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چكيده
خوی از دیرباز، یکی از شهرهای مهم ایران بوده و با توجه به جایگاه ویژۀ سیاسی و آب و هوای مطبوع آن زمینۀ 
مناسب برای ایجاد باغ همواره فراهم بوده است. با وجود این، داغ باغی، تنها باغ قدیمی شهر است که از آن آثار و 
نشانه هایی اندک در دامنۀ تپه هایی با نام قاّلبی و همچنین خاطرۀ مردم شهر بر جای مانده است. باغ در جنوب شهر 
واقع شده و فضای نسبتًا وسیعی را به خود اختصاص داده است. تصاویر هوایِی منطقه، محدوده و تا حدودی شکل 
باغ را نمایش می دهند. داغ باغِی فعلی، مرتع وسیعی است که تعداد کمی درخت میوه در آن قابل مشاهده است؛ با 
وجود این مردم منطقه توصیفات زیبایی از آن ارائه می دهند و از جایی هم ردیف با باغ های تاریخی ایران یاد می کنند. 
این پژوهش با بررسی وضعیت موجود و مرور اسناد و تصاویر مختلف، به شناسایی ساختار معماری، گیاهی و آبی 
باغ می پردازد و تالش می کند شکل کلی آنرا بازیابی کند. برای نیل به این مقصود، متون و اسناد تصویری مطالعه 
می شوند و نتایج با آثار برجای ماندۀ موجود مطابقت داده می شوند. مجموع بررسی های صورت گرفته شکل باغ را 
آشکار ساخته و چگونگی شکل گیری و سیر تاریخی و تحول آن را روشن می کند. باغ در دورۀ زندیه و به دست 
احمدخان ُدنُبلی، امیِر خوی و سلماس، ساخته شده  است. شکل و ترکیب فضای باقی مانده، نشان از باغی طرح اندازی 
شده دارد که بخش ها و زیرمجموعه های آن همچون سایر باغ های تاریخی ایران، با طراحی شکل گرفته است. 
درون باغ از 6 تخت یا طبقه شکل گرفته و در گذشته هر یک از این تخت ها دربردارندۀ درختان میوۀ مختلف بوده 
است. دو ردیف درخت چنار از ورودی تا انتهای باغ ادامه داشته و در نهایت به کوشکی زیبا با حوضی در مقابل آن 
می رسیده اند. آب از تپۀ پشت بنا از این حوض سرازیر شده و تمام این تخت ها را به سمت پایین می پیموده است. 

دسترسی به هر تخت نیز با دو ردیِف 9 پله ای صورت می گرفته است.

كليدواژه ها
داغ باغی، خوی، ساختار فضایی، احمدخان دنبلی، دورۀ زندیه. 
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پرسش های پژوهش
1. طرح و ساختار فضایی داغ  باغی به چه شکلی بوده است؟

2. اجزاء و بخش های تشکیل دهندۀ باغ مورد نظر چه بوده اند؟

مقدمه
وجود باغ های تاریخی در جای جای ایران، میل به هماهنگ ساختن طبیعت و معماری را به نمایش می گذارد. با 
وجود اینکه باغ های تاریخی ایران به صورت متعدد در مناطق گرم و خشک قرار گرفته اند، به نظر می رسد در مناطق 
دارا بودن خاک حاصل خیز و آب  با  تاریخی مشاهده نمود. خوی  باغ  از ساخِت  کوهستانی هم می توان شواهدی 
فراوان، شرایط ایده آلی برای ایجاد فضاهای سبز از جمله باغ، داشته است.1 با وجود اینکه آثار کالبدی چندانی از 
باغ های تاریخی شهر باقی نمانده، اهمیت تاریخی آن و توجه پادشاهان دوره های مختلف، احتمال وجود آثاری از 
باغ های سلطنتی و باغ های مخصوص حکمرانان محلی را تقویت می نماید. برای نمونه دولتخانه، مجموعه ای درون 
شهِر خوی و متعلق به دوران صفوی بوده که شاه اسماعیل، باغی منحصربه فرد در آن ساخته بود. پاسکال ُکست2 
تصاویری از آن در ترسیمات خود ارائه داده و مهوش عالمی طی مطالعاتی ابعاد و جوانب باغ یاد شده را مشخص 
کرده است.3 به نظر می رسد، باغ های دیگری از این دست در این شهر و شهرهای دیگر وجود داشته اند که یا به کل 
تخریب و دگرگون گردیده و یا به صورت ناشناخته باقی مانده اند. بازیابی ساختار و شکل باغ های تاریخی ای از این 
دست، در برخی باغ های قاجاری همچون باغ فردوس شمیران صورت گرفته که در آن، با استناد به اسناد تصویری 
و نوشتاری، حدود باغ مذکور در زمان رونق ارائه شده است.4 همین طور معماری باغ تخت شیراز با بهره گیری از 
اسناد و مدارک نوشتاری و تصویری بازگویی شده و در پژوهش دیگری با استفاده از همین اسناد و مدارک، تصویر 
این باغ بازآفرینی شده است.5 داغ باغی یکی از این باغ ها است که متاسفانه آثار ناچیزی از آن باقیمانده است و بیم 

آن می رود که با تخریب کامل آن، متون تاریخی تنها یادآور وجود چنین مکان هایی باشد.

1. نگاهی به داغ باغی
داغ باغی، واژه ای ترکی به معنی باغ کوهستانی است. این نام، نشان دهندۀ قرارگیری باغ در دامنۀ کوه است. فضای 
مورد مطالعه، هم اکنون نیز در میان مردم شهر به داغ باغی شهرت دارد؛ ولی در برخی اسناد تاریخی آنرا »دلگشا« 
نیز نامیده اند. به نظر می رسد در سال های اولیۀ ساخِت باغ هر دوی این اسامی کاربرد داشته اند؛ چرا که در اسناد 
نزدیک به اوایل دورۀ قاجار به هر دوی این اسامی اشاره شده است. ادیب الشعرا در کتاب تاریخ افشار، آن را داغ باغی 
معرفی می نماید و میرزا حسن زنوزی ریاضی6 در کتاب ریاض الجنه، باغ را با نام دلگشا معرفی کرده و ساخت آن 
را به امیر احمدخان دنبلی نسبت می دهد )ریاضی 1172، 405(. سال ها بعد اوژن اوبن7 -سفیر فرانسه در ایران در 
حوالی دوران مشروطه- نیز به محل یاد شده داغ باغی گفته و مالکّیت آن را متعلق به امیر احمدخان دانسته است 
)اوبن 1391،98(. در سال های اخیر »طبقه باغ« نیز گفته می شده )تفضلی 70،1370 (، که این عنوان را بیشتر مردم 
عامی به کار برده اند. این نام، نشان از شکل مطّبق باغ دارد. به هر حال عنوان داغ باغی مشخص می کند که این باغ 

همانی است که تهرنگی از آن هنوز در دامنۀ کوه های جنوبی شهر قابل رؤیت  است. 
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2. موقعيّت 
باغ در بخِش جنوبی شهر و در دامنۀ کوهی به اسم »قاّلبی« قرار دارد. محور طولی آن راستای شمال شرق- جنوب 
غرب داشته و در کنار جاده ای است که خوی را به سلماس متصل می کند. این مسیر در گذشته نیز همچون امروز، 
مسیر دسترسی به تبریز و جاده ای طراحی شده و مستقیم بوده است. در اطراف آن درختانی غرس شده بوده و در دو 
سوی آن باغ های متعدد قرار داشته است )مهریار و دیگران 1378، 37(. این راه از لحاظ سیاسی نیز دارای اهمیت 
بوده است، چرا که حاکمان خوی به طور هم زمان بر سلماس نیز حکومت می کرده اند )آقاسی 197،1350(. از طرفی 
باغ در ابتدای جادۀ مواصالتی خوی به ترکیه واقع شده که از لحاظ قرارگیری در مسیر ارتباطی ایران و اروپا بسیار 
حائز اهمیت بوده است )تصویر 1(. باغ در فاصلۀ 2 کیلومتری شهر قرار دارد؛ ولی با رشد شهر در جهت جنوب، به 
محدودۀ شهری نزدیک تر شده به طور ی که در جهت غرب، انبوهی از باغ های میوه و مزارع و در جهت شرق تعدادی 
از ادارات شهر آن را احاطه کرده اند. عالوه بر این، هجوم بناهای مسکونی جدید این منطقه را تحت تاثیر قرار داده 

است )تصویر 1(.

Google Earth :تصویر 1: موقعیت و جایگاه قرارگیری داغ باغی در وضعیت موجود، ماخذ

3. وضعيت موجود 
از بناهای احتمالی باغ و پوشش گیاهی آن اثر چندانی باقی نمانده است. با وجود این در بخش های ورودی و انتهایی، 
آثار ناچیزی از حصار باغ باقی مانده است. دیوارۀ انتهایی دارای 5 طاق نما با ابعاد 100×65 سانتیمتر است و به نظر 
می رسد بقیه دیوار که فاقد طاق نما است مربوط به بازسازی حصار در دهه های اخیر باشد. دیوارۀ دارای طاق نما با 

فاصله نسبت به فضای مستطیلی حصار باغ قرار دارد و در پالن، به صورت بیرون زدگی دیده می شود. )تصویر 2(
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تصویر 2: وضعیت طاق نما ها بر حصار موجود در انتهای باغ

و  بوده  گیاهان خودرو  از  پوشیده  بقیه بخش ها  است.  قابل شناسایی  باغ  انتهای  تا  ورودی  از  یک مسیر خاکی 
انتهای باغ دیواری خشت و گلی قرار  درختانی اندک در بخش های مختلف به صورت نامنظم قابل مشاهده اند. در 
گرفته که ممکن است بخشی از حصار باغ یا دیوار عمارت باشد. ابعاد خشت های دیوارۀ یادشده 20×20×5 سانتی متر 

است. )تصویر 3(

تصویر 3: وضعیت طاق نما ها بر حصار موجود در انتهای باغ

در برابر این دیواره و بر روی زمین، ردیفی از سنگ های سیاه با طول متوسط150 سانتی متر دیده می شود که 
پس از چند قطعه سنگ، یک قطعه سنگ با زاویه 90 درجه نسبت به ردیف یاد شده قرار گرفته و ادامه یافته  است؛ 

سنگ های مذکور ممکن است بقایای سنگِی دور یک حوض و یا سنگ های ازارۀ یک بنا باشند )تصویر 4(.

تصویر 4: ردیف سنگ های باقیمانده بر کف باغ 
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علی رغم تخریب فراوان باغ، در فضاهای کنارِی باغ چهار طبقه مختلف را می توان مشاهده کرد. دیوارهای هر 
طبقه با گیاهان بلند خودرو پوشیده شده اند. در تصویر هوایی فرم کلی باغ و تهرنگ آن قابل رؤیت است به طوری که 

پالن باغ و اجزای کالبدی آن تا حدودی مشخص است.

4. تاریخچه 
بانی اولیۀ باغ امیر احمد خان دنبلی، حاکم خوی و سلماس بوده است، که پس از وی نیز فرزندش حسینقلی خان 
به امارت این دو شهر منصوب می  شود. آغاز دوران امارت احمدخان دقیقًا مشخص نیست، اما تاریخ قتل وی سال 
1200 ه.ق بوده است )آقاسی 1350، 197(. برخی زمان آغاز امارت وی را 1176 ه.ق دانسته اند که در این صورت با 
حکم کریم خان زند این انتصاب صورت گرفته  است )غفاری 214،1369(. این موضوع با روایت عبدالرزاق مبنی بر عدم 
هم پوشانِی زمان امارت وی با دورۀ نادرشاه افشار هماهنگی دارد )دنبلی 290،1342(. با قبول این مطلب زمان ساخت 
باغ در فاصلۀ سال های 1176 ه.ق تا 1200 ه.ق و در دوران زندیه بوده است. در تاریخ افشار در اشاره به لگزی ها 
و فتنۀ سام میرزای ساختگی در 1156 ه.ق به باغی با همین نام اشاره شده )ادیب الشعرا 1346،88( که هم زمان با 
لشگرکشی نادرشاه به آذربایجان است؛ لذا با توجه به صحبت های مطرح شده و تاکید نویسندگان متعدد بر ساخت 
باغ توسط امیر احمد خان، ممکن است در تاریخ ذکر شده-1156 ه.ق- در این مکان باغ دیگری نه با کیفّیت دورۀ 
امارت احمدخان وجود داشته است. در این صورت به نظر می رسد که بنای مجدد باغ را خود وی به انجام رسانده است. 
از این رو ممکن است باغ پیش از 1176 ه.ق شکل گرفته و میان سال های 1176 ه.ق تا 1200ه.ق به شکل نهایی 
خود نزدیک شده باشد. آذر بیگدلی شاعر و تذکره نویس سدۀ 12 هجری8 – متولد سال 1134ه.ق و متوّفی به سال 
1195ه.ق- قصیده ای 123 بیتی در توصیِف باغ و بانی آن سروده که در کتاب تجربه االحرار و همچنین در دیوان 
آذر تحریر شده است. آذر پس از دعوت دوستش مال سمیع مازندرانی- ندیم فرزندان احمدخان و با توجه به اینکه 
به علت کهولت سن نتوانسته به خوی عزیمت کند، این قصیده را سروده و برای وی فرستاده است )ریاحی 1378، 
192(. لذا ممکن است خود او از نزدیک باغ را ندیده باشد و صرفًا از روی توصیفات دوست خود آنرا توصیف کرده 
باشد. از طرفی این امکان وجود دارد که وی، خوی و باغ را در سال های حکومت نادرشاه رؤیت کرده باشد؛ چرا 
که او به سال 1156 ه.ق در لشگر نادر و از طریق مازندران به آذربایجان عزیمت نموده است. به هر حال چه این 
توصیفات از رؤیت باغ ناشی شده باشد و چه از روی نقل و توصیف مالسمیع مازندرانی، حاوی اطالعاتی در مورد 
ساختار باغ است که می تواند در بازشناسی اثر نیز موثر افتد. آذر در بیت 109 این قصیده9 بانی باغ را احمدخان فرزند 
مرتضی قلی خان معرفی نموده، که این موضوع با سایر نوشته های تاریخی هم خوانی دارد. او در بیت پایانی10 سرودۀ 
خود نیز به حروف ابجد، تاریخ 1191 ه.ق را ذکر کرده که در این نکته که این تاریخ، زمان بنای باغ بوده یا نگارش 
و ارسال این شعر برای احمد خان جای ابهام است. برخی تاریخ ساخت بنا را همین تاریخی که آذر در شعرش آورده 

می دانند )ریاحی 1378، 191(؛ اما هیچ دلیل متقنی برای این موضوع ارائه نشده است. 

تصویر 5: وضعیت موجود باغ،  دیوار باقیماندۀ انتهای باغ، در سمت راست تصویر و ردیف سنگ مقابِل آن در میانۀ تصویر مشخص است.
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پس از احمدخان پسرش حسینقلی خان به امارت خوی منصوب گردید. وی در سال 1213 ه.ق از فتحعلی شاه قاجار 
در همین باغ پذیرایی می کند، که شرح آن در برخی کتب مربوط به دوران قاجار از جمله روضه الصفای ناصری آمده 
است. هنگامی که فتحعلی شاه در تبریز بود حسین خان او را به عنوان مهمان به خوی دعوت کرده و شاه نیز دعوت 
وی را پذیرفته است )آقاسی 1350، 216(. فتحعلی شاه از راه ارومیه در 17 محرم 1213 ه.ق به خوی وارد می شود و 
حسینقلی خان در باغ دلگشا، پذیرایی شایانی از او و همراهانش به عمل می آورد )ریاحی 1378، 170(. این اتفاق یک 
سال پس از به قدرت رسیدن فتحعلی شاه رخ داده است. نویسندۀ روضه الصفای ناصری، در شرح مهمانی یاد شده 
نوشته است: »در این ایام که اردوی حضرت اعلی به جانب خوی مرحله پوی بود، امیر بی نظیر مذکور به قدم ارادت 
پیش آمده، به رکاب بوسی پادشاه واالجاه شرف سعادت یافته، در باغ دلگشای خوی که روضۀ رضوان را از شرمش، 
خوی بر روی سزاست، و مقرِّ نزول شهریار قاجار گردید، خدمات بسیار به ظهور آورد... اگر به توصیف این باغ و 
میزبانی بسطی رود، عنان ادهم خامه در میدان نامه از دست بباید داد« )هدایت 1339، 329(. فتحعلی خان صبا نیز 
که به ملک الشعرای فتحعلی شاه معروف بوده، در باب این میهمانی شعری سروده و از باغ توصیفاتی اندک ارائه داده 
است. حضور پادشاه قاجار در خوی امری غیر قابل تصور نیست چرا که تا اواخر دوران قاجار، شهر به علت اهمیت 

سیاسی بسیار مورد توجه بوده و یکی از چند شهری بوده که در آن ضّراب خانه نیز وجود داشته است )تصویر 6(.

تا آغاز مشروطه، باغ کماکان مورد استفاده بوده و تا سال 1325 ه.ق آنگونه که از نوشته های جهانگردان و سفرا ی 
دول اروپایی برمی آید، زیبایی و شکل خود را علی رغم تغییر در مالکیت حفظ کرده است؛ به طوری که جملگی از منظر 
و خوش آب و هوایی آن سخن گفته اند. یکی از این اروپاییان، آگوست بن تان11 افسر فرانسوی مامور خدمت در ایران 
است، که از خوی عبور کرده، و در آخرین نامه اش به تاریخ 13 رمضان 1222 ه.ق )14 نوامبر 1807 میالدی( که از 
تبریز نوشته، وقوع زلزله ای در تسوج، خوی و سلماس را بیان کرده است )تفضلی 1370، 66(. بن تان در همین اثنی12، 
وضعیت خوی و باغی در آن را این گونه ارائه می دهد. باغ را طوری ساخته اند که دارای بهترین منظره از کوشکی است 
که در یک فرسنگی قرار دارد )بن تان 1354، 111(. با توجه به تصویر هوایی سال 1346 ه.ش یک باغ و کوشک 
کوچک درست در مقابل داغ باغی وجود دارد که به نظر می رسد مقصود بن تان همین کوشک بوده است )تصویر 9(.

بازدیدکنندۀ اروپایی دیگر، اوژن اوبن سفیر فرانسه )1906-1907( بوده که توصیفاتی از وضعیت باغ ارائه داده و 
بنا بر نوشتۀ او به نظر می رسد باغ وضعیت مناسبی داشته است. حیات باغ تا اواسط سده 14 ه.ق ادامه داشته است. 
پس از آن بنای باغ رو به ویرانی گذاشته، هر چند تا 1320 خورشیدی هنوز صف درختان و گل های سرخ آن و 

تصویر 6: سکۀ نقره 10 گرمی، روی سکه: السلطان فتحعلی شاه قاجار، پشت سکه: العزه باهلل ضرب خوی )ریاحی 1378، 171(
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نیمه مخروبه ای از بنای باغ قابل رؤیت بوده است )ریاحی 1378، 194(. پس از آن نیز تا 20 سال اخیر باغ هنوز 
نیمه مخروبه بوده ولی با تصمیم شهردار وقت به پادگان شهر اختصاص داده شده و زمینه جهت تخریب کامل آن 
فراهم آمده است. هم اینک باغ ملک خصوصی محسوب می شود و بعید نیست در چند سال آتی تفکیک شده و به 

فروش برسد. 

5. بازخوانی سيمای اصيل باغ
با توجه به مطالب ذکر شده و براساس اسناد تاریخی که از این باغ سخن گفته اند، و بررسی وضع موجود، می توان 
سیما و شکل اصلی آن در زمان حیات را ترسیم نمود. در این بخش تالش می شود با بررسی منابع ذکر شده، طرح 
کلی باغ، نحوۀ دسترسی به باغ و کوشک آن و همچنین نوع و نحوۀ قرارگیری پوشش گیاهِی آن مشخص شود تا 

در نهایت بتوان شکل باغ را در زمان رونق ترسیم کرد.
5. 1.  بررسی معمارِی باغ در اسناد نوشتاری

اسناد تاریخی مرتبط با داغ باغی به توضیحاتی در مورد شکل و درختان آن پرداخته اند؛ هرچند به صورت مبسوط به 
معرفی تاریخی و کالبدی آن پرداخته نشده است. برخی از این اشارات، اشعاری هستند که شاعران در توصیِف باغ و 
مدِح صاحب آن سروده اند. از این رو حالت اغراق آمیز داشته و همراه با نوعی تملِّق در گفتار هستند، با وجود این در 

میان برخی ابیات اشاراتی به بخش های کالبدی باغ شده است. 
در پاره ای از ابیاِت قصیده ای که در بخش ابتدایی از آذر بیگدلی معرفی شد، به برخی اجزای کالبدی باغ اشاره شده 
است. بیت 89 اشاره به حوض ها و جدول هایی دارد که حضور و حرکت آب درون باغ را میسر کرده و جزء ساختارهای 
اصلی باغ به حساب می آیند.13 در بیت 94 به پوشش گیاهی و ویژگی خزان ناپذیری درختان باغ اشاره شده است؛ با 
وجود این متاسفانه از نوع درختان و نحوۀ کاشِت آنها مطلبی ذکر نشده است.14 بیت 106 نیز اشاره به حمامی دارد 
که احتمااًل در زیر عمارت موجود در باغ قرار داشته است.15 از شعر فتحعلی خان صبا نیز می توان به توصیفات اندکی 

از باغ رسید.16 با بررسی ابیات شعر یاد شده می توان از وجود کاخی درون باغ، با ایوان و تزئینات آگاه شد. 
عالوه بر این دو شاعر، قریب به پانزده جهانگرد و سفیر در فاصلۀ سال های ابتدایی حکومت فتحعلی شاه )1212 
ه.ق( تا آغاز مشروطه )1285 ه.ق( از خوی گذر کرده و تعدادی از آنها به توصیف آن چیزی پرداخته اند که در باغ 
دلگشای خوی رؤیت کرده اند )تفضلی 65،1370(. یکی از این اروپاییان پیر آمده ژوبر17 فرانسوی است که در 5 مه 
1806 مصادف با 1221 ه.ق وارد خوی شده و باغ خوی را توصیف کرده است. توصیفات وی اشارات مفیدی به بناها 
و شکِل کلی باغ دارد. »فردای ورودم به خوی به دیدار حسین خان حاکم این والیت رفتم. این مامور عالی مقام در 
کاله فرنگی ای در وسط باغ، مرا به حضور پذیرفت. از مشاهدۀ چند ردیف درخت که آنها را به صورت متقارن کاشته 
بودند، و حوض های مرمر با فواره های آب، سخت در شگفت شدم. کاله فرنگی کمی از سطح زمین بلندتر و از جلو 
باز بود و از طریق شیشه های رنگین، از بیرون نور می گرفت. اشخاصی که از اطرافیان حاکم به شکار می رفتند، به 

ردیف، در کنار او، در باغ صف بسته بودند« )ژوبر 1347،191(.
شد  اشاره  قباًل  که  گونه  همان  می داند.  وی  به  متعلق  را  باغ  و  نموده  معرفی  خوی  حاکم  را  حسین خان  ژوبر، 
حسین خان پس از احمدخان و از سال 1200 ه.ق به بعد، امیِر خوی بوده است. پس قطعًا اشارات وی مربوط به 
داغ باغی خوی است. وجود یک عمارت در باغ به شکل کاله فرنگی یا کوشک که کمی از سطح زمین بلندتر است 
و در واقع برای ورود به آن نیاز به پله بوده است، ردیف های متقارن از درختان و وجود حوض های مرمر و فواره، 
عناصری هستند که ژوبر در توصیفاتش به آنها اشاره کرده است. تقریبًا در همین سال ها زنوزی ریاضی، در خوی 
ساکن بوده و در کتاِب خود، ریاض الجنه، باغ را شامل چندین طبقه و پر از اشجار چنار رعنا معرفی می کند )ریاضی 

.)405 ،1172
جیمز موریه18 دو بار در سال های 1224 ه.ق )1809 میالدی( و 1229 ه.ق ) 1814 میالدی( به ایران آمده است. او 
در سفر اولش، با عبور از خوی، توصیفاتی از باغ ارائه داده است. »زمین های این شهر سرتاسر پوشیده از گندم زارهای 
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وسیع است. تنها اینجا و آنجا، درختان بلندی که از اطراف باغ ها سر به در آورده اند، منظرۀ گندم زارها را از نظر ما 
پنهان می کرد. ما در سر راه به یکی از این باغ ها، که هم از نظر صفا و زیبایی، و هم به علت داشتن درختان میوۀ 
فراوان و پربار، بسیار معروف بود، وارد شدیم. این باغ در سمت چپ جاده و در فاصلۀ تقریبًا دو میلی از دیوارهای 
شهر واقع است و درختان آن توسط حسین خان، حاکم شهر در دوران آغا محمد خان کاشته شده، اما اکنون متعلق 
به حکومت است. باغ دارای خیابان زیبایی است که در دو سوی آن درخت چنار کاشته اند و این خیابان به خانه ای 
ییالقی منتهی می شود و ساختمان آن بر باالی زمین مرتفعی که از شش مهتابِی مطّبق تشکیل شده، احداث شده 
 است. از طبقات هر مهتابی، آبشار زیبایی که آب آن را از طریق قنات هایی از کوهستان های مجاور آورده اند، سرازیر 
می شود.19 اما ساختمان باغ در زمان بازدید ما رو به ویرانی گذاشته بود« )موریه 1385، 327(. موریه هنگام خروج از 
ایران، خوی را دیده و شرح داده است. طبیعتًا مسیر خروج از ایران، از راه تبریز، تسوج، سلماس و خوی بوده است. 
وی باغ مذکور را هنگام ورود به خوی در سمت چپ جاده بیان کرده و فاصلۀ آنرا نیز تقریبًا 2 میل از شهر مشخص 
کرده است. از طرفی تاریخ سفر اول وی 1224 ه.ق هم زمان با امارت حسینقلی خان بوده است. لذا می توان گفت که 
موقعیت و ویژگی های باغ مذکور همان خصوصیات داغ باغی است. موریه در این توصیفات، به خیابان درون باغ که 
در دو طرف آن چنار کاشته شده و در نهایت به یک کوشک منتهی می شود اشاره دارد. وی باغ را مطبق و در 6 تخت 
معرفی می کند. او مسیِر حرکت آب را نیز به صورت آبشارهایی وصف می کند که روی تخت های یاد شده قرار دارند. 
اوژن اوبن سفیر فرانسه در ایران نیز باِغ خوی را این گونه توصیف می کند: »باغ داغ باغی او20 بر سر راه سلماس، 
زیباترین باغ سرتاسر این منطقه به شمار می رود. در این باغ آب ها به صورت آبشار از باالی سنگ ها، سرازیر می شود 
و در وسِط دو ردیف درختان باشکوه، خانه اش که زیباترین خانۀ شهر است، قرار دارد« )اوبن 1391، 98(. توصیف 
اوبن مربوط به همان باغی است که تهرنگ آن در مسیر جادۀ میان خوی و سلماس واقع شده است. قطعًا آبشاری 
بودن حرکت آب درون باغ از اختالف ارتفاع سطوح ناشی می شده که یا کل باغ به صورت مطبق بوده یا اینکه در 

مسیر حرکت آب، با استفاده از سنگ نوعی حرکت آبشار مانند ایجاد کرده بودند. 
محمدامین ریاحی در کتاب تاریخ خوی، به وصف باغ پرداخته است. وی که تا سال 1321 خورشیدی در خوی 
اقامت داشته، در توصیفات خود اظهار می دارد که در دوران سکونت در خوی هنوز ته مانده هایی از باغ باقی بوده است. 
او ضمن توصیف باغ می نویسد: »باغ دلگشا در خارج شهر و جنوب آن، در دامنۀ کوه قالبی و در 4 طبقه تراشیده 
شده بود، و در انتهای هر طبقه دیواری به ارتفاع 2 یا 3 متر از پایین تا باال با سنگ های تراشیده برآورده بودند، و از 
هر طبقه با دو پلکان سنگی 9 پله ای در چپ و راست خیابان رفت و آمد می شد. در باالترین قسمت باغ، عمارت مجلل 
دو طبقه ای بود که زیر آن حمام وسیعی با سنگ های مرمر، و جلوی عمارت استخر بزرگی ساخته شده بود. آبی که 
از چشمه های کوهستان پشت باغ از راه تنبوشه های زیرزمینی می آمد، از فوارۀ وسط باغ باال می زد و از جویباری در 
وسط خیابان بزرگ شرقی-غربی، به صورت آبشارهایی از طبقه ای به طبقه ای سرازیر می شد« )ریاحی 1378، 194(. 
مساحت باغ 18 هکتار و دقیقًا برابر 176000 ذرع بوده است )ریاحی 1378،195(؛ که این مقدار اندکی بیش از 18 
هکتار است. به نظر می رسد باغ در آن دوران دقیقًا همین اندازه بوده باشد چرا که با ذرع 104 سانتی متری، و کلمۀ 
دقیقًا که ایشان استفاده کرده و اینکه دو اندازه را بالفاصله آورده اند، مساحت باغ همان 18/40 هکتار بوده است. هم 

اکنون نیز محدودۀ باغ دارای همین ابعاد و مساحت است. 
5. 2. بررسی تصاویر موجود از باغ

در آرشیو خانوادگی ریاحی دو تصویر از داغ باغی وجود دارد که در کتاب تاریخ خوی نوشتۀ محمد امین ریاحی چاپ 
شده اند. تصویر اول از طبقۀ سوم و از مسیر دسترسی به بنای انتهای باغ گرفته شده و در آن ردیف چنارهای کهنسال 
در دو طرف مسیر به خوبی مشخص است. دو ردیف پلۀ 9 تایی در هر طبقه قابل رؤیت است. ارتفاع هر یک از این 
پله ها 20 تا 25 سانتی متر است. طبقات باغ با استفاده از دیوارهای سنگی مرتب ساخته شده اند. در وسط این دیواره ها 

جوی سنگی ای قرار دارد که آب را از طبقۀ دربردارندۀ عمارت به سمت طبقات پایین منتقل می کند. )تصویر 7(
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در تصویر دیگری که از تخت فوقانِی دربردارندۀ عمارت باغ گرفته شده تنها بنا و حوضی در مقابل آن قابل رؤیت 
است. یک کوشک زیبا با ایوان ها و بازشوهای متعدد که از سطح مهتابی به اندازۀ دو پله باالتر است. بنا دارای دو طبقه 
و سقف شیروانی و سنتوری است. تزئینات آجری به صورت گل انداز بر روی آن کار شده است. عرض حوض سنگی 
تقریبًا با عرض بنا یکسان است. در سمت چپ تصویر درخت چناری مشهود است که مشخص می کند طبق گفتۀ 
اوبن ردیف درختان چنار تا اطراف عمارت ادامه یافته اند. )تصویر 8( آنگونه که از تصویر مشخص است، کِف این تخت 

از باغ دارای پوشش سنگی بوده و مسیر آبروی کنار حوض و ازارۀ سنگِی سیاه عمارت باغ نیز کاماًل مشهود است.

تصویر 7: مسیر دسترسی درختکاری شده به عمارت باغ )ریاحی 1378، 192(

تصویر 8: کوشک درون باغ و حوض مقابل آن )ریاحی 1378، 193(
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تنها سند ترسیمی موجود از داغ باغی، نقشۀ حومۀ شهر خوی است که در سال 1247 ه.ق )12 نوامبر 1828 میالدی( 
توسط کولوکف و یائی شنیکف با تخمین و به هنگام سیر و گشت نقشه برداری و ترسیم شده است )مهریار و دیگران 
1378، 74-75(. جایگاه باغ در این ترسیم دقیقًا با مکان فعلی آن هماهنگ است. ابعاد و تناسبات باغ نیز کمابیش 
همچون وضعیت فعلی آن است. تعداد تخت های موجود در باغ، 4 عدد بوده و ردیف درختان در ابتدای هر کدام از 

تخت ها مشهود است.

به صورت  باغ  نقشۀ  آن  در  و  است  به سال 1346 خورشیدی  مربوط  نظر  مورد  منطقۀ  هوایی  قدیمی ترین عکس 
دست نخورده تری نسبت به وضعیِت موجود مشخص است. در این تصویر، باغ به صورت 6 تخت دیده می شود که با 
توصیف ژوبر هم خوانی دارد. کوشِک باغ و حوض مقابل آن و همچنین ردیف درختان چنار، در طول مسیر دسترسی 

به بنای باغ قابل مشاهده اند. )تصویر 7(

تصویر 9: نقشۀ سال 1828 میالدی ترسیم شده توسط کولوکف 
و یائی شنیکف، 

شهر خوی با حصار در باالی نقشه و داغ باغی در سمت چپ جاده 
و پایین نقشه قابل مشاهده است. )مهریار و دیگران 1378، 73(

شده  ترسیم  میالدی   1828 سال  در  داغ باغی  نقشۀ   :10 تصویر 
توسط کولوکف و یائی شنیکف )مهریار و دیگران 1378، 73(
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تصویر 12: کروکی ترسیم شده از نقشه ها و عکس های هوایی، از راست به چپ به سال های 1247 ه.ق )1207 خورشیدی(، 1346، 1392 خورشیدی

تصویر 11: عکس هوایی منطقۀ باغ، 1346 خورشیدی )سازمان نقشه برداری کشور (
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5. 3.  ورودی و دسترسی های باغ
در مورد ورودی باغ هیچ مطلبی عنوان نشده، اما از تهرنگ حصار موجود و الگوهای رایج در باغ های سایر نقاط 
ایران، می توان حدس زد که دقیقًا در بخش ورودی فعلی، ورودی قدیمی بنای باغ قرار داشته است. به ویژه اینکه 
در امتداد مسیر اصلی داخل باغ، خیابانی در خارج آن قابل مشاهده است که باغ را به جادۀ سلماس- خوی متصل 
می کند. بنای کوچکی در تصویر هوایی سال 1346 خورشیدی)تصویر 10( و بر جای احتمالی سردر یا ورودی باغ 
قابل مشاهده است که مقداری از آن تخریب شده است. با توجه به باقیماندۀ دیواره های حصار باغ می توان ورودی 
را در همان جهت شمال شرقی و در ابتدای مسیر خاکی موجود جانمایی کرد. با توجه به اهمیت باغ و جایگاه مالکان 
آن، به احتمال فراوان در باغ مورد نظر نیز سر در ورودی وجود داشته است. مسیر دسترسی از ورودی آغاز و پس از 
طی طول باغ به عمارت موجود در باغ ختم می شده است. این مسیر دسترسی از دو پیاده رو باریک به عرض 1/75 
متر تشکیل می شده که در هر کدام از تخت ها با 9 پله 20 تا 25 سانتی متری، دسترسی به تخِت باالتر و در نهایت 
عمارت باغ را ممکن می ساخته است. فضای میان این دو مسیر، به عرض تقریبی 9 متر نیز جزو فضای سبز باغ 
محسوب می شده است. در میان این فضا نیز جوی سنگی آب به عرض تقریبی 1/5 متر قرار داشته که با توجه به 

اختالف ارتفاع میان طبقات، آبشارهایی نیز بر سر راه خود داشته است.

5. 4. بررسی پوشش گياهی باغ
نظر به اشارات مشابه، حضور دو ردیف درخت چنار پر شاخ و برگ در دو طرف خیابان اصلی باغ انکارناپذیر است. موریه 
در سفرنامۀ خود به ذکر مذهبی»یا علی« اشاره می کند که از نظر او احتمااًل به نشانۀ زهد و تقوی و توسط مومنانی بر 
روی تنۀ درختان چنار حک شده که از این بهشت کوچک دیدن کرده اند )موریه  1813،69 (. این توصیفات مربوط 
به زمانی است که درختان رشد کافی نداشته اند. درختان یاد شده تا محل قراگیری بنا ادامه داشته و در تخِت انتهایی 
باغ، پیراموِن عمارت را دربر گرفته بودند. )تصویر 7و12( در جای دیگری جیمز موریه می نویسد: »هوای خوی به 

تصویر 13: بازنمایی داغ  باغی، مسیر دسترسی به تخت های باغ
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این شهر غرق گل بودند«  تبریز خیلی گرم تر است. گل های سرخ تمامًا در  از  علت موقعیت جغرافیایی خاصش، 
)موریه 1813، 72(. اوژن فالندن از اعضای هیات کنت دوسرسی و نقاشی ماهر که در 8 ذیقعده 1255 ه.ق )14 
ژانویه 1840 میالدی( وارد خوی شده است، در توصیف شامی که برایشان تدارک دیده شده بود به قدح های شربت 
لیمو و گل سرخ اشاره می کند که در وسط سفره گذاشته بودند )فالندن 1356، 65(. ریاحی در شرح درختان باغ، 
خاطر نشان می کند که اطراف این درختان را گل های سرخ پوشانده و بدین ترتیب فضایی زیبا در امتداد مسیر ایجاد 
شده است )ریاحی 1378، 194(. گل سرخ از گل هایی است که امروزه نیز در این شهر کاشته می شود، و با استناد به 
نقل قول های ارائه شده و تصویر تخت های باغ می توان گفت که در اطراف درختان چنار و احتمااًل در هر جا که نیاز 

به ایجاد فضای زیبا بوده، این گل را می کاشته اند.
بقیۀ  نزدیک است.  به درخت چنار  قابل تشخیص اند که شکل آن ها  بِر تخت ها  در  در تصاویر هوایی، درختانی 
قسمت های باغ درختان میوه و علف بوده است. این قسمت از شهر به صورت خودرو مملو از چمن است. اکنون 
نیز این شرایط در این منطقه از شهر باقی  است. درختان میوۀ فعلی سیب و زردآلو هستند، اما در اسناد تاریخی 
به میوه های دیگری نیز اشاره شده است. از آن جمله انگور و آمرود خوی که به شیرینی و بزرگی و آب داری شهره 
جای جای  را  باغ  زمین  و  میوه،  درختان  انواع  را  خیابان  و چپ  راست  دو طرف   .)85  ،1389 )مستوفی  بوده است 
علف های زیبا پوشانده بود )موریه 1385، 327(. نخستین اروپایی که از خوی عبور کرده21 قسمت اعظم زمین های 
خوی را باغ های میوه دانسته که در آن ها میوه های فراوان در انواع مختلف، خصوصًا هلو و انگورهای بسیار عالی به 

بار می آمده است )تفضلی 1370، 56(.
امروزه در باغ های شهر توت و مو به ندرت کاشته می شود. ولی زردآلو کماکان یافت می شود. به نظر می رسد در 
دهه های اخیر الگوهای کاشت درختان در این شهر دست خوش تغییر شده است. به هر حال در اطراف درختان چنار 
باغ می  توان مجموعۀ منظمی از درختان زردآلو، هلو، توت و مو را در نظر گرفت و لذا باغ در کل مجموعه ای از 
درختان مثمر و غیرمثمر بوده است. هم اکنون در تخت های باقی ماندۀ باغ می توان تعدادی درخت منظم زردآلو و سیب 

مشاهده کرد که البته قدیمی نیستند. 
5. 5. بناهای موجود در باغ

باغ وجود داشته که در همان زمان  انتهای  تنها یک کوشک دو طبقه در  بر سردر ورودی  به نظر می رسد عالوه 
با نهضت مشروطه  نیز حمامی موجود بوده است. در تصویری که مقارن  احمدخان ساخته شده و در زیرزمین آن 
است، عمارت باغ به وضوح نمایان است )تصویر 8(. عمارت یادشده با ارتفاع تقریبی 10 متر به اندازۀ دو پله از سطح 
تخِت نهایی باغ باالتر بوده و معماری آن همچون کوشک های دورۀ قاجار است. ساخت آن با خشت های 20×20×5 
سانتی متر صورت گرفته که نمونه های این خشت در دیوار باقیمانده از عمارت قابل مشاهده اند. ورود به بنا با دو 
ورودی صورت می گرفته که در تبعیت از الگوی مسیر درون باغ بوده است. این موضوع که هماهنگی چشمگیر میان 
عمارت و خیابان باغ را نشان می دهد، می بایست به عنوان ویژگی و خصوصیت منحصر به فرد باغ یاد شده دانسته 
شود. پنجره های ارسی سه دری، تزئینات چوبی و شیشه های رنگی در آن مشهودند. از هر دو نوع قوس تیزه دار و 
مازه دار در این بنا استفاده شده است. در واقع تاثیر ورود تدریجی معماری غربی در قوس ها مشهود است. فرم کوشک 
با بناهای تاریخی اوایل دورۀ قاجار هم خوانی دارد، اما سنتوری موجود بر پیشانِی اصلِی بنا از عناصر معماری ای است 
که در دهه های میانی دوران قاجار و آغاز حکمرانی ناصرالدین شاه وارد معماری ایران شده )قبادیان 1385، 238( 
و لذا به نظر می رسد بنای کوشِک باغ در دوره های مختلف مورد تعمیر قرار گرفته و همچنین الحاق ساختارهای 
جدیدی همچون سنتوری در آن صورت پذیرفته است. در تصویر هوایی سال 1346 خورشیدی بنا و حوض مقابل 
آن مشخص است.)تصویر 11( آنچه که اکنون از دیواره ها باقی مانده )تصویر 3(، دیواِر انتهایِی باغ است و قطعه 
سنگ های روبروی آن، مربوط به سنگ های ازارۀ خود کوشک می باشد. این سنگ ها هم راستا با دیوار باقیمانده و 
درست در یک کد ارتفاعی با آن قرار دارند، پس فرض اینکه طبق گفتۀ ریاحی، مربوط به حوضی در زیرزمین کوشک 
باشند، غیرمحتمل است. جانمایی بنا و حصار باغ در تصویر سال 1346 خورشیدی نیز مصدق این اّدعاست. در عین 
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 حال، این که سنگ های یادشده )تصویر 4( بخشی از حوض مقابل عمارت باشند نیز با توجه به شکل ناصاف سنگ ها 
که معمواًل برای ازاره کاربرد دارند بعید به نظر می سد. حوض دوم که مقابل عمارت باغ قرار داشته کاماًل تخریب 
شده و اثری از آن وجود ندارد. هرچند با استفاده از تصویر های موجود می توان موقعیت آن را در نقشۀ باغ مشخص 

کرد. با توجه به توصیفات و تصاویر موجود می توان نمای عمارت باغ را این چنین ارائه کرد.

5. 6. وضعيت تامين و گردش آب
در اسناد تاریخی شرح قابل توجهی از نحوۀ آب رسانی درون باغ ارائه نشده است؛ هرچند جیمز موریه به اینکه آِب باغ 
از قنات تامین می شده، اشاره کرده است. در عین حال، امروزه و در تصاویر هوایی رّدی از آن قابل مشاهده نیست. 
متاسفانه بررسی میدانی کوه های اطراف به علت قرارگیری در محدودۀ نظامی، به هیچ عنوان میسر نیست. اما باالی 
باغ و خارج از محدودۀ حصار آن هنوز چشمه ای پرآب در جریان است. این منطقه پر از چشمه های طبیعی است. به 
نظر می رسد، آب چشمه همان گونه که ریاحی عنوان کرده است، از طریق تنبوشه های سفالی و از طریق فواره وارد 
فضای حوض مقابل عمارت باغ می شده و از آنجا سرازیر شده و از طریق جوی سنگی که دربردارندۀ آبشارهایی در 
فاصلۀ میان تخت ها بوده است به سمت ورودی باغ حرکت می کرده است. از همین آب در حمام موجود در کوشک 

نیز استفاده می شده که متاسفانه به علت تخریب های گسترده شکل و محل آن مشخص نیست. 

تصویر 14: نمای بازسازی شدۀ کوشک باغ

تصویر 15: بازنمایی داغ باغی، حوض مقابل کوشک و مسیر جوی آب
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5. 7. فرم و شكل كلی باغ
با توجه به مطالب ارائه شده و بررسی تصاویر هوایی، بنای باغ دارای 6 تخت بوده است. مقایسۀ نقشه های بدست 
آمده از عکس های هوایی سال 1346 خورشیدی، عکس هوایی امروزی و نقشۀ سال 1247 ه.ق )1827 میالدی( 
مشخص می کند که موقعیت قرارگیری تخت های درون باغ، متاثر از وضعیت توپوگرافی منطقه بوده است. باغ در 
دامنۀ کوه قرار گرفته و در جهت استفادۀ بهینه از موقعیت طبیعی، همگام با افزایش شیِب کوه، طبقات یا تخت هایی 

برای باغ ساخته شده است. 

بخش ابتدایی باغ که محل تالقی کوه و دشت بوده به صورت مالیم تر ارتفاع گرفته و لذا دو طبقۀ پست تر باغ را 
در این قسمت و با ارتفاع کمتر نسبت به سایر طبقات ساخته اند. علت عدم ترسیِم این دو تخت در نقشۀ 1247 ه.ق 
)1827 میالدی( نیز باید همین موضوع باشد. الزم به ذکر است که در راهنمای نقشۀ یاد شده قید شده است که با 
»تخمین نظری در هنگام سیر و سیاحت« تهیه شده است )مهریار و دیگران 1378، 75(. دو تخت یاد شده دارای 
ارتفاع کم و طول بیشتر نسبت به سایر تخت ها بوده اند؛ لذا به مرور زمان، فرسایش و تخریب موجب شده تا از آن ها 
جز شیب مالیم اثری باقی نماند، به نحوی که با قسمت ورودی باغ نیز هم تراز شده اند. از همین روست که جیمز 
موریه در سال 1224 ه.ق )1809 میالدی( باغ را در 6 طبقه توصیف نموده، حال آنکه ریاحی حدود 130 سال بعد، 
باغ را در 4 طبقه توصیف می کند. هم اکنون نیز هنگام ورود به باغ، 4 تخت قابل شناسایی است و تنها در تصاویر 
هوایی می توان ردی از دو تخت دیگر یافت. چهار تخت انتهایی به علت نزدیک تر بودن به کوه و افزایش شیب، 
دارای ارتفاع بیشتر و طول کمترند. طوِل تخت ها یکسان نبوده و به مرور از آن کاسته شده است. تخت انتهایی باغ با 
توجه به عکس های هوایی، مختص عمارت کوشک و حوض مقابل آن بوده است. عرض این تخت نسبت به دیگر 

تخت ها کمتر بوده و فضاهای دو طرف آن مربوط به تخت پنجم بوده است.

تصویر 16: جایگاه قرارگیری داغ باغی در دامنۀ کوه قاّلبی
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تصویر 17: بازنمایی داغ باغی، تخت ها، کوشک و تپۀ قالبی

حصاری پیرامون باغ را در بر می گرفته است. یک حصار مجزای مربع  با یک برِج کوچک در گوشۀ راست، در تصاویر 
هوایی مشخص است. هم اکنون نیز این حصار و برج وجود دارد که خانه ای توسط مالک فعلی در آن ساخته شده 
است. در تصویر 1247 قمری، در این بخش باغ، تهرنگی از یک ساختار معماری وجود دارد، که ممکن است مربوط 
به خانۀ نگهبان باغ و یا تاسیسات مربوط به آبرسانی بوده باشد. در تصویر هوایی 1346 خورشیدی نیز حصار با 
کیفیتی که امروزه داراست، قابل شناسایی است. در مورد کرت بندی های احتمالی باغ اسناد دقیقی در دست نیست، 
تغییر مداوم در مالکیت باغ و استفاده از بخش های ابتدایی آن جهت کاشت درختان میوۀ جدیدتر، و حتی کاشت 
علوفه برای حیوانات، کرت بندی ها را از میان برده است. کرت بندی ای که در تصویر هوایی سال 1346 خورشیدی 

مشهود است نیز ممکن است مربوط به مداخالت مالکان بعدی باغ  باشد. 

جمع بندی
داغ باغی، باغی تاریخی است که در دورۀ زندیه و توسط امیر احمد خان دنبلی ساخته شده است. استقبال و پذیرایی 
از پادشاهان و جهانگردان در دوره های مختلف دلیل اهمیت این باغ بوده  و لذا همه فضاها و نظام های استفاده  شده 
در آن دارای اصول طراحی شده و مشخصًا فضایی تجملی برای نمایش قدرت حکمران محلی بوده  است. باغ دارای 
طرحی مطّبق بوده است. 6 تخت با دیوارۀ سنگی، فضای داخلی باغ را تشکیل می داده که در ابتدای این طبقات 
ردیفی از درختان چنار کاشته شده بود. در طبقۀ انتهایی یک کوشک و حوضی سنگی در برابر آن قرار داشت. یک 
مسیر دسترسی از ورودی تا عمارت، موجود بوده که از بخش میانی آن، جوی آب سنگی، آب را از عمارت تا ورودی 
باغ منتقل می کرده است. دو ردیف درخت چنار در حاشیۀ مسیر دسترسی به کوشک قرار داشتند، و فضای پشت آن ها 
مربوط به باغچه ها و کرت بندی های باغ بوده است. دو ردیف پله در دو طرف این مسیر امکان دسترسی به طبقات 
باالتر را فراهم می کرد. داغ باغی همچون سایر باغ های تاریخی ایران، دارای اجزای مشخص بوده و در تناسب با 
موقعیت جغرافیایی قرارگیری آن، تالش گردیده تا این اجزاء، ساختاری یکپارچه ایجاد نموده و امکان استفاده آسان 

از فضای باغ را فراهم نماید. 
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تصویر 18: بازنمایی داغ باغی، شکل کلی باغ

پی نوشت
1. خوی دومین شهر استان آذربایجان غربی از لحاظ مساحت و جمعیت است. این شهر در قسمت شمالی استان و در راستای 
شمالی- جنوبی بین دو شهر ماکو و سلماس قرار دارد. به لحاظ کشاورزی و تولید خشک بار یکی از قطب های کشور بوده و 
هم اکنون نیز به داشتن مزارع آفتابگردان مشهور است. خوی تا اواسط دورۀ قاجار تومان بوده است. تومان در تقسیمات کشوری 
همچون مرکز ایالت کنونی بوده و تومان خوی چهار شهر خوی، سلماس، ارومیه و اشنویه را شامل می شده است. برای اطالع 

بیشتر ر.ک: تاریخ خوی، مهدی آقاسی، صفحه ی 197.
2. Pascal Coste

3. مهوش عالمی مقاله را به زبان ایتالیایی تحریر نموده ، و تاکنون به زبان فارسی ترجمه نشده است. ایشان این مطلب را 
طی مطالعات خود در رابطه با »سنت های باغ سازی در خاورمیانه« انجام داده اند. مبنای پژوهش ایشان نیز ترسیمات دستی 
www. :ُکست و مطالبی است که یک تاجر ونیزی در دوران صفوی از این باغ بیان کرده است. برای اطالع بیشتر ر.ک

 middleeastgarden.com
4. برای مطالعه متن کامل این پژوهش ن.ک: جیحانی، حمیدرضا،و سمیرا منصوری. 1391. بازیابی ساختار فضایی و شکل باغ 

فردوس شمیران. مرمت آثار و بافت های تاریخی و فرهنگی. ش.3. صفحات 94-79.
5. ن.ک: خوئی، حمیدرضا، و محمدرضا گراوندپور. 1389. شرح معماری باغ تخت شیراز. صفه. ش. 51. صفحات 5-22 . هم 
چنین ن.ک: زندیه، مهدی،و ندا عرب سلغار. 1391. نظام الگویی باغ تخت شیراز با تکیه بر بازآفرینی تصویر باغ. باغ نظر. 

ش.23. صفحات 30-11.
6. حاجی میرزا حسن زنوزی ریاضی متخلص به فانی و صاحب کتاب معروف ریاض الجنه بوده و در سال های پس از 1200 
ه.ق در زمان حسینقلی خان پسر احمد خان در خوی ساکن بوده است. وی شرح مفیدی راجع به وضع اجتماعی و سیاسی خوی 
در زمان حیات خویش که  قسمت عمدۀ آنرا در این شهر گذرانیده در تالیف خود ضبط نموده است. برای اطالع بیشتر ر.ک: 

تاریخ خوی، مهدی آقاسی، صفحه ی 201.
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7. Eugene Aubin

8. لطفعلی بیگ ابن آقا خان بیگدلی شاملو متخلص به آذر شاعر و ادیب قرن 12. برای اطالع بیشتر ر.ک: فرهنگ فارسی معین، 
جلد پنجم، صفحه ی 13.

9. مهین ساللۀ مجد و جالل احمدخان/ ثمین در صدف مرتضی قلی خانی
10. ابیات پایانی قصیده مذکور بیشتر مدح و تعریف بانی باغ بوده و از آنها جهت دست یابی به سال ساخت باغ نمی توان نکته ای 

استحصال کرد:
                             به کار حکـم نیفـتاده مشکلـی او را     جز اینکه حق گـذراند بر او به آسـانی
                             نـه عفـو او نگـرد در خیـانت خـائن     نه عـدل او گـذرد از جـنـایت جـانی
                             به باغ چون نگرد حفظ او به ناطوری    به راغ چون گذرد پـاس او به چوپانی
                             به فرق صعوه کند چنگ باز، شانه کشی     به کـام بره کـند نـاب شـیر پـستانی
                             بـپـاس رایـت اسـالم از سـالمت او    خـدا کـند نـکند رخـنه در مسـلمانی 
                             غرض نگـارش تاریـخ را نوشـت آذر    زیـد بـکام دریـن بوسـتانسـرا بـانـی 

11. August Bontemp

12. در این زمان شهر در اختیار عباس میرزا بوده است. جعفر قلی خان حاکم خوی در سال 1214 هجری قمری ]1779 میالدی[ 
توسط عباس میرزا که در آن زمان دوازده ساله بود شکست خورد و پس از آن دیگر به خوی توجه چندانی نشد. از همین 
روست که در نقشۀ سال 1247 ه.ق )12 نوامبر 1828 میالدی( ترسیم شده توسط کولوکف و یائی شنیکف از این باغ به عنوان 
عمارت عباس میرزا یاد شده است. برای اطالع بیشتر ر.ک: اسناد تصویری شهرهای ایران، صفحه  ی 74 و سفرنامه ی بن تان، 

صفحه ی 111.
13. در آن حیاض و جداول که باشدش همه سنگ / بلور و مرمر و یشب و زبرجد کانی

14. هر آن نهال که پوشیده رخت نوروزی / نداده ز آذر و دی نیز تن به عریانی
15. حمام و طوطی آن قصر از خوش آوازی / تذرو و بلبل آن باغ از خوش الحانی

16. وی در شرح این میهمانی شعری 23 بیتی سروده که چند بیت از آن بدین گونه است:
                             چـو فـردوس بودش یکـی تـازه باغ    کــز آن در دل بــاغ فـــردوس داغ
                             یـکـی کــاخ بـودش ســزاوار شـاه    سـر کـنـگـره ش بـرگـذشتـه ز مـاه
                             چـو بتـخـانـۀ گــنـگ زیـبـانـگـار    نــگــارش بــه ایـوان در شــاهـوار
                             فــروهـشـته بر آن ز زریــن پــرن    فــروزنــده چــون قبـلـۀ اهــرمـن

برای اطالع بیشتر ر.ک: تاریخ کاشان، صفحه   ی 361.
17. Pierre  Amedee Jaubert

18. James Morier

19. واژه  های مهتابی  برگردان فارسی واژۀ "terrace" و قنات نیز به صورت "kanauts" عینًا در متن انگلیسی آورده شده است. 
توصیفات ارائه شده در متن اصلی بدین صورت می باشد:

[It consists of a fine alley of chenar trees, which leads up to a pleasure-house, now falling into de-

cay, built on the elevation of six terraces, from each of which falls a beautiful cascade, conducted by 

Kanauts from the neighboring mountains.]

برای مطالعه ی تمام متن اصلی ر.ک: 
A journey through Persia, Armenia and Asia minor, to Constantinople, page 291-299

20. اوژن اوبن پس از توضیحاتی در مورد حاج حیدرخان امیر تومان، به عنوان بزرگ ترین حاکم محلی وقت، به توصیف باغ 
پرداخته و لذا مالکیت آن را به وی نسبت داده است. لذا منظور نویسنده از ضمیِر"او" در متن، حاج حیدرخان نائب الحکومه بوده 
که در مواقع عدم حضور حاکم در شهر، وظایف وی را انجام می داده است. مترجم متن اصلی در پاورقی اشاره دارد که داغ باغی 
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یا باغ دلگشا، یکی از آثار بسیار زیبای امیر احمد خان دنبلی است که بعدها به تملک دیگران درآمده است. برای اطالع بیشتر 
ر.ک: ایران امروز، صفحه ی 97.

21. وی در دهۀ اول سلطنت فتحعلی شاه و به عنوان نخستین اروپایی از خوی عبور کرده است. ظاهراً ایتالیایی گمنامی است 
که سفرنامه اش، در قسمت آخر ترجمه فرانسۀ کتاب"سفری از هند تا شیراز" اثر اسکات وارینگ، در پاریس به چاپ رسیده است. 

برای اطالع بیشتر ر.ک: مقالۀ خوی و اروپاییان، علی اصغر سعیدی، صفحه ی 43 از کتاب یکی قطره باران.
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