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چکیده : باغ ایرانی پدیده ای تاریخی اسـت كه شـناخت آن تنها به آگاهی داشـتن از سـیر تحول باغ سـازی و اطالعات شکلی و سبکی 
محدود نمی شود. باغ ایرانی محتوایی دارد و  براساس خیالی پدید آمده است.  خیال باغ ایرانی چیست و چه نسبتی با كالبد آن دارد؟  آیا 
می توان از تنوعات شـکلی و سـاختار یگانه باغ ایرانی سـخن گفت؟ گستره تاریخی و جغرافیایی بسط باغ ایرانی چیست؟ مهم تر اینکه با 
كدام پیش فرض های متقن می توان به تحقیق در موضوع باغ ایرانی پرداخت؟ در این رابطه پرسش ها متعدد و متنوع و به تبع آنها موضوع 
تحقیق و منابع نیز متنوع  اسـت. امروز كشـف ساختار، كالبد و همه ویژگی های كمی و كیفی باغ ایرانی نیازمند تحقیقات پردامنه و جدی 
براساس رویکردهای متناسب با موضوع است و  پرسش بنیادین و مقدم بر سؤاالت دیگر  این است كه "از باغ ایرانی چه می دانیم و مصادیق 

آن را در كدام گستره جغرافیایی یا محدوده تاریخی جستجو می كنیم؟"
 كشف همه وجوه باغ ایرانی برای شناخت جامع آن الزم است و این امر نیازمند تعریف موضوعات متنوع برای تحقیق در باغ ایرانی است. 
طرح پرسـش های درسـت و شناخت منابع متعدد و متنوع و توجه به رویکردهای متناسِب هر موضوع، الزمه چنین تحقیقی است. چرایی 
تحقیق در باغ ایرانی با فهم معنای تداوم حضور تاریخی آن و معنای جهانِی باغ ایرانی روشن می شود و در پی آن گسترۀ وسیع موضوعات، 

سؤاالت و منابع تحقیق در باغ ایرانی مطرح خواهد شد. در این راستا شناخت و انتخاب درسِت روش و رویکرد تحقیق از الزامات است.  
واژگان كلیدی : تحقیق، باغ  ایرانی، باغ اسالمی، تاریخی- فرهنگی،  زیست محیطی، تداوم تاریخی، سنت باغ سازی.
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مقدمه
 اکنون که باغ ایرانی با ماهیت و ویژگی های خاصش به ثبت 
جهانی میراث فرهنگی رسیده و بیش از پیش مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت، جای خالی پژوهش های دامنه دار و عمیق دربارة 
این پدیده تاریخی � فرهنگی از سوی محققان و صاحب نظران 
ایرانی که زادة این فرهنگ و بوم هستند، محسوس است. امروز، 
وظیفة سنجش نظریات مطرح شده از جانب بیگانگان و تحقیق 
در موضوعات مغفول و مبنی بر سؤاالت جدید بر عهده ما است.  
باغ ایرانی میراثی فرهنگی اس��ت ک��ه الزمة تحقیق در آن، 
از س��ویی تسلط به مباحث تاریخی- فرهنگی1 و از سوی دیگر 
توجه به موضوعات زیس��ت محیطی و معیش��تی در نظام های 
متنوع زیست در تاریخ و جغرافیای ایران2 است. تنوع موضوعات 
بس��یار اس��ت : باغ ایرانی را می توان در مح��دوده یک موضوع 
تاریخ معماری، تاریخ شهر یا معماری منظر مورد پژوهش قرار 
داد و نی��ز آن را به مثابه یک امر هن��ری یا موضوعی در حوزة 
کشاورزی و باغبانی، یک مورد زیست محیطی، نمونه ای از بسط 
جغرافیایی یک پدیده یا مصداقی از نفوذ فرهنگی یک تمدن به 
سرزمین های دیگر مطالعه کرد. هرکدام از این عرصه ها، منابع، 

روش ها و رویکردهای مناسب خود را دارد.
باغ س��ازی در ایران، پیشینه ای بس کهن دارد و تنها اندکی 
بیش از نیم قرن اس��ت که تغییر ش��یوه زندگی موجب ش��ده 
باغ س��ازی به س��یاق پیشین، در ایران کم رنگ ش��ود. اما هنوز 
خاطرة جمعی باغ ایرانی زنده اس��ت و برخی مصادیق به جای 
مانده خاطره آن را زنده نگاه داش��ته است. به همین  دلیل در 
دهه های اخیر معماران، شهرس��ازان و معماران منظر به احیای 
باغ ایرانی عالقه مند ش��ده اند، اما بعضاً ش��اهد ظهور تقلیدهای 
فرم��اِل خال��ی از محت��وا در طرح های معماری و شهرس��ازی 
هس��تیم که در مقیاس های نادرست یا بس��ترهای نامناسب و 
ب��رای فعالیت ها و کارکردهایی متفاوت و بعضاً مغایر با ماهیت 

ذاتی باغ ایرانی اجرا می شوند.
احیای سنت دیرینه باغ سازی مقبول جامعه است، در نتیجه 
دست یابی به شناختی درست از آن ضرورت دارد. مقالة حاضر 
با هدف تبیین لزوم و چگونگی تحقیق همه جانبه در موضوع باغ 
ایرانی و مبتنی بر چند پیش فرض تدوین شده است : باغ ایرانی 
پدیده ای تاریخی با پیش��ینه ای کهن است. ساخت و پرداخت 
و زندگ��ی در ب��اغ ایرانی تداوم تاریخی داش��ته و امری مختوم 
درگذشته های دور نیس��ت. کم رنگ شدن حضور باغ ایرانی در 
دوران معاصر اتفاق افتاده ولی خاطرة جمعی آن در ذهن ایرانی 

هنوز زنده است. 
بخش های مقاله به ترتیب در تبیین تاریخی سنت باغ سازی 
ایرانی، تنوع موضوعی، سؤال های تحقیق، معرفی گستره وسیع 
منابع و اشاره به رویکردهای مناسِب تحقیق،  سامان یافته اند. 

معنای تداوم تاریخی باغ ایرانی و اهمیت آن
ب��اغ ایرانی پدیده ای کهن اس��ت که ام��روزه نیمه جانی دارد 
ب��ا خاطره ای زن��ده در ذهن ایرانیان. عالوه بر برخی مس��تنداِت 

تاریخی، داستان ها و اساطیر ایرانی نیز گواهی بر این پیشینه اند. 
یاد و توصیف باغ در داس��تان ها و حضور مفاهیمی مرتبط با باغ 
در امث��ال و حکم و در فرهنگ عامه نش��ان از خاطرة جمعی آن 
نزد ایرانیان دارد و تا چند دهه پیش که نظام س��نتی کشاورزی 
و شیوة زندگی جامعه ایرانی درگیر تغییرات دوران معاصر نشده 

بود، شاهد ساخت باغ ها و زیستن در آنها بوده ایم.
براس��اس تحقیق در تاریخ معماری، شهرس��ازی و باغ سازی 
ایران وجهان و با اس��تناد به منابع موجود، می توان معنای تداوم 

تاریخی باغ ایرانی و اهمیت آن را تبیین کرد.
 بنابر تاریخ تمدن، قدیمی ترین مردمانی که باغ سازی کرده اند 
مصری ه��ا بوده اند. باغ های مصری را تا حد زیادی از روی نقوش 
و مت��ون باقی مانده از آن تمدن می توان باز ش��ناخت و راجع به 
هندس��ه، طرح، عناصر و کیفیت و کاربرد آنها بسیار دانست. اما 
باغ س��ازی مصری اکن��ون امری خاتمه یافته اس��ت که با تمدن 
مصر باس��تان افول کرده  و در نتیجة عدم تداوم تاریخی به یک 
»سنت«3 زنده تبدیل نش��ده است. در تمدن چین قدیمی ترین 
س��ند، متن ش��عری قدیمی  در توصیف باغ های تفرجی، مربوط 
به حدود چهارصد س��ال پیش از میالد است4. گرچه قدمت باغ 
چینی بسیار کمتر از باغ مصری است، اما باغ چینی بر خالف باغ 
مصری با تداوم تاریخی و گسترش جغرافیایی اش، به یک سنت 

تبدیل شده است که تا امروز ادامه دارد. 
از میان تمدن های کهن در جهان یونانی � رومی، باغ سازی از 
آِن روم اس��ت. در تاریخ یونان باستان، گرچه صحبت از باغ هایی 
چون آکادمی افالطون یا بعضی محوطه های مقدس شده است، 
اما ش��واهد باستان ش��ناختی و یا مباحث��ی در منابع تاریخی به 
دس��ت نیامده اس��ت که براس��اس آن بتوان یونان را آنچنان که 
مادر تمدن و فرهنگ اروپایی ش��مرده می ش��ود، مادر باغ سازی 
 )Kapoi( اروپا به ش��مار آورد. به نظر می رس��د باغ ه��ای یونانی
از نوع طراحی ش��ده نبوده  اند چرا که در تاری��خ هنر، معماری و 
شهرسازی یونان سخنی از آنها نیست. باغ های دوران هلنیستی 
نیز یونانی نبوده اند5. دلیل دیگ��ر در اثبات این موضوع، گزارش 
همراه با ش��گفتی »گزنفون« از س��اخت باغ های ایرانی به دست 
»کورش« پادشاه هخامنشی است6. یونانیان باغ های فاخر7  شبیه 
به پردیس های ایرانی نداشته اند و به همین سبب واژه »پرادایز« 
فارس��ی ب��رای  توصیف یک عینیت و کیفیت جدی��د به زبان و 
فرهن��گ یونانی رفته و از آن به زبان و فرهنگ های اروپایی نفوذ 

می کند8. 
بالعکس در تمدن روم که وام دار فرهنگ و تمدن یونان است 
شاهد ویالسازی های اشراف و امپراتوران در بیرون شهرها هستیم 
که مصداقی از باغ س��ازی رومی و آغازی برای پا گرفتن س��نت 
باغ س��ازی ش��مال مدیترانه اند9 . کاربری، خصوصیاِت طراحی و 
س��بک ویالهای رومی، علی رغم دورة هزار س��اله ای که به بوته 
فراموش��ی سپرده ش��ده بود10، در دورة رنسانس احیا می شود و 
در ب��اروک اوج می گیرد و تا امروز ش��اهد حضور مبانی آن در 
معماری منظر غربی هس��تیم، در نتیجه می توان آن را س��نت 

زندة باغ سازی مدیترانه ای دانست.

در بین النهرین باغ داری در یک زیست بوم متکی به کشاورزی 
جهان باس��تان پدید آمده و مراحل تکاملی آن احداث باغ های 
ش��اهی بوده اس��ت11. اما پرآوازه ترین باغ ش��اهی بین النهرین 
باغ ه��ای معلق )مطبق( بابل اس��ت که تاریخ و افس��انه ، علت 
ساخت و نیز الگویش را به ایرانیان زاگرس نشین )مادها( نسبت 
می دهند12. با از میان رفتن تمدن بین النهرین، نشانی از الگوی 
باغ های شاهی، اثری از حدائق معلقه و شاهدی بر تداوم زیست 

هیچ کدام از آنها باقی نمی ماند.  
باغ س��ازی در تمدن باس��تانی ایران تقریباً هم زمان با دوران 
کالسیک یونان اوج می گیرد. قدیمی ترین سرنخ، باغ های معلق 
بابل بر رواج باغ س��ازی نزد مادها پیش از هخامنش��یان داللت 
دارد. سرنخ های دیگر را می توان در تاریخ اساطیری و افسانه ای 
ایران جستجو کرد که قدمت باغ سازی ایرانیان را به دوران پیش 
از تاریخ می برد13. پس از آن و در دورة هخامنشی، سند تاریخی 
مکتوب، شرح گزنفون از باغ سازی کورش و سند باستان شناختی 
بقایای باغ پاس��ارگاد اس��ت. با توجه به اینک��ه مدارک قدمت 
باغ س��ازی ایران��ی را به کهن تری��ن دوره های تاریخی نس��بت 
می دهد، سایر شواهد نیز حکایت از ریشه دار بودن این پدیده در 
فرهنگ ایرانی دارند. مهم تر از قدمت، تداوم تاریخی باغ س��ازی 
ایران است که برخالف نمونه مصری یا بین النهرینی دچار افول 
نشده است بلکه مانند نمونه چینی و رومی شاهد بسط تاریخی 
و جغرافیایی آن هس��تیم. به گواهی اسناد و شواهد، باغ سازی 
ایرانی، سنتی است که نه تنها در ایران، بلکه در جهان اسالم نیز 
تداوم پیدا می کند14. به این ترتیب می توان ادعا کرد جهان امروز 
میراث دار س��ه سنت باغ س��ازی چینی، رومی و ایرانی است15.                                                                                                                                           
 سنت باغ سازی رومی به واسطه تداوم تاریخِی پس از رنسانِس 
آن و بس��ط و نف��وذ جغرافیایی اش در اروپا و جه��ان تا دوران 
معاصر اهمیت دارد. اهمیت باغ س��ازی چینی در آن اس��ت که 
در مس��یر تداوم تاریخی خود، در گستره جغرافیایی شرق دور 
بس��ط پیداکرده و با فرهنگ های متنوع محلی درآمیخته و در 
هر جا س��بک محلی خود را مبتنی بر جوهرة اصلی به دس��ت 

آورده است. 
اهمی��ت باغ س��ازی ایرانی نیز به واس��طة ت��داوم تاریخی و 
حضورش در گس��تره جغرافیایی عظیمی اس��ت که در هر جا 
رن��گ و بوی محلی را ب��ا حفظ جوهره اصلی ب��ه خود گرفته 
است16. امتیاز سنت باغ سازی ایرانی نسبت به سنت چینی آن 
در وجه جهانی آن در گس��ترة وس��یع و متنوع تمدن اسالمی 
است و امتیازش بر سنت رومی آن است که علی رغم غلبه مکرر 
بیگانگان بر س��رزمین مادر، دوران انقطاع نداش��ته است. بنابر 
مستندات مکتوب پس از حمله اعراب و در قرون اولیه اسالمی 
همچنان ش��اهد تداوم ساخت باغ در ایران هستیم17. کشف راز 
ای��ن تداوم حضور و عدم اف��ول، از جهات مختلف از موضوعات 
مه��م تحقیق در باغ ایرانی اس��ت. باغ ایرانی پس از اس��الم به 
واسطة وجه معنایی اش با آموزه های دین جدید همسازی پیدا 
می کند و تمثیل بهش��تی می ش��ود که قرآن  وعده آن را داده 

تصویر1: خانه باغی در نیشابور. 
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اس��ت. در نتیجه ساخت آن نزد مس��لمانان ادامه پیدا  می کند. 
غالب محققان تنها به این وج��ه معنایی باغ ایرانی پرداخته اند 
اما تأکید به تحقیقات پردامنه تری برای فهم س��نت باغ ایرانی 
که در قالب باغ س��ازی های مسلمانان در عصر تاریکی اروپا، به 
عنوان س��نتی در جهانی که از آندلس ت��ا مرزهای چین رواج 

داشت18 نیاز است . 

باغ ایرانی و میزان شناخت ما از آن )تنوع موضوعات 
و پرسش های تحقیق(

باغ ایرانی محدود به هندسه و کالبد نیست بلکه این صورت 
محتوای��ی دارد و براس��اس خیالی پدید آمده اس��ت. اگر گفته 
می ش��ود باغ ایرانی برآمده از خیالی واحد است، عینیت آن در 
زمان و مکان چقدر ثابت بوده یا چگونه متحول ش��ده اس��ت و 
تنوعات شکلی و کالبدی آن چیست؟ ساختار آن چگونه است 

و هندسه اش بر چه مبنایی است؟ 
تا امروز آنچه از باغ ایرانی می دانیم کلیاتی است غالباً متکی 
ب��ر تحقیقات بیگانگان که امکان خط��ا و نقص در آنها منتفی 
نیست19.  اما خوشبختانه در سال های اخیر شاهد آغاز تحقیقات 
جدی در س��طوح مختلف، از س��وی محققان ایرانی هستیم و 
امید است با گسترش دامنة موضوعات تحقیق و جستجو برای 
کش��ف مصادیق ناش��ناخته و رجوع به منابع متنوِع مستقیم و 
غیرمس��تقیم تدریجاً پرده از زوایای مختل��ف پدیده تاریخی � 

فرهنگِی باغ ایرانی برداشته شود .
ب��اغ ایرانی جل��وه ای فرهنگ��ی و محصول تجرب��ه تاریخی 
زیس��ت در این سرزمین است و تحقیق در آن نیازمند تحقیق 
در فرهنگ، شهرنش��ینی، معماری و هنر ایران است. پس برای 
شناخت آن  پرسش های متنوعی مطرح  است :  نسبت باغ ایرانی 
بازندگی عامه مردم یا نس��بت آن با زیست بوم های متنوع ایران 
چیست؟ نسبت باغ ایرانی با مجتمع های زیستی ایرانی چگونه 
است؟ آیا باغ سازی در ایران نسبتی با شهرنشینی و شهرسازی 
ما داشته است؟ باغ ایرانی با باغ داری چه نسبتی دارد؟ بانیان و 
سازندگان باغ ایرانی چگونه انسان هایی بوده اند؟ نسبت کمیات 
و کیفیات باغ ایرانی ب��ا زمینة20 تاریخی � اجتماعی که در آن 
پدید آمده چیس��ت؟ چگونه می توان راجع به خیال باغ ایرانی 
صحبت کرد21؟ آیا تنوعات ش��کلی و غیرش��کلی باغ ایرانی را 
می شناسیم؟ هندسه و فضای کیفی باغ ایرانی چه نسبتی با هم 
دارند؟ معماری در باغ چه نسبتی در خلق کیفیت فضایی دارد؟ 
ساختار باغ ایرانی چیست؟ چهارباغ چیست و چرا با باغ ایرانی 

همزاد پنداشته می شود22؟  
هر پرسش��ی به تعریف موضوعی برای تحقیق می انجامد که 
نیازمند رجوع به منابع خاصی است. تشخیص منابع امری سهل 
و ممتنع است که هم مرتبط با موضوع و سؤال و هم در راستای 

نوع رویکرد محقق است. 

گسترۀ منابع تحقیق 
 طرح سؤال هایی از همة جوانب، منجر به تعریف موضوع های 
متنوع و تعدد و گوناگونی منابع می ش��ود. تعیین و تش��خیص 
مناب��ع هر تحقیق عالوه بر موضوع، با رویکرد علمی محقق نیز 
نس��بت دارد و روشن است  که هر رویکرد، روش23 خاص خود را 
دارد. منابع را  می توان به مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. در 
بین منابع مستقیم، خود آثار مهم ترین و اصلی ترین منبع است، 
یعن��ی آنچه از باغ به صورت عینی باقی مانده اس��ت یا آنچه در 
منبعی مکتوب یا شفاهی یا به صورت تصویری درباره باغ یافت 
می شود. اما می دانیم که عین باغ  فی حدذاته در معرض تخریب 
و نابودی اس��ت و مطالعات باستان شناسی یا تحقیقات میدانِی 
معم��اری برای کش��ف و فهم چند و چ��ون آن چندان جوابگو 
نیس��تند. در ایران تاکنون برنامة تحقیق باستان شناختی برای 

کشف باغ های باستانی24 وجود نداشته است. اکنون گمان هایی 
در مورد وجود باغ های وابس��ته به برخی بناهای باستانی وجود 
دارد ک��ه تنها در حد فرضیه ای ب��رای موضوع تحقیق می تواند 

مطرح شود. 
 هرچ��ه به زم��ان حال نزدیک تر می ش��ویم حض��ور عینی 
مصادیق و اطالعات تصویری، نوش��تاری و شفاهی در مورد آنها 
بیشتر می شود. برخی از این آثار سال هاست که شناخته شده و 
تحقیقاتی درباره آنها انجام شده است اما بسیاری از آنها گمنام 
و پنهان در گوش��ه و کنار ایران، آخرین س��ال های عمر خود را 
سپری می کنند. دیگر وظیفة پیش روی ما کشف و تحقیق در 
مورد آنهاست، چه بسا که مطالب مهمی را بر ما روشن کنند. 

برخی آثار تاریخی از حوزه جغرافیای امروز ایران خارج اند اما 
گزارش ها یا اس��نادی از آنها در دس��ت است. اینها نیز شایسته 
بازشناسی و بررسی اند. بس��یار از آنها در زمرة باغ های اسالمی  
از سوی محققان غربی مورد پژوهش قرارگرفته اند. اما اکنون از 
اهم وظایف ما تحقیق مجدد و همه جانبه در این دسته از باغ ها 
به قصد سنجش نظریه های محققان بیگانه در مورد آنها است25. 
گس��ترة منابع تحقیق پس از مصادیق عینی، شامل متون، 
تصاویر، نقشه ها، تاریخ شفاهی، افسانه ها، اساطیر، امثال و حکم 
و بس��یاری دیگ��ر از مظاهر فرهنگی  از جمل��ه هنرهای بصری 
اس��ت که هر یک می تواند گوشه هایی از حقایق کمی و کیفی 
باغ ایرانی را بر محققان روش��ن گرداند. به طور مثال در کشف 
و فهم کیفیات فضایی باغ ایرانی قطعاً ش��واهد باستان شناختی 
چیزی زی��ادی به دس��ت نمی دهند. حتی مصادی��ق تاریخی 
موجود به علت رابطه ابژکتیو محقق با آنها و دور شدن مصداق 
از زندگی تاریخی اش و تغییراتی که در آن پیدا ش��ده اس��ت، 
نمی توانند وجوه کیفی باغ را آن چنان که بوده است بیان کنند. 
درحالی که اش��عار فارسی به ش��یواترین صورت بیانگر کیفیات 
باغ هس��تند. این اشعار یا جزء منابع مس��تقیم اند مانند اشعار 
عبدی بیک26 یا غیر مس��تقیم مانند اشعاری با موضوعات بزمی 
ی��ا عرفانی که حال و هوای باغ و حتی برخی جزئیات کمی را از 
آنها می توان اس��تخراج کرد. این منابع چون غالباً باغ ایرانی را 
خارج از محدوده زمان و مکان توصیف می کنند، در واقع کلیات 
ذاتی و جوهره باغ را آنچنان که خیال آن در ذهن ایرانی شکل 
گرفته است بیان می کنند و شاهدی  بر وحدت کیفی و معنایی 

باغ ایرانی هستند.
رجوع به منابع ادبی و ش��عر نیازمند به کار بردن روش های 
تأویلی و پدیدارش��ناختی و بعضاً روش تفس��یر تاریخی است. 
مثاًل روش تأویلِی اسطوره ش��ناختی برای داستان های شاهنامه 
و روش ه��ای تأویل عرفانی ب��رای غزلیات حافظ و س��عدی و 
موالنا کارس��از است. اما برای قصایدی که در پی مدیحه سرایی 
پدید آمده اند و در آنها توصیف عینیات و کمیات غالب اس��ت، 
کاربرد استقرا، قیاس و تفسیر تاریخی مناسب به نظر می رسد. 
اشعار بزمی و عاشقانه را به روش تفسیر تاریخی و بعضاً تأویلی 

می توان رمزگشایی کرد.
منابع مکتوب برای استخراج وجوه عینی و کمی باغ ایرانی، 
منابع��ی در ح��وزه معمارِی منظِر باغ، کش��ت و ورز، باغبانی و 
طراحی گیاهان و درختان آن هس��تند27 . در این حوزة تحقیق 

منابع غیر مستقیم هم یاری دهنده اند28. 
از مناب��ع تصویری، مینیاتورها ش��واهد تاریخی تصویرگری 
باغ اند. در این تصاویر چه باغی واقعی را تصویر کرده باشند، چه 
باغی خیالی، هم نش��ینی عینیت و خیاِل باغ ایرانی را می توان 
مش��اهده کرد. حتی بس��یاری از مینیاتورها که ب��اغ را تصویر 

نمی کنند، بیانی از طبیعت در ساحت خیال انسان ایرانی اند. 
نقش��ه ها و عکس ها از جمله س��ایر منابع تصویری به شمار 
می روند. خواندن و فهم آنها نیز نیازمند تأمل و دقت، مقایس��ه 

و تطبیق، رجوع به متون، تصاویِر دیگر و شواهِد متعدد است.

باغ ایرانی یک جلوة فرهنگی ریشه دار و تأثیرگذار است که در 
سایر مظاهر فرهنگی ایران از جمله  بسیاری از هنرهای بصری29 
یا روایی هم جلوه گری می کند. این آثار بایستی به مثابه منابع 
تحقیق مّد نظر قرار گیرند. حوزه روایی شامل افسانه ها، اساطیر، 
داستان ها، امثال و حکم و مثل ها در فرهنگ عامه است و حوزه 
هنرهای بصری از سفال و کاشی کاری تا تذهیب و قالی بافی و...

گس��ترده است. رجوع به هر دس��ته از منابع با رویکرد و روش 
مناسب، از وظایف محقق باغ ایرانی است تا با هر گامی دری را 

به باغ ایرانی بگشاید30. 

جمع بندی 

شناخت جامع باغ ایرانی نیازمند تحقیقات دامنه دار براساس 
موضوعات متنوع است. موضوعات تحقیق در باغ ایرانی محدود 
به سیر تحول تاریخی یا سبک شناسی نیست. باغ ایرانی میراثی 
فرهنگی و حاصل تجربه تاریخی زیست در سرزمین ایران است 
و تداوم تاریخی و بس��ط جغرافیایی آن س��نتی را در باغ سازی 
جهان پدید آورده است. گسترة موضوعی تحقیق در باغ ایرانی 
از زمینه های زیست محیطی و تاریخی � فرهنگی، تا حوزه های 
معماری، شهرس��ازی، هنر، ادبی��ات و فولکلور را دربر می گیرد. 
در این گستره می توان به جس��تجوی پاسخ برای پرسش های 
بس��یار متنوع برآمد : از چیستی خیال باغ ایرانی و جوهرة آن، 
کیفی��ات فضایی ب��اغ تا کمیاتی چون نظ��ام کرت بندی، نحوه 
کشت گیاهان و درختان، نحوه آبیاری، پرندگان، گیاهان، آب، 
خاک، نس��یم، عطر و بو، رنگ و حال و هوایی که بر می انگیزد، 
جلوه بازی های آب، نور و س��ایه، عطر و رنگ تا کیفیت حضور 
بن��ا در باغ، رابطه معماری و فض��ای باز و انواع معماری در باغ، 
نس��بت باغ با شهرنشینی ایران و رابطه باغ با کشاورزی و نقش 

سرزمینی و عمران و آبادانی باغ.
تعیین موضوعات تحقیق از پی طرح س��ؤاالت درست اتفاق 
می افت��د و دامن��ه س��ؤال ها از کوچک ترین جزئی��ات کمی تا 
بزرگ ترین مفاهیم و معانی نوس��ان دارد. در راس��تای تحقیق، 
ش��ناخت مناب��ع متعدد و متن��وع گامی بنیادین اس��ت. تنوع 
پرسش ها و طیف گس��ترده آنها ایجاب می کند محقق، آگاه از 
روش ها و رویکردهای مناسب برای هر موضوع باشد و براساس 

آن به منابع مستقیم و غیر مستقیم رجوع کند
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Pic1: A garden house in 
neishabour, Iran. Photo: 
Ladan Etezadi, 2001.

شـناخت جامع باغ ایرانـی نیازمند تحقیقات 
دامنـه دار براسـاس موضوعات متنوع اسـت. 
موضوعـات تحقیـق در بـاغ ایرانـی تنهـا به 
سـیر تحول تاریخی یا سبک شناسـی محدود 
نمی شـود. باغ ایرانی میراثی فرهنگی و حاصل 
تجربه تاریخی زیسـت در سرزمین ایران است 
و تداوم تاریخی و بسـط جغرافیایی آن سنتی 
را در باغ سـازی جهان پدید آورده اسـت. برای 
شناخت جامع باغ ایرانی، كشف همة وجوه آن 
الزم اسـت. این امر نیازمند تعریف موضوعات 

متنوع برای تحقیق در باغ ایرانی است.

A Window to the 
Persian Garden
Ladan Etezadi, Assistant Professor, Department of Architectural History and conservation, shahid Beheshti University,
Tehran, Iran. l.etezadi@gmail.com

Abstract: The Persian Garden is a histori-
cal phenomenon, yet studying its development 
over time or its formal and stylistic variations 
does not yield to a full understanding. The Per-
sian Garden is not delimited in its geometry or 
physicality; it holds a content, or khayal, upon 
which it is created. But what is this khayal and 
how does it relate to its physicality? Is it appro-
priate to claim it a single structure out of many 
formal variations? what is the historical and 
geographical extent of Persian Garden? more 
importantly, what are valid and reliable as-
sumptions based on which one can attempt to 
study Persian Garden? There are quite numer-
ous questions as well as resources. Illustrating 
the structure, physical reality, and qualitative/
quantitative properties of the Persian Garden 
calls for a broad and serious research with a 
correct approach—whose first question shall 
inevitably be, “what do we know of the Persian 
Garden?,” or “inside what historical/geographi-
cal boundaries should its examples be sought?” 
Learning about different aspects of the Persian 
Garden is a must toward its comprehensive 
understanding, which requires defining a range 
of different subjects for this matter. Designing 
correct questions, finding abundant resources, 
and picking the right approaches are the es-
sential requirements for such researches. The 
historical continuity of its presence as well as 
its universal meaning justifies such research 
about it, calling for a broad range of questions 
and resources on the subject of the Persian 

Significance of Multifaceted Researches on Persian Garden

Garden. However, knowing the right method 
and picking up the correct approach in this re-
gard is a must.

Keywords: research, Persian garden, Is-
lamic garden, Historical-cultural, Environmen-
tal, Historical continuity, Gardening Tradition.
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به پاس��ارگاد هستیم. امروزه نظریه اس��تروناخ در مورد چهار باغ پاسارگاد رد 

شده است.
context .20

21. نک : بهشتی، 1387 )غزل باغ ایرانی و جهان باغ ایرانی( و سابتنلی، 1387. 
22. نک : سابتنلی، 1387 و عالمی، 1387 و سایر مقاالت وی. نیز رجوع کنید 

به طرح های مصادیق باغ ایرانی در متابع مختلف.
Approach & method .23

24. به جز پاسارگاد که وضعیت دقیق کالبدی وپوشش گیاهی و بسیار مطالب 
دیگر در باره آن هنوز در پردة ابهام است.

25. نک : Petruccioli, 1994  و zangheri. این محققان باغ های جهان 
اسالم را در تداوم باغ ایرانی دانسته اند.

26. خمسه عبدی بیک از جمله دوحه االزهار و نیز روضه الصفات.
27. به طور مثال : بابرنامه، ارش��ادالزراعه و خمس��ه عب��دی بیک را می توان 

نام برد.
28. همچون تاریخ نامه ها، تدکره ها، خاطرات و سفرنامه ها

29. از قالی بافی تا سفالگری و از کاشیکاری تا حکاکی و حجاری و...
30. از جمله منابع غیرمستقیم نک : آل علی، 1370 و شفا، 1385.
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