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ع  ▪ ایده هــای نخســتین در طراحــی بــاغ و خاســتگاه های اولیــۀ آن موضــو
گردآمده اند. بارقه های  کتاب  اصلی مجموعه نوشــته هایی اســت که در این 
آغازین باغســازی در بین النهرین از البه الی کتیبه ها، مطالعۀ اشــیاء تاریخی 
و بررســی شــواهد باستان شناسی خود را آشــکار می کنند. بخش مهمی از این 
کتــاب مبتنی بــر همین ســاختار چندسرشــتِی اســتفاده از منابــع و پیوند میان 
کارکرد و معنا به پیش می رود. نماد و نمادپردازی در باغســازی مصر باســتان 
گونه شناســی باغ هــا بــر اســاس  کتــاب اســت و در آن  بخــش دیگــری از ایــن 
کاوی شــده اند. همچنین بــا نگاهی بر آثار  پیوندهای آیینی و اســطوره ای وا
ادبــی موجــود و انــدک شــواهد عینــی برجای مانــده از روزگار یونان باســتان، 
 ایده هــای تــازه ای از خلــق بــاغ و مبلمان هــای آن نشــان داده شــده اســت.
کــه  بخــش مهمــی از میــراث باغســازی ُرمیــان مدیــون یافته هایــی اســت 
کتــاب مجموعــه ای  ایــن  در  اســت؛  به دســت آمده  ُپمِپــی  تاریخــی  از شــهر 
از مهم تریــن یافته هــای تاریخــی از باغســازی رمیــان در ایــن شــهر عرضــه  
باغســازی  جهــان  بــه  هخامنشــیان  ارمغان هــای  درنهایــت  اســت.  شــده 
در  هندســی  نظــم  ریشــۀ  به مثابــۀ  هارمونــی  مفهــوم  می  شــوند؛  معرفــی 
ع بخش های  کرت بندی هــا و آبگذرهــای ســنگی به ویژه در پاســارگاد موضــو
کوشــک ایرانی  کتــاب هســتند. در انتهــا نیــز بــه یمــن نقشــی از یــک  پایانــی 
تمــدن  دو  تأثــر  و  شــده  کاویــده  ساســانی  بــاغ  کاخ  ساســانی،  ظرفــی  بــر 
ح داده شــده اســت.  هخامنشــی و ساســانی تا دوران اســامی به اختصار شــر
کتــاب شــماری از مهم تریــن تحــوالت تاریخ  کــه ایــن  گفــت  در نهایــت بایــد 
 باغســازی از حــدود 3000 ســال پیــش از میــاد تــا بخشــی از دوران باســتان 
کلیدی  کتاب روایتــی تاریخی از ایده هایی  متأخــر را به اختصار بیان می کند. 
کــه در جغرافیــای تمدن های بزرگ شناخته شــده، ظاهرشــده اند و تأثیر  دارد 
کرد ▪ آن ها را می توان در الگوهای باغســازی معاصر نیز به نحوی جســتجو 
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تاریخ باغســازی در جهان قدمت دیرینه ای 
نخســتین  ایده هــای  همــواره  بااین حــال،  دارد؛ 
چالش برانگیــز  موضوعــی  آن  خواســتگاه های  و 
کتــاب مجموعه نوشــته هایی  بــوده اســت. ایــن 
گــردآورده که می کوشــند تصویری از نخســتین  را 
مهم تریــن  در  را  بــاغ  شــکل گیری  بارقه هــای 
تمدن های جهان به نمایش بگذارند. نوشــته ها 
از بین النهریــن آغاز و به مصر، یونان، رم و ایران 
باستان منتهی می شوند. در آغاز ایده هایی برای 
کاشــت متقــارن  شــکل گیری هندســۀ محــوری و 
ح  در باغســازی بین النهریــن، ایــران و مصــر مطر
کارکرد و معنا  می شــود. ســپس پیوند میان فــرم، 
کاویــده شــده و نوعی  در باغ هــای مصــر باســتان 
در  می گــردد.  پیشــنهاد  آن  بــرای  گونه شناســی 
ادامه به جایگاه باغ و باغداری در یونان باستان 
گونه های مبلمان در آن باغ ها اشــاره می شــود.  و 
میــراث معمــاری رم در تاریــخ باغســازی بخــش 
دیگــری از جســتارهای این کتاب اســت؛ جایگاه 
منظر و طبیعت در زندگی روزانه مردم رم و ساختار 
موضوعــات  ازجملــه  آنــان  خانه هــای  و  شــهرها 
مهــم ایــن بخــش هســتند. ســهم هخامنشــیان 
و  نوآوری هــا  و  جهــان  باغســازی  تاریــخ  در 
کتاب را  پیشــکش های آنان، بخش های پایانی 
کاوش های اولیــه و یافته های  شــکل می دهنــد؛ 
در  گنجانــده  شــده اند.  بخــش  ایــن  در   نویــن 

کاِخ باغ ساسانی اشاره شده است. پایان به 
صاحب نظــران  از  نوشــتار  هــر  نویســندگان 
برجسته و شاخص اند. یافته های آنان یا حاصل 

کار میدانی اســت و یا نتیجۀ پژوهش های ژرف و 
گیر. در البه الی هر نوشــتار می تــوان مفاهیم،  فرا
معانــی، نمادهــا و بن مایه هــای شــکل گیری بــاغ 
ممکــن  هرچنــد  یافــت.  تاریخــی  دورۀ  هــر  در  را 
اســت نظرات آنــان منتقدانی هم داشــته باشــد، 
بااین حــال به عنــوان یــک ســند، شایســتۀ تأمــل 
بــرای  منبعــی  آن،  بــه  دسترســی  و  تدبرنــد  و 
کمابیــش تمامی  تحلیل هــای آتــی خواهــد بــود. 
میان رشــته ای  رویکــردی  کتــاب  نوشــتارهای 
دارنــد و از معمــاری، باستان شناســی، تاریــخ هنر 
و ادبیــات در جــای خود بهره می برنــد. این نگاه 
می تواند ارزش پژوهش های میان رشــته ای را در 

بازخوانی تاریخ باغ روشن سازد.
کتابکدۀ  در پایان شایسته است از انتشارات 
کســری، مدیــران فرهیختــۀ آن و به ویــژه جناب 
آقــای مهنــدس مهــدی آتشــی به پــاس دقت نظر 
کــه در انتشــار ایــن  و پشــتیبانی های بی شــماری 
کتــاب  گــردد. ایــن  اثــر داشــته اند، سپاســگزاری 
بــدون زحمــات، نکته ســنجی ها و ذوق هنــری 
گرافیست آن به سرانجام نمی رسید.  صفحه آرا و 
گون  گونا که در مراحل  از همه آنان و دیگرکسانی 
داشــته اند،  نقــش  و  ســهم  کتــاب  آماده ســازی 
کــه هیــچ  صمیمانــه قدردانــی می نمایــم. ازآنجا
دریافــت  از  نیســت،  لغــزش  از  خالــی  نوشــته ای 
ارجمنــد  پژوهشــگران  پیشــنهاد های  و  نظــرات 

استقبال می گردد.

علی اسدپور

مقدمه 
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ع  ▪ ایده هــای نخســتین در طراحــی بــاغ و خاســتگاه های اولیــۀ آن موضــو
گردآمده اند. بارقه های  کتاب  اصلی مجموعه نوشــته هایی اســت که در این 
آغازین باغســازی در بین النهرین از البه الی کتیبه ها، مطالعۀ اشــیاء تاریخی 
و بررســی شــواهد باستان شناسی خود را آشــکار می کنند. بخش مهمی از این 
کتــاب مبتنی بــر همین ســاختار چندسرشــتِی اســتفاده از منابــع و پیوند میان 
کارکرد و معنا به پیش می رود. نماد و نمادپردازی در باغســازی مصر باســتان 
گونه شناســی باغ هــا بــر اســاس  کتــاب اســت و در آن  بخــش دیگــری از ایــن 
کاوی شــده اند. همچنین بــا نگاهی بر آثار  پیوندهای آیینی و اســطوره ای وا
ادبــی موجــود و انــدک شــواهد عینــی برجای مانــده از روزگار یونان باســتان، 
 ایده هــای تــازه ای از خلــق بــاغ و مبلمان هــای آن نشــان داده شــده اســت.
کــه  بخــش مهمــی از میــراث باغســازی ُرمیــان مدیــون یافته هایــی اســت 
کتــاب مجموعــه ای  ایــن  در  اســت؛  به دســت آمده  ُپمِپــی  تاریخــی  از شــهر 
از مهم تریــن یافته هــای تاریخــی از باغســازی رمیــان در ایــن شــهر عرضــه  
باغســازی  جهــان  بــه  هخامنشــیان  ارمغان هــای  درنهایــت  اســت.  شــده 
در  هندســی  نظــم  ریشــۀ  به مثابــۀ  هارمونــی  مفهــوم  می  شــوند؛  معرفــی 
ع بخش های  کرت بندی هــا و آبگذرهــای ســنگی به ویژه در پاســارگاد موضــو
کوشــک ایرانی  کتــاب هســتند. در انتهــا نیــز بــه یمــن نقشــی از یــک  پایانــی 
تمــدن  دو  تأثــر  و  شــده  کاویــده  ساســانی  بــاغ  کاخ  ساســانی،  ظرفــی  بــر 
ح داده شــده اســت.  هخامنشــی و ساســانی تا دوران اســامی به اختصار شــر
کتــاب شــماری از مهم تریــن تحــوالت تاریخ  کــه ایــن  گفــت  در نهایــت بایــد 
 باغســازی از حــدود 3000 ســال پیــش از میــاد تــا بخشــی از دوران باســتان 
کلیدی  کتاب روایتــی تاریخی از ایده هایی  متأخــر را به اختصار بیان می کند. 
کــه در جغرافیــای تمدن های بزرگ شناخته شــده، ظاهرشــده اند و تأثیر  دارد 
کرد ▪ آن ها را می توان در الگوهای باغســازی معاصر نیز به نحوی جســتجو 


