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مقدمه
ابتدايى نيازهاى رفع ــت جه تنها اوليه باغهاى تاريخ ــول ط در
ظهور با اما آمدند. وجود به گياهى فراوردههاى تأمين چون زندگى
لذت ايجاد براى را باغها اجتماع، باالى طبقات بزرگ، ــاى تمدنه
مصر تمدن مىكردند. احداث معنوى اهداف يا و دنيوى ــت فراغ و
بىنظير و ــعهيافته توس باغدارى از سالهاى 6000 تاريخ ــتان، باس
حدود نيل دره در مىكند. ــكار آش سوزان و ــك خش اقليمى در را
وجود به حكومتها ــن اولي ميالد از ــل قب ــال س 4000 تا 3000
از پيشرفتهاى بسيار تكنولوژى و شدند ساخته اهرام اولين آمدند،
جهان در موجود سند قديمىترين مصريان، گرفت. شكل باغدارى
رسانيدند. ثبت به خود تاريخ در را منظر طراحى و باغسازى هنر از
جهان ــاورزى كش و باغدارى تكنولوژى ــأ منش عنوان به تمدن اين

است.  مطرح نيز غرب
معرفى

ــاغ ب ــام ن ــا ب آن از ــه Sennufer’s)ك Garden) ــنوفر س ــاغ ب
محبوب فرمانروايان از يكى به متعلق مىشود، ياد نيز «آمنحوتب»
1400 در سنوفر (1 شماره تصوير است.( بوده سنوفر نام به مصرى
دوم آمنحوتب زمان در و ــت اس ــته مى زيس ميالد از قبل ــال س
ناظر تبس، شهر فرمانرواى عنوان به مصر) هجدهم سلسله (فرعون
حكومت تبس) ــهر ش خدايان از (يكى آمون انبارهاى و معبد باغ،
خود احتماًال ــه ك ــنوفر س .(Nicholson, 2003) ــت. اس مىكرده

به نزديك فاصلهاى در را آن است كرده طراحى را باغ اين ــخصًا ش
است كرده احداث تبس در نيل رود غربى درساحل و كرنك معبد

.(sennufer the tomb of vines 2010)
باغهاى از ــده ترسيمش ــالن پ قديمىترين ــماره2 ش ــر تصوي
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آالچيقها، ــكها، كوش از حيرتانگيزى جزئيات كه ــت اس مصرى
و مىكند ارائه را ميوه درختان و ــى تزئين حوضهاى ــتانها، تاكس
است ويال يك از كاملى شرح آمنحوتب معبد پالن گفت مىتوان
ــنوفر(معبد س معبد غربى ديوار بر تصوير ــن اي .(Turner, 2010)
در دارد) ــهرت ش نيز انگور تاكهاى معبد به كه -TT ــماره96 ش
بينرفته از كامًال هماكنون اما بوده شده ترسيم نيل غربى ــاحل س

مىآيد. نظر به غيرممكن نيز آن بازسازى و است
توسط 19 قرن در ــماره4) ش (تصوير دقيقى كپى ــبختانه خوش
و است شده برداشت آسيبديده تصوير از (Rosselini)ــلينى راس
آن مطالعه از مصريان ــازى باغس هنر با ارتباط در ــيارى بس نكات
اختيار در بدون و ــانى آس به مصرى پالن اين فهم ــود. مىش يافت

ــعى س هنرمند چراكه نمىپذيرد، صورت كافى اطالعات ــتن داش
كه را باارزشى و خوشايند عناصر تمامى تا است داشته

تصوير يك در ــت، اس گرفته قرار نظرش مورد
و بگذارد ــش نماي به همزمان ــور ط به

سنوفر باغ پالن .3

(Rosselini)راسلينى توسط 19 قرن در ترسيم سنوفر- باغ پالن .4
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و ــپكتيوى كمارزش پرس از ــتفاده اس به مجبور را وى امر ــن همي
عمارت اطراف ــايت س تمامى پالن، اين در ــت. اس كرده نامعقول
اطراف و بيرون درون، در ــه ك آنچه هر و ــتى پش و روبرو ــاى نماه
طبق تصوير برآن، عالوه ــت. اس ــده ش ديده همزمان مىرويد، باغ

.(Smaller gardens, 2010) است. نشده نيزكشيده مقياس

باغ عناصر و پالن مفاهيم شرح
اعتقادات بهشدتتحتتأثير باستان، مصر هنر معمارىو آنجاكه از
باغ پالن در امر اين تأثير ــى بررس ــت، اس مرگ از پس جهان به آنها

است. مصر باغسازى مبانى شناخت در مؤثر گامى سنوفر،
را نيل غرب و زندگان ــرزمين س را نيل شرق ــتان، باس مصريان
احداث نيل غرب در حوتب آمن باغ مىناميدند. مردگان سرزمين
باغ ورودى دارد. تأكيد آن مذهبىبودن بر امر اين و ــت اس ــده ش
مىپذيرد، صورت غرب به ــرق ش از و است پالن راست ــمت س از
مىكند تداعى را ــرب غ دنياى به ــرق ش دنياى از حركت امر اين
مابعد  پيچيده جهان به مادى دنياى از سفرى ،(Lambert, 2010)
باغهاى در مرگ از پس ايشان ارواح كه داشتند اعتقاد فراعنه آن.
آب روى از گذر دليل همين به مىپردازند، گردش به ــتگونه بهش
و فيزيك ميان ــاى مرزه از عبور تجلى باغ) ــه ب ورود ــداى ابت (در
در آب نتيجه، در است. غايى بهشت به رسيدن مقدمه و متافيزيك
همواره مقدس درياچههاى يا و كانالها صورت به مصرى ــاى باغه

.(Dunn, 2010) است. بوده احترام مورد

ورود مراتب سلسله نظرى مبانى تشريح
شگفتى دچار ورودى سردر بزرگ ابعاد تأثير تحت بازديدكننده
خالف در و مىشود ــعب منش نيل از كه آبى ــير مس اما ــود، مىش
گذر مىشود. آن به او رسيدن مانع ــت اس قرارگرفته ورودى جهت
تنها كه است مىشده انجام قايقهايى ــيله بهوس آب كانال روى از
گرداگرد چراكه است بوده باغ به بازديدكنندگان ــيدن رس وسيله
نماى (با ــتى خش آجرهاى از ــى عظيم ــاى ديواره ــيله بهوس باغ
بدينگونه و (Breasted,1919) است. بوده محصور ــىكارى) كاش
ــت. اس گرفته انجام اطراف ديوارهاى و آب كانال با باغ از محافظت
مانع مىداشت نگاه خود درون در را باغ كه حلقهاى مانند ديوارها

درون  به داغ بادهاى نفوذ اطراف، ــك خش بيابانهاى با باغ ارتباط
مىشد. تابستان فصل در نيل ساالنه سيل هجوم برابر در دفاعى و
به ــبت نس باغ كه كاملى انزواى برحس آب، كانال ــاس اس اين بر
ورودى ابتداى در درختان رديف وجود مىافزايد. دارد، خود اطراف
است ايجادكرده را سايهدارى ــير مس ديوارخارجى امتداد در و باغ

مىدهد. نويد را سرسبز باغى با مواجهه ميهمانان به كه
.(Ancient Egyptian Gardens and Garden Living, 2010)

باغ ورودى فضاى سردر،
نظر در را باغ صاحب تا است داشته سعى هنرمند شك، بدون

و زيبايى بر ــدت ش به چراكه دهد، ــان نش متمول فردى ميهمانان
اين  بااليى حاشيه در است.كتيبهاى ــته داش تأكيد ورودى عظمت
قسمت در است. حوتب آمن نام يادآور كه دارد وجود ــردرعظيم س
از باغ به ورود ــت. اس قرارگرفته بزرگى بالدار ــمبل س باالى كتيبه
انجام آن اطراف كوچك دريچه دو از يكى يا عظيم درب يك ميان

پذيرش  اتاق هستند. نما در موجود شكاف تنها درها اين مى گيرد.
مانع فضايى، مراتب سلسله ايجاد با و است سردر عمارت از بخشى
و اصلى عمارت به ورود ــازه اج كه ــود مىش بازديدكنندگانى ورود
ديدهاى مسير از دور و مخفى صورت به مكان اين نداشتند. را باغ
جاى مكان اين در ــز ني نگهبانى اتاقك ــت. اس گرفته قرار ــى اصل

است. داشته

باغ ميانى فضاى تاكستان،
ــيعى وس ميانى فضاى به ورودى از گذر دنبال به ــده بازديدكنن
وسيله به ــك كوش و ورودى فاصل حد حياط، اين ــود. مىش وارد
است. شده ــيده پوش ــتان) تاكس انگور( تاكهاى از ــايبانهايى س
سنوفر تدفينى مقبره ــقف س زيرين ــطح س بر هنرمند آنچه مانند
مقياس در خود اطراف به نسبت كه شماره5) است.(تصوير كشيده

به  مستقيم مسير اين از ــت. اس شده داده نشان وسيعترى ــيار بس
راههاى به را ما كه مىشود منشعب ديگر مسير دو كوشك، سمت

مىرساند. گل باغچههاى مجاورت در و ايوانمانند و سايهدار

با جذاب بسيار و كوچك گشوده، آالچيق دو تاكستان، كنار در
گلهاى از سايبانهايى و كنارخود در تزئينى گلهاى از باغچههايى
ــتطيلى مس ــتخر اس دو بر و قوسدار آالچيقها، دارد. وجود نيلوفر

مهار  تيرهايى وسيله به آنها ــيبدار ش بام و بوده ــرف مش كوچك
مشاهده باغ درون را استخر چهار موجود نقشه در است. ــده مىش
محورى در اما همانند، ديگر، استخر دو شماره6) مىكنيم.(تصوير

باغهاىبهشتگونه
غرب

مردگان سرزمين

بيابانهاى
سوزانمصر،شرق
زندگان سرزمين

آب ازروى گذر
(رودنيل)

تاكستان از سنوفر تدفينى مقبره زيرسقف نقاشى .5

افقى استخر دو و عمودى استخر دو باغ در گياهى پوشش محدوده .6
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بندى كرت جهت از ــت تبعي در و قبلى ــتخر اس دو جهت ــالف خ
گرفتهاند. قرار ورودى ــه ب نزديكتر فاصلهاى در دو، اين ــتند. هس
در پاپيروس گلهاى و ــبز سرس چمنهاى ــيله وس به ــتخرها اس
و معلقند آب روى ــر ب لوتوس گلهاى ــدهاند. ش احاطه ــا كنارهه
وجود بىگمان ــماره7) ش (تصوير مىكنند. ــنا ش آن در مرغابيان
مصريان كه مىآورد وجود به را باغ از نوع بهترين فضايى، ــن چني

مىكردند. آرزو را آن سوزان و گرم اقليم سخت شرايط در

باغ پايانى فضاى كوشك،
حياط ميان از ــتقيم مس ــير مس ــاى انته در
عمارتى دارد. قرار باغ اصلى ــك كوش سايهدار،
همانطور و ــت اس بوده طبقه يك احتماًال كه
شده داده ــان نش شكل پايينى ــمت قس در كه
اين دارد. وجود نما در ورودى، درب دو ــت، اس
پنجره دو و خارجى ديوار روى آجركارى تصوير
مىدهد نشان آن، روى بر مركزى ستونهاى با
است، شده داده نشان در اين باالى كه اتاقى سه
شده مكانيابى عمارت عقب قسمت در احتماًال

است. گرفته جاى ديگرى پشت يكى و
.(R. H. Wilkinson ,June 2000)

كاشت پالن
نخلكهدرخطوطىمتقارن انواع و اقاقيا درختان وسيله به باغ تمام
بر تأكيد است. شده تقسيمبندى متقاطع صورت به شدهاند، ــت كاش
هشتتايى تقسيمات در مثال عنوان به ــخت گيرانه س تقارن نوع اين

صورت  بدين مىشود. داده نشان نيز پرچينها ــيله وس به كرتبندى
و قرينهاند كامًال و دارند ــر يكديگ با متفاوتى اندازه فقط كرتها ــه ك

.(Wilkinson ,1998) است. باغ كرت بزرگترين تاكستان همچنان

پالن

نما

نتيجهگيرى
بدينقراراست: آنچهازتحليلعناصراصلىپالنباغسنوفردرمىيابيم،

محصور آن اطراف در رفيع ديوارى وسيله به كه شكلى مربع زمين 1
است. شده

استخرهايى و سايهدار درختان توسط بىنظيرى دقت با كه كوشكى 2
است. شده احاطه روحافزا

مسيرهاى در درختان مختلف گونههاى با ميانى فضاى در تاكستانى 3
دارد. قرار آن، اطراف

پالن مشاهده كنيم، نظر مصرى باغ اين ــاختار س به ــتى درس به اگر 4
متنوع گياهان از استفاده در عالى تناوب و تنوع رعايت آن، منظم و زيبا
و  استخرها برازنده اشكال شدهاند، ــته كاش آيندهنگرى با و محتاطانه كه
بهدركشگفتآورىازشكلگيرى را ما باغ، جايگيرىمدبرانهكوشكدر
تاريخ آغازين ــالهاى س در توسعه از پيشرفتهاى ــتر بس در مصرى باغ
تركيب و تقارن ريتم، با باستان مصر در باغ .(Gothein, 1927) مىرساند
بيانگر مصرى باغ مىشود. جاودانه زيبايى و ــودمندى س از خوشايندى
ــاس احس دريافت و طبيعت با بخش آرامش ارتباطى از حاصل ــادى ش
تالش و اميد با همراه را رضايتمندى از گونهاى كه است نظم در زيبايى

ــاخصه  ش آن بر عالوه مىگذارد. جاى به ــود خ از پس زمانهاى ــراى ب
نكته اين به توجه مصرى باغ كامل برترى بر شاهدى و ديگر ــايند خوش
عناصر به نسبت ثانوى مرتبه در عمارتها و ــكها كوش تمام كه ــت اس

قرارگرفتهاند. باغ تأثير تحت نوعى به و دارند قرار باغسازى
باغ قديمىترين (بازسازى عنوان تحت پروژهاى با هم اكنون ــنوفر س باغ
پروژه اين است. خود مجدد حيات بازيابى حال در جهان) شده طراحى
معرفى جهت در گامى ــت، اس كرده معطوف خود به را جهانى توجه كه
و ــاورزى كش فرهنگ قدمت كه ــت اس جهان دلانگيز باغ قديمىترين

مىكند. يادآورى جهانيان به را باستان مصر باغسازى
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استخر دركنارپالن آالچيق نماى .7

نما و پالن از تركيبى در كوشك عمارت نمايش .8

مصرى باغ كاشت پالن در تنوع و تقارن .9
آالچيق


