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چکیده

در طول تاریخ یکی از زیباترین فعالیتهای انسان ،آفرینش باغ بوده است .هنر باغسازی یکی از کهنترین هنرهای ایرانیان
است که دارای سنتهای ارزشمند و قدرتی معنوی است .قدم نهادن در باغهای ایرانی ،ما را به این اندیشه وا میدارد که
چه رمز و رازی در پس ظاهر آراستة آنها نهفته است که بعد از گذشت قرنها کهنه نمیشوند و همچنان با منظری جذاب،
انسان امروز را به سوی خود دعوت میکنند .شکل باغ در ایران از دیرباز تاکنون با طبیعت و میزان آب تناسبی کامل
داشته است .اطالعات درباره باغهای سمرقند به گزارشهای کالویخو و تعدادی مقاله محدود شده و در حال حاضر اثری از
بیشتر باغهای سمرقند و اصفهان دیده نمیشود .هدف اصلی این مقاله بررسی ساختار فیزیکی باغهای سمرقند و اصفهان و
تأثیرات باغهای تیموری در سمرقند بر باغهای خیابان چهارباغ اصفهان در دوره صفوی است تا اینکه محتوای این مطالعات،
گامی در جهت مطالعات بیشتر در این زمینه باشد.
در این راستا با رویکرد توصیفی -تاریخی ،مروری به شناخت عناصر شکلدهنده باغهای دو دوره تیموری و صفوی و
شباهتها و تفاوتها در این باغها با دو دوره زمانی متفاوت پرداخته میشود و در واقع توصیفاتی که درباره باغهای این
دوران (تیموری  -صفوی) شده ،بسیار مفصلتر از توصیفاتی است که از باغهای دورانی قبلی شده و این ،کمک بزرگی به
شناخت باغهای این دو دوره تاریخی کرده است و به این سؤال که باغهای دورة تیموری و بهویژه باغهایی که تیمور در
سمرقند ایجاد کرد ،تا چه اندازه بر باغهای بعد از خود در دوره صفوی تأثیر داشته ،پاسخ داده میشود .برای بررسی باغهای
این دو دوره از منابع تاریخی و سفرنامهها و اسناد و مدارک به جا مانده از آن دوران و نتایج و مطالعات انجامشده توسط
پژوهشگران معاصر استفاده شده و به این نتیجه رسیده که باغسازی به شیوه صفوی و به طور خاص خیابان چهارباغ ریشه
در دوران تیموری داشته است.
واژگان کلیدی

چهارباغ ،سمرقند ،اصفهان ،عصر تیموری ،عصر صفوی.
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مقدمه

...........................................................

باغهای ایرانی ،بهعنوان یکی از قدیمیترین تجربههای
منظرسازی نیازمند به ریشهیابی الگوهای ب ه کار رفته در
آن است .عوامل متعددی در شکلگیری باغ ایرانی تأثیر
داشته و برای این عوامل ،شناخت محیطی که این باغها
در آن برپا شدهاند ،اهمیت دارد .ساکنان ایران از روزگاران
قدیم عالقه بسیار به داشتن باغهای زیبا و فرحانگیز داشتند،
ظروف بهجامانده از دوران گذشته که به درخت و شاخ و برگ
منقوش است و همچنین طرح قالیها عالقه آنان به باغ را
نشان میدهد.
«باغ ایرانی پدیدهای فرهنگی ،تاریخی ،کالبدی در سرزمین
ایران است و معموالً بهصورت محدودهای محصور که در آن
گیاه ،آب و ابنیه در نظام معماری مشخصی با هم تلفیق
میشوند و محیطی مطلوب ،ایمن و آسوده برای انسان به
وجود میآورد ،ساخته میشود» (شاهچراغی.)41 :1390،
درواقع باغ ایرانی از تأثیر شکل عینی در قالب نظام کالبدی
بهوسیله عناصر کیفیت فضایی بر روی اندامهای حسی
شکلگرفته و میتوان آن را به عنوان رابطه حکیمانه انسان
و طبیعت دانست.
در این مقاله به بررسی ویژگیهای باغهای دو دورة تیموری
در شهر سمرقند و دورة صفوی در شهر اصفهان که از نظر
زمانی دو دوره اصلی متوالی در تاریخ ایران بودهاند؛ اشاره شده
است .این دو شهر وجه اشتراکاتی با یکدیگر دارند ،از جمله
اینکه هر دو در دورة خود جزء شهرهای بزرگ و پرجمعیت
بودهاند و هر دو شهر در کنار رودخانه شکل گرفتهاند و
رودخانه به عنوان یک عامل طبیعی در شکلگیری باغهای
فراوان در این دو شهر نقش مهمی داشته است .عالوه بر
عامل طبیعی ،عوامل دیگری بر تأثیرپذیری باغهای اصفهان
از سمرقند نقش داشته است .بنا به گفته دونالد ویلبر ،1در
زمان شاهرخ ،مرکز اصلی سیاست و هنر از سمرقند به هرات
انتقال یافته بود (ویلبر )70 :1384 ،و از آنجا که شاهعباس
دوران کودکی خود را در شهر هرات که یکی از پایتختهای
تیموریان و مشتمل بر باغهای بسیار بوده سپری کرده است،
لذا باغ شهر هرات که متأثر از باغ شهر سمرقند بود به عنوان
الگویی در ذهن شاهعباس جای داشته است.
پیشینه تحقیق

کتابهای دونالد ویلبر ( 1374و  )1384به بررسی باغهای
دوره تیموری ،ازجمله به معرفی باغهای سمرقند پرداخته
است .این کتابها به همراه سفرنامه کالویخو ،)1374( 2منابع
مهمی برای بررسی باغهای سمرقند است .از متون تاریخی
که به بررسی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان پرداخته،
میتوان به نوشتههای مورخان عصر صفوی ازجمله به تاریخ
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عالمآرای عباسی ،نوشته اسکندربیک منشی ترکمان ()1350
و کتاب روضهالصفویه ،نوشته میرزا بیگبنحسن جنابادی
( )1378اشاره داشت .این منابع به همراه سفرنامههای
بهجامانده از دوران صفوی ازجمله پیترو دالواله،)1348( 3
ژان شاردن ،)1375(4انگلبرت کمپفر )1363( 5و  ...که به
معرفی خیابان چهارباغ و باغهای اطراف آن پرداختهاند و
مقاالت دکتر مهوش عالمی و کتابهای متعدد در زمینه باغ
ایرانی؛ در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفتهاند .همچنین
رساله دکترای مجتبی انصاری تحت عنوان «ارزشهای باغ
ایرانی (صفوی-اصفهان)» منبع مهمی برای شناخت باغهای
دوره صفوی هستند.
ویلبر در کتاب خود بیان داشته باغهای سمرقند و هرات تأثیر
و نفوذ فراوانی در هنر باغسازی در سایر مناطق و همچنین در
ادوار بعدی داشتهاند (ویلبر.)71:1384 ،
روش تحقیق

روش تحقیق در این مقاله ،روش تحقیق توصیفی -تاریخی
است .از آنجا که اکثر نشانههای این باغها از بین رفته ،با
جستجو در منابع تاریخی و سفرنامهها و اسناد و مدارک
بهجامانده از آن دوران و گویاسازی این اسناد و مرور مقاالت
و نوشتههای معاصر و بازسازی تصویری و  ...میتوان به بیان
ویژگیهای این باغها دست یافت .در واقع توصیفاتی که
درباره باغهای این دوران شده ،بسیار مفصلتر از توصیفاتی
است که از باغهای دوران قبلی شده و این ،کمک بزرگی
به شناخت باغهای این دو دوره تاریخی کرده ،نیز به این
سؤال که باغهای دورة تیموری بهویژه باغهایی که تیمور در
سمرقند ایجاد کرد ،تا چه اندازه بر باغهای بعد از خود تأثیر
داشته ،پاسخ داده میشود.
سمرقند در دورة تیموری

در اواخر قرن هشتم تیمور شهر سمرقند را برای پایتختی
خود برگزیده و برای عمران و آبادی آن کوشش بسیار کرد.
وی میخواست آن را بزرگترین شهر عالم کند .رودخانه
زرافشان (کوهک) در سمت شمال سمرقند واقع شده بود
و تعداد زیادی آبرو و جوی کلیة مناطق اطراف شهر را قطع
و آبیاری میکرد و علت سرسبزی این شهر وجود همین
رودخانه بوده که کلیه نقاط آن توسط آب به خوبی آبیاری
میشده است.
اصطالح باغ ،به صورتی که در منابع تیموری ب ه کار رفته،
اغلب به امالک مشجر مجللی اطالق میشود که شاهزادگان
تیموری و دیگر اشخاص متمکن به صورت اقامتگاه خود
از آنها استفاده میکردند (ویلبر و همکاران.)239 :1374 ،
هرچند تیمور با عطش سیریناپذیر خود به قدرت ،بیشتر
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ایام حیاتش را در جنگ و ستیزهایی سپری کرده که حاصلی
جز قتل و ویرانگری نداشت ،به مدد ذکاوت ذاتی خود دریافته
بود که بخش مهمی از دوام و بقای اقتدارش در گرو توجه به
هنر و حمایت از هنرمندان است (کاووسی .)38 :1385 ،لذا
تیمور در سالهای پایانی عمر تا حد زیادی به احداث کاخها
و باغهای مجلل عالقه داشته ،هرچند که در این ایام هم میل
به جنگ و خونریزی و فتوحات بیشتر ،کماکان در او زنده بود.
(امیرخانی)78 :1376 ،
یکی از عادتهای تیمورلنگ این بود که در میان مردمی که
قتلعام میکرد ،فقط صنعتکاران را زنده نگه میداشت و آنها
را برای تزیین پایتخت مجللی که در سمرقند برای خود بنا کرده
بود ،به وطنش میبرد (خوانساری و همکاران.)65 :1383 ،
در سمرقند ،فرمانروایان با گوناگونی مقامها و درجهها و نیز
بنا به تواناییشان در برابر دارایی خود ،در برافراشتن کاخها و
ایجاد جاهای قابل سکونت و برپا داشتن باغها ،وادار میشدند
(انصاری )522 :1347 ،باغهای تیموری واقع در سمرقند
(تصویر  )1شامل باغهای زیر است :
«باغ دلگشا ،باغ شمال ،گل باغ ،باغ نو ،باغ میدان ،باغ چنار،
باغ نقشجهان ،باغ بلند و باغ جهاننما که همه این باغها
مربوط به دورة پادشاهی تیمور است .در حالیکه الغبیک ،باغ
دولدی (کامل) ،باغ نوروزی و محمد تورخان چهارباغ را بر آن
افزود» (ویلبر.)240 :1348 ،
توصیفاتی از باغهای سمرقند

تصویر  .1نقشه باغ های اطراف سمرقند .مأخذ  :ویلبر.61 :1384،

............................................................

باغهای هر دورهای نمایانگر دنیای ایدهآل و رویایی مردم آن
دوره و اجتماع خاص خود محسوب میشوند .باغهای سمرقند
بر باغهای سایر مناطق و بر باغهای ادوار بعدی تأثیر داشته
است .ویلبر این مطلب را در کتاب خود بیان داشته است :
«بهطور مسلم نوع معمولی این باغها به مشرق و مغرب ،هردو،
رسوخ یافت .بابر 6خود آن را در هند مرسوم کرد و در آنجا
توسعه و تکمیل آن تحت تأثیر اوضاع طبیعی و آبوهوای آن
کشور قرار گرفت .باغ در جانب مغرب فالت ایران شکلهای
مشخصی به خود گرفت و در دوران بعدی بعضی از جنبههای
جدید آن به هند انتقال یافتند» (ویلبر.)71 :1384 ،
گزارش کالویخو رییس هیئت نمایندگان پادشاه سفیر اسپانیا
در سال 1403م ،به عنوان نسخه موجود از شرح و تفسیر
سمرقند تحت حاکمیت تیمور منبع بسیار ارزشمندی تلقی
میشود .در ادامه به برخی از توصیفات کالویخو در باب
باغهای سمرقند پرداخته میشود.
گل باغ (باغ گل سرخ) « :پیرامون باغ ،دیوار گلین فراگرفته
بود .دیوار باغ را میتوان در حدود یک فرسنگ برآورد کرد .در
درون باغ ،درختان میوه گوناگون بسیاری به جز لیمو وجود
دارد .نیز در داخل باغ شش حوض آب است که به وسیله آنها

نهر بزرگ آبی که از وسط آنها میگذرد ،جریان مییابد .در
وسط این باغ یک تپه بلند خاکی است که با دست انباشته شده
و اطراف آن تیرهای چوبی قرارگرفته است و از این گذرگاهها
بسیار راست به تپههای دیگری می رسند .در میان آن
چندین کاخ زیبا است (ویلبر و همکاران.)240-241 :1374 ،
در اینجا پنج خیابان بزرگ احداث کردهاند که درختان تنومند
و سایهافکن در دو طرف آنها کاشته و پای آنها را سنگفرش
کرده و بهصورت سکویی درآوردهاند» (ویلبر .)64 :1384 ،در
تصویر  2طرح تجدید شده این باغ توسط ویلبر ارایه شده
است.
باغ دلگشا  :منجمان روز خجسته و فرخندهای برای بنای
باغ برگزیدند ،هنرمندان طرحهایی تهیه کرده بودند تا طبق
آنها خیابانهای باغ را منظم و مرتب کنند و مکانی هم برای
ایجاد تپه گل در نظر بگیرند .آنان فضای باغ را با تناسب
بسیار طراحی کرده و در آن خیابانها و باغچههای مستطیل
شکل و «جنگلهای کوچک» به شکلهای گوناگون به وجود
آوردند؛ در دو طرف خیابانها درختان نارون کاشتند و بقیه
فضای باغ را با درختان میوه و بوتههای گل زینت دادند .در
گوشة هر قسمت از فضای باغ کوشکی احداث کرد و نمای
آن را با کاشی پوشاندند و در وسط باغ کاخی ساختند که از
سه طبقه تشکیل شده بود (ویلبر .)62:1384،همچنین وی
در توصیف این باغ از وجود چادرهای بسیار که جدار آن از
حریر یا مانند آن بود ،خبر داده است( .کالویخو)229:1374،
باغ چنار « :باغ شامل یک کاخ باشکوه بود که هنوز در دست
ساختمان قرار داشت .آن باغ ،بوستانی بود مربع شکل که
دیواری بسیار بلند آن را احاطه کرده بود .در هر گوشه باغ،
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تصویر  .2تجدید طرح اصلی باغی در سمرقند که شاید همان باغ گل سرخ
باشد ..مأخذ  :ويلبر.67 :1384،

برجی گرد و مرتفع ساخته بودند .در مرکز بوستان قصری
بزرگ با طرحی صلیبوار بنا شده که حوضی در مقابل آن
قرار داشت» (ویلبر و همکاران.)241 :1374 ،
باغ شمال « :باغ شمال برای نوه تیمور دختر میرانشاه پیریزی
شده بود .این کاخ در چهارگوشه خود کوشکهایی داشت»
(ویلبر و همکاران .)242 :1374 ،همچنین دارای یک کوشک
چهارگوش و یک کاخ مرکزی با دیوارهایی از سنگ مرمر و کاشی
بود .چون این باغ در شمال سمرقند واقع شده بود ،این نام را
بر آن نهادند (ویلبر .)62 :1384 ،باغ جهانآرای هرات به تأثیر
از این باغ ساخته شده است (ویلبر و همکاران.)244 :1374 ،
باغ نو  :فضای وسیع این باغ ،که به شکل مستطیل بود ،به
وسیله دیواری بسیار بلند و چهارگوش محصور شده بود و
در هر گوشه آن ،برجی مدور و بسیار بلند ساخته بودند.
در وسط باغ قصر بزرگی با طرح صلیبی ساخته شده بود
و جلوی آن ،حوض آب بزرگی قرار داشت .کالویخو معتقد
است این کاخ با باغ بزرگی که بر گرد خود دارد ،زیباترین
باغی بوده که او در عمر خود دیده و کاشیهای زرین و آبی
آن بسیار زیباتر از همه جا بود (کالویخو .)232:1374 ،این
باغ دارای درختان میوه بسیار و درختان سایهگستر فراوان و
خیابانها و چادرهای متعدد بود که در دو طرف و در سراسر
باغ چادرهایی به چشم میخورد.
چهارباغ  :بابر درباره چهارباغ مینویسد « :کمی پایینتر از
باغ ،میدان قرار داشته که بر پشتهای کوچک ساخته شده بود.
از خصوصیات این باغ که به فرمان محمدتورخان ساخته شده
بود ،قطعات متنوع زمین است که هر یک باالی دیگری با
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یک نقشه منظم قرار گرفته و با درختان نارون ،سرو و تبریزی
تزیینشده است .نقص این باغ آن بوده که جوی بزرگ آب
جاری نداشته است» (ویلبر و همکاران.)242 :1374،
باغ ؟  ...« :آن باغی که این سور در آن داده میشد ،بسیار بزرگ
بود و در آن درختان میوه و سایهدار فراوان بود و در سراسر
آن خیابانها ،مجمرهایی قرار داشت که مهمانان از کنار آن
میگذشتند .در سراسر این باغ ،چادرهایی برافراشته بودند
که غرفهها یا ایوانهایی داشتند و سایبانهایی از پارچههای
رنگی بر آنها سایه افکنده بود .در میان باغ ،کاخی زیبا ساخته
بودند که نقشه و پی و شالوده آن به شکل خاج{صلیب} بود.
درون این کاخ با پردهها آرایش شده بود .در درون کاخ اطاقی
بود که سه شاهنشین به اطاقهای نیمدایره داشت که کف آنها
اندکی از زمین بلندتر و دیوارها و کف آنها از کاشی رنگارنگ
پوشیده شده بود» (کالویخو.)230:1374،
در جدول  ،1مشخصات برخی از باغهای سمرقند براساس
توصیفات منابع تاریخی ارایه شده است.
گونهشناسی باغهای سمرقند

در گونهشناسی باغهای سمرقند میتوان به باغهای میوه،
چادر ،شکار ،بیشه و کوشک اشاره کرد.
باغ میوه  :کالویخو در سفر خود به سمرقند ،باغهای انگوری
را دیده بود که شهر را احاطه کرده بودند .تعداد این باغها
بهقدری زیاد بود که مسافری که از دور به شهر نزدیک
میشد ،فقط کوهی از درخت میدید و خانههای احداثشده
در داخل این باغها ،دیده نمیشدند (کالویخو.)283 :1374،
باغ چادر  :در گزارشهای کالویخو عنصر چادر به شکلهای
مختلف در اکثر باغها از جمله باغ دلگشا توصیف شده است
(کالویخو 229 : 1374 ،و .)230
باغ وحش  :این باغها محل نگهداری حیوانات وحشی هدیه
داده شده به شاهان در دوران گوناگون بوده است .کالویخو به
توصیف نمایشات اجرا شده توسط فیلها در یک باغ پرداخته
است( .کالویخو)265-262: 1374 ،
باغ بیشه (باغمیشه)  :به بخشهایی از باغ که به منظور ایجاد
ایهام و جذابیت در کاشت درختان و گیاهان نظم هندسی
رعایت نشده و مجموعهای از گیاهان به شکل درهم کاشته
شوند ،باغ بیشه یا به زبان ترکی «باغمیشه» میگویند
(انصاری .)194 :1378،نمونهای از اینگونه باغ در توصیف
کالویخو از باغ دلگشا آورده شده است ...« .در آن خیابانها
و باغچههای مستطیل شکل و «جنگلهای کوچک» به
شکلهای گوناگون به وجود آوردند؛ در دو طرف خیابانها
درختان نارون کاشتند ( »...ویلبر.)62:1384،
باغ کوشک  :وجود کوشک در باغهای این دوره گزارش شده،
که مصالح اکثر آنها از چوب و چادر بوده است .همچنین
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کالویخو وجود کاخهای بدون اتاقهای مجزا را رسمی عمومی
برای شهر سمرقند میدانسته است( .کالویخو.)235 :1374 ،
بررسی نظامهای اصلی

محورهای شاخص شهر سمرقند

تیمور در اطراف و نزدیکی سمرقند به عنوان پایتخت خود
حلقهای از باغهای سلطنتی احداث کرد .ولی این باغها در
نظام هندسی که شهر را تعریف کند و سیستم ارتباطات
منظمی داشته باشد ،تعریف نشده بود (انصاری)170 :1378 ،
«سمرقند ،اولین باغ-شهر بوده و تفاوت عمده شهر سمرقند
با اصفهان دوره شاهعباس در این است که هیچ طرح جامع
و کلی در پالن قرونوسطایی سمرقند دیده نمیشود .اگرچه
تکتک باغها به سبک هندسی باغ ایرانی طراحی شده بودند،
اما ارتباط آنها با یکدیگر و با مجموع شهر کام ً
ال اتفاقی شکل
گرفته است» (حیدرنتاج.)11 :1388 ،
از مطالعه نوشتههای تاریخی عصر تیموری که در ارتباط با
شهر سمرقند نگاشته شدهاند ،محورهایی در این شهر توصیف
شده که میتوان این محورها را محورهایی شاخص برای این
شهر دانست.
در زیر توصیفاتی از این محورها مطرح و در جدول 2
جمعبندی خصوصیات کالبدی و عملکردی این محورها و
محور چهارباغ اصفهان ارایه میشود.
«بابر از خیابانی سخن میگوید که سمرقند و باغهای آن را
به قسمت شرقی شهر متصل میکرده است .این خیابان طبق
معمول ،تفرجگاهی به شمار میرفته و در دو طرف درخت
داشته است» (ویلبر.)71 :1384 ،
«تیمور دستور داد که خیابانی بسازند که از میان سمرقند
بگذرد و در دو سوی آن دکانهایی بنا کنند که در آنها
همه گونه کاال به فروش برسد .این خیابان جدید از یکسوی
شهر به سوی دیگر میرفت و از میان شهر میگذشت»
(کالویخو .)276:1374،در فواصل مختلف خیابان فوارههایی
ساختند (همان  ...« .)277 :هنوز خانهها ویران نشده استادان
بنا آمدند و آن خیابان پهن را احداث کردند و دکانها در دو
سوی آن ساختند و در برابر هر دکان نیمکتی سنگی که
لوحی سفید سنگی بر آن بود ،ساختند .هر دکانی دو اطاق
یکی در پیش و یکی در عقب داشت و بر باالی آن خیابان
سقفی قوسی و گنبدوار زده بودند که پنجرههایی نیز برای
آمدن روشنایی داشت» (همان).
این مطالب نشان از فعالیتهای گردشگری و تجاری در این
مناطق و از جمله در بدنه محورهای شاخص داشته؛ همچنین
از عناصر فرعی در منظرهسازی این محورها استفاده شده است.
با توجه به توصیف کالویخو « ...آبادیهایی تا عمق یک فرسخ

............................................................

نظام کاشت  :درختان میوه و سایهدار ،گونه غالب درختان
در باغهای این دوره ذکر شده است .در اکثر باغها به نظم
هندسی کاشت گیاهان و درختان اشاره شده و در برخی
از باغهای دیگر از جمله در باغ دلگشا به وجود جنگلهای
کوچک به شکلهای گوناگون اشاره شده است.
نظام آب :ایجاد یک محور یا محورهای اصلی آب که با حوض
یا حوضهایی قطع میشود ،برگزیدن یک شیب طبیعی
با احداث تپهای برای اطمینان جریان صحیح آب ،انتخاب
محل یک قصر یا کوشک در راستای محور آب و اغلب در
وسط باغ از ویژگیهای اغلب باغهای سمرقند بوده است
(ویلبر و همکاران .)247-248 :1374 ،در تأکید این مطلب
میتوان به توصیف کالویخو از چهارباغ اشاره کرد که آورده،
این باغ حوضی بزرگ نداشته و آن را یک نقص برای این باغ
دانسته است (همان.)242 :1374،
نظام ساخت  :توصیفاتی که از باغهای تیموری وجود دارد
حاکی از این است که باغ با کوشک مرکزی با فرمهای مختلف
از جمله چهارگوش و صلیبیشکل ،گونه غالب در باغسازی
آن دوره بوده است .توصیفات متعدد از چادر نیز در اکثر
بخشهای سفرنامه کالویخو آمده و وی با جزییات فراوان به
توصیف این چادرها پرداخته است .اغلب این چادرها در داخل
تجیرهایی برپا میشده است .این نکته تأییدی بر بیابانگرد
و چادرنشین بودن این قوم دارد که هزینههای گزافی را برای
این چادرها صرف میکردند و اغلب بهجای کاخهای باشکوه،
چادرهای باشکوه داشتند و در ساخت آنها از پارچههای
گرانبها و چوب استفاده میکردهاند .به همین دلیل هیچ
قصری از این دوره باقی نمانده است .همچنین «رسم عمومی
در سمرقند برین جاری بود که کاخها را بدون اتاقهای مجزا
میساختند» (کالویخو .)235 :1374 ،منابع کتبی راجع به
باغهای سمرقند تأکید زیادی بر روی ساخت پرخرج و تزیین
قیمتی آن دارند (ویلبر .)243:1374،همچنین در توصیف
دروازههای باغ ،کالویخو آنها را بسیار بلند و زیبا معرفی کرده
که با کاشیهای زرین و آبی آرایش شده بودند.
استفاده از ایوان در طبقه باال ،که مشرف به باغهای گل است،
جنبهای است که در سمرقند معمول و مرسوم بوده است»
(ویلبر.)66 :1384 ،
نظام هندسی  :شکل هندسی این باغها اغلب مربع یا مستطیل
شکل بوده است« .تقسیم فضا به چهار قسمت ،انتخاب قطعه
زمینی سراشیب یا ایجاد یک تپه مصنوعی به منظور حصول
اطمینان از اینکه آب به طور کامل در باغ جریان پیدا میکند

و ( »...همان .)66 :
درواقع تیمور در طراحی باغهای خود تحت تأثیر باغهای
ایران بوده و باغی در اطراف سمرقند به نام جهاننما احداث
کرده که برگرفته از باغ جهاننمای شیراز بوده است.
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و نیم و گاهی دو فرسخ در پیرامون شهر گسترده شده و شهر
در میان آنها قرار دارد ».و « ...این مسیرها ،راه ارتباطی پیرامون
شهر به مرکز شهر (میدان ریگستان) بودهاند» (همان .)460:
لذا تعدادی از باغهای حاشیه مسیر ،مسکونی بوده و این
مسیرها نقش ارتباطی نیز داشتهاند .برخی از این مسیرها به
باغهای حکومتی میرسیدهاند ،چنانکه بابر خیابان باشکوهی
که از فیروز یا دروازه فیروزی شروع میشود و به باغ دلگشا
منتهی میشود ،اشاره کرده است.
در زیر به بررسی دو نظام کاشت و آب در خیابانها پرداخته
میشود :
نظام کاشت  :با توجه به توصیفات کالویخو و بابر چنین به
نظر میرسد که باغهای پیرامون شهر سمرقند در بدنه خود
از کاشت ردیفی درختان بهره بردهاند .دونالد ویلبر از دو
ردیف درخت کاج در خیابانی که از دروازه فیروز به باغ دلگشا
منتهی میشده ،نام برده است (ویلبر.)60 :1348 ،
 نظام آب  :از میان خیابانهای سمرقند و نیز از میان باغهایداخل و خارج شهر بسیاری نهرها و جویبارهایی میگذشته
است (کالویخو.)283:1374 ،

...........................................................

اصفهان در دوره صفویه (خیابان چهارباغ)

از دوران صفویه باغ در گستره شهر بهعنوان یک عنصر
شکلدهندة ساختار فیزیکی شهر بوده است .کلیه مدارک
موجود از آن دوره حاکی از این است که در شهر اصفهان آب
فراوان بوده است .رودخانه زایندهرود در این شهر بهعنوان
یک محور طبیعی وجود داشته و با ایجاد مادیهایی ،آب را به
تمام نقاط و باغهای این شهر میرساندهاند .درواقع معماری
اصفهان دوره صفوی در بستر شهر و طبیعت آن شکل گرفته
است.
در سال  1006هجری پایتخت صفوی از قزوین به اصفهان
انتقال یافت .شاهعباس اول ،مصمم شد که پایتخت خود
اصفهان را از هر جهت تزیین کرده و آن را شهر اول دنیا
به شمار آورد .احداث خیابان طویل و عریض چهارباغ ،که
در ابتدا گردشگاه سلطنتی بوده و امروز بهترین گردشگاه
اصفهان محسوب میشود ،از جمله اقدامهای آن پادشاه
بود (هنرفر .)124 :1383 ،احداث این خیابان در کتاب
اسکندربیک ترکمان اینگونه شرح داده شده است ....« :
از کنار رودخانه (زایندهرود) تا پای کوه جانب جنوبی شهر
انتهای خیابان قرار داده ،اطراف آن را بر امراء و اعیان دولت
قاهره قسمت فرمودهاند که هر کدام باغی طرح انداخته »...
(ترکمان.)544 :1350 ،
فهرست باغهای شهر اصفهان که از آغاز انتخاب اصفهان به
پایتختی صفویه در سال  ۱۰06هجری تا افول ستاره اقبال
این سلسله در سال  ۱۱۳۵هجری به وجود آمده و هر یک
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از آنها دهها جریب وسعت داشته ،توسط هنرفر معرفی شده
است؛ در ابتدا و انتهای خیابان چهارباغ ،کاخ جهاننما و باغ
هزارجریب قرار داشتهاست؛ همچنین شاردن نام باغهای
اطراف خیابان چهارباغ عباسی را در دو جبهه شرقی و غربی
به شرح زیر بیان کرده است :باغهای خرگاه ،بلبل ،توت،
مهمانخانه درویشان نعمتاللهی ،شیرخانه در جبهه شرقی
و باغهای مثمن ،تخت ،مو ،مهمانخانه درویشان حیدری و
طاووسخانه در جبهه غربی خیابان چهارباغ عباسی اصفهان
قرار گرفته بودهاند (شاردن.)120-121 :1375 ،
توصیفات باغهایی از خیابان چهارباغ اصفهان و باغهایی
در امتداد آن

باغ خرگاه  :در ابتدای جبهه شرقی خیابان چهارباغ عباسی،
باغی به نام خیمهگاه وجود داشته که اکنون بخشهای
باقیماندة سردر باغ خیمهگاه در گوشهای از باغ خیمهگاه
که به باغ بلبل پیوسته است و «پارک شهید رجایی» نامیده
میشود ،بهصورت نیمه ویران دیده میشود؛ این باغ را از آن
جهت خیمهگاه مینامیدند که محل خیمهگاه شاهی بوده
و میدانی نیز برای برپایی مسابقات داشته است .البته باغ
خیمهگاه به باغ خرگاه نیز مشهور بوده است ،چون در زبان
فارسی ،خرگاه یا خرگه به معنی خیمه بزرگ ،سراپرده یا چادر
بزرگ است و برابر با واژه خیمهگاه به معنای جایی است که
در آن یک یا چند خیمه برپا کرده باشند .خانم مهوش عالمی
در مقالهای ،کوشک این باغ را اینگونه توصیف میکند :
«این کوشک ،روش جالبی از بهکارگیری بناهای سبک و
سنگین را نشان میدهد .بر روی پایهای هشتگوش مرکب از
قوسهای بزرگ در همة جوانب ،سازهای چوبی قرار دارد و بر
این سازه ،خیمهای عظیم افراشتهاند» (عالمی.)86 :1385 ،
باغ بلبل  :باغ بلبل چهارباغ مستطیلی است که آبنماهایی
در چهار جهت داشته و در محل تقاطع دو محور شمالی-
جنوبی و شرقی-غربی آن بر روی سکویی ،کاخ هشتبهشت
قرار گرفته است؛ به این ترتیب باغ به چهار قسمت تقسیم
میشود که هر قطعه نیز با راههای شمالی-جنوبی به قطعات
کوچکتری درمیآید (تصاویر 3و .)4
باغ شیرخانه  :این باغ در جبهه شرقی خیابان چهارباغ عباسی
قرار داشته که« ...تعدادی ببر و پلنگ و فیل و کرگدن در
آن جای داشتند» (ویلبر .)116 :1384 ،این باغ ،به همراه
باغهای قفسخانه و طاووسخانه ،وجود حیوانات در برخی از
باغهای این خیابان را تصدیق میکند .در گونهشناسی باغها
میتوان آن را در گروه باغهای وحش به شمار آورد.
باغ مو  :در جبهه غربی خیابان چهارباغ عباسی ،باغی به نام
مو وجود داشته است .آدام اولئاریوس ،7سیاح آلمانی این باغ
را اینگونه توصیف کرده است « :چهارباغ موستان بزرگی
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تصویر  .4پالن باغ بلبل ،اصفهان  ،باتوجه به ترسیمهای ویلبر و کمپفر.
مأخذ نگارندگان.

تصویر .3نقشه بازسازيشده خیابان چهارباغ عباسی صفوي با توجه به ترسیمات
کمپفر و ویلبر و توصیفات ارایهشده از این خیابان در منابع تاریخی.
مأخذ  :نگارندگان.

تصویر  .5منظره باغ هزارجریب و برج کبوتر آن  ،اصفهان.
مأخذ  :دیوالفوا.63 :1371 ،

قدم فوارههایی در آن تعبیه شده است (هنرفر.)80 :1354 ،
همچنین این خیابان که درست ادامه و دنبالة چهارباغ
است ،در هر دو طرف دو ردیف درخت چنار بلند دارد و
زینت اصلی باغ هزارجریب به شمار میرود (همان .)82 :
همچنین باید از چهار کبوترخانه یاد کرد که معمار در چهار
گوشه زمین بنا کرده است (تصویر  )5اینها را به شکل برج
قلعهها و از خشت خام ساختهاند .سقف آن دارای سوراخهای
متعددی برای کبوترهاست و کنگرهای نیز برای قرارگیری
کبوتران ساختهاند» (همان  .)80 :از این گذشته در سفرنامه
اولئاریوس ،به مراسم شکار در این باغ اشاره شده است
(اولئاریوس.)215 :1379 ،
باغهای اطراف زایندهرود  :در سمت جنوبی ساحل رودخانه

............................................................

دارد که انواع مختلف انگور را میدهد و از جمله انگورهایی
که دانههای آنها سیاهرنگ و بهاندازة یک بند انگشت و بسیار
خوشمزه است» (اولئاریوس.)614 :1379 ،
باغ هزارجریب  :در انتهای خیابان چهارباغ ،باغی بزرگ و وسیع
به نام هزارجریب وجود داشته است .وجه تسمیه هزارجریب
برحسب سطحی است که آن باغ را اشغال کرده است .اراضی
باغ شیب مختصری دارد و میتوان گفت تقریباً مربع است و
طول و عرض آن بیش از یکهزار و سیصد قدم در عرض و
طول میرسد .با دیواری که از وسط آن به صورت مایل کشیده
شده ،این باغ به دو باغ تقسیم شده و در ابتدا منظور این بوده
که اهل حرم بتوانند در طول مدتی که شاه با مالزمانش در
قسمت جلو درنگ کرده است در باغ عقبی بهسر برند .پادشاه
فعلی (شاه سلیمان) این فاصله را بیش از اندازة مطلوب
دید و به همین دلیل در یک گوشه دورافتادة باغ جلویی
جایی برای اقامت اهل حرم بنا کرد (کمپفر.)215 :1363 ،
خیابان وسط این باغ دارای نهری سنگی است که در هر ده

..............................................................................
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زایندهرود و قسمت شرقی امتداد خیابان چهارباغ ،باغ
سلطنتی احداث شده بود که تا پل خواجو همچنان ادامه
داشت .این باغ را سعادتآباد مینامیدند (ویلبر:1384 ،
 .)118چادر عالوه بر باغ خرگاه در خیابان چهارباغ ،در اطراف
این رودخانه نیز وجود داشته که اوژن فالندن 8آنها را اینگونه
توصیف میکند « :اولین محلی که رفتیم کنار زایندهرود،
محل چادرهای شاه بود .چادرهای سفید سربازان به ترتیب
زده شد ،در بینشان چند چادر مجلل و بزرگ دیده شد که
اختصاص به وزراء ،افسران درباری ،خانها و امرای همراه شاه
است» (فالندن.)133 :1324 ،
در تصویر  ،3نقشه بازسازیشده خیابان چهارباغ عباسی
صفوی و در جدول  ،1جمعبندی مشخصات باغها با توجه
به توصیفات ارایه شده در متون تاریخی و سفرنامهها و نقشه
ارایهشده ویلبر آورده شده است.

...........................................................

گونهشناسی باغهای خیابان چهارباغ اصفهان و باغهایی در
امتداد آن

در گونهشناسی باغهای اصفهان میتوان به باغهای میوه،
عمومی ،چادر ،تجیر ،شکار،بیشه ،باغ وحش و کوشک اشاره
کرد.
باغ میوه  :وجود درختان میوه در گزارشهای اکثر باغها آمده
است؛ همچنین در جبهه غربی خیابان چهارباغ عباسی ،باغی
به نام مو وجود داشته است.
باغ عمومی  :اکثر سیاحان به عمومی بودن باغهای این خیابان
اشاره داشتهاند .دالواله دراینباره مینویسد« :این باغها متعلق
به شاه است؛ ولی مردم با آزادی کامل از آنها استفاده میکنند
و آنقدر میوه در آنان وجود دارد که برای تمام شهر کافی و
حتی زیاد است» (دالواله .)40 :1348 ،همچنین اولئاریوس
در سفرنامه خود به خوردن میوههای درختان چهارباغ در
داخل باغ و بیرون نبردن آنها از باغ با پرداختن چهارسکه پول
مسی اشاره داشته است( .اولئاریوس.)613-614 :1379 ،
باغ چادر  :وجود چادر عالوه بر باغ خرگاه در اطراف زایندهرود
نیز توصیف شده است.
باغ تجیر  :در دوران حکومت مقتدر صفویان در ایران ،امنیت
سیاسی و رونق اقتصادی فراهم شده در جامعه موجب
شد ،باغ تجیر به عنوان باغهایی با دیوار مشبک ایجاد شود
(انصاری.)187 :1378 ،
باغ شکار  :در بخشی از باغ هزارجریب شکار در درون باغ
انجام میگرفته است (اولئاریوس.)215 :1379 ،
باغ بیشه  :کمپفر به توصیف باغبیشه سعادتآباد در سفرنامه خود
در اطراف زایندهرود پرداخته است (شاهچراغی.)1356 :1390 ،
باغ وحش  :این باغها محل نگهداری حیوانات وحشی هدیه
داده شده به شاهان در دوران گوناگون بوده است .باغهای

..............................................................................
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طاووس خانه و شیرخانه در خیابان چهارباغ را میتوان از
جمله این باغها به شمار آورد.
باغ کوشک  :در اکثر باغهای این دوره کوشکهایی در باغ
وجود داشته است.
بررسی نظامهای اصلی

نظام کاشت  :اولئاریوس نوع درختان باغهای خیابان چهارباغ
را اینگونه ،توصیف کرده است « :مردم اصفهان و اصوالً همه
ایرانیها باغ را خیلی دوست دارند؛ ولی باغهای خود را به
شیوه اروپاییها با گل و انواع درختان میوه تزیین نمیکنند،
بلکه در آنها درختان سایهدار و ازجمله چنار میکارند .درخت
اخیر که برگهای پهنی چون مو دارد ،در اروپا تقریباً ناشناس
است ،میوه نمیدهد و از چوب آن برای ساختن در و پنجره
استفاده مینمایند» (اولئاریوس .)604 :1379 ،وی تعداد این
درختان را بیشتر از چند هزار اصله میداند و به درختان
فراوان میوه و مو نیز در باغها اشاره میکند (همان .)614 :
همانند باغهای سمرقند ،در اکثر باغهای این دوره نیز ،نظم
هندسی در کاشت درختان و گیاهان وجود داشته و در کنار
آنها باغهایی مانند باغبیشه ،به منظور ایجاد ایهام و جذابیت،
در کاشت درختان و گیاهان نظم هندسی رعایت نشده و
مجموعهای از گیاهان به شکل درهم کاشته شدهاند که اثری
از باغهای بیشه در خیابان چهارباغ به چشم نمیخورد.
نظام آب  :مادیهای منشعب در خیابان داخل باغها شده
و به صورت نهر آبی جریان داشته است .همچنین وجود
حوضهایی در کاخ هشتبهشت و باغ بلبل ،مؤید این مطلب
است.
نظام ساخت  :از نوشتههای سیاحان و تاریخنویسان ،اینگونه
برداشت میشود که هر یک از باغهای اطراف خیابان چهارباغ
اصفهان ،دارای دو عمارت که یکی در سردر باغ و از هر
طرف به سمت باغ و خیابان باز و دیگری در داخل باغ
بوده و کوشک مرکزی نامیده میشده است و از هر سو به
سمت باغ باز میشده است .همچنین در گزارشهای پیترو
دالواله و شاردن آمده که کوشکها در همه باغها (تقریباً)
دارای مساحت یکسان بوده؛ ولی ساختمان آنها متفاوت
است( .دالواله 40 :1348 ،و شاردن .)119 :1375 ،ساخت
تاالرهای سه طرف باز و ستونهای چوبی در جلوی کوشک،
بهکارگیری چوب به عنوان عنصر مهم سازهای از خصوصیات
عمده کوشکهای این دوره است.
استفاده از عناصر بیرونی همچون حوض ،فواره و  ...به داخل
فضا ،ساخت بنای بلند (کوشکهای مطبق) در درون و یا در
جوار باغها و ایجاد النهها و قفسهای کوچک برای پرندگان
که متأثر از طرحهای چینی است؛ مانند باغ شیران ،مرغدان
شاهی (قفسخانه) و طاووسخانه و ارتباط بین دو فضای
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درون و بیرون بنا از ویژگیهای دیگر باغهای این دوره است.
نظام هندسی  :چهارگوش هندسه غالب در باغهای این دوره
است .همچنین ایجاد تغییرات خالقانه در الگوی باغ ایرانی
(هندسه هشتگوش در باغ گلدسته و ذوزنقه در باغ خرگاه)
در باغهای این دوره دیده شده است.
9

محور شاخص باغشهر اصفهان (خیابان چهارباغ)

باغشهر یکی از اصلیترین الگوهای شهرسازی ایران در دوره
صفویه است که شکل منطقی به خود میگیرد .در اصفهان
صفوی نیز محورهایی شاخص در شهر گزارش شده که در
دوره معاصر با وجود تغییراتی در آنها در طول زمان ،آثاری
از این محورها دیده میشود .در این مقاله به بررسی محور
شاخص چهارباغ میپردازیم.
«شاهعباس از کودکی تا شروع سلطنت هجدهسالگی در هرات
به سر میبرد و شهر هرات که یکی از پایتختهای تیموریان
و مشتمل بر باغهای بسیار بود ،در شکلگیری تفکر او از شهر
ایدهآل نقش اساسی داشتهاست ،لذا «باغشهر هرات بهعنوان
الگویی ابتدایی در ذهن داشته و به هنگام استقرار در اصفهان
با راهنمایی علمای شیعی به طور خاص «شیخ بهایی» به
گسترش شهر براساس الگوی باغ ایرانی که نوعی باغشهر
محسوب میشود ،فرمان داد » (انصاری.)50 :1380،
در خیابان چهارباغ اصفهان و باغهای اطراف آن ،فعالیتهای
مختلف تجاری ،گردشگری ،ارتباطی ،آموزشی-مذهبی،
حکومتی و مسکونی انجام میشده است .اسکندربیک ترکمان
به مراسم آبپاشان (عالمی )61 :1387 ،و جنابادی به
فعالیت میخانهها و قهوهخانهها در این خیابان اشاره داشتهاند
(جنابادی .)761 :1378 ،شاردن به وجود دو مهمانخانه درویشان
حیدری و نعمتاللهی در این خیابان (شاردن)120 :1375 ،
و اکثر سیاحان به گردش مردم در این خیابان اشاره داشتهاند.
همچنین خیابان چهارباغ اصفهان در زمان خود به عنوان یک
شاهراه مورد استفاده قرار میگرفته و از نظر عملکرد ،قسمت
جنوبی دولتخانه صفویه را به قسمت باالیی شهر ،یعنی باغ
هزارجریب متصل میکرده است.
در زیر به بررسی سه نظام کاشت ،آب و ساخت در این خیابان

پرداخته میشود :
نظام کاشت  :تعداد چهار ردیف درخت و از نوع چنار یک
مسئله مشترک مطرحشده بین اکثر سیاحانی بوده که در دوره
قاجار از اصفهان دیدن کردهاند( .دیوالفوا 499 :1378 ،10؛
نوردن 117 :1365 ،11و هولستر )78 :1378 ،12سیاحانی
که در دورة صفویه به اصفهان آمدند ،تعداد ردیف درخت
چنار برای خیابان چهارباغ اصفهان را دو ردیف بیان داشتهاند.
(کمپفر 196 :1363 ،و جملی کارری )67 :1347 ،13اکثر
سیاحان برای این خیابان درخت چنار را برشمردند ،تنها در
تاریخ عالمآرای عباسی از درختان سرو و چنار و کاج و عرعر نام
برده شده است (ترکمان .)545 :1350 ،این تصور وجود دارد
که هنگام ساخت ،درختانی همچون چنار ،سرو ،کاج و عرعر
بوده ،ولی پس از مدتی جای خود را فقط به درختان چنار
ب توجه
دادهاند یا تعداد این درختان بهقدری ناچیز بوده که جل 
نمیکرده و پس از مدتی به طور خاص در دوره قاجار اثری
از این درختان دیده نشده است  .همچنین برخی از سیاحان
از وجود باغچههای گل یاد کردهاند (دالواله39 :1348 ،
و شاردن.)121 :1375 ،
نظام آب  :گزارش سیاح فرانسوی ،شاردن در مورد معماری
آب چهارباغ اصفهان ،مفصلترین گزارشی است که از دوران
صفویه ارایه شده است .وی تعداد حوضهای خیابان را هفت
عدد دانسته (شاردن )120 :1375 ،ولی فواصل بین این
حوضها را ذکر نکرده ،اما در معرفی هر حوض از کوچهها و
باغهای اطراف آن نام برده است .در تاریخ عالمآرای عباسی
عالوه بر نهر وسط ،از جوی آب در دو طرف خیابان نام برده
شده است (ترکمان .)545 :1350 ،اکثر جهانگردان به نهر
وسط خیابان چهارباغ اشاره کردهاند .همچنین سیاحان به
وجود حوضهایی در عمارت سردر اشاره داشتهاند .دالواله
اشاره میکند که «این حوضها ،فوارههای بسیار زیبایی دارند
و از طریق جویبارهای سنگی منشعب از نهر بزرگ خیابان
تغذیه میشوند» (دالواله.)474 :1348 ،
نظام ساخت  :در گزارشهای دالواله و شاردن ،رعایت
قرینهسازی در دو سمت خیابان ،با قرارگیری سردرها ،آمده
است (دالواله40 :1348 ،؛ شاردن.)119 :1375 ،

............................................................
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نتیجهگیری

...........................................................

دو شهر سمرقند و اصفهان خصوصیات مشترکی هم از نظر پتانسیلهای طبیعی و هم از نظر حکومت وقت در دوران خود
داشتهاند که این خصوصیات مشترک در باغسازی هر دو شهر تأثیر گذاشته است .در منابع به وجود باغهای فراوان در هر دو
شهر اشاره شده است .تیموریان ضمن بهرهگیری بنیادین از سنتهای باغهای ایرانی ،خود بر باغسازی مغولی هند و صفوی
ایران تأثیر نهادند.
ویژگی مختص باغهای دوره تیموری
 ایجاد تپههای مصنوعی در محوطه باغ در دورة تیموری دیده شده است.فقدان هر نوع بنای بزرگ مرکزی کام ًال شناخته شده در باغهای دوره تیموری.
ویژگی مختص باغهای دوره صفویه
استفاده از پالنهای ذوزنقه شکل و هشتضلعی در باغهای خرگاه در ابتدای خیابان چهارباغ عباسی و باغ گلدسته در سمتشرقی باغ بلبل ،که گزارشی از این نوآوری در پالن ،در باغهای سمرقند نشده است و گزارشها به مربع یا مستطیل بودن باغها
اشاره داشته است.
ویژگیهای مشترک بین باغها و محورهای شاخص دو دوره در سمرقند و اصفهان
 باغ-شهر.عمومیبودن باغها. بهکارگیری خیابان مشجر در مسیر باغ.باغهای خیابان چهارباغ باال در شهر اصفهان نیز همانند باغهای اطراف سمرقند ،بین فرمانروایان و امرا تقسیم شده بود. استفاده از مقیاس فراانسانی در سردرها (همانند دوره ایلخانی).رایجترین باغها ،باغ با کوشک مرکزی.وجود کوشک یا قصر در محوطه باغ (ساخت پرخرج و تزیینات قیمتی). بهکارگیری چادر در محوطه باغها و وجود چادرهای متعدد در بیشهها و باغها و اختصاص چادرهای مجللتر و باشکوهتر بهوزراء ،افسران درباری ،خانها و امرای همراه شاه.
ایجاد حوضها و آبنماهای فراوان.بهکارگیری باغها به عنوان محل جشن و مراسم رسمی.وجود دیواره در اطراف باغها (در دوره تیموری اهمیت آن بیشتر بوده است).وسعت زیاد بعضی از باغها در هر دو دوره مانند باغ هزارجریب اصفهان.آنچه در باغ ایرانی مهم است ،توجه به مناظر خود باغ است ،به همین دلیل کوشکها به گونهای در باغ قرار گرفتهاند که ازداخل آن مناظر باغ قابل رؤیت بوده و از بیرون نیز موجب مانع دید به اطراف باغ نشوند که این مهم ،در باغهای هر دو دوره
گزارش شده است.
 ساخت باغها در خارج از شهر در وسعت زیاد. وجود جوی آب و مصطبههایی برای نشستن مردم در مسیرها. -وجود فعالیتهای مختلف تجاری ،گردشگری ،حکومتی و مسکونی در محورهای شاخص شهری (جداول  1و .)2

..............................................................................
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جدول  .1مشخصات باغهای سمرقند و چهارباغ اصفهان براساس توصیفات منابع تاریخی .مأخذ  :نگارندگان .*( .در منابع تاریخی در توصیف باغها به وجود چادر
در برخی از باغها اشاره شده ؛ اما توصیفات متعدد از چادرهای مختلف ،وجود چادر در باغهای دیگر تیموری را تأیید میکند ،بنابراین میتوان تمام باغهای تیموری
را در گونه باغ چادر قرار داد).

باغ

تیموری

باغ گل

باغ دلگشا

باغ چنار

باغ نو

شکل هندسی

---------

--------

مربع

مستطیل

حوض

شش حوض

حوضی بزرگ در مقابل قصر

درختان

شکل

------

درختان نارون

تنومند و

سایهافکن

------

چهارباغ

باغ ؟

---------

---------

حوضی بزرگ در

فقدان حوض بزرگ

---------

درختان میوه

نارون ،سرو و تبریزی

مقابل قصر
بسیار

درختان میوه

درختان میوه
عمارت

چندین عمارت

چادر

---------

برج مدور

---------

--------

باغ  -کاخ

باغ چادر ،باغ-کاخ ،باغ بیشه

سایهدار

درختان

بوتههای گل

بهجز لیمو

درختان میوه و

سایهگستر فراوان
طرح

کوشکهایی در هر گوشه باغ

صلیبی

کوشک چهارگوش

طرح صلیبی

---------

طرح صلیبی

کاخ مرکزی

گونهشناسی

*

---------

------

--------باغ -کاخ

باغ -کاخ

---------

--------باغ چادر  ،باغ کاخ

صفوی
باغ

باغ خرگاه

شکل

ذوزنقه

هندسی
حوض
درختان
عمارت

تلفیق کوشک و
چادر

چادر

مربع

مستطیل

-------

کوشک مرکزی
-------

کوشککاخ مرکزی
(هشتگوش بتنی

حوضهای متعدد
------

موستان بزرگ

قفسهای متعدد

کوشک میانی

بر پالن چلیپایی )

----------

-----

-------

----------

-----

-------

باغ کوشک -باغ

باغ کاخ -باغ

عمومی

باغ لذت خاص

عمومی

تجیر-باغ

چادر -باغ تجیر-باغ

چنار
کوشکهای متعدد

کوشکها با شکل

احجام)

(ترکیب احجام-

(-چهارگوش-ترکیب

هندسی مختلف

هشتگوش منتظم
و )...

-------

باغ کوشک -باغ

وحش-باغ تجیر -باغ

-------

-------

باغ کوشک-

تجیر-باغ عمومی-

زایندهرود
----------

باغ میوه-باغ
عمومی

باغ کوشک-باغ شکار-
باغ تجیر-باغ عمومی

باغ کوشک -باغ چادر-
باغ بیشه

............................................................

گونهشناسی

مستطیل

مستطیل

باغ مو

در چهار جهت

------

برج مدور

باغ بلبل

باغ شیرخانه

باغ هزارجریب

باغهای اطراف

..............................................................................
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جدول  .2نظامهای کاشت ،آب و ابنیه در دو شهر سمرقند و اصفهان براساس توصیفات منابع تاریخی .مأخذ  :نگارندگان .*( .در اصفهان برخالف سمرقند ،مجموع
این کاربریها در یک محور شاخص به نام خیابان چهارباغ جمع شده ولی در سمرقند این فعالیتها در محورهای متعدد گزارش شده است).

نظام کاشت

محور شاخص
باغ
محور شاخص

نظام آب
باغ

سمرقند

اصفهان

تعداد ردیف

دو ردیف درخت

دو ردیف درخت

درخت غالب

کاج

سرو و چنار و کاج و عرعر چنار (درخت غالب)

درخت غالب

درختان سایهدار

درختان سایهدار

نهر

نهر وسط

نهر وسط و دو نهر در پای دو ردیف درختان (سه نهر)

حوض ،فواره

فوارههای متعدد

حوضهای متعدد

نهر

محور یا محورهای اصلی آب

محور یا محورهای اصلی آب

حوض

حوض در مقابل کوشک مرکزی

حوض در مقابل کوشک مرکزی

فقدان هر نوع بنای بزرگ مرکزی کام ً
ال-
(شناخته شده(ویلبر و همکاران248 :1374 ،
تعدد کوشکها-

تعدد کوشکها (باغهای مهمانخانه نعمتاللهی و
مهمانخانه حیدری)
 فقدان کوشک مرکزی (باغ هشتگوش در جبههغربی خیابان چهارباغ)(عالمی)77 :1385 ،

کوشک
باغ

نظام ساخت

دیوار

وجود دیوار در اطراف باغهابیشهها و مرغزارهایی بدون دیوار-تقسیم باغ با دیوار (تجیرها)

وجود دیوار در اطراف باغها (نقش آن در این دورهکمتر است)
 بیشهها و مرغزارهایی بدون دیوار-تقسیم باغ به دو قسمت در باغ هزارجریب

سردر

سردرهای عالی با رنگهای آبی و طالییزینت شدهاند(ویلبر)66 :1384 ،
-سردرهای بلند(امیرخانی)78 :1376 ،

ابعاد غیرانسانی سردرها

چادر

اقامت تیمور و درباریانش در بیشتر ایام بهار و
تابستان در چادر

وجود چادر در باغ خرگاه و در حاشیه زایندهرود

ایوان

ایوان در طبقه باال ،مشرف به باغهای گل-ایوان در سردرها

ایوان در کوشکهای باغهای خیابان چهارباغ ،برای
نظاره به باغ و هم در سردرهای این خیابان برای
تماشای خیابان و باغ وجود داشته است.

باغ چنار و نو دارای برجهای مدور و مرتفعی
بودهاند.

باغ هزارجریب دارای چهار کبوترخانه در چهار گوشه
زمین به شکل برج قلعهها و از خشت خام

سکو
مصطبههای
پای درختان

پای درختان را سنگفرش و به صورت سکو
درآورده بودند (ویلبر.)64 :1384 ،

محوطه پای درختان کمی مرتفع و مخصوص استراحت
تفرجکنندگان (کارری.)67 :1348 ،

تزیینات

رواج جنبههای چینی (بهکاربردن مقوا واستفاده از تکههای چوب باریک با طرحهای
متقاطع)
رواج جنبههای هندی (روکوبی با زیباترین و
ظریفترین سنگهای مرمر )(ویلبر:1384 ،
)69
تأکید زیاد بر روی ساخت پرخرج و تزیینقیمتی(ویلبر و همکاران243 :1374 ،

ایجاد النهها و قفسهای کوچک برای پرندگان کهمتأثر از طرحهای چینی است(باغ شیران ،مرغدان
شاهی(قفسخانه) و طاووسخانه)
-نقاشیها از عمده تزیینات

تجاری(کاربری غالب) ،گردشگری ،حکومتی
و مسکونی

گردشگری(کاربری غالب) ،تجاری ،حکومتی و مسکونی

برجهای

...........................................................

باغ

کاربری 
*

مدور

محور شاخص

..............................................................................
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