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چکیده

باغ های ایرانی جلوه نمادینی از بهشت روی زمین هستند .در میان این باغها ،باغهای سمرقند درخششی درخور دارند .تیمور با گرد-
آوری معماران ،طراحان و هنرمندان از هر سوی قلمروش به سمرقند ،و با ایجاد باغ و برپایی فضاهای معماری درون این باغها سعی
در هر چه بیشتر باشکوه تر کردن پایتخت خود ،سمرقند داشت .از این رو ،دوران تیموری رنسانس باغ سازی ایران است .لیکن به
دلیل ویژگی آسیبپذیری شدید ،همگی از بین رفتهاند و از آن باغهای افسانهای جز خاطراتی در سفرنامهها و تصاویری در
می نیاتورهای تیموری ،چیزی باقی نمانده است .این پژوهش بر آن است تا با توجه به پتانسیلهای موجود در سمرقند و در نظر گرفتن
شرایط اقلیمی منطقه ،و ریشهیابی سبک معماری باغها ،به چگونگی ایجاد باغ و فضاهای معماری درون آن در سمرقند بپردازد.
سپس با استناد به مینیاتورهای تیموری و یادداشتهای سفرنامهنویسان ،به ترسیم طرحهایی از نحوه باغسازی و فضاهای معماری
درون این باغها بپردازد ،و از این طریق به چگونگی تحوالت معماری باغهای سمرقند ،از خیمه(سراپرده) تا کوشک اشاره کند.
پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی است .گردآوری

اطالعات نیز در این پژوهش به شیوهی اسنادی(کتابخانهای) انجام خواهد شد.
کلیدواژگان :دوران تیموری ،سمرقند ،باغ سازی ،تحوالت معماری،

مقدمه

باغسازی ایرانی همانند معماری ایرانی ،آنچنان طراحی شده است که با اکوسیستم محیط(اقلیم) منطبق باشد و به بهترین وجه
نسبت به شمال و جنوب جهتگیری شود .محور اصلی باغ با درختان بلند مانند داالن مستطیل شکل ،جریان خنک و درختان را
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به سوی کوشک اصلی باغ هدایت مینماید و کوشک بر بلندترین و مرکزیترین نقطه باغ از بهترین دید و منظر برخوردار می-
گردد(نعیما .)51 ،5831 ،امروزه موضوع باغهای رسمی و سلطنتی(کوشک باغ) جذابیت و توجه بیشتری نسبت به دیگر موضوعات
سنتی معماری اسالمی پیدا کرده است .پیچیدگیهای گوناگون در قلمروهای اسالمی فقط مختص تاریخ معماری آن نمیشود
بلکه مجموعه معماری طراحی شهرها ،علم باغبانی ،آبیاری و بسیاری موضوعات مهم دیگر را شامل میشود .مطالعات امروزه
نشان میدهد که سنت باغ سازی با توجه به زمینه و بطن جامعه و امکانات و شیوه زندگی و نیز در نظر گرفتن گونهشناسی و
نشانهشناسی شکلگیری باغها ،از اهمیت زیادی برخوردار است( .)Golombek,711,6002باغهای عصر تیمور از جمله باغهایی
هستند که با توجه به شرایط اقلیمی و تنوع شیوههای معماری در سمرقند برپا شدند و تیمور با گردآوری معماران و هنرمندان از
هر سوی مملکت در سمرقند در هر چه باشکوهتر کردن پایتخت خود کوشید .این باغها در ابتدا به صورت سراپرده ها و خیمه ها
ایجاد شدند و بعدها تبد یل به کوشک شده و در بسیاری از مینیاتورهای تیموری همچنان رخ نموده اند .این پژوهش به این سوال
پاسخ داده می شود که الگوی معماری و سبک باغ سازی تیمور ملهم از چه عواملی بوده است و چگونه الگوی سراپرده و خیمه
تبدیل به کوشک هایی در مرکز باغ شدند؟

سمرقند ،شهر باغها

امیر صااح قاران(تیماور) کاه شاجره دولات او بار جویباار سالطنت ج تاای (فرزناد چنگیاز) نشاو و نماا یافتاه(نظاا الادین
شامی ،)58 ،5838 ،اگرچه از نظر خونریازی در سارزمینهاای تحات اشا ال خاود چیازی کمتار ازچنگیاز خاان نداشات ،اماا
در خالل لشکرکشیهایش تا فرصت مییافات باه فعالیاتهاای عمرانای نیاز مایپرداخات .او بارای آباادانی شاهرها ،باهویاژه
پایتخت خود شاهر سامرقند ،اهمیات زیاادی قاوال باود و هنرمنادان ،معمااران و صانعتگرانی را از سارزمینهاای متتوحاه باه
ساامرقند انتقااال داده و در توسااعه ایاان شااهر و پیرامااون آن کوشااید(اباان عربشاااه)803 ،5881 ،و(جکسااون و الکهااارت،
 .)551 ،5810چنااین بااه نظاار ماایرسااد کااه اقلاایم مطلااوب ساامرقند همااواره ،ماادنظر ساایاحان و ج رافااینویسااان بااوده
است؛«جیهانی» در نقل آب و هوای سمرقند ضامن اینکاه آن را باه عناوان یاک «بااغ شاهر» معرفای مایکناد ،در رابطاه باا
وصف طبیعت آن چنین آورده اسات ... :اماا سامرقند ،چناانکاه چشام بیتتاد از هار طرفای کاه نظار کنای سابزی و تماشاا
جای باشد(جیهانی .)530 ،5833 ،ویلبر در این بااره ماینویساد :چاون بار کهنادو روی و خاواهی تاا محلاههاا و عماارتهاای
شهر را ببینای ،از بسایاری بااغ هاا و درختاان بهام در شاده چشام در جاای دیگار بجاز سابزی نیتتاد(هماان) .کلیاه مادار
موجود از دوره تیموری ،حااکی از آن اسات کاه در شاهر سامرقند آب فاراوان باوده و کلیاه نقاا آن خاوب آبیااری مایشاده
است .رودخانه ی زرافشان در سمت شمال واقا شاده باود و تعاداد زیاادی جاوی و آبارو ،کلیاه منااطق اطاراط شاهر را قطا
و آبیاری میکرد(ویلبر.)11 ،5810،
 ...تقریبا هر خانه باغی داشته و چون از فراز کهندو به شهر مینگریستند ،ابنیه در پشت درختان پیدا نبوده(بارتولد.)751 ،5831 ،
نسخ مصور(مینیاتور) برجای مانده از مکت هرات گویای همین نکته است که پیرامون شهر سمرقند باغهای بسیار زیبایی ساخته و
در میان آنها چادرهایی برافراشته بودند ،چنانکه تیمور بسیاری از جشنهای عروسی ،مراسم و تشریتات خود را در این باغها
برگزار میکرد) .(Okane, 0991, 049-01نیز در وصف باغهای سمرقندآمده است ... :سمرقند در فالتی وسی واق شده بود و در
نزدیکی شهر منطقه جنگلی وسیعی مرک از باغهای سی و انگور قرار داشت و بعد از آن نیز چراگاه و مرغزار بود .مردمانی که
درون این کمربند سبز زندگی میکردند ،بیش از آن عدهای بودند که در داخل دیوارهای مستحکم میزیستند .در درون این
کمربند ،باغها و کاخهای سلطنتی و نیز ،دیگر فضاهای معماری افراد ثروتمند و مالکان و حاکمان قرار داشتند و نیز انواع و اقسا
مناظر و همهگونه نباتات و گیاهان دیده میشد .از این باغها در کتابها چندان ذکری نشده و مدارکی هم بر جای نمانده
است(ویلبر(.)11 ،5810 ،کالویخو.)71 ،5811 ،
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کالویخو شواهد گرانبهایی از باغهای سمرقند در دوره تیموری اراوه میدهد .او توضیحات بیشماری در مورد باغهایی که هر بار
از طرط تیمورلنگ به یکی از آنها دعوت میشد ،میدهد .باغهایی مملو از درختان میوه که دارای جویها و نهرهای زیبا ،حوض-
های قشنگ و کوشک بودهاند و آنها در سایه ردیف درختان صنوبر و درختان دیگر ،غرق در رنگهای مختلف و عطرهای دلپذیر،
گردش میکردند .بولوارهای طویلی ،این باغها را به دروازههای شهرها وصل میکردند و در گذر از آنها به نظر میآمد« در جنگلی
با درختان بلند که شهری در میان آن قرار گرفته است ،قد میزنید»(زانگری و دیگران .)571 ،5815 ،کالویخو که محو زیبایی-
های سمرقند و باغهای آن شده بود در ستایش از آن در جایی دیگر مینویسد« :خیمههای بزرگ همچون کالهفرنگی و برساخته
از پارچه زربتت و مرص و کوشکهای چند طبقه کاشیکاری شده در میان باغهای سرسبز که با انهار آبیاری میشدند ،جلوه می-
فروختند»(بلر و بلو  .)11 ،5815 ،باید گتت که احداث باغها در حومهی شهرها در دورههای اول و دو امپراتوری تیموری
استمرار خاصی داشته است .شکل باغ در قال غیر نمادین ادامه داشت تا اینکه در نیمهی قرن پانزدهم ،با پایتخت شدن هرات،
این شهر به نقطهی عطف خود میرسد و به رشد آن توجه خاص میشود .در این خصوص توجه خاصی به فضاهای اطراط شهر
سمرقند و هرات شده است ،که مختص باغسازی وصیتیکاری بودهاند .در سمرقند این امر انعکاس بازتاب تمامی روند شهرسازی
و نشاندهندهی توسعهی شهر در رابطهی مستقیم با این روند بوده است .به همین منظور ،مرکز شهر را تخلیه و ساکنان آن را به
جای دیگر منتقل کردند و به احتمال قوی در نزدیکی پار های بزرگ سلطنتی در سمرقند(که محل اسکان روستاییان بود)
اسکان دادند .در این صورت باید نقش کشاورزی و مسکونی را در نقا مختلف پیرامون شهر در نظر گرفت و این امر نه تنها در
سمرقند ،بلکه در «شهر سبز» که شهر مخصوص تیمور بود ،نیز به همان شکل به چشم میخورد .در هرات نیز ،که حومههای آن
با «باغ»هایی با ارزش تولیدی فراوانی دربرمیگرفت ،منازل اشرافی و سازمانهای مذهبی در کنار باغها قرار
داشتند(پتروچیولی .)713 ،5815،وجود این باغها با مرغزارهای اطراط و ایجاد اشت ال و درآمدزایی از طریق آن ،باعث گسترش
شهر و سازمانهای مربوطه ،در حوالی این باغها میشده است .چونانکه رشد و گسترش شهری و حکومتی سمرقند ،پس از
گسترش باغهای پیرامون شهر ،به سمت خارج شهر و یا در جهت باغها کشیده میشود .چنین به نظر میرسد که متهو «باغ
شهر» در اینجا به زیبایی نمایان است و شهری درون باغها و باغهایی درون شهر قرار گرفته است.

وجه تسمیه و مشخصات شهری سمرقند

در خصاوص وجاه تساامیه«سامرقند» چنااین باه نظار ماایرساد ،قرارگیااری آن در کراناه رود «سایاب» کااه معنای محلاای آن
رودخانااه ساایاه ماایباشااد ،یکاای از محتماالتاارین فرضاایات در رابطااه بااا چگااونگی نااا گااذاری ایاان محاال ماای-
باشد) .(Bianca,099,در کتاب فرهناگ ناا هاا و آباادیهاای اصاتهان در رابطاه باا پساوند «قناد» چناین ذکار شاده اسات:
«...زفرقند» از دو جزء «زفر+قناد» ترکیا شاده اسات کاه تختیاف یافتاه و باه ایان صاورت درآماده اسات ،باه معنای ورط
اساات ،ولاای نوشااتن آن بااا «ظ» تااازی باایشااک غلااط اساات .چااون واوه اصاایل ایراناای را دلیل ای ناادارد بااه امااالی عرباای
بنویسند .اما جازء دو «قناد» مسالما باه معناای شایرینی نیسات و بایشاک ماابین ورط و عمیاق باا شایرینی هایی نسابتی
نیست؛ بنابراین «قند» هام تحریاف یافتاه کلماه دیگاری اسات و ایان امار هام ساابقه دارد و در بسایاری از اساامی از جملاه
در«سمرقند» و «خوقند» .حقیقت این است که کلمه قناد در ایان دیاههاا و شاهرها تختیاف یافتاه اسات و باه حکام ایانکاه
رسم الخط آرامی هام از روزگااران هخامنشای جریاان و ساریان بسایار داشاته اسات ،ایان اخاتال هام طبیعای و هام آساان
ماینمایااد(مهریااار .)113 ،5837 ،از اثاار محمااود کاشا ری ماایتااوان اسااتنبا کاارد کااه از همااان زمااان او ،ریشااه ترکاای نااا
شهر سمرقند ،در زباان عامیاناه «سامیزکنت» 5باه معناای شاهر چربای یاا شاهر فرباه یاا شاهر ثروتمناد باوده اسات(بارتولاد،
 .)507 -505 ،5831باا شاروع جهاانگشاااییهاای تیماور تجااوزات چناادباارهاش باه ایاران و پیااروزی او در ایان جناگهااا و
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انتقال هنرمندان ،معماران ،صانعتگاران و پیشاهوران ساایر ملال باه سامرقند(علاییازدی)775-770 ،5883 ،؛ و باا توجاه باه
ثااروت  ،فراواناای و توانمناادی ایاان شااهر و پایتخاات باازرگ کااه ،بااه راسااتی دیاادنی اساات ،آن را «ساامیزکنت» یعناای شااهر
ثروتمند گویند .چاون «سامیز» (باه ترکای) باه معنای ثروتمناد و «کنات» باه متهاو شاهر یاا روستاسات(کالویخاو،5811 ،
 .)731همگان سمرقند را به عنوان شاهر بااغهاا شاناختند ،چارا کاه سانت بااغساازی باه خاوبی در آنجاا رواج یافتاه باود .در
زندگی شگتتآور تیمور ایان چناین آماده اسات کاه وی در سامرقند سرابساتانهاای بایشامار و کااخهاای بلناد باه ترتیبای
شااگتت و وصااتی شااگرط ساااخته و بهتاارین نهااالهااا در آن نشااانده بااود(حیاادرنتاج(Okane, 0991, 749- ،)50 ،5833 ،
) (Golombek, 711,, 002-001)،700و(کالویخااو .)731 ،5811 ،طبااق مشاااهدات اباانعربشاااه مااورخ ،دربهااای کاااخ-
های تیمور ،با باغ های بزرگشاان هنگاامی کاه فرماانروا در آنهاا اقامات نداشات ،باه روی مارد سامرقند چاه ثروتمناد و چاه
تهاایدساات باااز بااوده اساات(بارتولااد ،5831 ،ج .)711 ،7نویساانده کتاااب حاادودالعالم ساامرقند را چنااین توصاایف ماایکنااد... :
سمرقند شهری بزرگ اسات و آباادان و باا نعمات بسایار و جاای بازرگاناان هماه جهاان اسات و او را شهرستانسات و قهنادو
و ربض اسات ،و از بااالی باا بازارشاان یکای جاوی آب روانسات از ارزیار ،و آب از کاوه بیااورده و انادر وی خانقااه مانویاان
است و ایشان را ن وشاا خوانناد ،و از وی کاغاذ خیازد کاه باه هماه جهاان برناد و رود بخاارا بار در سامرقند بگاذرد(حادود
العالم.)503-501 ،5810 ،
 ...جمعیت سمرقند که از همه ملل در آن هست جمعا با مردان و خانوادههای آنان بسیار زیادست و میتوان گتت که به 510000
تن میرسد .از مللی که به سمرقند آورده شدهاند ،یکی ترکانند و دیگری تازیان ،از همه اقوا و قبایل و نیز مسیحیان که در زمره
آنان یونانیان و ارمنیان و کاتولیکها و نسطوریان و(هندیانی که با آتش بر پیشانی تعمید میگرفتهاند هستند .گروه آخر واقعا
مسیحی هستند منتهی عقاید و افکار بخصوص دارند)(،کالویخو .)731 ،5811 ،جمعیت سمرقند چنان زیاد بود که برای همه آنان
در داخل حصار شهر ،خانه و مسکن یافته نمیشد و حتی در خیابانها و میدانهای پیرامون حصار شهر و آبادیهای اطراط آن
هم ،جا برای آنان نبود .ناگزیر در خانهها و محالت بزرگ موقتی در غارها و چادرها و سایه درختها که به راستی دیدن وض
آنان تماشایی بود منزل داده بودند(همان) .چنین استنبا میشود که شرایط اقلیمی و آب و هوایی و پوششگیاهی مناس  ،با
وجود نهرهای پرآب پیرامون سمرقند و فراوانی و ارزانی انواع محصوالت ،شرایط مناسبی را برای ازدحا جمعیت در این شهر و
پیرامون آن ایجاد کرده و شرایط به گونهای بوده که امکان زیستن در همه جای سمرقند و اطرافش وجود داشته است .چرا که
کالویخو به فراوانی جمعیت در این شهر و اطراط آن اذعان دارد.

زمینه های شکل گیری و توسعه هنر باغ سازی در دوره تیموریان

مطالعات نشان میدهد که شیوه زندگی تیمور در طراحی باغها و کاخهای او تاثیر بهسزایی داشته است .همچنین لزو تحر
همیشگی و سابقه زندگی چادرنشینی اجداد او(م والن) ،در نحوه سازماندهی و شکلگیری اردوگاههای او نیز نقش بیبدیلی ایتا
کرده است .این اردوگاههای سلطنتی سیار در جابجاییهای سری سپاه به سمت جلو یا عق بسیار کارساز بود و هر زمان که
تیمور به سمرقند بازمیگشت ،چادرهایی را نص میکرد که هم قابلیت استتاده در تابستان و هم زمستان را داشت و هم برای
برگزاری مراسم ازدواج و تشریتات ،به کار میرفت) .(Golombek, 711,, 040-047قابل ذکر است باغهای اقامتگاهی تابستانی
با کوشکهای تابستانی که در امتداد محور طرحهای متقارن تنظیم یافته بود ،احتماال تاریخ آنها به دورههای پیش از امپراطوری
م ول میرسید.
لیکن اقامتگاههای زمستانی پیش از م ول عمارتهای سنتی بود که در محوطههایی بنا گردیده بود .م والن حتی در فصل
زمستان نیز عادتاُ در چادر زندگی میکردند .باغهای هرات ظاهرا قصرهای زمستانی بوده است ،چه ،بعضی از درباریان تیموری
برای تابستانهای خود چراگاههای ارتتاعات «بادغیس» را که در شرق هرات قرار داشت برمیگزیدند .اگر م والن کاخهای
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زمستانی داشتهاند ،ظاهرا چیزی از آنها شناخته نشده است .به عنوان نمونه ،یکی از قصرهای م ولی که برای اقامت در زمستان
مناس بود ،تخت سلیمان واق در آذربایجان بود ،لیکن شکل خاص و انحصاری بودن آن مکان به صورتی بود که میبایستی به
طور اساسی در شکل ساختمانی آنجا اثر گذاشته باشد(ویلبر و دیگران .)711 ،5811 ،چادرهایی که گلمبک از آن به«اردو» یاد
میکند ،در اطراط زمینهای سمرقند برپاشد .این خیمهها که در چمنزارهای اطراط محلی به نا «کانیگیل»7برپا میشد ،تاکیدی
بر نوع زندگی نیمهچادرنشینی م ولها و تیموریان بود .اغل باغهایی که در اواخر زندگی تیمور ساخته میشدند ،بیشتر به منظور
ازدواج بوده(موندازآقا و جوهرآقا) ،و همچنین است ،کاخی در«باغ شمال» که برای«بیکیسیسلطان» ساخته شد .ذکر این نکته
الز است که تاریخ باغ ها ،مربو به همسران تیمور است که در مناب  ،پراکنده یاد شده و باید مورد بازنگری دقیقتری قرار گیرد،
چرا که ازدواجهای تیمور که در چهار مرحله انجا شد ،یکی از عوامل ایجاد باغها و کاخهایی در اطراط سمرقند بوده است-
) .(Okane, 09916700-04). (Golombek,711,6047-040چنین استنبا میشود که باغهای تیمور ،فضایی بود که در آن،
ضمن ستایش امیرتیمور در جشنها و مراسم باشکوه ،رشتههای پیوند دودمانی به هم گره خورده و استوارتر میشد .گاهی نیز
برای پیوند زناشویی باغی ساخته و یا به عنوان هدیه به دختری داده میشد .معموال زنی در راُس کار عظیم باغسازی قرار می-
گرفت و تا پایان ساخت ،نظارت آن را بر عهده داشت .این باغها به نوعی پاسخگوی شیوهی زندگانی کوچنشینی و نیاز به جشن و
سرور و بارعا و در یک کال  ،سازگار با زندگی در هوای آزاد است.
تحلیلی بر سیر تحول عناصر معماری در باغهای ایران در دوره تیموریان

از آنجایی که م والن(اجداد تیموریان) از ابتدا شیوه شبانی و چادرنشینی(م والن طبق آنچه که در یاسا گتته شده است عالقه
زیادی به زندگی صحراگردی داشته و حتی زندگی در عناصرمعماری ثابت شهری ،حرا اعال شده است) ،در زندگی آنان حضور
مستمر داشته ،پس از رسیدن به حکومت نیز این شیوه را دنبال میکردند .میتوان گتت چادرها ،سراپردههایی بود که تیمور در
اطراط سمرقند آراسته بود و میتوانست آنان را از گرما و سرما در امان نگه دارد .الزمه استقرار در این مکانها که در قسمتهایی
از آسیایمیانه رواج یافته بود ،به گونهای به خاطر تحرکات مداو لشگرکشیها و تعداد زیاد چهارپایان و همراهی حاکمان و
درباریان بود و این شیوه زندگی تحر و جابجایی آسان را در میانشان فراهم میکرد) .(Golombek, 711,6047از کتابهای
عصر تیموری معلو میشود که تیمور و درباریانش بیشتر ایا بهار و تابستان را در چادر به سر میبردند و فقط با فرا رسیدن هوای
سرد به قصرها و اقامتگاههای خود نقل مکان میکردند .سمرقند در فصل زمستان بسیار سرد بود.
کالویخو درباره ضیافتها و جشنهایی مینویسد که در مرغزارها و بوستانها در زیر سایهبانها و در داخل یا نزدیک چادرها برگزار
میگردید .چادر دو نوع بود :چادری که با طناب برپا میگردید و «یورت» یا آق اوبا ،که بومی آسیای مرکزی بود .عناصر عمده آن
عبارت بودند از یک دیوار مشبک تاشو ،یک چرخ با  ،بستهای منحنی با و تنگهای چادر .برای پوشاندن این استخوان بندی
میتوانستند پارچههای مختلتی به کار برند .یورتهایی که در مینیاتورهای دوره تیموری به تصویر کشیده شده ،بسیار عالیتر از
آنهایی است که متعلق به ترکمنان صحراگرد است .هنگامی که کالویخو نوع چادرهایی را که با طناب برپا شده ،معرفی میکند،
نمونه بخصوصی را ذکر نمینماید .احتماال به دلیل اندازه چادرها ،نمایش آنها در مینیاتور میسر نبوده است(ویلبر و دیگران،5811 ،
.)711-713تیمور کامال مخالف تاسیس پایتختی داومی در بلخ بود ،زیرا آن را خالط رسو قبایل صحرانشین میدانست که «داوم
در حال جابجایی بودند و هییگاه یکجانشین نبودند» .به هر حال تیمور در سال 5810میالدی ،به این شکل با پشت کردن به این
تتکر اصلی قبیلهای تر – م ول و نیز با تلتیقی از فرهنگ یکجانشینی ایرانی و سنت کوچنشینی م ول ،شهرسمرقند را برای
استقرار ،به پایتختی خود پذیرفت ،البته استقرار داومی در کاخ سلطنتی سمرقند را نیز بهطور کلی رد میکرد .براین اساس «کاخ
کو سرای» یا کاخ فیروزه ای ،در مرکز شهر صرفا مرکز خزانه امپراتوری بود و پس از آن در اواخر حکمرانی وی و جانشینانش،
به زندان تبدیل شد(پتروچیولی .)738 ، 5815،دوران تیموریان که به عبارتی ،رنسانس باغسازی ایرانی است ،کوشک بهتدریج به
kan-i-Gil 2
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عنوان عنصر ثابت ،جایگزین سراپرده در باغچادرهای پادشاهان این دوره شد .این انتخاب کامال منطبق بر فرهنگ م ول بود و
رونق به سزایی یافت ،لذا تداو آن را در باغسازی ایرانی هند به دست نوادگان تیمور شاهد هستیم .کوشکسازی در دوران
صتویه همزمان با م والن هند به اوج خود میرسد و در مقیاسی انسانی جایگزین کاخهای عظیم دوران گذشته
ایران(هخامنشیان و پس از آن) شد(انصاری.)1 ،5831 ،
باغهای تیمور در سمرقند و پیرامون آن

با توجه به موقعیت سمرقند و وجود انهاار در اطاراط ایان شاهر بارای مصاارط زراعای و بااغکااری و داشاتن پتانسایل بااالی
باغسازی ،طبیعی است که در آنجا ،شاهد تنوع زیااد بااغهاا باا اناواع درختاان و میاوههاا و گالهاا باشایم .در احاداث بااغهاا
روندی پیچیده دنبال میشد و این امر مانناد احاداث یاک عماارت باود .بناابراین سااعت ساعد و مختصاات نجاومی را ،بارای
خوشیمن باودن آن باه دقات محاسابه مایکردناد .در هماین ارتباا اساتادکاران خبارهای الز باود ،کاه از هماه سارزمین-
هاای تحاات تصاارط تیمااور ،مانناد هنااد و آذربایجااان و حتاای سارزمینهااایی کااه بااه تصارط او در نیامااده بااود ،ماننااد چااین
فراخوانااده ماایشاادند(پتروچیااولی .)731-738 ،5815،تیمااور در اطااراط و نزدیکاای ساامرقند ،بااه احااداث حلقااهای از باااغهااای
سالطنتی مباادرت ورزیاد .ایان تتارجگااههاا عباارت بودناد از«:بااغ شامال»«،بااغ ار »«،بااغ بهشات»«،بااغ دلگشاا»« ،بااغ
نو»«،باغ جهاننما»«،باغ دراز»«،بااغ تخات قراچاه» و «بااغ قراتوپاه» .تیماور از بازمانادگان بادویانی باود کاه دهاههاایی از
زندگیاش را به مجلل کاردن و هرچاه باشاکوهتار کاردن پاایتختش سامرقند گذراناد و کمربنادی از بااغهاا باه وجاود آورد و
نا معروط شهرهای اساالمی از قبیال«قااهره»« ،دمشاق»« ،ب اداد»« ،سالطانیه» و «شایراز» را بار آنهاا نهااد .ایان بااغهاا،
چاااون حلقاااهای ،شاااهر سااامرقند را احاطاااه کااارده بودناااد(.ویلبااار(Golombek, 711,6041).)11 ،5810 ،و(جکساااون و
الکهارت.)551 ،5810 ،

نقشه باغ ها و چمنزارهای اطراف سمرقند در قرن پانزدهم میالدی ،ویلبر10 ،0931 ،

از باغهای معروط دیگری که در مناب از آنها یاد شده است میتوان به«باغ بلند»«،باغ چنار»و«باغ جهان» و«باغستید» اشاره
کرد .با استناد به مناب  ،در اطراط سمرقند سیزده باغ وجود داشت که بزرگترین آنها «باغ جهان» بود که توسط بابر معرفی شده،
چرا که بابر یکی از کسانی است که باغهای اطراط سمرقند را در  5111میالدی دیده و آنها را توصیف
کرده)( ، (Okane,09916707-700ویلبر .(Ruggles, 0992, 020-022)،)15 ،5810 ،از باغهایی که در سمت شرق سمرقند قرار
داشتند«،باغ دولدی» یا (باغاکمل) را میتوان نا برد .همچنین ،باغهای«باغبهشت» در سال 5813میالدی«،باغشمال»
5811و«باغنو» ،5101که جزء اولین باغهای سمرقند میباشند ،در غرب سمرقند واق شده بودند .باغهای جنوب سمرقند نیز
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عبارتند از« :باغ چنار»«،باغ جهاننما» یا باغ فاتحدنیا ،و درکوهپایههای کوهک(کوپان اتا)«،باغ نقشجهان» و کمی به سمت
غرب هم«،باغ میدان» قرار داشت(پتروچیولی.)730 ،5815،

طرح باغ دلگشا تیمورطرح از نگارندگان

طرح باغ نو تیمورطرح از نگارندگان

طرح باغ دولت آباد تیمورطرح از نگارندگان

نتیجه گیری

با توجه به اسناد تاریخی و پژوهشهای باستانشناختی در ارتبا با فضاهای معماری تیموری ،چنین به نظر میآید ،تیمور با
جم آوری معماران و هنرمندان همه مناطق ایران ،بویژه معماران ایلخانی شمالغرب و استتاده از شیوههای معماری آنان ،به
گونهای ادامه دهندهی فرهنگ و هنر ایلخانی ،در قلمرو خود بوده است ،گرچه نمیتوان نقش بیبدیل چادرهای قدیمی م والن
در آسیای مرکزی را ،در ایجاد این فضاهای معماری نادیده گرفت .شیوه باغ سازی تیمور در ابتدا به صورت برپایی خیمه ها و
سراپرده ها بود که این شیوه را از شیوه زندگی اجداد خود در آسیای مرکزی آموخته بود و به این شیوه زندگی عالقه فراوان
داشت .چنانکه زندگی داوم در یک منطقه را نمیپسندید .هم چنین معماران ایلخانی که در سمرقند مش ول به کار بودند خود
باعث انتقال شیوه معماری ایلخانی به دربار و باغهای تیمور شدند .اما بتدریج معماران ایلخانی و هنرمندان عصر تیمور با ایجاد
خالقیت در سبکهای مختلف معماری و با توجه به اقلیم منطقه سمرقند دست به ایجاد کوشکهایی در میان این باغ ها شده و
کوشک هایی صلیبی شکل در مرکز باغ ایجاد کردند که با کانالهایی از آب به چند قسمت تقسیم میشد .تیمور سپس با ایجاد باغ-
های فراوان و برپایی این کوشکهای درون باغ به نوعی مبدع باغ شهر در سمرقند و ایران شد .چنانکه با ایجاد باغهای زیادی در
اطراط سمرقند و ایجاد سازمانهای اداری در میان آنها باغهایی درون شهر و شهری درون باغها ایجاد کرد.
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 جکسون ،پیتر و الکهارت ،لورنس ،5810 ،تاریخ ایران کمبریی -دوران تیموری ،تیمور قادری ،تهران ،مهتاب جیهانی ،حمیدرضا و عمرانی ،سیدمحمدعلی ،5833 ،باغ فین ،پژوهشگاه میراث فرهنگی  ،صنای دستی و گردشگری جیهانی ،ابوالقاسم بن احمد ،5833 ،اشکال العالم ،ترجمه علی بن عبد السال کات  ،تهران ،موسسه چاپ انتشارات آستان قدس رضوی حیدرنتاج ،باغهای سمرقند ،5833 ،فصلنامه علمی ترویجی منظر ،ش 5 حیدرنتاج ،وحید ،5831 ،باغ ایرانی  -از ایران چه میدانم؟ ،5831 ،تهران ،دفتر پژوهش های فرهنگی زانگری ،لوویجی .برنارد لورنتسی .نادسیکاوا  ،رحمتی ،5815 ،باغهای ایرانی اسالمی ،ترجمه مجید راسخی و فرهاد تهرانی ،تهران ،دفتر پژوهش هایفرهنگی
 زمانی ،احسان؛ لیلیان ،محمدرضا ،امیرخانی ،آرین و اخوت ،هانیه ،5833 ،بازشناسی و تحلیل جایگاه عناصرموجود در باغ ایرانی با تاکید بر اصول دینی-آیینی ،نشریه باغ نظر ،ش ،55صص83-71
 علی یزدی ،شرط الدین ،5831 ،ظترنامه ،مصحح سید سعید میر محمد صادق و عبدالحسین نوایی ،تهران ،کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورایملی
 کالویخو ،روی گنزالس ،5811 ،سترنامه کالویخو ،ترجمه مسعود رج نیا ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی کنتارینی ،آمبروزیو ،زنوکاترینو و انجوللو ،سترنامه ونیزیان در ایران ،5811 ،منوچهر امیری ،تهران ،انتشارات خوارزمی مهریار ،محمد ،5837 ،فرهنگ جام نامها و آبادیهای اصتهان ،اصتهان ،انتشارات فرهنگ مرد نظا الدین شامی ،ظترنامه -تاریخ فتوحات امیرتیمور گورکانی ،5838 ،مصحح پناهی سمنانی ،تهران ،سازمان نشرکتاب انتشارات بامداد نعیما ،غالمرضا ،5831 ،باغهای ایران؛ که ایران چو باغیست خر بهار ،تهران ،پیا ویلبر ،دونالد نیوتن ،5810 ،باغ های ایران و کوشک های آن ،ترجمه مهین دخت صبا ،تهران ،شرکت انتشارات علمی فرهنگی ویلبر ،دونالد ،لیزا گلمبک و رنتا هلد ،5811 ،معماری تیموری در ایران و توران ،5811 ،محمد یوسف کیانی و کرانت اهلل افسر ،تهران ،شورای کتابسازمان میراث فرهنگی کشور
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