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ــود  ــه خ ــح االرزاق، ک ــف مفاتی ــوری، مؤل ــف ن ــه| محمد یوس مقدم
زمــان  در  می کنــد،  معرفــی  شیرازی المســکن  نوری االصــل  را 
والی گــری شــاهزاده فرهاد میــرزا معتمدالدولــه در فــارس، جــزو 
مســتوفیان حکومتــی بــود و بــرای مدتــی بــه کار دیوانی در دســتگاه 
ــی  ــه علت ــا ب ــق، 1384: 214(. بعده ــت )محق ــتغال داش ــت اش دول
ــاره  ــی کن ــش، از کار دیوان ــادم از شــغل خوی ــوم، پشــیمان و ن نامعل
گرفــت و در مقــام اســتغفار و توبــه، »بــه زراعــت کــه شــیوۀ انبیــا و 
پیشــۀ متوکلیــن اســت«، پرداخــت )نــوری، 1381، ج1: 28(. هم زمــان 
کــه بــه کار زراعــت و باغــداری اشــتغال داشــت، دســت بــه نــگارش 
کتابــی تحــت عنــوان »مفاتیــح االرزاق« زد و آن را بــه پادشــاه وقــت، 
ناصرالدین شــاه قاجــار، تقدیــم کــرد. بااین حــال، هرچنــد ایــن کتــاب 
ــاغ  ــۀ ب ــن کتاب هــای عصــر قاجــار در زمین ــن و جامع تری از مهم تری
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ــام و کنیــۀ مؤلــف آن چنــان در  و زراعــت محســوب می شــود، امــا ن
کتــب عصــر خویــش ذکــر نشــده اســت و ایــن گم نامــی مؤلــف در 
ــانی  ــن نش ــؤال دارد. مهم تری ــی س ــای بس ــش، ج ــن هم عصران بی
کــه می تــوان از یوســف نــوری در کتــب قاجــار دیــد، کتــاب 
ــاب  ــگ در ب ــت. احمد بی ــی اس ــگ دیوان ــعرا« احمد بی »حدیقه الش
یوســف نــوری نوشــته اســت: »اســمش میرزا یوســف و اصلــش نــوری 
اســت و والدتــش در شــیراز ]...[ و چــون اوایــل کار خــودش قــدری 
ملــک داشــت و بعــد بعضــی امــالک 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 آن جــا رســیده کــه در 
این گونــه مــوارد، تصدیــق او را بــر ســایر زارعیــن و مصدقیــن مقــدم 
ــه، »شــیخ المصدقین«  ــب حاجــی معتمدالدول می دانســتند. و از جان
ــان: 29(.  ــود« )هم ــن ب ــن و متدی ــت و از روی انصــاف امی ــب یاف لق
ــوری کتــاب خویــش را در ســال 1270 ه.ق، یعنــی چنــد  یوســف ن gholamreza.jamal.al.din@gmail.com  *
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چکیــده | کتــاب »مفاتیــح االرزاق« دایره المعــارف مصــور کشــاورزی و علــم زراعــت و اصــول باغ ســازِی عصــر 
ــف  ــام »محمد یوس ــه ن ــارس ب ــت ف ــتوفیان ایال ــی از مس ــط یک ــال 1270 ه.ق، توس ــه در س ــت ک ــار اس قاج
نــوری«، بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت. موضــوع کتــاب صرفــاً بــه جنبه هــای باغبانــی و اصــول طراحــی بــاغ 
محــدود نمی شــود و بخــش قابل توجهــی از کتــاب بــه فرهنــگ  عامــه و باورهــای عامیانــه و خرافه هــا در بــاب 
گیاهــان و درختــان اختصــاص دارد. یوســف نــوری در ایــن کتــاب بــه ارائــه و معرفــی پــالن و نحــوۀ کاشــت 
ــه  نوعــی آرکی تایــپ بســیاری از  ــاغ می پــردازد کــه ایــن الگــوی باغ ســازی ب ــرای یــک ب و آرایــش گیاهــان ب
ــن ســایر  ــن دوره، و همچنی ــش  از ای ــای پی ــا باغ ه ــای عصــر قاجــار محســوب می شــود و در مقایســه ب باغ ه
منابــع تاریخــی کــه دربــارۀ بــاغ نوشــته شــده اند، چــون »آثــار و احیــاء« و »ارشــادالزراعه«، خبــر از تفاوت هــای 
ــالن باغــی کــه یوســف  ــده می دهــد. شــیوۀ طراحــی پ ــن پدی قابل توجهــی در نظــام کاشــت و فضاســازی ای
ــه داده اســت چندیــن نکتــه را در بطــن خویــش بــه همــراه دارد کــه در تحــوالت باغ ســازی ایــن  نــوری ارائ
برهــۀ تاریخــی حائــز اهمیــت اســت و می توانــد بــر مطالعــات بــاغ  در عصــر قاجــار مســیری تــازه بگشــاید. در 
ایــن مقالــه بــه بررســی اصــول طراحــی بــاغ بــه روایــت ایــن کتــاب پرداختــه شــده اســت. نتایــج حاصــل از 
ــاغ، و تغییــر اولویت هــای باغ ســازی دارد؛ ازجملــه ایــن تغییــرات  ایــن تحقیــق نشــان از تحــول پالن بنــدی  ب
ــینی  ــای آب، هم نش ــا و جوی ه ــله مراتب، محوره ــا، سلس ــازمان دهی کرت ه ــاغ، س ــدی ب ــه فضابن ــوان ب می ت

گیاهــان و درختــان، و حتــی منابــع و متــون مــورد اســتناد بــرای بــاغ اشــاره کــرد.

واژگان کلیدی |  باغ، باغ سازی، عصر قاجار، مفاتیح االرزاق، محمد یوسف نوری.  
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روایــت  بــه  قاجــار  عصــر  در  باغ ســازی 
»مفاتیــح االرزاق«
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ســال پــس از اصالحــات امیرکبیــر )وفــات 12۶8 ه.ق( کــه بخــش 
وســیعی از ایــن اصالحــات بــه امــور زراعــی و کشــاورزی و باغــداری 
اختصــاص داشــت، نوشــت )یوســفی، 1387: 72(. ایــن تاریــخ، مقطع 
ــی  ــای عمران ــا برنامه ه ــو ب ــود. از یک س ــوب می ش ــی محس حساس
امیرکبیــر )آدمیــت، 13۶2: 399-410(، محصــوالت و گونه هــای 
جدیــدی وارد نظــام کاشــت باغ هــای ایــران شــده اســت کــه یوســف 
ــگارش  ــر، ن ــردازد، و از  ســوی دیگ ــا می پ ــه شــرح آنه ــم ب ــوری ه ن
کتــاب بــه قبــل از اولیــن ســفر ناصرالدین شــاه بــه اروپــا )1290 ه.ق( 
کــه منجــر بــه تحــوالت حوزه هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی 
)و باغــداری( می شــود، برمی گــردد. ازایــن رو، تحلیــل محتــوای 
ــد در شــناخت باغ ســازی دورۀ قاجــار راهگشــا باشــد  کتــاب می توان
و بــا بررســی تحــوالت بــاغ کــه در ایــن دوره در نســبت بــه دوره هــای 
ــا واردات گونه هــای گیاهــی مختلــف  ــد و بعدهــا ب پیشــین رخ دادن
ــود،  ــه حاصــل ســفر ناصرالدین شــاه و پســرش مظفرالدین شــاه ب ک

تشــدید شــدند، بــه یــک منظــر کلــی از آن دســت پیــدا کــرد.
بررســی فهرســت موضوعــات کتــاب مفاتیــح االرزاق، نــگاه جامــع و دانش 
بــه نســبت گســتردۀ نویســنده آن را آشــکار می کنــد. از علــم و اصــول 
کشــاورزی تــا شــناخت شــرایط زمیــن و خــاک، و از آشــنایی بــا انــواع 
بادهــای فصلــی، اقلیــم و آب وهــوا، تــا طراحــی پــالن و جانمایــی گیاهان 
و درختــان و نحــوۀ تقســیم آب، و از فوایــد دارویــی و طبــی گیاهــان و 
ــا نحــوۀ اصــول بســتن قراردادهــا و مالیــات و امــور دیوانــی  درختــان ت
ــاب گیاهــان و  ــه و احادیــث در ب و خمــس و زکات؛ و از باورهــای عامیان
درختــان بــاغ تــا خواب گزاری بــرای آن هــا، همگی در فهرســت موضوعی 
کتــاب می گنجنــد. خــود ایــن مــوارد نشــان از جنبه هــای پیچیــدۀ علــم 
کشــاورزی و باغــداری اســت. امــا مقایســۀ کتــاب یوســف نــوری با ســایر 
کتــب اســالف خویــش کــه در زمینــۀ بــاغ و زراعــت بــه رشــتۀ تحریــر 

ــداری  ــوۀ باغ ــول و نح ــه در اص ــباهت هایی ک ــدا از ش ــد ج درآمده ان
ــان  ــه نســبت گســترده ای را نمای ــد، تفاوت هــا و اختالف هــای ب دارن
می کنــد. شــرح باورهــای عامیانــه دربــارۀ گیاهــان و درختــان و بیــان 
تعبیــر خــواب بــرای آنهــا، شــرح احادیث و آداب شــرعی برای کاشــت 
ــر درخــت و  ــرای ه ــه ب ــات و اشــعاری ک ــه همــراه ابی و برداشــت ب
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 می کنــد. امــا تمایــز 
ایــن کتــاب صرفــاً بــه مــوارد اشــاره شــده محــدود نمی شــود. یوســف 
نــوری پالنــی از بــاغ ارائــه می دهــد کــه در مقایســه بــا ســایر اصــول 
ــژه  ــت، به وی ــده اس ــین آم ــب پیش ــه در کت ــاغ  ک ــالن ب ــی پ طراح
»ارشــادالزراعه«، و بســیاری از شــرح ها و گزارش هــای باغ هــای 
ــی  ــه، تفاوت های ــا صفوی ــوری ت ــان تیم ــاً از زم ــل خصوص دوران قب
ــان  ــینی گیاه ــدی و هم نش ــدی، باغچه بن ــرا و فضابن ــوۀ اج را در نح
ــع  ــون و مناب ــتفاده از مت ــی در اس ــد. حت ــان می ده ــان، نش و درخت
ــش را  ــژۀ خوی ــاخصه های وی ــح االرزاق« ش ــاب »مفاتی ــی، کت تاریخ
ــده در  ــاِغ ارائه ش ــالن ب ــق پ ــه و تطبی ــه مقایس ــه ب ــی ک دارد. زمان
»مفاتیــح االرزاق« بــا پــالن باغ هــای عصــر قاجــار بپردازیــم، می تــوان 
ادعــا کــرد کــه ایــن نــوع پــالن، الگویــی رایــج برای ســاخت برخــی از 
باغ هــای ایــن دوران بــوده اســت. امــا در بررســی ایــن پــالن بــا پــالن 
باغ هــای قاجــار صرفــاً نبایــد متکــی بــه محوربنــدی بــاغ بــود. بلکــه 
بایــد بــه فضابنــدی بــاغ کــه بــا کرت بنــدی و هم نشــینی گیاهــان و 
درختــان همــراه اســت، نیــز توجــه کــرد. چنان چــه می بینیــم پــالن 
ــی برخــی باغ هــای قاجــار  ــوری دارای دو محــور اســت ول یوســف ن
ــع همــان  ــوع باغچه بنــدی تاب ــا در ن ــد، ام ــی تک محــور بودن دارای پالن

اصلــی بودنــد کــه در مفاتیــح االرزاق آمــده اســت )تصاویــر 1 و 2(. 

باغ سازی در عصر قاجار به روایت »مفاتیح االرزاق« |  غالم رضا جمال الدین

تصویر1: پالن شماتیک باغ گلشن طبس )دورۀ افشاریه-زندیه(. مأخذ: 
نگارنده.

تصویر 2:  پالن شماتیک باغ قصر قجر متعلق به فتح علی شاه؛ نیم قرن پیش از 
نوشته شدن مفاتیح االرزاق. مأخذ: نگارنده.  
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 اصول طراحی باغ و بُستان
یوســف نــوری در اولیــن قــدم بــرای طراحــی یــک بــاغ می نویســد: 
»چــون تعریــف و توصیــف بــاغ منــوط و مربــوط بــه تعریــف اشــجار 
بــود، خاصــه در فصــل بهــار، لهــذا اقدام بــدان نمــود« )نــوری، 1381، 
ج 2: ۵۶(. از نــگاه یوســف نــوری چــون تعریــف بــاغ در ابتــدا منــوط 
بــه تعریــف اشــجار و نحــوۀ کاشــت انــواع درختــان اســت، وی هــم 
ــت،  ــته اس ــدان وابس ــه ب ــه را ک ــکاری و آنچ ــه درخت ــاز کار ب در آغ
می پــردازد. درآمــد و ورود مؤلــف بــه بــاغ و نحــوۀ کاشــت و آشــنایی 
بــا گیاهــان و درختــان، بــا انــواع احادیــث و قصه هــای تاریخــی همراه 
ــد.  ــاز می کن ــعر و ادب آغ ــا ش ــروع، بحــث را ب ــان ش اســت و از هم
ــه و  ــای عامیان ــا و باوره ــر درخــت و گل، بعضــاً گفتاره در شــرح ه
عجیبــی را ذکــر می کنــد کــه نشــان از برخــی آرا و عقایــد مــردم دارد 
)همــان: 2۶(. شــرح انــواع زمین هــا، انــواع بادهــای فصلــی و ســالیانه، 
ــع آب و دســته بندی و خاصیــت آب هــای  نحــوۀ جوی کشــی و توزی
طبیعــت، از بــاران تــا آب نهــر و قنــات، قســمت های مختلــف 
ــۀ  ــه ارائ ــش ب ــاب خوی ــف در کت ــار وی را شــامل می شــود. مؤل گفت
2 پــالن بــرای طراحــی بــاغ می پــردازد )همــان: ۵2 -۵3(؛ )تصاویــر 3 
و 4(. پالنــی بــا دو محــور کــه در چهــار ســمت خویــش دارای یــک 
ــای  ــینی گونه ه ــت و از هم نش ــرده اس ــبت فش ــه نس ــدی ب باغچه بن
مختلــف درختــان مثمــر و غیرمثمــر و گل هــای گوناگــون حاصــل 
می شــود و آنهــا را در دو دســتۀ »ریاحیــن و ازهــار« قــرار می دهــد. 
چنانچــه مؤلــف آورده اســت: »خیابان هــا 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: ۵0(. نکتــۀ قابل توجــه در شــرح یوســف 

نــوری عــدم صحبــت از هرگونــه کوشــک و عمــارت در بــاغ اســت؛ 
ــری آن  ــارت و جهت گی ــه عم ــادالزراعه ک ــف ارش ــالف توصی برخ
نقــش مهمــی در ســاختار یــک بــاغ دارد )ابونصــر هــروی، 134۶: 
ــرده  ــک نک ــی از کوش ــچ صحبت ــح االرزاق هی ــف مفاتی 281(، مؤل
ــش  ــاغ خوی ــرح ب ــوری در ط ــف ن ــد یوس ــترین تأکی ــت. بیش اس
ــه  ــت، ب ــا اس ــان در کرت ه ــینی درخت ــدی و هم نش ــر باغچه بن ب
نحوی کــه ســبب گــردش هــوا در بــاغ شــود و خفگــی یــا کمبــود 
ــران  ــاورد و ناظ ــراه نی ــه هم ــان ب ــایر گیاه ــرای س ــری را ب نورگی
بــاغ به راحتــی و بــدون دیــد مزاحــم در میــان جــداول بــاغ حرکــت 
کننــد و از مناظــر لــذت ببرنــد. چنان چــه وی می نویســد: »تــاک و 
انــار و فنــدق و هــر اشــجار کوتاه قــد را بعــد از قطعــات باریــک وســط 

جســتار

تصویر3 :پالن شــماتیک طرح باغ ارائه شده در مفاتیح االرزاق توسط یوسف 
نوری. مأخذ: نگارنده.

تصویر4: پالن شــماتیک طرح باغ ارائه شده در مفاتیح االرزاق توسط یوسف 
نوری. مأخذ: نگارنده.
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بــاغ جلــو غــرس بنماینــد کــه هــوای بــاغ حبــس نشــود و از صفــا 
ــه و  ــۀ صرف ــاند«؛ »مالحظ ــم نرس ــه ه ــی ب ــد و خفگ ــوا نیفت و ه
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: 

۵1(. در مقایســۀ ایــن کتــاب بــا ســایر کتــب ادوار پیشــین، مؤلــف 
ــان  ــان و درخت ــینی گیاه ــوع هم نش ــاب تن ــه در ب ــه توصی آن ب
ــول  ــی اص ــت برخ ــر رعای ــد ب ــا تأکی ــردازد و ب ــا می پ در باغچه ه
ــده  ــه خوانن ــری را ب ــت متنوع ت ــام کاش ــری، نظ ــاری و نورگی آبی

ــد.  ــی می کن معرف

 

 
 

اولویت های 
باغ سازی  در 
مفاتیح االرزاق 

یوسف نوری در کتاب خویش•
اشاره ای به استخر و کوشک 

ندارد و اولویت مهم در طراحی 
باغ، چیدمان گل ها و درختان 

.در باغچه هاست

فضابندی باغ

وجود چهار باغچه در چهار •
سمت دو محور به یک  

فضابندی متقارن و بدون 
هت سلسله مراتب و تأکید بر ج

.خاصی اشاره دارد

سازمان دهی 
کرت و 

سلسله مراتب

در هر باغچه با درنظرگیری •
اصول صحیح باغداری و 
باغ سازی، انواع گیاهان و 

درختان امکان همنشینی شان 
کنار هم فراهم است و 

سلسله بندی کردن کرت ها 
.  اولویت ندارد

الویت های 
باغ سازی در  
ارشادالرزاعه

استخر روبه روی کوشک ووجود•
یک محور آب جاری از سمت 

.شمال به جنوب

اغفضابندی ب

ر به دلیل محور باغ و و تأکید ب•
غ، قرارگیری کوشک در انتهای با

از یک فضای سلسله بندی شده،
ده ورودی به انتهای باغ تعریف ش

.است

سازمان دهی  
کرت و 
بسلسله مرات

ابتدا باغچه بندی چهار چمن و •
بعد باغچه بندی گیاهان و سپس
درختان قرار دارند و هر باغچه 
به طور مشخص بر اساس سایز و

.تخاصیت گونه تفکیک شده اس

تصویر۵:  مقایســۀ اولویت های باغ سازی در دو کتاب مفاتیح االرزاق و ارشادالزراعه. مأخذ: نگارنده.

باغ سازی در عصر قاجار به روایت »مفاتیح االرزاق« |  غالم رضا جمال الدین
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ــح االرزاق:  ــازی در مفاتی ــاغ و باغ س ــای ب اولویت ه
و  باغچه بنــدی  و  کرت هــا  بــاغ،  فضابنــدی 

سلســله مراتب
نــوری،  یوســف  بــاغ  پــالن  در  دیگــر  مهــم  مقولــۀ  یــک 
باغچه بنــدی و اولویت بنــدی در چیدمــان گیاهــان آن اســت.  
ــد  ــود را نشــان می ده ــر خ ــی بهت ــدی، زمان ــوع اولویت بن ــن ن ای
کــه در مقایســه بــا پــالن باغ هــای قبــل از عصــر قاجــار و 
ــرار داده  ــت، ق ــا و توصیفاتــی کــه از بــاغ آمــده اس گزارش ه
شــود. بــه  طــور مثــال، در پــالن ارائه شــده توســط ابونصــر 
ــالن،  ــودن پ ــر ۶(، تک محوری ب ــادالزراعه )تصوی ــروی در ارش ه
ــه ســمت  ــاغ از در ورودی ب ســبب نوعــی سلســله  بندی فضــای ب
کوشــک شــده اســت. ابتــدا »چهــار چمــن«، بعــد »گیاهــان« 
و در  و »گل هــا« و ســپس »درختــان« کاشــته می شــدند 
محــور اصلــِی جــوی، درختــان دیگــر جهــت تأکیــد بــر 
محوربنــدی بــاغ. امــا در پــالن یوســف نــوری، در چهــار باغچــۀ 
ــا  ــزرگ ب ــان کوچــک و ب ــان و درخت ــاغ، گیاه ــب ب ــار جان چه
ــظ  ــا و حف ــۀ آن ه ــودن گون ــف ب ــا ضعی ــوی ی ــری ق در نظرگی
ــد  ــدون تأکی ــر، و ب ــرای ناظ ــب ب ــری مناس ــر بص ــد و منظ دی
بــر محــور و سلســله بندی خاصــی، امــکان هم نشــینی در 
ــر  ــوری ذک ــف ن ــه یوس ــد. چنانچ ــدا می کنن ــم را پی ــار ه کن
ــاند  ــه ننش ــک نقط ــه را در ی ــه و ضعیف ــجار قوی ــد: »اش می کن
ــایۀ  ــف را از س ــه ضعی ــرا ک ــاید، زی ــداد نش ــاع اض ــه اجتم ک تصویر ۶: پالن شماتیک چهارباغ ارشادالزراعه، طرح از ماریا اوا سابتلنی.

 مأخذ: نگارنده.

تصویر 7: مراحل طراحی باغ و بســتان به روایت مفاتیح االرزاق. مأخذ: نگارنده.

جســتار
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ریاحین + ازهاراشجار مثمراشجار غیرمثمرمنبع

زاق
الر

یح ا
فات

درخت اسفیدار م

درخت چنار

درخت سرو

درخت تاک + انار

طــرح چهاربــاغ ارشــادالزراعه بیشــتر متکــی 
بــر گونه هــای گوناگــون گل اســت، و بــرای 
خاصیــت  و  ماهیــت  دارای  کــه  گونه هایــی 
جداگانــه  باغچه هــای  هســتند،  یکســان 
اختصــاص داده شــده اســت. همچنیــن نویســنده 
نوعــی تفکیک بنــدی مشــخص را در کرت هــا 
می کنــد.  توصیــه  گل هــا  و  درختــان  بــرای 
امــا نویســنده مفاتیــح االرزاق نوعــی طراحــی 
منعطف تــر و آزادتــر را در چیدمــان و هم نشــینی 
ــا  ــه می دهــد. کرت هــا ی ــان ارائ گیاهــان و درخت
ــاغ  باغچه هــا به طــور متقــارن در چهــار ســمت ب
قــرار می گیرنــد، درحالی کــه در ارشــادالزراعه، 
یــک محورشــمالی جنوبــی، نوعــی سلســله مراتب 
را در نحــوه چیدمــان ارائــه می دهــد؛ ابتــدا چمــن 
و بعــد گل و ســپس درختــان کاشــته می شــوند. 
امــا در روایــت مفاتیــح االرزاق، باغبــان بــا حفــظ 
اصــول نورگیــری و فاصلــه بیــن درختــان جهــت 
ــی و  ــری از خفگ ــاغ و جلوگی ــوا در ب ــردش ه گ
ــو،  ــای چهارس ــان، در باغچه ه ــی درخت کرم زدگ
ــا  ــف را ب ــان مختل ــای گیاه ــاز اســت گونه ه مج

ــد. ــین کنن ــر هم نش یکدیگ

امرود + سیب

فندق + سماق

توت + زردآلو

گردو + بادام

نخل

آلبالو + لیمو

نارنج + نارنگی

عه
زرا

ادال
رش

ا

طــرح  ذکــر  در  هــروی  ابونصــر 
ــاغ خویــش به غیــراز ســفیدار،  چهارب
از هیچ گونــه گونــه درخــت ســایه دار 
نــام نبــرده اســت، چراکــه گونــه 
ــت.  ــوه اس ــاغ می ــوع ب ــاغ وی از ن ب
یوســف نــوری در بــاب گونــه درختان 
توصیــه  باغــداران  بــه  ســایه دار، 
ــان  ــه از درخت ــه این گون ــد ک می کن
ــوند  ــته ش ــی کاش ــد در محل های بای
ــه  ــاب ب ــور آفت ــع رســیدن ن کــه مان

ــوند. ــان نش ــایر گیاه س

درخت زردآلو

درخت شفتالو

درخت آلو

درخت انگور

درخت انار

درخت بهی

درخت شلیل

درخت امرود

درخت توت بیدانه

درخت آلبالو

درخت گیالس

درخت سیب

درخت انجیر

جدول 1: مقایســه اصول باغ سازی در دو کتاب مفاتیح االرزاق و ارشادالزراعه. مأخذ: نگارنده.

ــر ضعیــف  ــذا از زمیــن ب ــوی در اخــذ غ ــد و ق ــوی ضعــف فزای ق
تعــدی نمایــد. نهالــی را کــه در غــرس منظــور دارنــد، بایــد صــاف 
ــک  ــه ی ــته تربیت یافت ــد نگش ــورده و فاس ــرم نخ ــت و ک و راس
ســاقه بــوده، و فــروع و شــاخه های آن زیــاده از ســه شــعبه 
ــاب  ــاده در ب ــول س ــت اص ــا رعای ــع، ب ــان(. درواق ــد.« )هم نباش
ــوع  ــا تن ــوان در باغچه ه ــا و جنــس گیاهــان، می ت کاشــت گونه ه
ــدول 1(.  ــت آورد )ج ــه دس ــا ب ــینی آن ه ــی را از هم نش فراوان

نظام آرایش  و کاشت گیاهان و درختان
ــاب زد کــه از  ــن کت ــر ای ــه تحری ــی دســت ب ــوری زمان یوســف ن
ســال ها پیــش، ایرانیــان در مســیر آشــنایی بــا شــیوه های نویــن 
اصــالح زراعــت و نباتــات و انــواع محصــوالت و گونه هــای جدیــد 
گیاهــان قــرار گرفتــه بودنــد، و سیاســت های اصالحــی امیرکبیــر  
ــن  ــای نوی ــا و دانش ه ــا روش ه ــنایی ب ــن آش ــه ای ــث مقدم باع
ــد از  ــای جدی ــوالت و گونه ه ــود. ورود محص ــده ب ــاورزی ش کش
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کشــورهای اروپایــی، ینگــی دنیــا )آمریــکا(، کشــورهای حاشــیۀ 
ــتان  ــگالدش(، ارمنس ــه )بن ــد، بنگال ــی، هن ــارس، عثمان خلیج ف
ــت  ــام کاش ــدن نظ ــون ش ــث دگرگ ــره، باع ــتان و غی و گرجس
باغ هــای ایــران شــد. مؤلــف مفاتیــح هــم در کتــاب خویــش بــه 
ذکــر ایــن گونه هــا ازجملــه: بامیــه، آنانــاس )اَننــاس(، تخم پنبــۀ 
ــل،  ــوه، ُفوَف ــون،  قه ــیب زمینی، توت ــی، س ــی، توت فرنگ آمریکای
انبــه )اَنَبــج( و بتــاوی پرداختــه اســت )همــان: 38؛ 392؛ 411؛ 
42۵؛ ۶13؛ ۶1۶(. چنان چــه اعتمادالســلطنه در کتــاب خویــش، 
در شــرح محصــوالت جدیــد زراعــت و باغــداری می نویســد: 
»شــیوع کشــت بامیــه کــه از خضرانــات مســتظرفیۀ جدید الــزرع 
اســت و شــیوع فــرز کــه از فوایکــه مســتحدثۀ ایــن مملکــت و بــه 
ــام توت فرنگــی نیــز مشــهور اســت و رواج کاشــت ســیب زمینی  ن
کــه در دوران محمدشــاه و حاج میــرزا آقاســی انــدک رواجــی 
ــوات عمومــی  ــروز از ق ــی نداشــت ام ــی توســعۀ کل ــود ول ــه ب یافت
ــش  ــر و دروی ــزد توانگ ــش در ن ــر دو صنف ــت و ه ــوب اس محس
مرغــوب« )اعتمادالســلطنه، 1374، ج1: 1۶9(. همچنیــن برخــی از 
ایــن  گونه هــا بعدهــا بــه دلیــل شــرایط خــاص، بــه گلخانــه یــا آن 
چیــزی کــه در متــون ایــن دوران از آن به عنــوان »گرمخانــه« یــاد 
می شــود، نیــاز داشــتند و ایــن سیســتم جدیــد باغــداری بــه مــرور 
ــوارد،  ــن م ــار ای ــان(. در کن ــد )هم ــران ش ــای ای ــام باغ ه وارد نظ
مؤلــف بــه معرفــی برخــی از گیاهــان )و درختــان( می پــردازد کــه 
ــته  ــدان  کاش ــان گل ــا هم ــفالی ی ــروف س ــر« در ظ ــالد دیگ در »ب
ــرار  ــاغ ق ــای ب ــا خیابان ه ــه ی ــا را در داخــل خان می شــدند و آن ه
می دادنــد )نــوری، 1381، ج2:  48(. گلدان هــای گل در عصــر 
ناصــری بــه پدیــده ای فراگیــر بــرای تزئیــن جــداول و خیابان هــای 
ــی را در  ــلیقۀ ایران ــع و س ــد و طب ــدل ش ــن دوران ب ــای ای باغ ه

آرایــش بــاغ دگرگــون کــرد. 

جســتار

گونه بندی گیاهان و درختان در یک باغ
ــی  ــۀ کل ــی دو گون ــه معرف ــش ب ــاب خوی ــوری در کت ــف ن یوس
ــه اســت؛ ازهــار و اشــجار. هرکــدام  ــان و گیاهــان پرداخت درخت
ازاین گونه هــا بــه دو بخــش دیگــر تقســیم می شــود. ازهــار 
ــر«  ــه »مثم ــه دو گون ــجار ب ــن«؛ و اش ــار« و »ریاحی ــه »ازه ب
و »غیرمثمــر« )همــان: 70(. در تعریــف هــر یــک از ایــن 
تــا  متوســل می شــود  بــه حدیثــی  مؤلــف  دســته بندی ها، 
اهمیــت آن هــا را بــرای مخاطــب بیــان کنــد. در تعریــف و شــرح 
ازهــار آورده اســت: »ازهــار: بــوی خــوش را، ایشــان گفتنــد: هــر 
ــت از  ــود کرام ــرده می ش ــوش را، رد ک ــوی خ ــد ب ــس رد کن ک
ــه بی عقــل  ــد کرامــت را از خــود، مگــر کســی ک او، و رد می کن
باشــد« )همــان( و در شــرح ریاحیــن به جــای تعریــف ایــن  گونــه، 
ــه  حــق ناطــق، جعفر بن محمد الصــادق«  ــام ب ــی از »ام ــه حدیث ب
ــما  ــزد ش ــی ن ــد ریحان ــون بیاورن ــن: چ ــد: »ریاحی ــا می کن اکتف
ــه  ــود، ب ــم های خ ــر چش ــد ب ــد آن را و بنهی ــو کنی ــه ب ــد ک بای
 درســتی کــه ریحــان از بهشــت اســت« )همــان: 2۵1(. ســپس 
ــاً  ــث و احیان ــه و ســایر احادی ــی و نمــای ظاهــری گون ــه معرف ب
ــردازد و  ــده، می پ ــا آم ــاب آن ه ــه در ب ــی ک ــتان های تاریخ داس
در بــاب تعبیــر خــواب هــر یــک از آنهــا شــرح مفصلــی مــی آورد 
و برخــی باورهــا و اعتقادهــای عامیانــه را بــرای بــاروری و بهتــر 
ــار  ــاب درخــت ان ــاًل در ب محصــول دادن آنهــا بیــان می کنــد. مث
نوشــته اســت: »اگــر در اواســط شــاخه های درخــت انــار ســنگ 
گذارنــد، مانــع نقصــان گل آن درخــت شــود« یــا »اگــر صفحــه 
قلعــی بســازند، بــر درخــت انــار آویزنــد، مانــع ریختــن ثمــر آن 
شــود« )همــان: 38۵-38۶(. گاه ایــن باورهــا بــا ســخنانی گــزاف 
همــراه اســت، چنان چــه در شــرح درختــی بــه نــام »غــار« آورده 
ــمتی  ــه قس ــد، ب ــت بچینن ــا دس ــرگ آن را ب ــون ب ــت: »چ اس

تصویر9: گل بنفشه. مأخذ : نوری، 1381، ج 2. تصویر8 : گل بیدمشک. مأخذ : نوری، 1381، ج 2.
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تصویر 11: درخت قهوه. مأخذ : نوری، 1381، ج 2.تصویر 10: گل بستان افروز. مأخذ : نوری، 1381، ج 2.

کــه بــر زمیــن نیفتــد و بــر پــس گــوش خــود گذارنــد، هرقــدر 
شــراب نوشــند، مســت نگردنــد، و چــون در موضعــی کــه طفــل 
ــد، دیگــر نترســد و  ــد و بترســد، در جــای خــواب او گذارن خواب
تکیه کــردن بــه عصــای آن باعــث حــدت بصــر و تقویــت همــت 
]...[ اســت« )همــان: ۶00-۶01(. در شــرح برخــی گیاهــان نیــز 
داســتان هایی نقــل می کنــد کــه در بررســی جامعه شناســی 
ــور  ــت )به ط ــت اس ــز اهمی ــار حائ ــر قاج ــازی عص ــاغ و باغ س ب

ــوری، ج 1 : 484(؛ )جــدول 2(. ــک: ن ــال، ن مث

ــرای  ــتناد ب ــورد اس ــی م ــون تاریخ ــع و مت مناب
ــازی ــاغ و باغ س ــی ب طراح

نحــوۀ  نــوری  یوســف  کتــاب  قســمت  جالب تریــن  امــا 
ــور  ــت. همان ط ــی اس ــون تاریخ ــع و مت ــه مناب ــتناد کردن ب اس
کــه مصحــح محتــرم در پیشــگفتار کتــاب آورده اســت، در 
مقایســه بــا کتــب پیشــین کــه در زمینــه بــاغ و زراعــت نوشــته 
ــی  ــرای ارجاع ده ــری ب ــع فراوان ت ــاب از مناب ــن کت ــده اند، ای ش

ــت، در  ــن باب ــرده اســت و از ای ــه گفته هــای خــود اســتفاده ک ب
ــف  ــتناد یوس ــورد اس ــع م ــرد. مناب ــرار می گی ــت ق ــام نخس مق
نــوری را می تــوان بــه 9 دســته تقســیم کــرد. از کتبــی کــه بــه 
ــث و از  ــب احادی ــا کت ــد ت فالحــت و کشــاورزی اختصــاص دارن
کتبــی کــه بــه خواب گــزاری مربوط انــد تــا کتبــی کــه در بــاب 
نجــوم و ستاره شناســی و حســاب و ســیاق نوشــته شــده اند. 
ــن  ــه ای ــه ب ــته بندی توج ــن دس ــت در ای ــز اهمی ــۀ حائ ــا نکت ام
ــت«  ــت و زراع ــه »فالح ــوط ب ــب مرب ــه کت ــت ک ــوع اس موض
ــد  ــکیل داده ان ــوری را تش ــف ن ــتنادی یوس ــش اس ــن بخ کمتری
ــازی  ــداری و باغ س ــرح باغ ــی در ش ــه دارای احادیث ــی ک و کتب
ــن  ــد. ای ــه خــود اختصــاص داده ان ــد، بخــش بیشــتری را ب بودن
نحــوۀ دســته بندی و اســتفاده  از منابــع، و شــرح ها و توصیفاتــی 
ــرای بیــان ویژگی هــای کاشــت  کــه از آن هــا در طــول کتــاب ب
درختــان و گل هــا در زراعــت و باغــداری  آورده می شــود، مقولــۀ 
مهمــی از اصــول باغ ســازی را بــرای محققــان ایــن حــوزه در دل 
خویــش دارد کــه در تاریخ نــگاری باغ هــای ایــن ســرزمین بایــد 

ــد.  ــه خــود اختصــاص بده ــگاه خاصــی را ب جای
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ری منابع و کتبی که یوسف نو
در کتاب خویش جهت طراحی 
باغ و باغداری مورد استناد قرار 
داده است، و خواص گیاهان و 

درختان باغ را بر اساس آنها 
.توضیح و شرح می دهد

آداب و رسوم و 
باورهای دینی در 

باب کاشت و 
برداشت گیاهان و ( حساب)سیاق 

ریاضیات

طب، دامپزشکی و 
جانورشناسی، 

داروشناسی

فالحت و کشاورزی 
و باغداری

کتب تاریخ و 
شعر و ادبیاتجغرافی

فقه و شرایع؛  و 
احادیث

خواب گزاری یا 
تعبیر خواب 

نجوم و ستاره شناسی

های سال برای کاشت و احکام ماه
طالع  تأثیراتو  ،ری گیاهانیاآب

و  های زراعتماه بر جنبهدوازده 
حیات گیاهان، یکی از 

این کتاب  نکات نیترتوجهقابل
.است  

باغداری و  ترین بخش مقولۀاصلی
گیاهان و درختان،  کاشتطراحی باغ و 
شرعی صورت  اصولبر اساس 

 اینکه پیامبران ،دیگرعبارتبهگیرد، می
در باب هر گیاه چه و بزرگان دین 

اصلی کتاب را تشکیل  اند، بدنۀگفته
دهد.می  

برخالف  از کتب این دسته
ماهیت کتاب که به باغ 

 سایر قیاس با، درپرداخته است
کمتری را به خود  درصدمنابع 

.اختصاص داده است  

تصویر 12: منابع مورد اســتناد محمدیوسف نوری برای باغ و باغ سازی. مأخذ: نگارنده.

جســتار



15 شماره 44پاییز 1397

جــدول2: گونه بندی گیاهان و درختان به روایت مفاتیح االرزاق. مأخذ: نگارنده.

 

 

اوجی+ انیسُون ریاحینازهار و ریاحین
بادرنَجبُویَه+ بابونج 
چای خطایی+ پودنه 

ریحان+ زِنیان + رازِیانَج 

نعناع+ سوسَنبَر + زیره 

گشنیز+ گَزوان + شِبت 

مرزه+ مرزنجوش 

اکیل الملک+ اوافیوس + اقحوان + ارغوان ازهار

حنا+ بیدمشک + بستان افروز + بنفشه 

رزاقی+ خیری شبی بو + خطمی + خزامی 

سوسن+ سنبل + زنبق + زعفران 

دردرگوش+ تاج خروس + جعفری+ گل بوقلمون

کاذی+ قَرفَل + عبیثران + شقایق 

گل ابریشم+ گل آفتاب گردان + گالب + گل سرخ 

گل زبان درفقا+ عشق پیچان + کاکلی + گل گاو زبان 

مینا+ گل مخملی + نارخندان + داودی 

رعنا+ زرد + زرد بستانی + گل مهندی 

میخک+ گلنار + خطایی + الله سرنگون 

الله عباسی+ الله باغی + الله نعمانی + مورد 

آئاس بری+ مُولسری + ناگیسر + نرگس 

نسرین+ نیلوفر + همیشه بهار + یاسمن 
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زبان گنجشک اهر+ اسفیددار غیرمثمراشجار مثمر و غیرمثمر

جاروب+ افرا 

جو دانه+ بَقَم 

سرو+ بید 

طاق+ چنار 

سایه خوش+ گز 

صنوبر+ عرعر 

نارنج  + آلوچۀ سلطانی مثمراشجار مثمر و غیرمثمر

کُمثری+ بلوط + شاه بلوط 

بَن+ بیسم + پنبه + تاک 

امرود+ گیالس + آلوبالو + آلو + اُترنج 

انجیر+ انبه + انار + اُمُل بید + اَمرَه 

بان+ بَتاوی + بادام + آناناس 

زردآلو+ توت + تاک + پسته + بِه 

وشفتال+ سیب + سنجد + سماق + زیتون 

ازگیل+ قهوه + فندق + فلفل + شلیل 

نخل+ نارنگی + نارگیل + موز + لیمو 

فوفل+ گردکان + کُنار + هلیلج 

زقال+ سپستان + عناب + غار 

تمر هندی+ خرنوب + خیار شنبر + زرشگ 
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نتیجه گیری
و طراحــی  بــاغ  زمینــۀ  در  مهــم  »مفاتیــح االرزاق« ســندی 
بســتان های عصــر قاجــار محســوب می شــود کــه در مقــام 
ــباهت ها در  ــم برخــی ش ــش از آن، علی رغ ــع پی ــا مناب مقایســه ب
اصــول کاشــت  و زراعــت و باغــداری، الگویــی متفــاوت از طراحــی 
پــالن بــاغ و باغچه بنــدی و فضاســازی بیــن جــداول و خیابان هــا 
ــر  ــی عص ــیت تاریخ ــر، حساس ــن ام ــار ای ــد. در کن ــه می کن ارائ
ــود و شــیوه های  ــرب ب ــا تمــدن غ ــه حاصــل برخــورد ب قاجــار ک

نویــن بــاغ داری و کشــاورزی را باخــود بــه همــراه داشــت، 
ــد.  ــدان می کن ــاب را دوچن ــن کت ــی ای ــش و بررس ــت خوان اهمی
ــات  ــدی از اصالح ــه چن ــت ک ــده اس ــگارش ش ــی ن ــاب زمان کت
امیرکبیــر گذشــته اســت و صباحــی بعــد آغــاز ســفرهای اروپایــی 
ــا در  ــاب ب ــث کت ــل مباح ــن، تحلی ــت. بنابرای ــاه اس ناصرالدین ش
نظرگیــری شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی عصــر قاجــار می توانــد 
دریچــه ای تــازه بــرای بررســی مجــدد بــاغ و باغ ســازی ایــن دوره 

باشــد.  
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