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سمرقند و تيمور
ــت است حاكي  ــمرقند در دس قديمي ترين اطالعاتي كه از س
ــكندر مقدوني در قرن چهار پيش از ميالد است.  از تاخت وتاز اس
ــمت هايي از آسياي مركزي  ــكندر اين شهر و قس پس از حمله اس

از  بخش هاي كليدي حكومت سلوكيه گشت. (www.archnet.org) سمرقند 
ــهر موزه اي نام برد. تپه بزرگ و برهنه اي  را بدون اغراق مي توان ش
ــهر  ــهر قرار دارد، ش كه در خارج از ش
افراسياب يعني سلف سمرقند است كه 
ــكل باقي مانده است.  تاكنون بدين ش

(آزموده،1350).
ــهر سمرقند در سال 1220 ميالدي  ش
ــد و   ــتناك مغول ش دچار ايلغار وحش
ــد. در ادامه، تهاجم  ــًال ويران گردي كام
ــيانه مغول ها در اوايل  ــريع و وحش س
ــيزدهم، تبعيت اكيد از قوانين  قرن س
ــبت به  ــونت چنگيز خان، تمايل به زندگي ايلى نس مغولي و خش

زندگى ساكن را در مردم منطقه تقويت كرد.
صرف نظر از اين كه چه كسي در منطقه حكمراني مي كرد يك 
زندگي اساساً چادرنشيني براي قرن ها پايدار ماند. اين نوع زندگي 
ــازگاري داشت. مرسوم  ــينه خوى طبيعت پرستي مردم س با پيش
ــتان را در پايتخت گذرانده و در بهار به همراه  بود كه حاكم، زمس

مالزمان و ارتش خود، به مراتع داراي منابع آبي عزيمت كند. 
به دستور تيمور، آبادي هاي اطراف سمرقند را با نام هاي قاهره، 
بغداد، دمشق و ... نامگذاري كردند تا بزرگ ترين شهرهاي آن عصر 
ــاب آيند. در اطراف  ــان در مقابل پايتخت تيمور دهي به حس جه
ــهر سيزده باغ بزرگ وجود داشت كه بزرگ ترين آن ها "باغ  اين ش

جهان" بود. 
ــمرقند را به  ــس از پيروزي هاي تيمور در فتوحات، همگان س پ
ــنت باغ سازي به خوبي در  ــهر باغ ها شناختند چرا كه س عنوان ش
سمرقند رواج يافته بود. در زندگاني شگفت آور تيمور چنين آمده 
ــت كه وي در سمرقند سرابستان هاي بي شمار و كاخ هاي بلند  اس
ــاخته و بهترين نهال ها در  ــگفت و وصفي شگرف س به ترتيبي ش
ــتان ارم زينت دنيا، جفت فردوس، بستان  ــانده بود. بوس آن ها نش
ــي تعجب است كه شخصيتي چون  ــمال و جنت عليا. جاي بس ش
ــتار و كشورگشايي او را راضي نمي كرد، چگونه  تيمور كه جز كش
ــيفته و مسحور  تحت تأثير زيبايي باغ ايراني قرار گرفت و چنان ش
ــهر  ــبك باغ ايراني بود كه با فرصت اندكي كه براي اقامت در ش س

سمرقند داشت، سراسر شهر را پر از باغ كرد.
 

باغ هاي سمرقند
در نزديكي شهر سمرقند منطقه وسيع جنگل گونه اى، مركب از 
باغ هاي سيب و باغ هاي انگور قرار داشت و بعد از آن نيز چراگاه ها 
ــا و كاخ هاي  ــبز، باغ ه ــود. در داخل اين كمربند س ــا ب و مرغزاره
ــراد ثروتمند و مالكان و حاكمان  ــلطنتي و باغ ها و قصرهاي اف س
ــت. هنگامي كه كالويخو به سمرقند رفت، مشاهده كرد  قرار داش
ــرده به قدري  ــمرقند را احاطه ك ــده باغ هاي انگوري كه س كه ع

بــاغ هاي ايراني بــه عنوان يكي 
تجربه هــاي  قديمي تريــن  از 
منظرسازي؛ نيازمند نگرشي مجدد  
در شناســايي سرچشمه هاي 
الهــام و الگوهاي شــكل يابي 
اســت. درباره عوامل شــكل 
گيــري بــاغ ايرانــي نقطــه 
نظرهاى متفاوتي وجود دارد، 
شناخت بيشــتر اين عوامل نياز به مطالعه بر 
روي شيوه هاي ســرزميني اين اثر دارد. در 
نوشته حاضر باغ هاي سمرقند به عنوان يكي 
از شــيوه هاي ســرزميني كه تأثير به سزائي 
در شــكل باغ هاي ايراني پس از خود داشــته 
اســت، مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد.

باغ هاي دوره تيمــوري و به ويژه باغ هايي 
كه تيمور در ســمرقند ايجاد كرد، از اين رو 
داراى اهميــت اســت كه حلقه واســطي بين 
باغ هاي پيش و باغ هاي پس از خود اســت. 
تأثيرپذيري ايــن باغ ها از باغ هــاي پيش از 
اسالم و اوايل اسالم و تأثير آن در باغ سازي 
كشورهاي همسايه ايران مانند افغانستان و 
هندوســتان و حتى باغ هــاى دوره صفوى، 

نمي شود انكار كرد.

در زندگاني شگفت آور 
تيمور چنين آمده است 
كـه وي در سـمرقند 
سرابستان هاي بي شمار 
و كاخ هـاي بلنـد به 
و  شـگفت  ترتيبـي 
وصفي شگرف ساخته 
و بهتريـن نهال ها در 

آن ها نشانده بود.

وحيد حيدر نتاج
دكتراى معمارى 
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ــهر نزديك مي شود فقط كوهي  ــافري كه به ش ــت كه مس زياد اس
ــاخته شده به  از درخت مي بيند و خانه هايي كه در داخل باغ ها س

چشم نمي خورد.

ــهر بوده است و  ــمرقند اولين باغ -ش به جرأت مي توان گفت س
ــاه عباس در اين است كه هيچ  تفاوت عمده آن با اصفهان دوره ش
طرح جامع و كلي در پالن قرون وسطايي سمرقند ديده نمي شود. 
ــي باغ ايراني طراحي شده  ــبك هندس اگر چه تك تك باغ ها به س
ــهر كامًال اتفاقي  ــا ارتباط آن ها با يكديگر و با مجموع ش بودند ام

شكل گرفته است.
گزارش كالويخو رييس هيأت نمايندگان پادشاه اسپانيا در سال 
1403 به عنوان تنها نسخه موجود از شرح و تفسير سمرقند تحت 

حاكميت تيمور منبع بسيار ارزشمندي تلقي مي شود.

8مينياتور باغ حسين بايقرا كار بهزاد (ويلبر، 1348)     

4نقشه باغ هاي اطراف سمرقند (ويلبر، 1374)

8مينياتور باغ وفا (ويلبر، 1348)

نقشه باغ هاي اطراف هرات (ويلبر، 1348)

سفرا كه درباريان آن ها را "فرنگي" مي ناميدند باغ نو را زيباترين 
باغ مي دانستند. اين باغ ميوه مربع شكل با ديوارهاي بلند محصور 
ــت. در مركز باغ  ــه هاى آن برج هاى بلندي قرار داش بود و در گوش
كوشك بزرگي روي پالني مربع شكل وجود داشته كه در برابر آن 
ــاخته شده بود. (كالويخو، 1366)  ــيار وسيع س يك حوض آب بس
ــتفاده از باغ ها به  ــورد نحوه اس ــن كالويخو در م توضيحات روش

بـه جـرأت مي تـوان 
اولين  گفت سـمرقند 
باغ -شـهر بوده است 
آن  عمـده  تفـاوت  و 
بـا اصفهان دوره شـاه 
عباس در اين است كه 
هيچ طرح جامع و كلي 
در پالن قرون وسطايي 
سـمرقند ديـده نمي 

شود. 
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بازسازي تاريخي اين باغ ها كمك مي كند. 
توصيفي كه كالويخو از باغ گل سرخ مي آورد چنين است:

«ديوار بلندي اين باغ را احاطه كرد كه محيط آن در حدود يك 
ــخ است. ... در اين باغ شش حوض بزرگ ديده مي شود و در  فرس
ــت كه از حوضي به حوض ديگر  ــر آن نهر بزرگي جاري اس سراس
ــرده اند كه درختان  ــان بزرگ در باغ احداث ك ــي رود. پنج خياب م
ــرس كرده و پاي آن ها  ــايه افكن در دو طرف آن ها غ تنومند و س
ــكويي درآورده اند. ... جز پنج  ــنگفرش نموده و به صورت س را س
ــز از اين پنج خيابان  ــان هاي كوچك تري ني ــان بزرگ خياب خياب
ــعب مي گردد... درست در وسط اين باغ تپه اي احداث كرده  منش
اند ... اين تپه بسيار مرتفع است و در قله آن فضاي مسطحي است 
ــت. در داخل اين حصار  كه با ديوارهاي چوبي محصور گرديده اس
ــه كاخ هاي مزبور بر  ــا بنا كرده اند ... اين تپه ك ــن كاخ زيب چندي
ــاخته شده به خندقي آكنده از آب محصور است. چون  فراز آن س
ــد، آب فراواني به طور  ــه به نهر اصلي متصل مي باش جويباري ك
دايم به اين خندق سرازير مي گرداند. براي رسيدن به باالي تپه و 
ــن به كاخ هاي مزبور دو پل مقابل يكديگر تعبيه كرده اند».  راه يافت

(ويلبر، 1348).

ــناخت باغ هاي سمرقند است.  بابر يكى از منابع اصلي براي ش
ــت. بابر درباره  ــهر ديدن كرده اس ــال 1497 م از آن ش وي در س
ــاغ قطعات متنوع زمين  ــد؛ از خصوصيات اين ب چهارباغ مي نويس
ــت كه هر يك باالي ديگري با يك نقشه منظم قرار گرفته و با  اس
درختان نارون، سرو و تبريزي تزئين شده است. صورت اسامي باغ 
ــت از: باغ زاغان، باغ  ــي كه بابر از آن ها ديدن كرده عبارت اس هاي
ــفيد، باغ نو، باغ نظرگاه، طرب خانه و  جهان آرا، باغ خيابان، باغ س
ــيربيك؛ عالوه بر ذكر باغ گذرگاه بابر از خياباني سخن  باغ علي ش
ــرقي شهر  ــمت ش ــمرقند و باغ هاي آن را به قس مي گويد كه س
ــق معمول، تفرجگاهي به  ــت. اين خيابان طب متصل مي كرده اس
شمار مي رفته و در دو طرف درخت داشته است. (ويلبر، 1348)

كالويخو باغ چنار را به اين صورت توصيف كرده است: «آن باغ 

بوستاني است مربع شكل كه ديواري بسيار بلند آن را احاطه كرده 
است. در هر گوشه باغ برجي گرد و مرتفع ساخته اند. در مركز باغ 
قصري بزرگ با طرحي صليب وار بنا شده كه حوضي در مقابل آن 

قرار داشت». (كالويخو، 1366).

(1348 8نقشه باغ نو سمرقند (ويلبر،

8بازديد تيمور از باغ وفا (ويلبر، 1348)

الگوهاي شكل گيري باغ هاي سمرقند
ــك در  ــيمات عمده چهارگانه با يك كوش ــرم غالب باغ، تقس ف
ــت. حوض ها در محل تقاطع كانال هاي آب قرار گرفته  مركز اس
ــت. در باغ هاى ايرانى كًال دو حالت در نحوه قرارگيري كوشك  اس
ــي است: 1. كوشك مركزي كه به همه قسمت هاي باغ  قابل بررس
ــك در انتها كه با نزديك شدن به  ــبي مى دهد. 2. كوش ديد مناس
ــك هايي شامل  آن حالت اوج گرفتن به وجود مي آيد، چنين كوش
ــي باستان شناسي و  ــت. بررس يك حوض در طول محور اصلي اس
ــار ادبي و توصيفاتي كه از باغ هاي تيموري وجود دارد حاكي از  آث
ــلطنت تيمور باغ با كوشك مركزي رايج  ــت كه در زمان س اين اس

بوده است. 
پژوهشگر اهل شوروي سابق "پوگاچنكف" اين گونه بيان مى كند 
ــياي مركزي ميانه سده پانزدهم ميالدى، قرن 15  كه باغ هاي آس
ــتم هندسي با ساختاري  ــخص، بر اساس يك سيس پالن هاي مش
ــته اند. محورها از نقطه اي كه كاخ قرار  داراي 2 يا چند محور داش
دارد شروع و با صحنه هايي از مناظر داخلي محدود در همان پالن 
ــوند. معماري،  پوشش  ــامل توده هايي از درختان تزئين مي ش ش
ــر را تكميل  ــورت هماهنگي يكديگ ــت) و آب به ص گياهي (كاش
ــتخر، كاخ و چادرها به عنوان يك  مي كنند و دربرگيرنده باغ، اس
ــاس نظريات پوگاچنكف، تيمور شخصاً  مجموعه مي باشند. بر اس
ــي كه درختان  ــي نمود و فقط در صورت ــالن باغ ها را طراحي م پ

موجود تقارن مورد نظر را بر هم مي زدند، حذف مي شدند. 
.(1982 ,Moynihan)

با توجه به شواهد تاريخي مي توان سه دسته از عوامل را سبب 
ــبك خاصي از باغ سازي به نام باغ سازى سمرقند  شكل گيري س

شناسائي كرد:

تيمور در يكي از باغ ها (ويلبر، 1348)

بررسي باستان شناسي 
و آثار ادبي و توصيفاتي 
كه از باغ هاي تيموري 
وجـود دارد حاكي از 
اين است كه در زمان 
با  سلطنت تيمور باغ 
رايج  مركزي  كوشك 

بوده است. 
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1. تأثير پذيري از باغ هاي ايراني
ــيراز است. به احتمال  يكي از زيباترين باغ هاي ايران باغ ارم ش
زياد اين باغ مانند باغ تخت در زمان سلجوقيان ساخته شده است. 
ــيراز و مشاهده زيبائي اين باغ دستور داد  تيمور پس از ورود به ش
ــازند و اين نشان مي دهد كه  ــمرقند بس مانند آن را در نزديكي س

اين باغ در آن زمان بسيار باصفا و زيبا بوده است.
ــت. باغ  ــيراز اس باغ جهان نما نيز يكي ديگر از باغ هاي كهن ش
ــه باغ مشهور ديگر يعني باغ ارم و باغ دلگشا و  جهان نما همانند س
باغ تخت قراچه در دوره آل مظفر و آل اينجو يعني پيش از يورش 
تيمور گوركاني به شيراز در نهايت آباداني بوده است. "ابن عربشاه" 
ــن باغ را "زينت الدنيا"  ــورخ دوره تيمور در" عجايب المقدور" اي م
ــور گوركاني در  ــاغ جهان نما در هنگام اقامت تيم ــت. ب ناميده اس
ــده به طوري كه همانند آن باغ را در  ــيراز، مورد توجه واقع ش ش

اطراف سمرقند احداث نمود و آن را جهان نما ناميد. 
(www.persiangarden.org)

ــه به خوبي نيازهاي تيمور را برآورده مي  باغ ايراني به دليل اين ك
ــت. در پناه ديوارهاي اين باغ او مي  كرد براي او جذابيت زيادي داش
توانست قرارگاه مجلل خويش را كه برازنده يك جهانگير باشد برپا كند 

و چادرهاي خود را با غنائم ملت هاي دربند مزين نمايد.

2. شيوه زندگي تيمور
ــتان را در چادر به سر  ــتر ايام بهار و تابس تيمور و درباريانش بيش
ــرد به قصرها و اقامتگاه هاي  ــيدن هواي س مي بردند و فقط با فرا رس
ــن هائي  خود نقل مكان مي كردند. كالويخو درباره ضيافت ها و جش
مي نويسد كه در مرغزارها و بوستان ها در زير سايه بان ها و در داخل 
يا نزديك چادرها برگزار مي گرديد. نوعي ارتباط بين زندگي او و سبك 

باغ سازي اش وجود دارد كه غيرقابل انكار است.
ايجاد يك محور يا محورهاي اصلي آب كه با حوض يا حوض هايي 
ــيب طبيعي با احداث تپه اي براي  ــود، برگزيدن يك ش قطع مي ش
ــك در  ــان جريان صحيح آب، انتخاب محل يك قصر يا كوش اطمين
راستاي محور آب و اغلب در وسط باغ، محصور ساختن باغ در داخل 
ــتان ها با باغ  ــتان ها و تاكس ــايند بوس ديوارهاي بلند، اختالط خوش
ــده كه بسياري از اين خصوصيات در باغ هاي  تفريحي طرح ريزي ش
دوره هاي بعدي ايران نيز تجلي مي يابد. در باغ هاي داراى چادر، قطعه 

مركزي به چادر اختصاص داده مي شد. (ويلبر، 1374).
پيشينه زندگي در چادر و استفاده از مناظر اطراف در چهار سوي 
چادر يكي از داليل به وجود آمدن كوشك مركزي با اشراف به چهار 
مسير ايجاد شده در باغ هاي تيموري است. نياز به سرپناهي جز چادر 
در ايام سرد سال به همراه عادت و نياز به طبيعت، فرم هاي خاصي را 

در شكل گيري كوشك به وجود آورد.

3. احساس تسلط بر چهار گوشه جهان
بررسى زندگي و شخصيت تيمور نشان دهنده عالقه وافر او به جهان 
گشايي و غلبه بر همه كشورهاي جهان است. گونه اى از باغ ايرانى به 
نام چهارباغ با نحوه تقسيم بندى و وجود كوشك در مركز و در ارتفاعى 
باالتر از بقيه قسمت هاى باغ و ايجاد نظمى حماسى، سبب اشراف ديد 
ــلط بر محيط اطراف مى شده است، بنابراين نشستن در كوشك  و تس
مركزي باغ بر روي تپه مصنوعي و اشراف به چهار طرف،  احساس برتري 
و تسلط را در تيمور بيشتر ايجاد مي كرد. به همين خاطر اين گونه از باغ 
هاى ايرانى بيش از بقيه گونه ها، الگوى باغ هاى تيمورى در سمرقند بوده 
است. تيمور تخت خود را بر فراز سكويي روي جريان هاي آب كه نمادي 
از چهار رودخانه زندگي هستند مستقر مى نمود. بنابراين او به صورت 

نمادين بر چهار گوشه جهان حكمراني مي كرد.

ــهر تاريخي سمرقند و بخارا". هنر و مردم دوره 10، ش "نظري بردوش آزموده، ابوالفضل.
110(آذر50).
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منابع

نشسـتن در كوشـك 
مركزي باغ بر روي تپه 
مصنوعي و اشـراف به 
احسـاس  طرف  چهار 
برتري و تسـلط را در 
تيمور بيشتر ايجاد مي 
كرد؛ لذا اين گونه از باغ 
هاى ايرانى بيش از بقيه 
گونه ها الگوى باغ هاى 
در سـمرقند  تيمورى 

بوده است. 


