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باغسازی در
«ارشادالزراعه»
گنجینهای زیر غبار روزگار
چکیــده | یکــی از مهمتریــن منابع جهت شــناخت باغ و باغســازی دوران اســامی
ایران ،کتاب «ارشادالزراعه» ابونصر هروی است که در  921ه.ق ،چند سال پس از
سقوط تیموریان ،به نگارش درمیآید .این کتاب منبع ارزشمندی جهت آشنایی با
مباحث گوناگون باغبانی و باغسازی محسوب میشود و در هشت بخش با عنوان
«روضه» ،به توصیف مهمترین ضرورتهای باغسازی میپردازد .هدف این مقاله
پاس ـخگویی به این ســؤال اســت کــه مهمترین مؤلفههای ســازندۀ یک بــاغ در این
دوران چه بوده است؟ و نویسندۀ ارشادالزراعه چه ارکان و اصولی را برای باغسازی
و باغآرایــی کــه جــزء جداییناپذیــری از کشــاورزی و زراعت بودند معرفــی میکند؟
تحلیل و تفســیر روضههای این کتاب ،نشــان از پیچیدگی مقولۀ باغســازی دارند.
ســه امر گیــاه ،آب و عمارت ،که هریک قواعد خاص خــود را میطلبند ،در پیوند با
شــش اصــل زراعت و دهقنت ،علم ســیاق ،منطق کاشــت ،احوال ســال دانســتن،
هندســۀ کرتها و همنشــینی و همجواری گیاهان ،چارچوبهای سازندۀ یک باغ
ایرانی را تشکیل میدهند .با بازخوانی این کتاب میتوان در بررسی و تاریخنگاری
باغهای ایرانی نگاه و تفسیری مجدد داشت.
غالمرضا جمالالدین
کارشناس ارشد
مطالعات معماری ایران،
دانشگاه هنر اصفهان.
miladjamaleddin@gmail.com

واژگان کلیدی | ارشاد الزراعه ،ابونصرهروی ،باغ ،باغسازی.

تصویر  : 1بابر شاه در حال نظارت بر اجرای
باغ در جنوب کوه سفید در نیک نهار،
مأخذ Bābur-nāma, Victoria and :
Albert museum
Pic 1: Babur is supervising the
works in a garden at the south of
the White Mountain at Niknahar.
Source: Bābur-nāma, Victoria and
Albert museum, London
IM1913-276
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Pic1

مقدمــه | کتــاب ارشــاد الزراعــه در ســال 921ه.ق توســط
«قاســم بن یوســف ابونصــر هروی» که ســاکن شــهر هرات
بود به رشتۀ تحریر درمیآید .شبی در عالم خواب ،خواجه
عبــداهلل انصــاری بــر وی ظاهــر میشــود و او را «اشــارت به
امــری میکند» که ســبب خشــنودی باریتعالی شــود .وی
بــا اســتخاره از کتــاب قــرآن ،بــه آیــهای جهت «محســنات
زراعــت» برمیخورد و ازاینرو نوشــتن کتابــی در امر زراعت
را بــر خــود واجــب میکنــد (هــروی .)8 : 1346 ،کتــاب
مشــتمل بر هشت روضه است .روضۀ اول به کیفیت زمین
و شــیوۀ انتخــاب آن میپــردازد .روضــۀ دوم شــامل احوال
ن مناسب برای کاشت ،مطابق با رصد
ســال دانستن و زما 
ســتارگان و نجــوم و آبوهــوا اســت .ایــن روضــه همچنین

بخشــی را جهت نحــوۀ دعا خواندن بــرای افزایش و برکت
بــه محصــوالت و دفــع آفات ،بــه خود اختصــاص میدهد.
روضۀ سوم تا هفتم به شیوۀ کاشت انواع درختان و گیاهان
میپردازد .گونههای کاشت در این روضهها عبارتاند از :
کاشــت غالت و حبوبات ،کاشت تاک و انواع انگور ،کاشت
میوه و ســبزیها ،کاشــت درخت و گل با پیوند و قلمهزنی
و در آخــر ،پیونــد درختان و نحوۀ چیدن میوهها .هروی در
آخرین روضه به شــرح ســاخت چهارباغ میپــردازد .در کنار
کیف مــواردی که بر
معرفــی انواع کاشــت ،هــروی از کــم و ِ
باغسازی اثر میگذارد سخن میگوید .ضرورت باغسازی و
زراعت ،دانش و معرفت باغســازی با عنوان «علم سیاق»،
منطق کاشــت انــواع گیاهان و درختان ،نوع آبرســانی به

گیاهــان و چگونگی تقســیم کرتها با توجــه به نوع گیاه و
فصول ســال ،نحــوۀ انتخاب زمین و توجه بــه مقولۀ زمان
و درنهایــت معرفــی گونه و رنگبندی گلهــای کرتها در
ســاختار یک چهارباغ ،از مهمترین نکاتی اســت که هروی
بــه ذکــر آنهــا میپــردازد .تــاش ایــن مقالــه بررســی موارد
پرداختهشــده در ایــن کتــاب اســت تا بــا معرفــی مهمترین
ارکان و اصــول یــک باغســازی ،زمینــۀ شــناخت بهتــری از
باغهای ایرانی در پیش روی پژوهشگران بگذارد.

فواید باغ و باغسازی (زراعت و دهقنت)

از نــگاه هــروی زراعــت نیکوتریــن «صنعــت» و «حرفتــی»
اســت کــه هیــچ چیــزی نمیتوانــد بهانــدازۀ آن ســبب خیر
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تصویر2

Pic2

تصویر  : 2برش عرضی از جوی آب و
مسیر پیرامونی باغ و ردیفهای درختان
زردآلو ،بر اساس ارشادالزراعه (ترسیم
از  :ویکتور موسکالیوک) .مأخذ :
Subtelny, 1997
Pic 2: Cross-sectional representation
of perimeter water channel and
walkway with mounded rows of
apricot trees, based on the Ershad
al-zera'e (drawing: Wiktor Moskaliuk).
Source: Subtelny, 1997.

بــرای آفریــدگان شــود و باغســازی از هــر عمل ساختوســاز
دیگــر برتــر اســت (هــروی .)12 : 1346 ،آنچــه بهعنــوان
برترین حکمت و خرد برای پادشــاهان لحاظ میشود و آن
چیزی که بقای مملکت را نگه میدارد آبادانی است و این
امر میسر نمیشود جز به «زراعت و باغبانی» .حتی برترین
اعمال صوفیانه برای افراد صوفی ،نه زهد و گوشهنشــینی
در خانقــاه ،کــه زراعــت و ســاخت بســتان معرفی میشــود.
هــروی چهــار چیــز را ســبب بقــای عالــم معرفــی میکنــد :
دهقنــت ،صنعــت اصحــاب ،سیاســت و ســاطین و علمــا.
امــا بقــای ســه گروه از ایــن چهار طایفــه در بقــای زراعت یا
همان دهقنت اســت (همان ( )25،23،20،18،11 :تصویر
 .)1عمــل زراعــت و دهقنت کــه هم به کشــاورزی و هم به
باغســازی اشــاره دارد در جایجای کتاب و بهویژه مقدمۀ
آن نشــان از پیونــد محکــم ،بین جنبــۀ اقتصــادی و جنبۀ
زیباشناســی ســاخت یک باغ دارد .حتی عنوان باغبان که

تصویر3

Pic3
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در کتاب بکار میرود ،اشــاره به شخصی دارد که نهتنها به
مقولــۀ باغداری و باغبانی آشــنا اســت ،بلکــه اصول زراعت
و کشــاورزی و قلمهزنی و کاشــت را بهخوبی فرا گرفته است
و در ایــن زمینههــا تبحــر دارد .ازایــنرو در تعریــف هــروی،
ه��م باغ و هم باغب��ان ( )Subtelny, 2002: 21چندین بعد
معنایی را در برمیگیرند که در دوران خودش از حساســیت
این امر و مقوله خبر میدهد.

علم سیاق

هروی در ابتدای کتاب خود مینویســد« :قاسم بن یوسف
ابونصــری از تفرقــۀ روزگار جفــاکار و جفــای مــردم بیوفای
ســتمکار که پیوســته نفاق و حســد ،شــیوه و پیشــۀ ایشــان
است ،کنج عزلتی و گوشه محنتی اتفاق بود ،در دل چنان
میگشــت و در خاطر چنان میگذشــت که مدتی به عنایت
ملــک خالق به تحصیل علم ســیاق ،که مختــر ع این علم

تصویر  : 4برش عرضی از تراسبندی
و چمنکاری در یک سوی جوی آب ،بر
اساس ارشادالزراعه (ترسیم از  :ویکتور
موسکالیوک).
مأخذ Subtelny, 1997 :
Pic 4: Cross-sectional
representation of raised terraces
(chaman) on one side of the main
water channel, based on the
Ershad al-zera'e (drawing: Wiktor
Moskaliuk). Source: Subtelny, 1997.

شــریف که مزین اســت به نکات و دقایــق لطیف ،حضرت
امیرالمؤمنین و امام المتقین ،اسداهلل الغالب و مطلوب کل
طالــب علی بــن ابیطالــب علیه الصلوات و الســام اســت،
مشــغول بــوده و جمــع ابــواب آن را کماینبغــی دانســته ،به
عمل درآورد .اکنون باز وقت آن اســت که در مهمی از امور
ســیاق مدخــل نماید» (هــروی .)8 :1346 ،واژۀ ســیاق در
اینجــا بــه معنــا و مفهــوم طــرح و اجــرای بــاغ و معرفــت به
امــور وابســته بــه آن چــون باغبانــی و کشــاورزی و میرآبــی
بازمیگــردد .ایــن واژه در هند و در باغســازی زمان بابر هم
ب ـهکار برد هشــده اســت .بنابرایــن ایــن واژه معنــای فنــی و
تخصصــی از امــور بــاغ را در ایــن دورۀ زمانی بــه همراه خود
دارد (سابتلنی .)23 : 1387 ،بابر در کتاب خویش در مورد
ســاخت بــاغ در هنــد مینویســد « :بدینســان در ایــن هند
نازیبا و بیســیاق باغهایی پدید آمد که به صورتی متقارن
و طبــق طراحیهــا و ســیاقها ساختهشــده اســت» (بابــر،
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تصویر4

Pic4

 .)211-210 : 1358بــا ایــن توضیــح و بــا توجه بــه مطالب
هروی در طول کتاب ،باید به این نکته اشاره کرد که علم
ســیاق ،چندین جنبــه چون طراحی بــاغ ،باغآرایی و زینت
آن ،کشــاورزی و میرآبــی را دربــر میگرفتــه و هــر یک از این
اجزاء ،چند جزء فرعیتر را شــامل میشــدند که در بســیاری
اصــول بــا یکدیگــر همپوشــانیهایی داشــتند (نمــودار.)1
ً
مثــا تقســیم آب یــا میرآبی در مقولــۀ باغآرایی و کشــاورزی
مشترک بود و یا کاشت گیاه هم در مقولۀ کلی طراحی باغ،
از جنبۀ زیباشــناختی و هم در امــر زراعت محصوالت دامی
و انســانی ،از جنبــۀ کشــاورزی بایــد در نظــر گرفتــه میشــد
(تصاویر  3 ،2و .)4

منطق کاشت گون ۀ گیاهان

گونههــای گیاهانی که هروی در کتاب خود جهت کاشــت
ً
معرفــی میکنــد ،صرفــا محــدود بــه ناحیه هرات نمیشــود
و بســیاری از ایــن گونههــا در مناطــق دیگــر هم رایــج بوده
اســت .در بــاب تنوع ،تفــاوت و شــباهت نوع کاشــت انواع
درختان و گیاهان ،هروی مینویســد « :درختان بعضی به
بعضــی مانندنــد نــه در بزرگی و نــه مانند یکدیگــر در طعم،
میــوه بعضی بهغایت ترش اســت و برخی شــیرین و بعضی
تــرش و شــیرین ،بنگریــد هــر درختی چــون بیــرون میآورد
میوه خود را ،بهغایت خورد و بیمزه و بنگرید در رســیدگی
و پختگــی او چگونــه شــکل و مــزه و نفــع و لذتــی او را پدیــد
آیــد» (هــروی .)9 :1346 ،با این توصیــف ،تنوع گونهها و
کاشــت گیاهــان و درختــان در کتــاب هــروی را میتوان به
ُنه قســم تقســیم کــرد (نمــودار  .)2گونۀ اول که بیشــترین
حجم کتاب را در برمیگیرد ،گیاهان و درختانی هستند که
برای مصرف خورا ک انســان و دام کاشــته میشــوند .گونۀ
دوم گیاهانی هســتند که بــرای خوشرنگی منظر باغ مورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد (همــان  .)216،212 :منظرســازی

بــاغ بــا رنگبنــدی گیاهــان از نــکات مهــم در امــر باغبانی
محســوب میشــود (تصویــر  .)7گونــۀ ســوم کــه ترکیبــی از
دو گونــۀ بــاال را در خــود دارد ،گیاهــان دارویی هســتند که
هــم مصــرف خورا کــی و هــم گاهــی منظر خــوب بــرای باغ
دارنــد (همــان  .)219،216 :گونــۀ چهــارم را میتــوان بــه
گیاهــان و درختانی اختصاص داد کــه جهت پیوند نهال و
قلمهزنی و یا ســایهدهی به سایر گیاهان مورد استفاده قرار
میگرفتنــد .گونۀ پنجم ،به گیاهــان و درختانی تعلق دارد
که جهت تقویت زمین و یا گیاهان دیگر کاشــته میشدند.
ششــمین گونــه به کاشــت گیاهانــی اختصــاص دارد که در
امور صنعتی چون کاغذسازی (همان  )215 :مورد استفاده
قــرار میگرفتنــد .کاشــت گیاهانــی بــرای ایجــاد بــو در باغ،
گونۀ هفتم را تشــکیل میدهد .دو گونۀ آخر شامل گیاهان
و درختانی میشــوند که برای دفع مضرات و برکتدهی به
باغ و همچنین در شــرایطی خاص ،برای کار ساختوساز و
ترکیب با مصالحی چون خشت کاشته میشدند.

کیف مواردی که بر
هروی از کم و ِ
باغسازی اثر میگذارد سخن میگوید
 :ضرورت باغسازی و زراعت ،دانش
و معرفت باغسازی با عنوان «علم
سیاق» ،منطق کاشت انواع گیاهان و
درختان ،نوع آبرسانی به گیاهان و
چگونگی تقسیم کرتها با توجه به
نوع گیاه و فصول سال ،نحوۀ انتخاب
زمین و توجه به مقولۀ زمان و درنهایت
معرفی گونه و رنگبندی گلهای
کرتها در ساختار یک چهارباغ.

احوال سال دانستن

ایــن عمــل آنچنــان اهمیــت داشــت کــه هــروی فصلــی
جدا گانه را به آن اختصاص میدهد .هروی اشاره میکند
کــه « :احوال اجســام ســلفی را بــا اوضاع اجــرام علوی نوع
ارتبــاط اســت و کلیات احکام آن را سالبهســال بر ســبیل
اجمــال و ساعتبهســاعت به طریق حکمــت تعیین نیک
و بــد نمودهاند» (همان  .)59 :بســته به مــاه یا فصلی که
قرار اســت باغ در آن ســاخته شــود ،جهتبندی و کاشــت
گیاهــان و شــرایط توزیع آب آن متفاوت اســت .این عمل
بر محصولدهی و دفع مضرات و آفات بســیار تأثیر داشته
و انجــام آن از امــور خردمندانــه دانســته میشــد .هــروی
مینویســد « :جهــت امــر دهقنت چــون متقدمــان عظما و
حکما که انوار علوم ایشان از مشکوه وحی انبیا علی نبینا

تصویر  : 3برش عرضی از جوی آب و مسیر
اصلی با حاشیۀ چمنکاری شده ،بر اساس
ارشادالزراعه (ترسیم از  :ویکتور موسکالیوک).
مأخذ Subtelny, 1997 :
Pic 3: Cross-sectional
representation of main water
channel flanked by walkways
and lawns of trefoil, based on the
Ershad al-zera'e (drawing: Wiktor
Moskaliuk). Source: Subtelny, 1997.
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مصرف خورا ک
انسان و دام

نمودار  : 2گونههای کاشت گیاهان و درختان در باغ ،بر اساس
ارشادالزراعه .مأخذ  :نگارنده.
Diagram 2: Types of plants and trees in a garden
according to Ershād al-Zerā’a. Source: author.

ترکیب با
مصالح بنایی

خوشنمایی
سیمای باغ

دفع مضرات
و برکتدهی

گیاهان دارویی

گونه گیاهان

ایجاد
حس بویایی

نهال و قلمهزنی
و سایهدهی

تقویت زمین
و گیاهان

نمودار  : 1ارکان و اصول علم سیاق ،بر اساس ارشادالزراعه .مأخذ  :نگارنده.
Diagram 1: Principles of Siyaq (design knowledge) according to Ershād al-Zerā’a. Source: author.

نمودار  : 3ویژگی گلها در همنشینی با یکدیگر در یک باغ ،بر اساس
ارشادالزراعه .مأخذ  :نگارنده.
Diagram 3: Properties of flowers in a garden according
to Ershād al-Zerā’a. Source: author.

ارکان علم سیاق

میزان نورخوری
میزان آبخوری

جنس گلها

شکوفهدهی

شکل و اندازه

و علیهــم الصلــوات و الســام مقتبــس بــوده و از متأخــران
توفیقیافتــگان و یتفکــرون فــی خلــق الســموات و االرض
آ گاهی یافتهاند که احوال اجســام سلفی را با اوضاع اجرام
علــوی نوع ارتباط اســت[ ]...پس ســاعت اختیــار نمودن
ً
را در جمیــع امــور خصوصــا در بــاب زراعــت از لــوازم بایــد
دانســت که نزد ارباب فالحت و اصحاب دهقنت بصحت
پیوسته» (همان .)60 :

هندسهبندی کرتهای باغ

شــیوۀ کاشــت گیاهــان ،ابعــاد درختــان و گیاهــان ،میزان
آبدهــی بــه گیاهان ،نورگیــری ،کیفیت زمیــن و فصول و
احــوال ســال ،از مهمترین موارد تأثیرگذار بر هندســۀ باغ و
کرتبندی آن اســت .نیاز بیشتر یا کمتر گیاهان به سایه و
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طراحی باغ

باغآرایی

ساخت و برپایی عمارت و
کوشک در باغ

آشنایی با خاصیت رنگها
و بویایی گیاهان و
تفاوتها و اشترا کات آنها
در زمان شکوفهدهی و
حجم و اندازه گلبرگها
و ...
این جنبه بیشتر به زینت
و تزئین باغ اشاره دارد.

کاشت گیاه و درختان
بر اساس نظام هندسی

تعداد گلبرگ
بویایی

امور صنعتی

خوشرنگی

تقسیم و توزیع آب

یا لزوم دوری و نزدیکی آنها به آب ،به طریقی بر هندسه
و ابعــاد کرتهــا تأثیر میگذاشــتند .ا گر قرار اســت انجیر در
باغ کاشــته شــود باید در ســایۀ دیوار و یا عمــارت قرار گیرد
و یــا ا گر ســیب در باغ کاشــته میشــود بیشــترین میزان نور
را الزم دارد و بایــد در معــرض تابــش آفتــاب قــرار گیــرد.
ابعــاد جوی و میزان آبدهی برای هر گیاه میتوانســت بر
کرتبنـ�دی هـ�م اثـ�ر بگـ�ذارد( .)Subtelny, 1997: 117ا گر
زمین ســفت یا نرم و یا از جنس دیگری بود باید در تعیین
ابعــاد باغچههــای بــاغ ،راهحــل خــاص آن زمیــن را بــکار
گرفــت؛ یا عمــل پیوند و یا قلمهزنی ،شــرایط خاص خود و
فاصلهگذاری مناسب را الزم داشت .درواقع با توجه به هر
آنچــه در باغ بهکار گرفته میشــود ،از آب و گیاه و عمارت،
نــوع باغچه و کرتبندی متفاوت بود.

کشاورزی و زراعت
قلمزنی و پیوند نهال و
گیاهان
زراعت محصوالت
دامی و انسانی

میرآبی
تقسیم آب که عبارت از
توجه به میزان آب مورد
نیاز گیاهان و درختان و
همچنین اندازه جویهای
یک باغ برای نهرکشی
و ساخت استخر یا حوض

همنشینی گیاهان جهت
رنگبندی منظر باغ

روضۀ هشتم ارشادالزراعه منبع و نمونۀ خوبی برای دانستن
چگونگــی ترکیــب رنگبنــدی گیاهــان در بــاغ محســوب
یشــود .شــیوۀ کاشــت گیاهــان در باغچهها برای ســاخت
م 
یــک چهارباغ که هروی به توصیــف آن میپردازد تصویری
منظرپردازنه از رنگسازی را برای باغ ارائه میدهد (هروی،
 281 : 1346و ســابتلنی .)20 : 1387 ،امــا ترکیــب گلها در
ً
ایــن باغچههــا صرفا بــرای رنگدهــی به طبیعت بــاغ نبود
و ایجــاد بــوی خــوش و گاه اســتفاده از خــواص دارویی این
گیاهــان هــم مدنظــر بــود ه اســت (نمــودار  .)3در چهارباغی
یپــردازدُ ،نــه باغچــه در طرفیــن
کــه هــروی بــه شــرح آن م 
چپ و راســت یک جوی مرکزی مورد اســتفاده قرار میگیرند

Research

تصویر5

Pic5

تصویر  : 5بازسازی طر ح کلی باغ تیموری بر
اساس روضۀ هشتم ارشادالزراعه (ترسیم از :
ویکتور موسکالیوک).
مأخذ Subtelny, 1997 :
Pic 5: Reconstruction of the entire
layout of the Timurid garden, based
on chapter 8 of the Ershād al-Zerā’a
(drawing: Wiktor Moskaliuk).
Source: Subtelny, 1997.

(تصاویــر  5و  .)6تنــوع در ایــن باغچههــا بســیار قابلتوجه
اســت .باغچــۀ اول از ترکیب گلهایی با رنگ کبود ،ســفید
و زرد یا ســرخ تشکیل میشــود .در باغچۀ سوم گلهایی به
رنگ زرد یا ســرخ یا نارنجی با گلهایی دیگر به رنگ ســفید
و یــا کبــود ترکیــب میشــوند .حتــی در ایــن باغچههــا ،نوع
برگدهی و حجم گلبرگها در نظر گرفته میشــود .گلها با
ش و یا دوازدهبرگ
توجه به تعداد گلبرگشان چون پنج ،ش 
و با اندازههای مختلف کنار هم کاشــته میشــوند .گلها در
رنگ خوش و هم بوی خوب را بههمراه
باغچۀ چهارم ،هم ِ
دارنــد .در تمامــی باغچههــا زمــان برگدهــی و بذردهــی و
حجم آب و نورگیری که برای هر یک از گیاهان الزم اســت،
ً
کامــا رعایت میشــود و گونههایی را از جنس مشــابه به کار
میبردند (.)Subtelny, 1997: 116

نتیجهگیری | نتیجۀ مباحث باال نشــان میدهد که مؤلفههای ســازندۀ یک باغ هم جنبۀ زیبایی و لذت ،و هم جنبۀ
ً
کشــاورزی و اقتصاد زراعی آن را بههمراه داشــتهاند .ســاخت باغ امری تکبعدی و اجزاء و فعالیت در آن صرفا محدود به
یک عملکرد نبوده و سازندۀ آن هم بهتبع ،فردی آشنا به امور گوناگونی از قبیل کاشت گیاه و تقسیم آب تا طراحی عمارت
بــاغ بــوده اســت .تصویری که هــروی از باغ ایرانی ارائه میدهد ،نشــان از مجموع ـهای معمارانه با داشــتن ریزبینانهترین
اندیشه و طرح در پس هر جزء آن است .بیگمان رجوع به کتاب ارشادالزراعه ،میتواند نگاه و تعریف یگانهای را از امر باغ
بدهد .نکات دقیق و نغزی که ابونصر هروی در کتاب خود پیش روی خوانندگانش قرار میدهد ،راهگشایی خوب برای
شناخت و فهم باغسازی اسالمی ایرانی است.
فهرســت منابــع
⚫⚫ابونصر هروی ،قاسم بن یوسف .)1346( .ارشاد الزراعه .به اهتمام محمد مشیری .تهران  :دانشگاه تهران.
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Pic7

 «چهارباغ» بر اساس: 6 تصویر
،رساله ارشاد الزراعه
.1390 ، عالمی: مأخذ
Pic 6: “Chaharbagh” according
to Ershād al-Zerā’a.
Source: Alemi, 2002.

۶تصویر

Pic6

 مینیاتور «باغ وفا» متعلق: 7 تصویر
.به دوره تیموری
Bābur-nāma, Victoria: مأخذ
and Albert museum
Pic 7: “Bagh Vafa” (Garden of
Loyalty) Mughal Miniature.
Source: Bābur-nāma, Victoria
and Albert museum.
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Gardening in
“Ershād al-Zerā’a”

A Trove Forgotten
Under the Dust of Time

Gholamreza Jamaleddin
M.A. in Architectural Studies, Art University of Isfahan, Iran.
miladjamaleddin@gmail.com

Abstract | One of important resources for
recognizing Iranian Islamic garden and
gardening is the book of Abu Nasr Heravi,
Ershād al-Zerā’a. The author, Qasim-Ibn
Yusuf Abu Nasr, lived in the city of Herat
and the book is related to the late period
of Timurid (about 921/1515). This book
is a valuable resource in the subject of
agriculture and gardenin. The purpose
of gardening and agriculture, planting
methods of Plants and Trees, classification
of plants, land quality, the right time for
different tasks in gardening are described
in the book. The book includes eight
chapters called “rawza” (garden), which
cover the following range of topics: first
chapter discusses the quality of the different
types of land. The second chapter is about
the best times for planting according to

Reference list

astrology, and prayers to be recited at the
time of planting. Chapter three to seven
include planting style for large plants and
trees, and the last chapter speaks about the
“Chaharbagh” layout in garden design.
Referring to this book is helpful in
understanding the definition of Iranian
garden and gardening. According to Heravi,
gardening and garden design is a contextual
knowledge, and needs expertise in a variety
of fields like planting, water distribution,
land survey, and technical and aesthetical
design. This paper introduces the most
important cases mentioned in Ershād alZerā’a.
Keywords | Ershād al-Zerā’a, Abunasr
Heravi, Garden, Gardening.
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