
 فهرست مطالب

 سرآغاز: پیشگفتار نویسنده

 

 در ایران سازی باغباغ و  درآمدی بر روضه اول:

 ایران در سازی باغبر باغ و  درآمدی

 در قلم پژوهشگران سازی باغباغ و  – پیشینه پژوهش

 : دیوید استروناخچمن اول

 : آرتور پوپدومچمن 

 : دونالد ویلبرچمن سوم

 

 های نخست     در سده سازی باغروضه دوم: باغ و 

 های نخست به روایت متون سده سازی باغچمن اول: باغ و 

 : کالبد و پالنچمن دوم

 : آب و سایهچمن سوم

 و کشاورزی در دوره ساسانیان سازی باغچمن چهارم: تجربیات 

 در دوره ساسانیان گیاهان ودرختان  های چمن پنجم: گونه

 شهرهای سده نخست هجری فضاهایساختار گیری  ها در شکل نقش باغچمن ششم: 

 

 خراسان سده پنجم ه.ق     های باغ غزنویان؛ های باغروضه سوم: 

 چمن اول: ابنیه باغ

 : محور در باغچمن دوم

 غزنین های باغچمن سوم: 

 بلخ های باغچمن چهارم: 

 هرات های باغچمن پنجم: 

 نیشابور های باغچمن ششم: 

 ؟چمن هفتم: کدام باغ

 هشتم: بررسی واژگان و ابنیه باغچمن 

 چمن نهم: بررسی واژه صفه

 چمن دهم: عملکردهای باغ

 

 دوره سلجوقیان و خوارزمشاهیان های باغروضه چهارم: 

 خوارزمشاهیانسلجوقیان و 

 چهارگانه اصفهان های باغچمن اول: 



 

 گیاهان در باغو   درختان روضه پنجم: از تبریز تا هرات، نظام کاشت و آرایش

 به روایت رشیدالدین سازی باغچمن اول: احیاء و آثار، باغ و 

 و سیمای باغ رنگی خوشچمن دوم: 

 چمن سوم: گیاهانی جهت حس بویایی

 اندازی در باغ چمن چهارم: درختانی جهت سایه

 چمن پنجم: گیاهانی جهت برکت و طلسم برای باغ

 صنعتی امور برای درختانی و گیاهانچمن ششم: 

 جهت حاشیه باغ درختان و گیاهانیچمن هفتم: 

 تغییر کیفیت بصری در رنگ و سیمای باغزنی/  چمن هشتم: گیاهان و درختانی جهت قلمه

  یپزشکچمن نهم: گیاهان و درختانی جهت مصرف دارویی و 

 چمن دهم:گیاهان و درختان جهت مصرف غذایی

 و مصالح وساز ساختچمن یازدهم: گیاهانی برای بخش 

 : ایجاد فضاسازی خاص در باغدوازدهم: درختانی جهت تعریف فضای باغچمن 

 

 در دوره تیموریان سازی باغروضه ششم:باغ و 

 سمرقند و هرات های باغچمن اول: 

 آن های باغچمن دوم: سمرقند و 

 تیمور در سمرقند های باغچمن سوم: 

 صفوی های باغالگوی برای  چمن چهارم: بیشه تالیسیه؛

 تیمور های باغچمن پنجم: دیگر 

 آن های باغچمن ششم: هرات و 

 سمرقند و هرات های باغچمن هفتم: ابنیه و عملکرد 

 یزد های باغچمن هشتم: 

 چمن نهم: سخن آخر

 

 ای زیر غبار روزگار در ارشادالزراعه: گنجینه سازی باغروضه هفتم: باغ و 

 و امر زراعت سازی باغچمن اول: 

 زراعت و دهقنت ؛سازی باغباغ و فواید چمن دوم: 

 چمن سوم: علم سیاق

 چمن چهارم: احوال سال دانستن

 های باغ بندی کرت چمن پنجم: هندسه



 بندی منظر باغ گیاهان جهت رنگ نشینی همچمن ششم: 

 چمن هفتم: بررسی تطبیقی چهارباغ ارشادالزراعه

 و عمارت چمن هشتم: طرح چهارباغ

 چمن نهم: باغ دلگشا

 

 غیاث سیدمیرک ساز:  ی احوال و آثار معماران باغروضه هشتم: بررس

 غیاث سیدچمن اول: از میرک 

 غیاث سیدچمن دوم: احوال و آثار میرک 

 چمن سوم: سیمای میرک و خاندان وی در منابع و متون تاریخی

 چمن چهارم: علم سیاق و الگوی باغ و چهارباغ

 توصیف علم سیاق در ارشادالزراعهشرح 

 توصیف علم سیاق در بابرنامهشرح و 

 چمن پنجم: نظام آرایش و کاشت گیاهان و درختان

 چمن ششم: سخن آخر

 

 تیموری و صفوی های باغها در  روضه نهم: چادرها و خیمه

 چمن اول:گونه اول؛ چادر در باغ

 چمن دوم: پالن و فرم

 چمن سوم: نقش و تزیینات در چادرها

 چادرهاچمن چهارم: نحوه تعمیر 

 چمن پنجم: فضای داخلی و تقسیمات

 چمن ششم: حصار و محوطه چادرها

 چمن هفتم: گونه دوم چادرها

 چادرهای گونه دوم چمن هشتم: تزیینات و آرایش

 نحوه ارتباط و فضاسازی در چادرها چمن نهم:

 ها آنچادرهای بلند و آرایش  گونه سوم؛چمن دهم: 

 تیمورو خانواده  اقامتگاه زنان ها؛  چمن یازدهم: حصارها و سراپرده

 دوازدهم: تغییر در آرایش چادرها نچم

 اسباب و تجهیزات در بیرون چادرها چمن سیزدهم:

 چهاردهم: گونه چهارمچمن 

 :فضای داخلی و آرایش؛ صندوق ویژهچمن پانزدهم

 دهم: اسباب و تجهیزات؛ درخت زرینچمن شانز

 باط چادرهانحوه دسترسی و ارت چمن هفدهم:



 چمن هجدهم: گونه پنجم

 چمن نوزدهم: چادرهای صفوی

 بیستم:فرم و آرایش در فضای درونی چمن

 ب محل برای چادرهایکم: نحوه انتخاچمن بیست و 

 و دوم: استقرار و عملکرد چادرها تچمن بیس

 و سوم: تشریفات و راهپیمایی شاه تچمن بیس

 چادرهادربار در چمن بیست و چهارم: جایگاه شاه و افراد 

 چمن بیست و پنجم: شراوانلی

 

 قزوین در دوره صفویه های باغروضه دهم: 

 پادشاهی های باغآباد و  میدان سعادت چمن اول:

 چمن دوم: درب شاهی و میدان اسب

 آباد چمن سوم: باغ و عمارت سعادت

 آباد سعادتچمن چهارم: هندسه باغ 

 خانه و حوض چمن پنجم: ارشی

 و ایوان باغ سر حوضچمن ششم: 

 آباد ها در بخش شرقی باغ سعادت ها و چمن چمن هفتم: باغ

 بادآ ها در بخش غربی باغ سعادت و چمن ها باغچمن هشتم: 

 آباد چمن نهم: عمارت دیگر باغ سعادت

 

 جهان نقششهر اصفهان و مناظر آن. میدان : روضه یازدهم

 جهان نقش؛ میدان آن سیمایاصفهان و شهر 

 جهان نقشچمن اول: میدان 

 

 پیوسته شاهی های باغها و  روضه دوازدهم: کاخ

 خانه تاالر شراب چمن اول:

 ستون چهلچمن دوم: باغ  و کاخ 

 دیوالفوا؛ مادام ستون چهلچمن سوم: تزیینات و نقاشی 

 چهارم: پاسکال کست و اوژن فالندن چمن

 وت و باغ انگورستان و باغ گلستانلچمن پنجم: باغ خ

 سرا حرم :ستون چهلحوطه و اطراف کاخ مچمن ششم: 

 چمن هفتم: عمارت و باغ دریاچه

 



 حومه شهر های باغضه سیزدهم: خیابان چهارباغ و رو

 خیابان چهارباغ چمن اول:

 چهارباغ ها در خیابان های باغ و کوشک  اتچمن دوم: عمار

 باغچهار حوض هفتچمن سوم: 

 از چهارباغ عبور شاهچمن چهارم: 

 )بادامستان( چمن پنجم: باغ بادام

 و چهارباغ رود ندهیزادر تقاطع  ششمچمن 

 عباس شاهبهشت  ؛بیهزارجر: هفتمچمن 

 و مراسم شکار بیهزارجروحش  باغ هشتم: چمن

 بیهزارجر: آب و گیاهان در نهمچمن 

 در دوره شاه سلیمان بیهزارجر: باغ دهمچمن 

 قربانی کردن شتر ؛بیهزارجردر  ها یازدهم: مراسمچمن 

 ممنوع شدن شکار دهم: تغییر در نظام تفریحات باغ؛دوازچمن 

 در دوره قاجار بیهزارجرزدهم: باغ سیچمن 

 باغ مکه ؛بیهزارجردهم: نواحی مجاور باغ چهارچمن 

 الدین بابا رکن بیرون شهر؛ های باغدهم: محالت و پانزچمن 

 الدین پل بابا رکن زدهم:شانچمن 

 باغ طاوسخانهچمن هفدهم: 

 کاخ و باغ میرزا رضی : محله خواجو؛جدهمهچمن 

 ها در محله خواجه ها و باغ دیگر کاخ :نوزدهمچمن 

 آباد تبریزآباد؛  : عباسبیستمچمن 

 : کاخ و باغ گوهرفروشو یکم بیستمچمن 

 آباد و جلفا های کوی سعادت ها و کاخ باغ :دومو  چمن بیستم

 مقر ییالق صفه؛: تفرجگاه کوی سومچمن بیست و 

 آباد : باغ فرحچهارمچمن بیست و 

 

 آباد و بهشهر فرح های باغوضه چهاردهم: شمال و ر

 بهشهر های باغ :اول چمن

 آباد فرح های باغ: دوم چمن

 گیالن در پاشان آب جشن: سوم چمن

 

 بهشت هشتروضه پانزدهم: باغ بلبل و کاخ 

 بهشت تبریز هشت چمن اول:



 تبریز بهشت هشتچمن دوم: تزیینات و نقاشی در کاخ 

 بهشت اصفهان چمن سوم: هشت

 بهشت در قلم مادام دیوالفوا چمن چهارم: کاخ هشت

 

 عصر صفوی های باغروضه شانزدهم: گیاهان و درختان در 

 و باغ اروپایی ایران های باغطرح  چمن اول:

 چمن دوم: خربزه و انگور

 توتانار و چمن سوم: 

 چهارم: خرما چمن

 آلو و شفتالوچمن پنجم: زرد

 چمن ششم: دیگر نواحی و محصوالت خوراکی

 گیاهان داروییچمن هفتم: درختان و 

 

 های تیموری و صفوی ها و کاخ ها و کوشک تفریحات و مراسم در باغروضه هفدهم: 

 تیموریان چمن اول:

 جشن دوازده اسب های صفوی؛ ها و ضیافت چمن دوم: جشن

 ستون چهلچمن سوم: جایگاه و موقعیت اشخاص در تاالرهای کاخ 

 گذاری تاجباغ و کاخ در مراسم تشریفات  چمن چهارم: تاالر طویله؛

 گذاری چمن پنجم: تزیینات کاخ در مراسم تاج

 چمن ششم: چهارباغ و میدان

 بازی شعبده اندازی، جنگ حیوانات، بازی، قپق چوگان چمن هفتم: نمایشات میدانی؛

 پردازان چمن هشتم: رامشگران و نغمه

 ها و کوشک و باغ ها دانیمبندی  چمن نهم: صفویان: آذین

 کردن کاخ و دریاچه چراغانچمن دهم: 

 چمن یازدهم: آئین سپند

 چمن دوازدهم: مراسم شکار

 

 عصر صفوی های باغو  روضه هجدهم: بررسی کوشک و کاخ

 عصر صفوی های باغو   تحلیل و بررسی کوشک و کاخ
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