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جســتار

باغســازی در عصــر قاجــار بــه روایــت
«مفاتیــحاالرزاق»
غالمرضا جمالالدین
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.1دانشگاه هنر اصفهان ،ایران.
تاریخ دریافت 96/11/7 :

تاریخ پذیرش 97/6/15 :

تاریخ قرارگیری روی سایت 97/8/26 :

چکیــده | کتــاب «مفاتی ـحاالرزاق» دایرهالمعــارف مصــور کشــاورزی و علــم زراعــت و اصــول باغســازیِ عصــر
قاجــار اســت کــه در ســال  ۱۲۷۰ه.ق ،توســط یکــی از مســتوفیان ایالــت فــارس بــه نــام «محمدیوســف
نــوری» ،بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت .موضــوع کتــاب صرفـاً بــه جنبههــای باغبانــی و اصــول طراحــی بــاغ
محــدود نمیشــود و بخــش قابلتوجهــی از کتــاب بــه فرهنــگعامــه و باورهــای عامیانــه و خرافههــا در بــاب
گیاهــان و درختــان اختصــاص دارد .یوســف نــوری در ایــن کتــاب بــه ارائــه و معرفــی پــان و نحــوۀ کاشــت
و آرایــش گیاهــان بــرای یــک بــاغ میپــردازد کــه ایــن الگــوی باغســازی بــهنوعــی آرکیتایــپ بســیاری از
باغهــای عصــر قاجــار محســوب میشــود و در مقایســه بــا باغهــای پیــشاز ایــن دوره ،و همچنیــن ســایر
منابــع تاریخــی کــه دربــارۀ بــاغ نوشــته شــدهاند ،چــون «آثــار و احیــاء» و «ارشــادالزراعه» ،خبــر از تفاوتهــای
قابلتوجهــی در نظــام کاشــت و فضاســازی ایــن پدیــده میدهــد .شــیوۀ طراحــی پــان باغــی کــه یوســف
نــوری ارائــه داده اســت چندیــن نکتــه را در بطــن خویــش بــه همــراه دارد کــه در تحــوالت باغســازی ایــن
برهــۀ تاریخــی حائــز اهمیــت اســت و میتوانــد بــر مطالعــات بــا غ در عصــر قاجــار مســیری تــازه بگشــاید .در
ایــن مقالــه بــه بررســی اصــول طراحــی بــاغ بــه روایــت ایــن کتــاب پرداختــه شــده اســت .نتایــج حاصــل از
ایــن تحقیــق نشــان از تحــول پالنبنــدیبــاغ ،و تغییــر اولویتهــای باغســازی دارد؛ ازجملــه ایــن تغییــرات
میتــوان بــه فضابنــدی بــاغ ،ســازماندهی کرتهــا ،سلســلهمراتب ،محورهــا و جویهــای آب ،همنشــینی
گیاهــان و درختــان ،و حتــی منابــع و متــون مــورد اســتناد بــرای بــاغ اشــاره کــرد.

واژگان کلیدی | باغ ،باغسازی ،عصر قاجار ،مفاتیحاالرزاق ،محمد یوسف نوری.

مقدمــه| محمدیوســف نــوری ،مؤلــف مفاتیــحاالرزاق ،کــه خــود
را نوریاالصــل شیرازیالمســکن معرفــی میکنــد ،در زمــان
والیگــری شــاهزاده فرهادمیــرزا معتمدالدولــه در فــارس ،جــزو
مســتوفیان حکومتــی بــود و بــرای مدتــی بــه کار دیوانی در دســتگاه
دولــت اشــتغال داشــت (محقــق .)214 :1384 ،بعدهــا بــه علتــی
نامعلــوم ،پشــیمان و نــادم از شــغل خویــش ،از کار دیوانــی کنــاره
گرفــت و در مقــام اســتغفار و توبــه« ،بــه زراعــت کــه شــیوۀ انبیــا و
پیشــۀ متوکلیــن اســت» ،پرداخــت (نــوری ،1381 ،ج .)۲۸ :1همزمــان
کــه بــه کار زراعــت و باغــداری اشــتغال داشــت ،دســت بــه نــگارش
کتابــی تحــت عنــوان «مفاتیـحاالرزاق» زد و آن را بــه پادشــاه وقــت،
ناصرالدینشــاه قاجــار ،تقدیــم کــرد .بااینحــال ،هرچنــد ایــن کتــاب
از مهمتریــن و جامعتریــن کتابهــای عصــر قاجــار در زمینــۀ بــاغ
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و زراعــت محســوب میشــود ،امــا نــام و کنیــۀ مؤلــف آنچنــان در
کتــب عصــر خویــش ذکــر نشــده اســت و ایــن گمنامــی مؤلــف در
بیــن همعصرانــش ،جــای بســی ســؤال دارد .مهمتریــن نشــانی
کــه میتــوان از یوســف نــوری در کتــب قاجــار دیــد ،کتــاب
«حدیقهالشــعرا» احمدبیــگ دیوانــی اســت .احمدبیــگ در بــاب
یوســف نــوری نوشــته اســت« :اســمش میرزایوســف و اصلــش نــوری
اســت و والدتــش در شــیراز [ ]...و چــون اوایــل کار خــودش قــدری
ملــک داشــت و بعــد بعضــی امــاک اعیــان بــه او ســپرده شــد ،البــد
در امــور زراعــت دقتــی و اهتمامــی کــرده تــا در علم فالحــت و بازدید
و متعلقــات بــه ایــن امــر مســلط شــده ،بــه آنجــا رســیده کــه در
اینگونــه مــوارد ،تصدیــق او را بــر ســایر زارعیــن و مصدقیــن مقــدم
میدانســتند .و از جانــب حاجــی معتمدالدولــه« ،شــیخالمصدقین»
لقــب یافــت و از روی انصــاف امیــن و متدیــن بــود» (همــان.)۲۹ :
یوســف نــوری کتــاب خویــش را در ســال  1270ه.ق ،یعنــی چنــد

باغسازی در عصر قاجار به روایت «مفاتیحاالرزاق» |غالمرضا جمالالدین
ســال پــس از اصالحــات امیرکبیــر (وفــات  1268ه.ق) کــه بخــش
وســیعی از ایــن اصالحــات بــه امــور زراعــی و کشــاورزی و باغــداری
اختصــاص داشــت ،نوشــت (یوســفی .)72 :1387 ،ایــن تاریــخ ،مقطع
حساســی محســوب میشــود .از یکســو بــا برنامههــای عمرانــی
امیرکبیــر (آدمیــت ،)410-399 :1362 ،محصــوالت و گونههــای
جدیــدی وارد نظــام کاشــت باغهــای ایــران شــده اســت کــه یوســف
نــوری هــم بــه شــرح آنهــا میپــردازد ،و ازســوی دیگــر ،نــگارش
کتــاب بــه قبــل از اولیــن ســفر ناصرالدینشــاه بــه اروپــا ( 1290ه.ق)
کــه منجــر بــه تحــوالت حوزههــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی
(و باغــداری) میشــود ،برمیگــردد .ازایــنرو ،تحلیــل محتــوای
کتــاب میتوانــد در شــناخت باغســازی دورۀ قاجــار راهگشــا باشــد
و بــا بررســی تحــوالت بــاغ کــه در ایــن دوره در نســبت بــه دورههــای
پیشــین رخ دادنــد و بعدهــا بــا واردات گونههــای گیاهــی مختلــف
کــه حاصــل ســفر ناصرالدینشــاه و پســرش مظفرالدینشــاه بــود،
تشــدید شــدند ،بــه یــک منظــر کلــی از آن دســت پیـدا کــرد.

درآمدهانــد جــدا از شــباهتهایی کــه در اصــول و نحــوۀ باغــداری
دارنــد ،تفاوتهــا و اختالفهــای بــه نســبت گســتردهای را نمایــان
میکنــد .شــرح باورهــای عامیانــه دربــارۀ گیاهــان و درختــان و بیــان
تعبیــر خــواب بــرای آنهــا ،شــرح احادیث و آداب شــرعی برای کاشــت
و برداشــت بــه همــراه ابیــات و اشــعاری کــه بــرای هــر درخــت و
گیــاه در کتــاب آورده شــده اســت؛ آن را در قیــاس بــا کتــب دیگــر
چــون «آثــار و احیــاء» رشــیدالدین« ،ارشــادالزراعه» ابونصر هــروی ،و
«معرفــت و فالحــت» بیرجنــدی بســیار متمایــز میکنــد .امــا تمایــز
ایــن کتــاب صرفـاً بــه مــوارد اشــاره شــده محــدود نمیشــود .یوســف
نــوری پالنــی از بــاغ ارائــه میدهــد کــه در مقایســه بــا ســایر اصــول
طراحــی پــان بــا غ کــه در کتــب پیشــین آمــده اســت ،بهویــژه
«ارشــادالزراعه» ،و بســیاری از شــرحها و گزارشهــای باغهــای
دوران قبــل خصوصــاً از زمــان تیمــوری تــا صفویــه ،تفاوتهایــی
را در نحــوۀ اجــرا و فضابنــدی ،باغچهبنــدی و همنشــینی گیاهــان
و درختــان ،نشــان میدهــد .حتــی در اســتفاده از متــون و منابــع
تاریخــی ،کتــاب «مفاتیــحاالرزاق» شــاخصههای ویــژۀ خویــش را
دارد .زمانــی کــه بــه مقایســه و تطبیــق پــان بــا ِغ ارائهشــده در
«مفاتیـحاالرزاق» بــا پــان باغهــای عصــر قاجــار بپردازیــم ،میتــوان
ادعــا کــرد کــه ایــن نــوع پــان ،الگویــی رایــج برای ســاخت برخــی از
باغهــای ایــن دوران بــوده اســت .امــا در بررســی ایــن پــان بــا پــان
باغهــای قاجــار صرفـاً نبایــد متکــی بــه محوربنــدی بــاغ بــود .بلکــه
بایــد بــه فضابنــدی بــاغ کــه بــا کرتبنــدی و همنشــینی گیاهــان و
درختــان همــراه اســت ،نیــز توجــه کــرد .چنانچــه میبینیــم پــان
یوســف نــوری دارای دو محــور اســت ولــی برخــی باغهــای قاجــار
دارای پالنــی تکمحــور بودنــد ،امــا در نــوع باغچهبنــدی تابــع همــان
اصلــی بودنــد کــه در مفاتیـحاالرزاق آمــده اســت (تصاویــر  ۱و .)۲

تصویر :۱پالن شماتیک باغ گلشن طبس (دورۀ افشاریه-زندیه) .مأخذ:
نگارنده.

تصویر  :۲پالن شماتیک باغ قصر قجر متعلق به فتحعلیشاه؛ نیمقرن پیش از
نوشتهشدن مفاتیحاالرزاق .مأخذ :نگارنده.

بررســی فهرســت موضوعــات کتــاب مفاتیـحاالرزاق ،نــگاه جامــع و دانش
بــه نســبت گســتردۀ نویســنده آن را آشــکار میکنــد .از علــم و اصــول
کشــاورزی تــا شــناخت ش ـرایط زمیــن و خــاک ،و از آشــنایی بــا ان ـواع
بادهــای فصلــی ،اقلیــم و آبوهـوا ،تــا طراحــی پــان و جانمایــی گیاهان
و درختــان و نحــوۀ تقســیم آب ،و از فوایــد دارویــی و طبــی گیاهــان و
درختــان تــا نحــوۀ اصــول بســتن قراردادهــا و مالیــات و امــور دیوانــی
و خمــس و زکات؛ و از باورهــای عامیانــه و احادیــث در بــاب گیاهــان و
درختــان بــاغ تــا خوابگزاری بـرای آنهــا ،همگی در فهرســت موضوعی
کتــاب میگنجنــد .خــود ایــن مـوارد نشــان از جنبههــای پیچیــدۀ علــم
کشــاورزی و باغـداری اســت .امــا مقایســۀ کتــاب یوســف نــوری با ســایر
کتــب اســاف خویــش کــه در زمینــۀ بــاغ و زراعــت بــه رشــتۀ تحریــر
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اصول طراحی باغ و بُستان

یوســف نــوری در اولیــن قــدم بــرای طراحــی یــک بــاغ مینویســد:
«چــون تعریــف و توصیــف بــاغ منــوط و مربــوط بــه تعریــف اشــجار
بــود ،خاصــه در فصــل بهــار ،لهــذا اقدام بــدان نمــود» (نــوری،1381 ،
ج  .)56 :2از نــگاه یوســف نــوری چــون تعریــف بــاغ در ابتــدا منــوط
بــه تعریــف اشــجار و نحــوۀ کاشــت انــواع درختــان اســت ،وی هــم
در آغــاز کار بــه درختــکاری و آنچــه را کــه بــدان وابســته اســت،
میپــردازد .درآمــد و ورود مؤلــف بــه بــاغ و نحــوۀ کاشــت و آشــنایی
بــا گیاهــان و درختــان ،بــا انــواع احادیــث و قصههــای تاریخــی همراه
اســت و از همــان شــروع ،بحــث را بــا شــعر و ادب آغــاز میکنــد.
در شــرح هــر درخــت و گل ،بعضــاً گفتارهــا و باورهــای عامیانــه و
عجیبــی را ذکــر میکنــد کــه نشــان از برخــی آرا و عقایــد مــردم دارد
(همــان .)۲۶ :شــرح انــواع زمینهــا ،انــواع بادهــای فصلــی و ســالیانه،
نحــوۀ جویکشــی و توزیــع آب و دســتهبندی و خاصیــت آبهــای
طبیعــت ،از بــاران تــا آب نهــر و قنــات ،قســمتهای مختلــف
گفتــار وی را شــامل میشــود .مؤلــف در کتــاب خویــش بــه ارائــۀ
 2پــان بــرای طراحــی بــاغ میپــردازد (همــان)53- 52 :؛ (تصاویــر ۳
و  .)۴پالنــی بــا دو محــور کــه در چهــار ســمت خویــش دارای یــک
باغچهبنــدی بــه نســبت فشــرده اســت و از همنشــینی گونههــای
مختلــف درختــان مثمــر و غیرمثمــر و گلهــای گوناگــون حاصــل
میشــود و آنهــا را در دو دســتۀ «ریاحیــن و ازهــار» قــرار میدهــد.
چنانچــه مؤلــف آورده اســت« :خیابانهــا را بــه ســرو و چنــار و نخــل
و ســفیدار مزیــن ،و هــر قطعــه از قطعــات آن نهــال میــوه بــه یــک
نــوع معیــن نمایــد .قطعــات باریــک اواســط بــاغ کــه محــل نظــر و
مــد بصــر اســت ،انــواع ازهــار و ریاحیــن نشــانند و نهــال مرکبــات
غــرس نماینــد» (همــان .)50 :نکتــۀ قابلتوجــه در شــرح یوســف

تصویر: ۳پالن شــماتیک طرح باغ ارائهشده در مفاتیحاالرزاق توسط یوسف
نوری .مأخذ :نگارنده.
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نــوری عــدم صحبــت از هرگونــه کوشــک و عمــارت در بــاغ اســت؛
برخــاف توصیــف ارشــادالزراعه کــه عمــارت و جهتگیــری آن
نقــش مهمــی در ســاختار یــک بــاغ دارد (ابونصــر هــروی:1346 ،
 ،)281مؤلــف مفاتیــحاالرزاق هیــچ صحبتــی از کوشــک نکــرده
اســت .بیشــترین تأکیــد یوســف نــوری در طــرح بــاغ خویــش
بــر باغچهبنــدی و همنشــینی درختــان در کرتهــا اســت ،بــه
نحویکــه ســبب گــردش هــوا در بــاغ شــود و خفگــی یــا کمبــود
نورگیــری را بــرای ســایر گیاهــان بــه همــراه نیــاورد و ناظــران
بــاغ بهراحتــی و بــدون دیــد مزاحــم در میــان جــداول بــاغ حرکــت
کننــد و از مناظــر لــذت ببرنــد .چنانچــه وی مینویســد« :تــاک و
انــار و فنــدق و هــر اشــجار کوتاهقــد را بعــد از قطعــات باریــک وســط

تصویر :۴پالن شــماتیک طرح باغ ارائهشده در مفاتیحاالرزاق توسط یوسف
نوری .مأخذ :نگارنده.

باغسازی در عصر قاجار به روایت «مفاتیحاالرزاق» |غالمرضا جمالالدین
بــاغ جلــو غــرس بنماینــد کــه هــوای بــاغ حبــس نشــود و از صفــا
و هــوا نیفتــد و خفگــی بــه هــم نرســاند»؛ «مالحظــۀ صرفــه و
حســن منظــر نیــز خــوب و مرغــوب اســت ،ولــی هــوام و حیوانــات
مــوذی ضــاره از قبیــل مــار و کفتــار و روبــاه و غیرهــا در آن جداول
منــزل نماینــد ،اذیــت و ضــرر کلــی رســانند» (نــوری ،1381 ،ج :2
• یوسف نوری در کتاب خویش
اشارهای به استخر و کوشک
ندارد و اولویت مهم در طراحی
باغ ،چیدمان گلها و درختان
در باغچههاست.

 .)51در مقایســۀ ایــن کتــاب بــا ســایر کتــب ادوار پیشــین ،مؤلــف
آن بــه توصیــه در بــاب تنــوع همنشــینی گیاهــان و درختــان
در باغچههــا میپــردازد و بــا تأکیــد بــر رعایــت برخــی اصــول
آبیــاری و نورگیــری ،نظــام کاشــت متنوعتــری را بــه خواننــده
معرفــی میکنــد.
اولویتهای
باغسازی در
مفاتیحاالرزاق

• وجود چهار باغچه در چهار
سمت دو محور به یک
فضابندی متقارن و بدون
فضابندی باغ
سلسلهمراتب و تأکید بر جهت
خاصی اشاره دارد.
• در هر باغچه با درنظرگیری
اصول صحیح باغداری و
باغسازی ،انواع گیاهان و
سازماندهی
کرت و
درختان امکان همنشینیشان
سلسلهمراتب
کنار هم فراهم است و
سلسلهبندیکردن کرتها
اولویت ندارد.
الویتهای
باغسازی در
ارشادالرزاعه

• وجود استخر روبهروی کوشک و
یک محور آب جاری از سمت
شمال به جنوب.

فضابندی باغ

سازماندهی
کرت و
سلسلهمراتب

• به دلیل محور باغ و و تأکید بر
قرارگیری کوشک در انتهای باغ،
یک فضای سلسلهبندیشده ،از
ورودی به انتهای باغ تعریف شده
است.

• ابتدا باغچهبندی چهار چمن و
بعد باغچهبندی گیاهان و سپس
درختان قرار دارند و هر باغچه
بهطور مشخص بر اساس سایز و
خاصیت گونه تفکیک شده است.

تصویر :۵مقایســۀ اولویتهای باغسازی در دو کتاب مفاتیحاالرزاق و ارشادالزراعه .مأخذ :نگارنده.
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جســتار

اولویتهــای بــاغ و باغســازی در مفاتیــحاالرزاق:
فضابنــدی بــاغ ،کرتهــا و باغچهبنــدی و
سلســلهمراتب

تصویر  :۶پالن شماتیک چهارباغ ارشادالزراعه ،طرح از ماریا اوا سابتلنی.
مأخذ :نگارنده.

تصویر  :۷مراحل طراحی باغ و بســتان به روایت مفاتیحاالرزاق .مأخذ :نگارنده.
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یــک مقولــۀ مهــم دیگــر در پــان بــاغ یوســف نــوری،
باغچهبنــدی و اولویتبنــدی در چیدمــان گیاهــان آن اســت.
ایــن نــوع اولویتبنــدی ،زمانــی بهتــر خــود را نشــان میدهــد
کــه در مقایســه بــا پــان باغهــای قبــل از عصــر قاجــار و
گزارشهــا و توصیفاتــی کــه از بــاغ آمــده اســت ،قــرار داده
شــود .بــه طــور مثــال ،در پــان ارائهشــده توســط ابونصــر
هــروی در ارشــادالزراعه (تصویــر  ،)۶تکمحوریبــودن پــان،
ســبب نوعــی سلســلهبندی فضــای بــاغ از در ورودی بــه ســمت
کوشــک شــده اســت .ابتــدا «چهــار چمــن» ،بعــد «گیاهــان»
و «گلهــا» و ســپس «درختــان» کاشــته میشــدند و در
اصلــی جــوی ،درختــان دیگــر جهــت تأکیــد بــر
محــور
ِ
محوربنــدی بــاغ .امــا در پــان یوســف نــوری ،در چهــار باغچــۀ
چهــار جانــب بــاغ ،گیاهــان و درختــان کوچــک و بــزرگ بــا
در نظرگیــری قــوی یــا ضعیــف بــودن گونــۀ آنهــا و حفــظ
دیــد و منظــر بصــری مناســب بــرای ناظــر ،و بــدون تأکیــد
بــر محــور و سلســلهبندی خاصــی ،امــکان همنشــینی در
کنــار هــم را پیــدا میکننــد .چنانچــه یوســف نــوری ذکــر
میکنــد« :اشــجار قویــه و ضعیفــه را در یــک نقطــه ننشــاند
کــه اجتمــاع اضــداد نشــاید ،زیــرا کــه ضعیــف را از ســایۀ

باغسازی در عصر قاجار به روایت «مفاتیحاالرزاق» |غالمرضا جمالالدین
جدول  :1مقایســه اصول باغسازی در دو کتاب مفاتیحاالرزاق و ارشادالزراعه .مأخذ :نگارنده.

منبع

اشجار غیرمثمر

اشجار مثمر

ریاحین  +ازهار

درخت تاک  +انار
امرود  +سیب
فندق  +سماق

مفاتیحاالرزاق

درخت اسفیدار

توت  +زردآلو

درخت چنار

گردو  +بادام

درخت سرو

نخل
آلبالو  +لیمو
نارنج  +نارنگی

درخت زردآلو
درخت شفتالو
درخت آلو

ارشادالزراعه

ابونصــر هــروی در ذکــر طــرح
چهاربــاغ خویــش بهغیــراز ســفیدار،
از هیچگونــه گونــه درخــت ســایهدار
نــام نبــرده اســت ،چراکــه گونــه
بــاغ وی از نــوع بــاغ میــوه اســت.
یوســف نــوری در بــاب گونــه درختان
ســایهدار ،بــه باغــداران توصیــه
میکنــد کــه اینگونــه از درختــان
بایــد در محلهایــی کاشــته شــوند
کــه مانــع رســیدن نــور آفتــاب بــه
ســایر گیاهــان نشــوند.

درخت انگور
درخت انار
درخت بهی
درخت شلیل
درخت امرود

طــرح چهاربــاغ ارشــادالزراعه بیشــتر متکــی
بــر گونههــای گوناگــون گل اســت ،و بــرای
گونههایــی کــه دارای ماهیــت و خاصیــت
یکســان هســتند ،باغچههــای جداگانــه
اختصــاص دادهشــده اســت .همچنیــن نویســنده
نوعــی تفکیکبنــدی مشــخص را در کرتهــا
بــرای درختــان و گلهــا توصیــه میکنــد.
امــا نویســنده مفاتیــحاالرزاق نوعــی طراحــی
منعطفتــر و آزادتــر را در چیدمــان و همنشــینی
گیاهــان و درختــان ارائــه میدهــد .کرتهــا یــا
باغچههــا بهطــور متقــارن در چهــار ســمت بــاغ
قــرار میگیرنــد ،درحالیکــه در ارشــادالزراعه،
یــک محورشــمالی جنوبــی ،نوعــی سلســلهمراتب
را در نحــوه چیدمــان ارائــه میدهــد؛ ابتــدا چمــن
و بعــد گل و ســپس درختــان کاشــته میشــوند.
امــا در روایــت مفاتی ـحاالرزاق ،باغبــان بــا حفــظ
اصــول نورگیــری و فاصلــه بیــن درختــان جهــت
گــردش هــوا در بــاغ و جلوگیــری از خفگــی و
کرمزدگــی درختــان ،در باغچههــای چهارســو،
مجــاز اســت گونههــای گیاهــان مختلــف را بــا
یکدیگــر همنشــین کننــد.

درخت توت بیدانه
درخت آلبالو
درخت گیالس
درخت سیب
درخت انجیر

قــوی ضعــف فزایــد و قــوی در اخــذ غــذا از زمیــن بــر ضعیــف نظام آرایش و کاشت گیاهان و درختان

تعــدی نمایــد .نهالــی را کــه در غــرس منظــور دارنــد ،بایــد صــاف
و راســت و کــرم نخــورده و فاســد نگشــته تربیتیافتــه یــک
ســاقه بــوده ،و فــروع و شــاخههای آن زیــاده از ســه شــعبه
نباشــد( ».همــان) .درواقــع ،بــا رعایــت اصــول ســاده در بــاب
کاشــت گونههــا و جنــس گیاهــان ،میتــوان در باغچههــا تنــوع
فراوانــی را از همنشــینی آنهــا بــه دســت آورد (جــدول .)۱

یوســف نــوری زمانــی دســت بــه تحریــر ایــن کتــاب زد کــه از
ســالها پیــش ،ایرانیــان در مســیر آشــنایی بــا شــیوههای نویــن
اصــاح زراعــت و نباتــات و انــواع محصــوالت و گونههــای جدیــد
گیاهــان قــرار گرفتــه بودنــد ،و سیاسـتهای اصالحــی امیرکبیــر
باعــث مقدمــه ایــن آشــنایی بــا روشهــا و دانشهــای نویــن
کشــاورزی شــده بــود .ورود محصــوالت و گونههــای جدیــد از
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گونهبندی گیاهان و درختان در یک باغ

کشــورهای اروپایــی ،ینگــی دنیــا (آمریــکا) ،کشــورهای حاشــیۀ
خلیجفــارس ،عثمانــی ،هنــد ،بنگالــه (بنــگالدش) ،ارمنســتان یوســف نــوری در کتــاب خویــش بــه معرفــی دو گونــۀ کلــی
و گرجســتان و غیــره ،باعــث دگرگــون شــدن نظــام کاشــت درختــان و گیاهــان پرداختــه اســت؛ ازهــار و اشــجار .هرکــدام
باغهــای ایــران شــد .مؤلــف مفاتیــح هــم در کتــاب خویــش بــه ازاینگونههــا بــه دو بخــش دیگــر تقســیم میشــود .ازهــار
َ
ذکــر ایــن گونههــا ازجملــه :بامیــه ،آنانــاس (اننــاس) ،تخمپنبــۀ بــه «ازهــار» و «ریاحیــن»؛ و اشــجار بــه دو گونــه «مثمــر»
ُ َ
آمریکایــی ،توتفرنگــی ،ســیبزمینی ،توتــون ،قهــوه ،فوفــل ،و «غیرمثمــر» (همــان .)70 :در تعریــف هــر یــک از ایــن
َ
انبــه (ا َنبــج) و بتــاوی پرداختــه اســت (همــان۳۸ :؛ 392؛ 411؛ دســتهبندیها ،مؤلــف بــه حدیثــی متوســل میشــود تــا
425؛ 613؛  .)616چنانچــه اعتمادالســلطنه در کتــاب خویــش ،اهمیــت آنهــا را بــرای مخاطــب بیــان کنــد .در تعریــف و شــرح
در شــرح محصــوالت جدیــد زراعــت و باغــداری مینویســد :ازهــار آورده اســت« :ازهــار :بــوی خــوش را ،ایشــان گفتنــد :هــر
«شــیوع کشــت بامیــه کــه از خضرانــات مســتظرفیۀ جدیدالــزرع کــس رد کنــد بــوی خــوش را ،رد کــرده میشــود کرامــت از
اســت و شــیوع فــرز کــه از فوایکــه مســتحدثۀ ایــن مملکــت و بــه او ،و رد میکنــد کرامــت را از خــود ،مگــر کســی کــه بیعقــل
نــام توتفرنگــی نیــز مشــهور اســت و رواج کاشــت ســیبزمینی باشــد» (همــان) و در شــرح ریاحیــن بهجــای تعریــف ایـن گونــه،
کــه در دوران محمدشــاه و حاجمیــرزا آقاســی انــدک رواجــی بــه حدیثــی از «امــام ب ـه حــق ناطــق ،جعفربنمحمدالصــادق»
یافتــه بــود ولــی توســعۀ کلــی نداشــت امــروز از قــوات عمومــی اکتفــا میکنــد« :ریاحیــن :چــون بیاورنــد ریحانــی نــزد شــما
محســوب اســت و هــر دو صنفــش در نــزد توانگــر و درویــش بایــد کــه بــو کنیــد آن را و بنهیــد بــر چشــمهای خــود ،بــه
مرغــوب» (اعتمادالســلطنه ،1374 ،ج .)169 :1همچنیــن برخــی از درســتی کــه ریحــان از بهشــت اســت» (همــان .)251 :ســپس
ایـ 
ن گونههــا بعدهــا بــه دلیــل شــرایط خــاص ،بــه گلخانــه یــا آن بــه معرفــی و نمــای ظاهــری گونــه و ســایر احادیــث و احیان ـاً
چیــزی کــه در متــون ایــن دوران از آن بهعنــوان «گرمخانــه» یــاد داســتانهای تاریخــی کــه در بــاب آنهــا آمــده ،میپــردازد و
میشــود ،نیــاز داشــتند و ایــن سیســتم جدیــد باغــداری بــه مــرور در بــاب تعبیــر خــواب هــر یــک از آنهــا شــرح مفصلــی مـیآورد
وارد نظــام باغهــای ایــران شــد (همــان) .در کنــار ایــن مــوارد ،و برخــی باورهــا و اعتقادهــای عامیانــه را بــرای بــاروری و بهتــر
مؤلــف بــه معرفــی برخــی از گیاهــان (و درختــان) میپــردازد کــه محصــولدادن آنهــا بیــان میکنــد .مث ـ ً
ا در بــاب درخــت انــار
در «بــاد دیگــر» در ظــروف ســفالی یــا همــان گلــدا 
ن کاشــته نوشــته اســت« :اگــر در اواســط شــاخههای درخــت انــار ســنگ
میشــدند و آنهــا را در داخــل خانــه یــا خیابانهــای بــاغ قــرار گذارنــد ،مانــع نقصــان گل آن درخــت شــود» یــا «اگــر صفحــه
میدادنــد (نــوری ،1381 ،ج .)48 :2گلدانهــای گل در عصــر قلعــی بســازند ،بــر درخــت انــار آویزنــد ،مانــع ریختــن ثمــر آن
ناصــری بــه پدیــدهای فراگیــر بــرای تزئیــن جــداول و خیابانهــای شــود» (همــان .)386-385 :گاه ایــن باورهــا بــا ســخنانی گــزاف
باغهــای ایــن دوران بــدل شــد و طبــع و ســلیقۀ ایرانــی را در همــراه اســت ،چنانچــه در شــرح درختــی بــه نــام «غــار» آورده
آرایــش بــاغ دگرگــون کــرد.
اســت« :چــون بــرگ آن را بــا دســت بچیننــد ،بــه قســمتی

تصویر : ۸گل بیدمشک .مأخذ  :نوری ،1381 ،ج .۲
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تصویر  :۱۰گل بستانافروز .مأخذ  :نوری ،1381 ،ج .۲

تصویر  :۱۱درخت قهوه .مأخذ  :نوری ،1381 ،ج .۲

کــه بــر زمیــن نیفتــد و بــر پــس گــوش خــود گذارنــد ،هرقــدر
شــراب نوشــند ،مســت نگردنــد ،و چــون در موضعــی کــه طفــل
خوابــد و بترســد ،در جــای خــواب او گذارنــد ،دیگــر نترســد و
تکیهکــردن بــه عصــای آن باعــث حــدت بصــر و تقویــت همــت
[ ]...اســت» (همــان .)601-600 :در شــرح برخــی گیاهــان نیــز
داســتانهایی نقــل میکنــد کــه در بررســی جامعهشناســی
بــاغ و باغســازی عصــر قاجــار حائــز اهمیــت اســت (بهطــور
مثــال ،نــک :نــوری ،ج )484 : 1؛ (جــدول .)۲

بــه گفتههــای خــود اســتفاده کــرده اســت و از ایــن بابــت ،در
مقــام نخســت قــرار میگیــرد .منابــع مــورد اســتناد یوســف
نــوری را میتــوان بــه  9دســته تقســیم کــرد .از کتبــی کــه بــه
فالحــت و کشــاورزی اختصــاص دارنــد تــا کتــب احادیــث و از
کتبــی کــه بــه خوابگــزاری مربوطانــد تــا کتبــی کــه در بــاب
نجــوم و ستارهشناســی و حســاب و ســیاق نوشــته شــدهاند.
امــا نکتــۀ حائــز اهمیــت در ایــن دســتهبندی توجــه بــه ایــن
موضــوع اســت کــه کتــب مربــوط بــه «فالحــت و زراعــت»
کمتریــن بخــش اســتنادی یوســف نــوری را تشــکیل دادهانــد
و کتبــی کــه دارای احادیثــی در شــرح باغــداری و باغســازی
بودنــد ،بخــش بیشــتری را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .ایــن
نحــوۀ دســتهبندی و اســتفاده از منابــع ،و شــرحها و توصیفاتــی
کــه از آنهــا در طــول کتــاب بــرای بیــان ویژگیهــای کاشــت
درختــان و گلهــا در زراعــت و باغــداری آورده میشــود ،مقولــۀ
مهمــی از اصــول باغســازی را بــرای محققــان ایــن حــوزه در دل
خویــش دارد کــه در تاریخنــگاری باغهــای ایــن ســرزمین بایــد
جایــگاه خاصــی را بــه خــود اختصــاص بدهــد.

منابــع و متــون تاریخــی مــورد اســتناد بــرای
طراحــی بــاغ و باغســازی

امــا جالبتریــن قســمت کتــاب یوســف نــوری نحــوۀ
اســتنادکردن بــه منابــع و متــون تاریخــی اســت .همانطــور
کــه مصحــح محتــرم در پیشــگفتار کتــاب آورده اســت ،در
مقایســه بــا کتــب پیشــین کــه در زمینــه بــاغ و زراعــت نوشــته
شــدهاند ،ایــن کتــاب از منابــع فراوانتــری بــرای ارجاعدهــی
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احکام ماههای سال برای کاشت و
آبیاری گیاهان ،و تأثیرات طالع
دوازده ماه بر جنبههای زراعت و
حیات گیاهان ،یکی از
قابلتوجهترین نکات این کتاب

آداب و رسوم و
باورهای دینی در
باب کاشت و
برداشت گیاهان

سیاق (حساب) و
ریاضیات

طب ،دامپزشکی و
جانورشناسی،
داروشناسی

است.
نجوم و ستارهشناسی

منابع و کتبی که یوسف نوری
در کتاب خویش جهت طراحی
باغ و باغداری مورد استناد قرار
داده است ،و خواص گیاهان و
درختان باغ را بر اساس آنها

خوابگزاری یا
تعبیر خواب

توضیح و شرح میدهد.

فالحت و کشاورزی
و باغداری

این دسته از کتب برخالف
ماهیت کتاب که به باغ
پرداخته است ،درقیاس با سایر

فقه و شرایع؛ و
احادیث

کتب تاریخ و
جغرافی

منابع درصد کمتری را به خود
اختصاص داده است.

شعر و ادبیات

اصلیترین بخش مقولۀ باغداری و
طراحی باغ و کاشت گیاهان و درختان،
بر اساس اصول شرعی صورت
میگیرد ،بهعبارتدیگر ،اینکه پیامبران
و بزرگان دین در باب هر گیاه چه
گفتهاند ،بدنۀ اصلی کتاب را تشکیل
میدهد.

تصویر  :۱۲منابع مورداســتناد محمدیوسف نوری برای باغ و باغسازی .مأخذ :نگارنده.
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باغسازی در عصر قاجار به روایت «مفاتیحاالرزاق» |غالمرضا جمالالدین
جــدول :۲گونهبندی گیاهان و درختان به روایت مفاتیحاالرزاق .مأخذ :نگارنده.

ازهار و ریاحین

ریاحین

انیسُون  +اوجی
بابونج  +بادرنَجبُویَه
پودنه  +چای خطایی
رازِیانَج  +زِنیان  +ریحان
زیره  +سوسَنبَر  +نعناع
شِبت  +گَزوان  +گشنیز
مرزنجوش  +مرزه

ازهار

ارغوان  +اقحوان  +اوافیوس  +اکیلالملک
بنفشه  +بستانافروز  +بیدمشک  +حنا
خزامی  +خطمی  +خیری شبی بو  +رزاقی
زعفران  +زنبق  +سنبل  +سوسن
گل بوقلمون +جعفری +تاج خروس  +دردرگوش
شقایق  +عبیثران  +قَرفَل  +کاذی
گل سرخ  +گالب  +گل آفتاب گردان  +گل ابریشم
گل گاو زبان  +کاکلی  +عشق پیچان  +گل زبان درفقا
داودی  +نارخندان  +گل مخملی  +مینا
گل مهندی  +زرد بستانی  +زرد  +رعنا
الله سرنگون  +خطایی  +گلنار  +میخک
مورد  +الله نعمانی  +الله باغی  +الله عباسی
نرگس  +ناگیسر  +مُولسری  +آئاس بری
یاسمن  +همیشه بهار  +نیلوفر  +نسرین
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جســتار

اشجار مثمر و غیرمثمر
اشجار مثمر و غیرمثمر

غیرمثمر
غیرمثمر

اسفیددار  +زبانگنجشک اهر
اسفیددار  +زبانگنجشک اهر
افرا  +جاروب
افرا  +جاروب
بَقَم  +جو دانه
بَقَم  +جو دانه
بید  +سرو
بید  +سرو
چنار  +طاق
چنار  +طاق
گز  +سایهخوش
گز  +سایهخوش
عرعر  +صنوبر
عرعر  +صنوبر

اشجار مثمر و غیرمثمر
اشجار مثمر و غیرمثمر

مثمر
مثمر

آلوچۀ سلطانی  +نارنج
آلوچۀ سلطانی  +نارنج
شاه بلوط  +بلوط  +کُمثری
شاه بلوط  +بلوط  +کُمثری
تاک  +پنبه  +بیسم  +بَن
تاک  +پنبه  +بیسم  +بَن
اُترنج  +آلو  +آلوبالو  +گیالس  +امرود
اُترنج  +آلو  +آلوبالو  +گیالس  +امرود

اَمرَه  +اُمُل بید  +انار  +انبه  +انجیر
اَمرَه  +اُمُل بید  +انار  +انبه  +انجیر
آناناس  +بادام  +بَتاوی  +بان
آناناس  +بادام  +بَتاوی  +بان
بِه  +پسته  +تاک  +توت  +زردآلو
بِه  +پسته  +تاک  +توت  +زردآلو
زیتون  +سماق  +سنجد  +سیب  +شفتالو
زیتون  +سماق  +سنجد  +سیب  +شفتالو
شلیل  +فلفل  +فندق  +قهوه  +ازگیل
شلیل  +فلفل  +فندق  +قهوه  +ازگیل

لیمو  +موز  +نارگیل  +نارنگی  +نخل
لیمو  +موز  +نارگیل  +نارنگی  +نخل
هلیلج  +کُنار  +گردکان  +فوفل
هلیلج  +کُنار  +گردکان  +فوفل
غار  +عناب  +سپستان  +زقال
غار  +عناب  +سپستان  +زقال
زرشگ  +خیار شنبر  +خرنوب  +تمر هندی
زرشگ  +خیار شنبر  +خرنوب  +تمر هندی
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باغسازی در عصر قاجار به روایت «مفاتیحاالرزاق» |غالمرضا جمالالدین

نتیجهگیری

«مفاتیــحاالرزاق» ســندی مهــم در زمینــۀ بــاغ و طراحــی
بســتانهای عصــر قاجــار محســوب میشــود کــه در مقــام
مقایســه بــا منابــع پیــش از آن ،علیرغــم برخــی شــباهتها در
اصــول کاشــت و زراعــت و باغــداری ،الگویــی متفــاوت از طراحــی
پــان بــاغ و باغچهبنــدی و فضاســازی بیــن جــداول و خیابانهــا
ارائــه میکنــد .در کنــار ایــن امــر ،حساســیت تاریخــی عصــر
قاجــار کــه حاصــل برخــورد بــا تمــدن غــرب بــود و شــیوههای

نویــن بــاغداری و کشــاورزی را باخــود بــه همــراه داشــت،
اهمیــت خوانــش و بررســی ایــن کتــاب را دوچنــدان میکنــد.
کتــاب زمانــی نــگارش شــده اســت کــه چنــدی از اصالحــات
امیرکبیــر گذشــته اســت و صباحــی بعــد آغــاز ســفرهای اروپایــی
ناصرالدینشــاه اســت .بنابرایــن ،تحلیــل مباحــث کتــاب بــا در
نظرگیــری شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی عصــر قاجــار میتوانــد
دریچـهای تــازه بــرای بررســی مجــدد بــاغ و باغســازی ایــن دوره
باشــد.
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و توضیــح هوشــنگ ســاعدلو و همــکاری مهــدی قمینــژاد .تهــران :انجمــن آثــار
• یوســفیفر ،شــهرام .)1387( .بــرگ زرینــی از میــراث مکتــوب روستانشــینی و
تاریــخ کشــاورزی در ایــران .کتــاب مــاه تاریــخ و جغرافیــا69-7 :123 ،
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