـوان یـک الگـوی باغسـازی صرفاً در ایـن محدوده سـرزمینی
بـهکار نرفتـه اسـت و شـواهد نشـان میدهد کـه میـزان اثرگذاری
آن در شـرق و غـرب بسـیار فراتـر اسـت.
* نویسندۀ مسئولmehrabani777@yahoo.com ،09171114753 :
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بـه اعتقـاد بهشـتی ( )۱۳۸۷سـه الگـوی اصلـی در باغهـای جهان
وجـود دارد :الگـوی بـاغ چینـی ،الگـوی بـاغ ایرانـی و الگـوی بـاغ
شـمال مدیترانـهای .او ایـن سـه الگـو را منحصـر به باغ ندانسـته و
بـا مظاهـر فرهنگـی دیگـر همچـون مکاتـب آشـپزی در جهان که
بـه همیـن سـه مکتـب اشـاره دارد متناظـر میدانـد .از دیـدگاه او
مبنـای تعریـف الگوهـا «فرهنگ» اسـت نه «شـکل» یـا «اجزای»
تشـکیلدهندۀ بـاغ .منشـأ و فصـل مشـترک همـۀ سـاختههای
انسـان ،فرهنـگ اسـت پـس میتوان به همـۀ آثار انسـان نظر کرد.
ایـن پژوهش ،تنهـا بهدنبال ردپاهایی در فرم و سـاختار باغ نیسـت،
بلکـه معتقـد اسـت بـاغ و منظر یـک «فرهنگ» اسـت که در سـایر
شـئون زندگـی انسـان نیـز اثرگذار اسـت .ایـن اثرگـذاری گاهی در
انتقـال گیاهـان از یـک سـرزمین بـه نقطـهای دیگر و گاهـی نیز در
اسـامی و نامهـا ،گاهـی در ادبیـات و حتـی در نـوع نـگاه بـه بـاغ و
قواعـد زیباییشناسـی یـک فرهنـگ ،قابل ردیابی اسـت.
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فرضیه

اسـتنتاجهای مربـوط بـه میـراث بـاغ ایرانی در سـایر نقـاط جهان
عمدتـاً متأثـر از تطبیـق سـبکها و تحلیلهـای فرمگرایانه اسـت.
آیـا مسـتندات و شـواهد صرفـاً بـه تحلیل فـرم کفایـت میکند یا
نیازمنـد دالیـل متنوعتری اسـت؟
بهنظـر میرسـد کـه جسـتوجو در مؤلفههـای مرتبـط بـا فرهنگ
باغسـازی و شـواهد ضمنـی و غیرمسـتقیم نشـاندهندۀ گسـترۀ
وسـیعتری از آثـار بـاغ ایرانـی در جهـان اسـت .بنابرایـن میتـوان
دو قلمـرو بـرای بـاغ ایرانـی در نظر گرفـت .قلمـرو اول ،محدود به
میانـرودان و حاشـیۀ دجلـه (تصـور رایـج از محدودۀ بـاغ ایرانی) و
محـدوۀ وسـیعتر دوم از غـرب تـا قلب اروپا (باغسـازی فرانسـوی)
و از شـرق تـا اسـتان سـینکیانگ 1چیـن و از جنـوب تـا سـواحل
شـرقی آفریقاسـت کـه در آن میتـوان آثاری از فرهنگ بـاغ ایرانی
را مشـاهده کرد.

سابقۀ پژوهش

دربـارۀ اثرگـذاری بـاغ ایرانـی بـر سـایر سـبکهای باغسـازی در
سـرزمینهای دیگـر ،مقـاالت و پژوهشهـای متعـددی انجـام
شـده اسـت .بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـی ایـران در جهـان،
ایـن اثرگـذاری غالبـاً به دو دسـته تقسـیم شـده اسـت :بخشـی از
ایـن اثرگـذاری بـر روی همسـایگان شـرقی کـه تا هند را پوشـش
میدهـد و بخـش دیگـر بـر روی سـرزمینهای غربـی کـه شـام و
شـمال آفریقـا تـا جنـوب اسـپانیا را در بـر میگیـرد.
از گـروه اول پژوهشهـا ،کـه بـه تأثیرگـذاری باغسـازی ایرانـی بـر
سـرزمینهای شـرقی بهویژه باغسـازی هنـدی اشـاره دارد ،میتوان
به این موارد اشـاره کرد :سـابتلنی ( )۱۳۸۷از طریق اسـناد تاریخی
بـه مهاجـرت معماران و باغسـازان ایرانـی به هند پرداختـه و معتقد
اسـت کـه ایـن مهاجرتهـا عامل اصلـی تأثیرپذیـری باغ هنـدی از
بـاغ ایرانـی اسـت .انصـاری ( )۱۳90بـه شـباهتها و تفاوتهای باغ
ایرانـی و هنـدی پرداختـه و چهـار گونـه بـاغ ایرانی را الگـوی غالب
باغهـای هنـدی و دالیـل تفـاوت را با اقلیـم و فرهنگ هنـد مرتبط
میدانـد .حیدرنتـاج ( )۱۳۹۲در پژوهش خود بـه عامل تأثیرپذیری
بـاغ هنـدی از بـاغ ایرانـی اشـاره کـرده و شـخص بابـر و مهاجـرت
نویسـندۀ کتـاب «ارشـاد الزراعـه» بـه هنـد را عامل کلیـدی در این
زمینـه میدانـد .جمشـیدیان ( )۱۳۹۳معتقـد اسـت که بـاغ هندی
در سـاختار کلی مشـابه بـاغ ایرانی و در جزییـات و تزیینات متفاوت
سـاخته شـده اسـت .سـلطانی ( )۱۳۹۳به بررسـی تطبیقی مفاهیم
بـاغ ایرانـی در سـرزمین هنـد پرداخته و بـاغ هنـدی را زیرمجموعۀ
بـاغ ایرانـی دسـتهبندی میکند .حسـین ( )۱۳۹۴براسـاس شـواهد
ادبـی معتقدنـد کـه بـاغ هنـدی در رابطـهای تنگاتنگ با بـاغ ایرانی
سـاخته شـده اسـت .پیامنـی و پازوکـی ( )۱۳۹۵وجـوه مشـترک
ادبـی ،فرهنگـی ،هنـری و تاریخی بین ایـران و هنـد را عامل تعامل
ایـن دو سـرزمین در زمینـۀ باغسـازی میدانـد و نهایتـاً شـکاری

نیـری ( )۱۳۹۸در پژوهـش اخیـر خـود الگـوی چشـمهعمارت را
مـورد کنـکاش قـرارداده و معتقـد اسـت کـه ایـن الگوی بـاغ مورد
پسـند حاکمـان مغـول بـوده و در نتیجـه بـه سـرزمینهای شـرقی
راه یافته اسـت.
دسـتۀ دوم پژوهشهـا بـه اثرگـذاری بـاغ ایرانـی بـر غـرب و
باغهـای شـمال آفریقا و جنـوب اسـپانیا پرداخته اسـت .از جمله
مانوئـل گمـز آنواربـه ( )۱۳۸۳کاربـرد عنصـر آب در باغهـای
ً
کاملا ایرانـی میدانـد و بـر ایـن اسـاس
اسـپانیا را یـک ایـدۀ
معتقـد اسـت باغهـای اسـپانیا در دورۀ اسلامی بازتـاب بـاغ
ایرانـی هسـتند .سـلطانی ( )۱۳۹۱بـا بررسـی سـاختار باغهـای
اسـپانیا ،نظـام اسـتقرار و خردهفضاهـا بـه ایـن نتیجـه میرسـد
کـه زیباییشناسـی ایرانـی در باغهـای دورۀ اسلامی اسـپانیا
متجلـی شـده اسـت.
دو نکتـه در خصـوص پژوهشهـای پیشـین بهچشـم میآیـد:
نخسـت آنکـه اسـتدالل پژوهشـگران غالبـاً بـر یک عامـل محدود
اسـتوار اسـت و کمتر به همۀ جوانب باغ ایرانی و فرهنگ ناشـی از
آن پرداختهانـد کـه بهصـورت چندجانبـه بر باغهای سـرزمینهای
شـرقی و غربـی تأثیـر گذاشـته اسـت و دوم آنکه میـزان اثرگذاری
بـر باغهـا از شـرق محـدود بـه هنـد و از غـرب محـدود بـه جنوب
اسـپانیا شـده است.
ایـن پژوهـش قصـد دارد شـواهد و مدارکی را عالوه بـر تحلیلهای
فرمـی ارائـه کنـد کـه نشـان میدهـد بـاغ ایرانـی بیـش از آنچـه
تصور میشـود بر سـبکهای باغسـازی مؤثر بوده اسـت ،همچنین
گسـترۀ جغرافیایـی تأثیرگـذاری فراتـر از یافتههـای پژوهشهـای
پیشـین اسـت و محـدودۀ بزرگتـری را در بـر میگیرد.

میراث باغ ایرانی

در ایـن بخـش بـه مسـتندات و دالیلـی پرداختـه میشـود کـه در
حوزههـای مختلـف به انتقال فرهنگ باغسـازی ایرانی اشـاره دارد.
ایـن شـواهد بهصـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه بـاغ ایرانـی و
فرهنـگ متناظر آن ارتبـاط دارد.

••واژگان

ریشـۀ واژههـا در یـک زبـان میتوانـد منشـأ پدیدههـای مرتبط با
آن را روشـن کنـد .بهعنـوان مثال واژۀ «واکسـن» در زبان فارسـی
داللت بر منشـأ فرانسـوی آن دارد و به ظهور یـک پدیدۀ جدید در
پزشـکی اشـاره میکند که از فرانسـه وارد ایران شـده اسـت .زبان
مقصـد زمانـی از یـک واژه بیگانـه اسـتفاده میکند کـه معادلی در
آن زبـان نداشـته باشـد ،بنابراین میتـوان نتیجه گرفت که اساسـاً
آن پدیـده بـرای فرهنـگ مقصد یـک امر نو ظهور اسـت.
در تاریـخ بـاغ و منظـر مشـهورترین واژه در ایـن بـاره احتمـاالً
«پردیـس» یـا «پارادایـزه» اسـت کـه از زبـان پارسـی بـه سـایر
زبانهـا راه یافتـه و بـه واژۀ پارادایـس 2تبدیـل شـده اسـت .ایـن
رونـد انتقـال نشـاندهنده قدمـت مفهـوم بـاغ در نـزد ایرانیـان
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نسـبت بـه سـایر اقوام اسـت .امـا واژههـای دیگری نیز هسـتند که
از ایـران بـه باغسـازی سـایر نقـاط دنیـا راه یافتـه اسـت.
-واژۀ «نارنجستان»در اسـپانیا بـه حیـاط مشـجر مسـاجد دورۀ اسلامی (کـه بعدهـا
تبدیـل بـه کلیسـا شـدند) یـا بـه بـاغ خلـوت عمارتهـای بـزرگ
میگوینـد ،»Patio de los Naranjos« :احتمـاالً امـروزه
اسـپانیاییها دقیقـاً معنـای واژۀ « »Naranjosرا نداننـد و حتـی
اطالعـی از منشـأ ایـن واژه نداشـته باشـند ،امـا «حیـاط نارنجها»
بـرای ایرانیـان دارای معنـی متفاوتـی اسـت.
در واقـع «نارنجسـتان» معادل مناسـبی برای این فضاسـت و طبق
تعریـف براتـی ( )۱۳۸۳جایـی اسـت کـه در آن درخـت نارنـج و
دیگـر مرکبـات را عمـل میآورنـد .ایـن نـوع بـاغ بـرای ایرانیـان
بسـیار آشناسـت .امـا چگونـه میتـوان اثبات کـرد که ایـن الگوی
باغسـازی از ایـران بـه اسـپانیا راه یافته اسـت؟
واژۀ «نارنـگ» کـه یـک واژۀ پارسـی اسـت بـه شـکل «نارنـج» به
زبـان عربـی راه یافتـه از طریـق مسـلمانان بـه زبـان اسـپانیایی
رسـیده و لغـت « »Naranjosمتناظـر بـا آن اسـت .فرهنـگ لغت
کولینـز ( )Collins English Dictionary, 2006منشـأ این واژه
را زبـان سانسـکریت میدانـد کـه بهتدریـح بـه زبانهـای اروپایـی
راه یافته اسـت.
معروفتریـن نارنجسـتانهای اسـپانیایی مربـوط بـه کلیسـای
جامـع شـهر سـویل (تصویـر  )1و کلیسـای جامـع شـهر کوردوبـا
(تصویـر  )2اسـت همچنیـن کاخ ویانا در شـهر کوردوبـا نیز دارای
یک نارنجسـتان اسـت.
امـا سـفر واژۀ «نارنجسـتان» بـه اسـپانیا ختـم نمیشـود .یکـی
از الگوهایـی کـه باغسـازی دورۀ رنسـانس از باغهـای اسـپانیا وام
گرفتـه فضایـی اسـت که بـرای نگهـداری مرکبات اختصـاص داده
شـده اسـت .با توجـه به اقلیـم متفاوت اروپـای مرکـزی ،نگهداری
مرکبـات در گلخانههـا ضـرورت داشـت ،از ایـن رو «نارنجسـتان»
در باغهـای فرانسـوی بـه فضایـی مسـقف اطلاق میشـود کـه
انـواع مرکبـات در آن نگهـداری میشـود و درختـان کاشتهشـده
در گلدانهـای بـزرگ در فصلهـای مناسـب بـه فضای بـاز منتقل
میشـوند .معادل فرانسـوی نارنجسـتان واژۀ « »orangerieاسـت
کـه از واژۀ « »orangeگرفتـه شـده و داللت به بـاغ مرکبات دارد.
ایـن عنصـر به بخـش جداییناپذیـر باغهای فرانسـوی بدل شـد و
بعدهـا بـه باغهـای انگلیسـی نیـز راه یافت.
-واژۀ «باغ»براتـی ( )۱۳۸۳بهتفصیـل دربـارۀ ریشـۀ واژۀ «باغ» در زبان فارسـی و
فرهنگ ایرانی سـخن گفت ه اسـت .همچـون واژۀ «پارادائـزه» میتوان
سـیر ایـن واژه را نیـز در فرهنگهـای دیگر جسـتوجو کرد.
اسـتان سـینکیانگ چیـن سـرزمینی اسـت کـه در مسـیر جـادۀ
ابریشـم قرار داشـته و محل تعامل شـرق با آسـیای میانه محسوب
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میشـود .مردمان سـاکن این سـرزمین «اویغورها» هسـتند که به
زبـان بومـی خودشـان یعنـی «ئویغور» صحبـت میکنند.
امـروزه در ایـن زبـان برای بـاغ از معـادل «باغچا یا باغ» اسـتفاده
میشـود .بـه بـاغ گل میگوینـد «گلـزار یا گلیسـتان» و بـرای گل
نرگـس از «نرگیـز» اسـتفاده میکنند.
در شـرق قـارۀ آفریقـا «زبـان سـواحیلی» زبان رسـمی کشـورهای
تانزانیـا ،کنیـا و اوگانداسـت و یکـی از مهمتریـن زبانهـای ایـن
قـاره بهشـمار مـیرود .در حـدود هـزار سـال پیـش ایرانیـان
شـیرازیاالصل بـه ایـن منطقـه مهاجـرت کردنـد و تأثیـر عمیقی
بـر فرهنـگ شـرق آفریقـا بـر جـای گذاشـتند.
از بررسـی زبـان سـواحیلی میتـوان بـه حضـور مظاهـر فرهنـگ
ایرانـی در ایـن سـرزمینها پـی بـرد .عـرب احمـدی ( )۱۳۸۵بـه
رابطـه و میـزان نفوذ زبان فارسـی در زبان سـواحیلی پرداخته و به

تصویر  .1نارنجستان کلیسای جامع شهر سویل ،اسپانیا .مأخذwww.flicker.com :

تصویر  .2پالن کلیسای جامع کوردوبا که در سال  ۱۷۴۱میالدی ترسیم شده
است .نارنجستان این کلیسا در تصویر دیده میشود .مأخذ.Ruggles, 2008 :

میراث باغ ایرانی | محمدرضا مهربانی گلزار
حدود  100واژه اشـاره میکند که بهطور مسـتقیم و غیرمسـتقیم
وارد ایـن زبان شـده اسـت.
در میان این  100واژۀ راهیافته به زبان سـواحیلی ،واژۀ «بوسـتانی»
بـرای بـاغ و «نیـروزی» برای نـوروز و واژۀ «روشـنی» بـرای تراس
یـا بالکـن و از همـه مهمتـر واژۀ «منظری» 3بـرای منظر ،بـر تأثیر
ایـن حـوزه از فرهنـگ ایرانی در شـرق آفریقا داللـت میکند.
زانگـری و رحمتـی ( )۱۳۹۱به نفوذ واژۀ بـاغ در امپراتوری عثمانی
اشـاره میکننـد و بـر آنانـد کـه کلمـات «بـاغ» و «بوسـتان» در
سـرزمین عثمانـی متـداول بـوده تـا جایـی که ایـن کلمـات کام ً
ال
جـذب زبـان ترکی شـدهاند ،بـا اقتبـاس از کلمۀ بوسـتان باغبانها
را بسـتانچی یـا بوسـتانچی مینامیدند .کلمـۀ «باغ» نیـز در موارد
بسـیاری بـهکار رفتـه اسـت .از جملـه «فنـه بـاغ» بـه معنـای باغ
فانوسهـا« ،باغچـه کـوی» بـه معنای شـه ِر باغ.
حضـور واژگان فارسـی مرتبـط بـا بـاغ و منظرهپـردازی در زبـان
اویغـور و زبـان سـواحیلی حاکـی از تأثیرگـذاری عمیـق فرهنـگ
ایرانـی بـر این سـرزمینها اسـت .اگرچه آثـار باغسـازی و معماری
در ایـن مناطـق ممکـن اسـت در گـذر زمـان از بیـن رفته باشـند،
امـا مانـدگاری کلمـات در زبـان روزمـره شـاهدی بـر ایـن موضوع
اسـت کـه پیـش از تعامل با فرهنـگ ایرانی ،فاقد چنیـن مفاهیمی
بودهانـد و پـس از آشـنایی با آن ،همـان واژگان فارسـی را در زبان
بومـی خود بـهکار بسـتهاند.
-واژۀ «کوشک»کوشـک کـه یکـی از عناصـر اصلـی بـاغ ایرانـی بهشـمار مـیرود
بـه فرهنگهـای دیگـر نیـز راه یافتـه اسـت .ایـن واژه کـه در زبان
التیـن بـه « »kioskبدل شـده اسـت در زبـان اویغورهـا از معادل
«کوشـئك» یـا « راواق» بـرای آن اسـتفاده میشـود .همـان طـور
کـه مالحظه میشـود هـر دو واژۀ التیـن و اویغور مسـتقیماً از واژۀ
فارسـی برگرفته شـده اسـت.
واژۀ «کوشـک» در قلمـرو عثمانـی نیز راه یافتـه و به معنای عمارتی
شـاخص و مجـزا از باغ بوده اسـت (همان).
بیشـک واژگان بیشـتری را میتـوان در ایـن زمینـه یافـت کـه بر
نقـش بـاغ ایرانـی در سـرزمینهای مذکـور تأکیـد میکنـد .ایـن
چنـد واژه بهعنـوان مصداقـی ملمـوس از مانـدگاری فرهنـگ در
زبـان و ادب مـورد تحلیـل قـرار گرفت .امـا مؤلفههـای دیگری نیز
در تعییـن حـوزۀ نفـوذ بـاغ ایرانـی مؤثـر هسـتند کـه در ادامـه به
آنهـا پرداخته شـده اسـت.

••گونههای گیاهی

زانگـری و رحمتـی در کتـاب «باغهـای ایرانی-اسلامی» بهطـور
مفصـل بـه موضـوع گیاهـان پرداختـه و نحـوۀ نشـر و گسـترش
آنهـا را در سـرزمینهای مختلـف بررسـی کردهانـد .آنـان معتقدند
عثمانیهـا گیاهـان و فرهنـگ باغسـازی که از شـرق خـود (ایران)
اقتبـاس کـرده بودنـد به ویـن ،ونیز و سـایر شـهرهای اروپایی وارد
کردند (همـان.)۹۸ ،

بهعنـوان نمونـه ،اروپـا شـناختن پرتغـال را مدیـون اعـراب اسـت،
بدیـن ترتیـب که پـس از ترویـج آن در ایران ،عربسـتان و مصر ،به
عمـان و عـراق رفتـه و سـپس به شـام و از آنجا بـه اروپـا راه یافته
اسـت (همان.)۸۸ ،
بنابرایـن میتـوان ردپـای برخـی گونههـا را در مسـیر انتقـال بـه
سـایر سـرزمینها مـورد کنـکاش قـرار داد و از ایـن طریـق میزان
نفـوذ آنهـا را در فرهنـگ باغسـازی بررسـی کـرد.
-انارمنشـأ میـوۀ انـار را ایـران و شـمال هندوسـتان دانسـتهاند
( .)Morton, 1987ایـن میـوه در فرهنـگ باسـتانی ایـران جایـگاه
ویـژهای دارد (تصویـر  .)۳بـه همیـن دلیل در باغسـازی ایرانـی و آثار
مرتبـط بـا بـاغ ،درخت انـار یک گونـۀ مورد توجه اسـت .ردپـای این
میـوه را میتـوان در باغسـازی آندلـس یافـت .در حالی کـه این گونه
بومی منطقۀ اسـپانیا نیسـت ،اما همـراه با فرهنگ باغسـازی ایرانی و
اسلامی بـه شـمال آفریقـا و سـپس بـه اروپـا راه یافته اسـت.
در یـک حجـاری در بـاغ الحمـراء یـک نمونـۀ شـاخص از حضـور
انـار قابـل رؤیـت اسـت (تصویـر  .)۴به همیـن ترتیـب در تزیینات
خانههـا و کلیسـاها و همچنیـن نقـوش گیاهـی ایـن میـوه بـهکار
رفته اسـت.
4
«دروازۀ انارهـا» در کاخ الحمـرا شـاهد دیگـری از حضـور پررنـگ
میـوۀ انار در باغسـازی اسـپانیا در دورۀ اسلامی اسـت.
-مرکباتبهنظـر میرسـد کـه مرکبـات بـه دلیـل همیشـه سـبزبودن ،نقش
مهمی در باغسـازی ایران داشته اسـت .منشأ مرکبات کوهپایههای
هیمالیاسـت و شـواهد زیـر نشـان میدهد کـه از طریق مسـلمانان
بـه سـرزمینهای اروپایـی راه یافت.
در اروپـا  ،مورهـا پرتقال را به اسـپانیا معرفـی کردند (Trillo San
 .)José, 2003مرکبـات ،از جملـه نارنـج ،در قرن نهم به سیسـیل
ایتالیـا رسـید ،امـا پرتقـال شـیرین در اواخر قـرن پانزدهـم یا آغاز
قـرن شـانزدهم وارد منطقـه مدیترانـه شـد (.)Morton, 1987
اندکـی پـس از آن ،پرتقـال شـیرین بهسـرعت بهعنـوان یـک میوۀ
خوراکـی پذیرفتـه شـد .همچنیـن ایـن میـوه یـک کاالی لوکـس
محسـوب میشـد و تنها افـراد ثروتمند امکان تهیه آن را داشـتند.
تـا سـال  1646م .پرتقـال شـیرین در سراسـر اروپـا بهخوبـی
شـناخته شـده بود .لوئی چهاردهم پادشـاه فرانسـه عاشق درختان
نارنـج و پرتقـال بـود و بزرگتریـن نارنجسـتان سـلطنتی را در کاخ
ورسـای بنـا کـرد ( .)Leroux, 2002بـاغ ولوویکنت که نخسـتین
باغ به سـبک فرانسـوی اسـت در زمان لویی چهاردهـم دارای هزار
اصلـه درخـت مرکبات بـوده اسـت (( )Mitford, 1966تصویر .)5
بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد ،درختـان مرکبـات کـه در باغهای
ایرانـی گونـهای تحت عنوان نارنجسـتان را به خـود اختصاص داده
بـود از طریـق مسـلمانان بـه اسـپانیا و جنـوب ایتالیـا رسـید و به
یـک گونـۀ مهم در باغسـازی فرانسـوی بدل شـد.
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••زیباییشناسی

-بیکرانگیمنصـوری ( )۱۳۸۴یکـی از مؤلفههـای زیباییشناسـی بـاغ ایرانـی
را «بیکرانگـی» میدانـد .بهشـتی ( )۱۳۸۷نیـز معتقـد اسـت باغ
ایرانـی الیتناهـی اسـت ،گویـی همـۀ جهـان را در خـود منعکـس
کـرده و ادراک انسـان در بـاغ ایرانی یک «ادراک الیتناهی» اسـت.
همچنیـن ایـن ویژگـی بـه عظمـت و شـکوه یـک بـاغ نیـز کمک
میکنـد .اکنـون باغهـای قرون وسـطی اروپایی را در نظـر بگیریم:
باغصومعههایـی کـه مسـاحت محـدودی دارنـد و محصوریـت آن
ً
کاملا عیـان اسـت .حتـی در دورۀ روم باسـتان ،مجموعههایـی
ماننـد ویلای آدریـان فاقـد چنیـن ویژگی اسـت.
چگونـه باغسـازان اروپایـی بهیکبـاره از باغصومعههـای کوچـک
بـه باغهـای بیکـران ،همچـون ورسـای ،رسـیدند؟ بهنظر میرسـد
کـه ایـن ایـدۀ بیکرانگـی بـا تأثیرپذیـری از باغهای آندلس شـکل
گرفتـه و در باغهـای فرانسـوی بسـط یافتـه اسـت.
مواجهـۀ اروپاییـان بـا باغهـای اسلامی پـس از فتـح اسـپانیا زمینـۀ
شـکلگیری باغهـای رنسـانس را فراهـم کـرد و الگوهـا و اندیشـۀ
زیباییشناسـی ایرانی-اسلامی بـه باغهـای اروپایی راه یافـت .زانگری
و رحمتـی ( )۹۸ ،۱۳۹۱بـه اسـتناد رابطـۀ عثمانی با اروپـا ،این انتقال
فرهنگـی را از طریـق عثمانـی به غـرب میدانند و بـر آناند که ترکها
سـعی در تکـرار فرهنـگ ایرانـی در باغهای خـود کردهاندنـد و باغهای
عثمانـی پایـه و اسـاس باغهـای «خوشمنظره» 5در اروپا شـده اسـت.
رحمتـی براسـاس میناتورهـا و مشـاهدات جهانگـردان اروپایـی
نتیجـه میگیـرد کـه آناتولـی از مناطقـی بـوده که طرح چهـار باغ
ایرانـی را در خـود توسـعه داده اسـت .او بـرای نمونـه به بـاغ قصر
آرتوقیـد و بـاغ قصـر قبادآبـاد اشـاره میکنـد (همـان.)۳۶۵ ،
بنابراین عالوه بر باغهای اسلامی اسـپانیا ،مـراودۀ اروپاییان با حکومت
عثمانی زمینۀ انتقال زیباییشناسـی ایرانی به غـرب را رقم زد.
-نقوش اسلیمی یا آرابسکدر باغسـازی فرانسـوی بـه نقـش و نگارهـای پیچیـده و منحنـی
کـه درون کرتهـای بـاغ بـا نقـش گلهـا تزیین میشـود آرابسـک
میگوینـد (تصویـر  .)6اگرچه اسـتفاده از فرمهای گیاهی در شـام
و مصـر و یونـان رواج داشـته اسـت ،امـا اسـتفاده از آن بهواسـطۀ
امویـان بـه معمـاری جنوب اسـپانیا (آندلـس) راه یافـت .به همین
دلیـل از اصطلاح «آرابسـک» یـا «عـربوار» برای ایـن نقوش که
طرحهـای پیچیدهتـری داشـت و از قـرن نهم میالدی بـه بعد رواج
یافـت اسـتفاده میکنند.
اکنـون ایـن سـؤال مطـرح اسـت کـه نقـوش اسـلیمی در باغسـازی
فرانسـوی (تصویـر  )7چـه ارتباطـی بـا بـاغ ایرانـی دارد؟ دو نظریـه
میتـوان در ایـن زمینـه مطـرح کـرد :نخسـت آنکـه ایـن شـیوه از
نقشپـردازی همانطـور کـه از نامـش پیداسـت از طریـق اعـراب به
سیسـیل ،آندلس و سـرزمینهای حاشـیه مدیترانه راه یافته و سپس
در طرحانـدازی باغچههـای گل مـورد اسـتفاده واقـع شـده اسـت.
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دومیـن عامـل انتقـال ایـن نقـوش را میتـوان در قالـی ایرانـی
جسـتوجو کـرد .قالیهـای ایرانـی از دیربـاز بازتـاب بـاغ ایرانـی
بودهانـد و «قالیهـای باغـی» یکـی از دسـتههای اصلـی قالـی
ایرانـی محسـوب میشـود (تصویـر .)8

تصویر  .3نقش انار در دیوارهای کاخ تیسفون ،دورۀ ساسانی.
مأخذ.www.metmuseum.org :

تصویر  .4نقش انار در مجموعۀ الحمراء ،گرانادا ،اسپانیا .مأخذ.www.alamy.com :

میراث باغ ایرانی | محمدرضا مهربانی گلزار
بهنظـر میرسـد کـه قالیهـای ایرانـی با طرح بـاغ (تصویـر  )8از
طریـق جـادۀ ابریشـم به سـرزمینهای اروپایی راه یافته و سـپس
منبـع الهـام باغسـازان دورۀ رنسـانس از جملـه «آنـدره لونوتـر»
واقع شـده اسـت.
-محور کشیدهبراتـی ،آلهاشـمی و میناتـور سـجادی ( )۱۳۹۶در پژوهـش خود،
کهنالگـوی «چهاربـاغ» را مـورد تشـکیک قـرار داده و بهجـای آن
بـاغ ایرانـی را دارای کهنالگـوی محـوری میدانـد کـه یک مسـیر
کشـیده نقـش بنیـادی در نظـام بـاغ دارد .ایـن الگـو منطبـق بـا
جهانبینـی ایرانیـان و تفسـیر آنـان از هسـتی اسـت.
اگـر محـور طولـی بهعنـوان کهنالگـوی بـاغ ایرانـی پذیرفته شـود،
آنـگاه اثرگـذاری آن بـر باغهـای شـالیمار در شـرق و باغهـای
فرانسـوی در غـرب روشـنتر میشـود (تصویـر  .)9ایـن مؤلفـۀ
زیباشناسـانه در سـاختار بـاغ ،کـه بـه بیکرانگـی و عظمـت بـاغ و
همچنیـن جهتدهـی به مخاطب کمـک میکند ،در شـبهقارۀ هند
بـرای تأکیـد بر کوشـک (و عمدتـاً مقبره) و در فرانسـه بـرای ایجاد
پرسـپکتیو یکنقطـهای و تداعـی عظمت ،مورد اسـتفاده قرار گرفته
اسـت .در نتیجـه بهنظر میرسـد که کانسـپت اولیه در نـزد ایرانیان
بـا دگردیسـی بـه فرهنگهـای دیگـر راه یافته اسـت.
-ورود عنصر «خیابان» به شهرحداقل  ۲۰۰سـال زودتر از آنچه در فرانسـه تحت عنوان بسـط الگوی
باغسـازی در شهرسـازی اتفاق افتاد در ایران دورۀ صفوی این الگو در
شـهرهای قزوین و اصفهان پیاده شـده بود (تصویر .)10
خیابـان واژهای فارسـی بـه معنـی گلـزار و چمـن بوده و راسـتهای
اسـت کـه برای عبـور و مـرور در باغ میسـازند و کنارههـای آن را
گلـکاری میکننـد (براتـی .)۱۳۸۳ ،بنابراین «خیابـان» یک عنصر
از باغ ایرانی اسـت که در دورۀ شـاه طهماسـب صفـوی برای اولین
بـار در شـهر قزویـن بـه سـاختار شـهر راه یافـت .پـس از آن در
دورۀ شـاه عبـاس در اصفهـان در ادامۀ همین الگو ،محـور چهارباغ
احداث شـد که گردشـگاهی مشـجر و طولی در شـهر اصفهان بود
و اسـتخوانبندی توسـعۀ شـهر را شـکل میداد.
همین کانسـپت بـه فاصلۀ دو قرن بعد ،در دورۀ باروک ،از سـاختار
باغهای فرانسـوی به درون شـهرها رفت و بلوارها و گردشـگاههای
خیابانی 6را به شـهرهای فرانسـوی اضافه کرد.
اگرچـه آتیلیـو پتروچلـی 7قدمـت حضـور عنصـر «خیابـان» در
شـهر را بـه عهـد تیموریان نسـبت میدهـد و مینویسـد« :خیابان
یـک جـادۀ منحصربهفـرد اسـت؛ یـک گـذرگاه کـه در حاشـیۀ
آن درختـان پرسـایهای قـرار دارنـد و در قلمـرو تیموریـان بسـیار
بهچشـم میخـورد» (به نقل از زانگـری و رحمتـی.)۱۳۶ ،۱۳۹۱ ،
چنانچـه نظـر او را بپذیریـم ،آنگاه قدمت ریشـۀ بلوارهـای اروپایی
بـه عهـد تیموریـان بازمیگـردد.

••آب و نظام آبیاری

آنواربـه معتقـد اسـت کـه نحـوۀ اسـتفاده از آب در بـاغ ایرانـی

بزرگتریـن تأثیر را بر غرب و شـرق میگـذارد (.)Anuarbe, 2003
او از مجموعـۀ «مدینـة الزهـراء» در نزدیکـی کوردوبـا بهعنـوان
مثالـی در ایـن زمینـه نـام بـرده و اعتقـاد دارد کـه ایـن سـنت
همچنـان در فرهنـگ آندلـس حفظ شـده و بر فرهنـگ کاربرد آب
و سیسـتمهای آبیـاری پـس از خـود در اروپا تأثیرگذار بوده اسـت.

تصویر  .5باغ ولوویکنت که نخستین باغ به سبک فرانسوی محسوب میشود و
دارای هزار اصله درخت مرکبات بوده است .مأخذ.www.gardenvisit.com :

تصویر  .6نقش اسلیمی (آرابسک) در کاخ الحمرا ،گرانادا ،اسپانیا.
مأخذ.www.wikipedia.org :

تصویر  .7نقوش اسلیمی (آرابسک) در میان نارنجستان در باغ ورسای فرانسه.
مأخذ.www.luxuo.com :
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الف
تصویر  .8قالی ایرانی از قرن شانزدهم میالدی در موزۀ لوور پاریس.
مأخذ.www.cityrugs.com :

مورتـون ( )Morton, 1987در خصـوص نارنجسـتانها بـه ایـن
نکتـه اشـاره میکنـد کـه صرفـاً گونـۀ گیاهـی نبـوده اسـت که به
فرهنـگ اروپایـی منتقـل شـده ،بلکـه نظام آبیـاری نارنجسـتانها
نیـز در باغسـازی رنسـانس بـهکار گرفته شـده اسـت.
در زمـان حکومـت صفویـه مصـادف بـا رنسـانس در اروپـا ،بـه
دسـتور فلیـپ دوم ،پادشـاه اسـپانیا ،بـاغ الفرسـندا 8در نزدیکـی
مادریـد سـاخته شـد .ایـن بـاغ متشـکل از تعـداد زیـادی اسـتخر
بـود کـه کوچکتریـن آنهـا یـک جزیـره در میـان داشـت .بهنظـر
او باغهـای اسـپانیا در بسـیاری مـوارد وجـه مشـترکی بـا باغهای
ایرانـی ،ازجملـه عباسآبـاد بهشـهر و ائلگلـی تبریـز ،دارد
(( )Anuarbe, 2003تصویـر .)11
نظـام تأمین آب در فالت ایران براسـاس قنات اسـت .این سیسـتم با
گسـترش اسلام در سیسـیل و اسـپانیا بهکار گرفته شـد .آثار قنات
در مادرید اسـپانیا تا سـال  ۱۹۳۰همچنان وجود داشـت و بخشـی از
شـبکۀ آبرسـانی شـهر بود (زانگری و رحمتـی .)۴۶ :۱۳۹۱ ،از طریق
مسـلمانان ،ایـن شـیوۀ تأمیـن آب در مراکش نیز بهکار رفـت و به نام
«عیـن» یـا «ختاره» نامیده میشـود (همـان) .به منظـور ذخیرۀ آب،
از آبگیرهای وسـیع و مسـتطیل شـکل اسـتفاده شـد ،الگویی مشابه
آنچـه در ایـران وجـود داشـت .آبگیـر حیـاط زنـان در کاخ الحمـراء،
آبگیـر کاخ بحیـره در سـویل اسـپانیا و آبگیـر بـاغ منـاره در مراکش
نمونههایـی از ایـن الگـوی ذخیرۀ آب اسـت.
-آبگیر وسیع و شاهنشین (چشمهعمارت)شـکاری نیری ( )۱۳۹۸در پژوهش خود الگـوی احداث آبگیر بزرگ
کـه بنایـی در میانۀ آن باشـد را تحت عنوان «چشـمهعمارت» مورد
بررسـی قـرار داده و معتقـد اسـت کـه حضور ایـن الگـو در باغهای
شـبهقارۀ هنـد به علـت مهاجرت معمـاران و هنرمنـدان ایرانی بوده
کـه در دورۀ گورکانیـان مورد اسـتقبال قرار گرفت.
امـا در دیگر سـوی جهان ،یعنـی در مراکش باغ مشـابهای در قرن
دوازدهـم میلادی در کوهپایههـای اطلـس ،بـا عنـوان «باغهـای
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ب

تصویر  .9الف) محور اصلی باغ ورسای .مأخذ.www.en.chateauversailles.fr :
ب) محور اصلی باغ نشاط در شالیمار .مأخذ.www.en.wikipedia.org :

الف

ب
تصویر  .10الف) خیابان چهارباغ اصفهان .مأخذ.www.isfahanaks.ir :
ب) گردشگاه ملکه در پاریس.www.gobikeparis.fr .

میراث باغ ایرانی | محمدرضا مهربانی گلزار
مناره» سـاخته میشـود که داری یک اسـتخر وسـیع اسـت .نکتۀ
مهـم آنکـه شـیوۀ تأمیـن آب این اسـتخر از طریق قناتی اسـت که
از کوههـای اطلـس نشـئت میگیرد (تصویـر .)12

••مهاجرت معماران و باغسازان

سـابتلنی ( )۱۳۸۷در پژوهشـی کـه دربـارۀ باغهـای هنـدی انجام
داده سـه نسـل از خانـوادۀ میرکهـا را ،کـه باغبـان سـلطنتی
بودهانـد ،شناسـایی کـرده کـه در عصـر تیمـوری در آسـیای میانه
میزیسـته و سـپس بـه هندوسـتان مهاجـرت کردهانـد.
در خلال ایـن مهاجرتهـا ،الگـوی بـاغ ایرانـی بـه سـرزمینهای
دیگـر رفتـه و گاهـی حتـی نـام باغهـای ایرانـی را بـه خـود
گرفتهانـد .همچـون اسـامی باغهای سـمرقند در آسـیای میانه که
از نـام باغهـای معـروف در شـیراز وام گرفتـه شـده اسـت.
زانگـری و رحمتـی ( )۱۰۵ ،۱۳۹۱بـه دعـوت امپراطـوران عثمانی
از گیاهشناسـان و باغبانـان بـه دربـار خویـش اشـاره میکننـد و
ایـن اتفـاق را عاملـی بـرای تبـادل گونههـای گیاهـی و الگوهـای
باغسـازی میداننـد.

تصویر  .11باغ الفرسندا که آنواربه معتقد است از الگوی باغهای بهشهر الهام
گرفته شده است .مأخذ.www.alamy.com :

بحث

بسـیار دشـوار اسـت که انتقـال پدیـدهای فرهنگی مانند بـاغ را در
مؤلفههـای جداگانه بررسـی کـرد .زیـرا تعامل فرهنگـی ،بهصورت
پیچیـده و درهمآمیختـه صـورت میگیـرد .نمیتـوان بهسـادگی
نظـام کاشـت ،نظـام آبیـاری و زیباییشناسـی ناشـی از آن را
جداگانـه بررسـی کـرد .در واقع باغ یک کلیت اسـت کـه انتقال آن
بـه فرهنـگ دیگـر به شـکل امر کلـی صـورت میگیـرد و از ایده و
مفاهیـم تـا اجـزا و عناصر را شـامل میشـود.
بـا ایـن حـال بـرای یافتـن ردپـای بـاغ ایرانـی میبایسـت تمامـی
مؤلفههایـی را کـه سـهمی در فرهنـگ ایرانـی دارنـد و در گـذر
زمـان در سـرزمینهای دیگـر ادغام شـده و یا دگردیسـی یافتهاند
بررسـی کـرد .بدینترتیـب در ایـن پژوهـش ،میراث بـاغ ایرانی در
جهـان از طریـق واژگان مرتبـط بـا بـاغ ،مفاهیـم زیباییشناسـی،
گونههـای گیاهـی ،الگوهای هندسـی ،کاربرد آب و نظـام آبیاری و
عناصـر بـاغ مـورد کنکاش قـرار گرفته اسـت (تصویـر .)13
در حـوزۀ واژگان ،از شـرق تـا سـرزمین سـینکیانگ ،از جنـوب تا
سـواحل شـرقی آفریقـا و از غـرب تا اسـپانیا و فرانسـه شـاهد نفوذ
واژههـای فارسـی مرتبـط با باغ هسـتیم.
در حـوزۀ گونههـای گیاهـی نیـز حضـور مرکبـات و انـار شـاهدی
اسـت بـر تأثیرپذیـری باغهای رنسـانس از باغ ایرانی که بهواسـطۀ
باغهـای اسلامی آندلس صـورت پذیرفته اسـت.
بهنظـر میرسـد کـه زیباییشناسـی ایرانـی در بیکرانگـی بـاغ و
نقـوش اسـلیمی به باغهـای فرانسـوی راه یافته و به جـزء الینفک
این سـبک باغسـازی بدل شـده اسـت.
اهمیـت آب و نقـش آن در بـاغ ایرانـی هـم در شـرق بـر روی
باغهـای گورکانیـان و هـم در غـرب بـر روی باغهای شـمال آفریقا

الف

ب

ج

تصویر  .12الف) باغ حیران مناره ،الهور پاکستان .مأخذ.www.zameen.com :
ب) باغ ائلگلی تبریز .مأخذ.www.pinterest.com :
ج) باغ مناره نزدیک شهر مراکش .www.pinterest.com
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تصویر  .13مؤلفههای مورد استفاده برای تببین میراث باغ ایرانی .مأخذ :نگارنده.

و اسـپانیا اثرگـذار بوده اسـت .نظـام آبیاری و چشـمه عمارتها در
هـر دو سـرزمین مشـابه باغهـای ایرانـی اسـت و تأثیرپذیـری آنها
انکارناپذیر اسـت.
مهاجـرت معمـاران و باغسـازان ایرانی یکی دیگر از علل بسـط الگوی
بـاغ ایرانـی در جهـان اسـت .از مهاجرت به شـبهقارۀ هند ،که اسـناد
متعـددی از حضـور ایرانیـان در دربـار گورکانیـان وجـود دارد ،تـا
مهاجـرت شـیرازیها بـه زنگبـار کـه کمتر مـورد پژوهش واقع شـده
و مسـتندات اندکـی در اختیار اسـت ،همگی کمابیش بـه حوزۀ نفوذ
فرهنـگ ایرانـی و ورود بـاغ بـه این سـرزمینها حکایـت دارد.

شـواهد در پنـج دسـته ،کـه بازتابـی از فرهنگ یا اجـزای مرتبط با
باغ اسـت ،نشـان میدهـد که بـاغ ایرانی بهعنـوان یکـی از مکاتب
اصلـی باغسـازی در جهـان ،نفـوذ مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در
شـکلگیری باغهـای دیگـر داشـته اسـت.
تصویـر  ۱۴یـک چشـمانداز جدیـد از حـوزۀ اثرگـذاری بـاغ ایرانـی
عرضـه میکنـد کـه مطابق با مسـتنداتی اسـت که مـورد بحث قرار
گرفـت .شـمال آفریقا و جنوب اروپا ،آسـیای مرکزی ،شـبهقارۀ هند
و سـینکیانگ چیـن و همچنین شـرق آفریقا سـرزمینهایی اسـت
کـه متأثـر از بـاغ ایرانـی بـوده و در طـی زمان سـیر تکامل خـود را
بهصـورت بومـی طی کرده و سـبکهای جدیـدی را خلـق کردهاند.
تصویـر  ۱۵بهعنـوان یـک مصـداق ،نشـان میدهـد که الگـوی باغ
ایرانـی در شـرق و غـرب تـا چه انـدازه مشـابهت دارد و از یک ایدۀ
ثابـت پیـروی کرده اسـت .میـراث باغ ایرانـی به شـیوههای متنوع
در ایـن محـدودۀ جغرافیایـی بسـط و گسـترش یافته و آثـار آن تا
بـه امـروز باقی مانده اسـت.
ایـن تحقیـق امکان بسـط و تکامل دارد .بدیهی اسـت کـه تنها چند
مـورد مختصـر از جوانب و شـئون فرهنگـی باغ ایرانی کـه در جهان
گسـترش یافتـه در ایـن نوشـته ذکـر شـده اسـت .بنابرایـن بـرای
شـناخت بهتـر میراث بـاغ ایرانی نیاز بـه پژوهشهای گسـتردهتری
اسـت تـا عمق نفـوذ این محصـول فرهنگی در جهان آشـکار شـود.
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