
از زمان آغاز كار جهت برگزارى همايش و نمايشگاه «باغ ايرانى: حكمت كهن، منظر جديد»، 9 سال مى گذرد. من كمى بيش 
از 10 سال است كه روى مقولة «باغ ايرانى» كار مى كنم و ده سال در طول يك عمر، زمان كوتاهى است. استادان بزرگ 
باغ  شناسى ايرانى بيش از 30 سال است كه روى اين موضوع مطالعه نموده اند، استادانى چون رضا (منوچهر) مقتدر كه كتاب 
«باغ ايرانى» را به انگليسى منتشر نمود و همزمان با همايش به فارسى ترجمه شد و به چاپ رسيد، يعقوب دانشدوست كه 
بزودى كتاب «پيدايش باغ ايرانى» را منتشر مى نمايد، يا مهوش عالمى كه اخيراً در موسسة دامبرتن اوكس وابسته به دانشگاه 
هاروارد طى يكسال، تحقيقات خود را روى باغ هاى صفوى كامل تر نموده است. در اينجا دوست دارم تالشى كوچك جهت رفع 
چند ابهام راجع به باغ ايرانى بنمايم و سپس به كهن – الگوى باغ ايرانى بعنوان الگوواره اى زنده و پويا و قابل استفاده در حيطة 

طراحى منظر معاصرمان بپردازم.
همانطور كه مهوش عالمى در «نخستين همايش بين المللى باغ ايرانى» در سخنرانى خود بيان نمود و نيز ايو پورتر در مقاله  اى 
كه همان  زمان در كاتالوگ «فرش هاى باغى» نوشت، باغ ايرانى به صورت عينى« چهار باغ» نيست، بلكه عبارتى نمادين بر 
حسب صور و اركان است. در واقعيت باغ ايرانى يك محور طولى اصلى دارد و محورهاى عرضى، همه فرعى هستند. در ميان 
اين محورهاى عرضى، هيچ كدام اصلى تر نيست و بر ديگرى رجحان نداردكه بتوان گفت با محور اصلى صليب ايجاد مى كند، 

بنابر اين نمى توان چهار باغى را به عنوان يك پديدة فيزيكى معرفى نمود.                                      

اگر به پالن اكثر باغ هايمان دقت كنيم ( تصوير1) فقط در مورد باغ هشت بهشت مى توان دو محور اصلى عمود بر هم را مشاهده 
كرد. حتى در باغ فين هم نمى توان «چهارباغى» را عيناً ديد زيرا 2 محور طولى موازى بهم وجود دارد كه تقريباً هر دو يك عرض 
دارند . بنابر اين مى بينيم كه تنها چهار كرت بزرگ، يا 16 يا 32 كرت نداريم. به گفته اى  « چهار باغ» به چهار گوشة جهان يا 
به تقسيم جهان به چهار قطعه ، يا نماد دو رود كه همديگر را قطع مى نمايند و چهار كرت ايجاد مى كنند ما را ارجاع مى دهد 

اما اين تنها يك تمثيل است و بس.       
 آنچه كه به وضوح لمس مى كنيم اين است كه يك محور اصلى طول شيب طبيعى باغ را طى مى كند، كه همان مسير اصلى 

آب است و محور هاى عرضى متعددى آن را قطع مى نمايند.
سر آغاز اين اشتباه كه پنج دهه است بر همة مقاالت و كتاب هاى باغ ايرانى سايه انداخته است را بايد در پيش فرض ديويد 
استروناخ جستجو كرد. پس از حفارى هاى مانده هاى باغ پاسارگاد، استروناخ در نقشة دو كرت باغ ، 2 شكل صليبى ترسيم 
نمود و آنها را «چهارباغ» معرفى كرد، در صورتيكه   عكس هاى هوائى پاسارگاد يك مسير جوى و حوض را نشان مى دهند 

( تصوير 2).

نو رسته هاى باغ ايرانى
فريار جواهريان

تصوير 1:  برگرفته از كتاب چالز مور « بوطيقاى باغ»

نقشة اولية استروناخ (تصوير 3) پس از اتمام حفارى، هنوز هيچ نشانى از باغ چهار 
– بخشى ندارد. در صورتيكه در نقشة بعدى او (تصوير 4) ، 2 باغ مستطيل شكل به 

چهار قطعه تقسيم شده است.

 google map  تصوير 2- برگرفته

تصوير4-  نقشه بعدى ديويد استروناخ

تصوير3-  نقشه اوليه

از سوى ديگر بايد به تفسيرهاى تصويرى از كتاب «ارشاد الزراعه» رجوع شود. اين 
العمل  دستور  مانند  واقع  در  شد  نوشته  تيمورى  دورة  در  هروى  توسط  كه  كتاب 
پخت  مورد  در  دستوراتى  حتى  و  آن  كاشت  جزئيات  تمامى  با  ايرانى  باغ  ساخت 
مرباهاى متفاوت ارائه مى دهد و به جزئيات كشاورزى  مى پردازد. سه باغ شناس 
توصيفات نوشتارى اين كتاب را به صورت نقشة باغ ايرانى ترسيم نمودند: مهوش 

عالمى، ماريا سوبتلنى و مينوش ياورى.
از ميان اين سه تن فقط برداشت مينوش ياورى اين بو ده است كه باغ ايرانى ، باغ 
فرض  تك-محور  را  آن  و سابتلنى  عالمى  برداشت  حاليكه  در  است،  قسمتى  چهار 

نموده اند.
تصوير 5- سه خوانش «باغ ايرانى» از كتاب ارشادالزراعه

ترسيم ماريا سوبتلنى

ترسيم مهوش عالمى                                    

 ترسيم مينوش ياورى
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كامًال طبيعى است كه ميل به عينيت يابى « چهارباغ» در همة باغ شناسان وجود 
داشته است و استروناخ، مقتدر و ياورى هم از اين قافله مستثناء نبوده اند. اين اركان 
كه در اوستا و سپس در قرآن به صورتى شاعرانه تفسير شده است، فقط يك پديدة 
ذهنى است، گاه حتى فقط يك نام است مثًال خيابان «چهارباغ» در اصفهان كه علناً 
هيچ باغ چهار- قسمتى را تداعى نمى كند. خود واژة « خيابان» نيز ريشة جالبى دارد: 
خيابان در فارسى قديم يعنى مكانى كه در آن آب و درخت وجود دارد، بر عكس واژه 
«بيابان». بنابر اين از ديدگاه باغ شناسانى چون عالمى، پورتر، سابتلنى و فرچايلد 
راگلز ، باغ ايرانى فقط يك محور اصلى دارد، يعنى يك ستون فقرات و «چهارباغ» 

عنوانى است انتزاعى.
در زمان برگزارى همايش و نمايشگاه «باغ ايرانى»، قدمت باغ ايرانى را پنج الى شش 
هزار ساله تخمين زديم. ُمهرى از تمدن پروتو- ايالمى ( تصوير 6) با قدمت 2 الى 
3 هزار سال قبل از ميالد بود كه در پوپ يافته بودم و گواه مى داد كه ايالمى ها 
باغ دارند. سپس كتاب همايش  « طبيعت، معمارى و كثرت» كه در ناپل در سال 
1999 برگزار شده بود به دستم رسيد و در آنجا ُمهر ديگرى از تمدن ايالمى يافتم 
باغ  و  (تصوير 7)  مى گشت  باز  ميالد  از  قبل  سال  هزار  الى 6  به 5  آن  قدمت  كه 
محصورى را نشان مى داد. بنابر اين پيدايى باغ ايرانى را نسبت به 6 سال پيش ، سه 
هزار سال كهن تر مى توان گمان زد. اسناد باستانشناسى تاكنون نشان مى دهند كه 
اولين باغ ها در مصر، 12 هزار سال قبل از ميالد ساخته شده اند، ولى هنوز اين اميد 
را دارم كه با كاوش هاى جديد در كشورمان، ثابت كنيم كه باغ ايرانى، نخستين باغ 

زمينى بوده است.

تصوير 7 _ مهر شوش

تصوير 6- مهر شوش( موزة لوور)

باغ ايرانى حيات خود را مديون آبى است كه در نقطه اى وارد باغ مى شود – يا از 
زيرزمين يا از رو- مدتى در باغ مى چرخد و شيب طبيعى باغ را طى مى كند و در 
اين چند لحظه به انسان شور و حالى مى دهد، سپس از باغ خارج مى شود تا اراضى 
كشاورزى را آبيارى نمايد. اين هدف كاربردى – آبيارى زمين هاى زير كشت- رسالت 
اصلى آن رشته قنات يا مسيلى است كه چند لحظه اى هم در باغ مكث نموده است. 
باغبان ايرانى كرت بندى و شيب كلى باغ را طورى تنظيم مى نموده كه كمترين 

مقدار آب هدر رود، يعنى يك چرخة كامًال پايدار بوجود مى آورده است. حال بايد 
ديد كه آيا استفاده از پمپ هاى برقى براى كشيدن آب از چاه و جارى نمودن آن 
در جوى ها و آب نماها، شيوة آبيارى مناسبى است؟ آيا اين شيوة آبيارى مدرن با آن 
شيوة طبيعى كه آب را در باغ مى آورد ، در آن مى چرخاند، و سپس بيرون مى برد، 
قابل قياس است؟ باغبان ايرانى قدر هر قطره آب را مى دانست، اما اكنون هم قدر آن 

را نمى دانيم و هم دانش آبمان را از دست داده ايم.
باغ به لطف حضور رستنى ها، باغ است و نگهدارى آن ها بسيار دشوار. بايد به طور 
مداوم درخت هاى مريض و مرده را جايگزين نمود تا همچنان باغ زنده بماند. از همه 
مهمتر اين است كه بايد به فكر ساختن باغ هاى ايرانى جديد باشيم. پارك هايمان، 
فضاهائى  تعريف  براى  غربى  واژه هاى  همه  اين  سبز ،  كمربندى هاى  سبز،  فضاهاى 
كه مى توانند باغ باشند و بخصوص باغ ايرانى، و ما همة اين فرصت ها را از دست 
داده ايم. در چند سال اخير هرگاه كه «محوطه سازى» جزو شرح خدماتمان بوده، ما 
واژه «باغ سازى» را جايگزين نموديم و سعى كرديم از الگوى باغ ايرانى بهره بگيريم. 
يكى از اين پروژه ها را كه در لواسان قرار دارد با اصول باغ ايرانى طراحى نموديم كه 

بيشتر به آن مى پردازم.

تصوير 8- پالن باغ لواسان ( ترسيم سيد صالح نياكوئى)

در باغ لواسان، يك محور اصلى طول باغ را از غرب به شرق طى مى كند و روى 
شيبى تند (بيش از 20 درصد)، از خيابان خود را به رودخانه مى رساند. 

كل عرض محور- گاه به صورت   شيب اين محور، گاه با پله هاى بسيار عريض – 
زير  از  و  ريزد  مى  حوضچه اى  در  كه  آبشاريست  آن  ابتداى  مى شود.  طى  رمپ، 
محور به دو جوى تقسيم مى شود و در انتهاى آن دريست كه به ساحل رودخانه 
باز مى شود. از آنجا كه اين محور به صورت موازى با ساختمان حركت مى كند، سه 

محور عرضى كوتاه آن را قطع نموده و با مكان هاى مهم ساختمان، ورودى و خروجى 
ايجاد كرده اند و به ساير نقاط مهم باغ منتهى مى شوند: اولى به زمين تنيس، دومى 
به گودال باغچه اى كه در آن كتابخانه قرار دارد و سومى به آالچيق و مهتابى كه 
روى آبنماى وسيعى نشسته است. چهار راه كوتاه ديگر به اين محور اصلى متصل 

هستند كه ساير مكان هاى فرعى ساختمان را به آن مى رسانند.
محور اصلى دو جوى در دو سوى خود دارد كه آب آنها از آبشارى عمودى در ابتداى 
مسير درباالترين نقطه پله ها سر چشمه مى گيرد و به آبشارى افقى و بسيار عريض 
در انتهاى محور ختم مى شوند و به داخل آب نما مى ريزند. كف جوى ها با سنگ هاى 
قلوه اى و ماهى شكل پوشانده شده است كه ياد آور سينه كبكى هاى سابق است. دو 
محور طولى ثانوى داريم كه به موازات محور اصلى حركت مى كنند: اولى از سكوى 
مهتابى از روى آب نما حركت مى كند و با شيبى ماليم به گودال باغچه مى رسد و در 
واقع با محور اصلى U شكلى را ايجاد مى كند. اين محور در وسط خود جوئى دارد 
كه از آب نما به حوض مركزى گودال باغچه مى ريزد؛ دومى، كنارة آب نما را طى مى 

كند و به يكى از محورهاى عرضى ختم مى شود.

تصوير 10- ادامه محور اصلى تصوير 12- آبنماى اصلىتصوير 9- ابتداى محور اصلى

  تصوير 11- سنگفرش كف جوى ها

گودال باغچه يك مربع كامل است كه در چهار گوشة آن چهار درخت انار كاشته 
شده است. كتابخانه اى كه به اين گودال باغچه باز مى شود نيز يك مربع كامل است 
و مجموعه اى كامًال سنتى تشكيل داده است. به همين منظور از پنجره هاى قديمى 

( اى كاش شيشه رنگى هم داشتند!) در اين كتابخانه استفاده شده است.

تصوير 14- محور  گودال باغچه

تصوير 13- پنجره كتابخانه                                                         
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يك راه عبورى محيط باغ را طى مى كند، كه ديگر نمى توان به آن نام «محور» را 
داد، زيرا بيشتر حالت خدمات رسانى دارد- بخصوص براى باغبان. اين راه در اكثر 
باغهاى رسمى مان نيز وجود داشته است، و در دو نمونة زير به وضوح پيدا هست.

(تصوير 15)

باغ مصالى نائين(ترسيم سيد صالح نياكوئى)

 تصوير15-  باغ دولت آباد (ترسيم فريدون بدر)

محورهاى باغ لواسان به دو قسمت مشخص تقسيم شده اند: آنهائى كه قائم به هم 
اين  مى كنند.  پيروى  ساختمان  انتهاى  زاوية  از  و  دارند  زاويه  كه  آنهائى  و  هستند 
ساختمان را مرحوم ميرميران طراحى نمودند و كمى شبيه يك كشتى مى نمايد. 
مدرن  كامًال  ساختمانى  با  ايرانى  باغ  طرح  كه  نداشت  ابائى  هيچ  ميرميران  مرحوم 
فرانكفورت،  كنسولگرى  جلوى  مانند  پارك»  فضاى«  براى  او  خود  و  شود  آميخته 
باغ سازى  طرح  اين  وقت  هيچ  آيا  نمى دانم  بود.  نموده  پيشنهاد  را  فين  باغ  طرح 
اجرا شد يا خير. در لواسان كامًال واضح بود كه طرح باغ سازى مى بايست جوابگوى 
طرح ساختمان باشد و خطوط اصلى بنا را در خود ادامه دهد. طرح باغ لواسان از 
همان اولين اسكيس هاى دستى كه فريدون بَِدر ترسيم نمود، مورد عالقة مهندس 
بوجود  نامنظمى  هاى  كرت  عرضى،  محورهاى  زاوية  نتيجتاً  گرفت.  قرار  ميرميران 

آورده، با اشكال ذوزنقه هاى متفاوت و حتى مثلث.
از طرف ديگر شيب تند زمين باعث شد كه طرح كلى به صورت باغ تخت طراحى 
شود و در طول باغ كرت ها با ديواره هاى سنگى از هم جدا شوند. در طول باغ لواسان 
7 رديف ديوارة سنگى، شش سطوح مختلف را در باغ تعريف نموده اند، كه با احتساب 
و  متفاوت  كاربرى هاى  سطوح  اين  از  كدام  هر  و  شوند  مى  سطح  باغچه 7  گودال 
شكل هاى متفاوت دارند و بنابراين  مكان هاى كامًال متفاوتى بوجود آوردند. اين گونه 
تنوع در باغ هاى رسمى مان كمتر وجود داشته است، ولى با زندگى معاصر كثرت گرا 
تكرار  پايان  تا  آغاز  از  سطوح  همة  ماهان  شازده  باغ  در  مثًال  است.  سازگار  بيشتر 

مى شوند كه البته در هنر باغسازى مان « تكرار» معناى خاصى داشته است.
بهترين منظرة طبيعى باغ لواسان در سراسر ضلع شرقى آن قراردارد كه رودخانه 

سد لتيان و تپه هاى روبرو را به نمايش گذاشته است. 
محورهاى طولى به سوى همين منظره نگاه مى كنند 
اين  طرف  دو  در  درخت  كاشت  با  كه  بود  طبيعى  و 
محورها، اين منظره را قاب كنيم. از سوى ديگر اگر در 
جلوى  مى كاشتيم،  درخت  عرضى  محورهاى  طرف  دو 
در  كاشت  نظام  بنابراين  مى گرفتيم.  را  رودخانه  منظره 
اين باغ فقط شامل دو طرف محورهاى طولى مى شود و 

گاهگاهى تك  درخت هاى مهم و بزرگ داخل كرت ها.
مختلف  هاى  كاربرى  جانمائى  نظربه  با  ديگر،  طرف  از 
در باغ، پاركينگ و زمين تنيس در ضلع غربى، گلخانه، 
و  آالچيق  آب نما،  وسط،  در  استخر  محوطه  كتابخانه، 
محوطه باز جهت بازى بچه ها در ضلع شرقى، درخت هاى 
سخت و دائمى را از باالى زمين اندك اندك به سوى 
پائين  در  شكوفه دار  و  دار  گل  و  تر»  «نرم  درخت هاى 
باغ مرتب نموديم. آخرين كرت ها فقط درخت هاى ميوه 
دار هستند كه چند درخت گالبى هم در همان منطقه 
موجود بودند. وسيع ترين كرت هاى گل كارى شده به  
دورآب نماى ذوزنقه شكل قرار دارند، با سطوحى كمى 
ديده  بيشتر  و  بهتر  مهتابى  و  آالچيق  از  كه  شيب دار 

شوند.
آالچيق كه سقفى باز دارد، در شب هاى مهتابى امكان 
هشت  و  مى دهد  را  نما  آب  در  و  آسمان  در  ماه  رويت 
بته گليسين دور آن كاشته شده است. گليسين –شبيه 
ميوة بهشتى انگور- و درخت انار برايم هميشه جايگاه 
مهمى  هاى  مكان  در  بايد  و  دارند  باغ سازى  در  خاصى 

كاشته شوند.
نيز  آن  كه  شده  تعريف  شيرازى  سرو  با  اصلى  محور 
محور  اين  دارد.  ايرانى  معمارى  و  باغ  در  مهمى  نقش 
پله هاى  تداعى كننده  دارد،  تشريفاتى  و  عريض  پله اى 
تاريخى  بازنگرى  اين  سرو،  كاشت  با  و  تخت جمشيد 

تشديد مى شود. بين سروها، بته هاى رز سفيد كاشته شده اند كه عطر ماليمى در طول اين محور پراكنده 
مى كنند.

حتى باغ ميوه هم كرت بندى شده است و در اينجاست كه چهارباغ عينيت يافته است و حوض كوچكى 
در تقاطع راه  ها قرار گرفته است. گلخانة عظيمى در كنار گودال باغچه قرار دارد كه هيچ باغ ايرانى 

بدون گلخانه كامل نيست.
جزئيات باغ سازى لواسان در 70 شيت  3A ترسيم شدند و با دقت بسيار بر هر گوشه و كنار آن كار 
شده است. حال اينكه  آيا اين همه دقت به كمى لذت در صاحبان باغ انجاميده است، سواليست كه از 

آنها بايد پرسيد.
مرحوم مهريار كه همراه محمد رضا جوادى از ابتداى راه با من همكارى نمودند، تا همايش باغ ايرانى را 
بر پا نمائيم، مى گفت « اين همايش را بايد 50 سال پيش مى گذاشتيم». درست است ، خيلى غفلت 
كرديم و خيلى از باغ هايمان را از دست داديم ولى باز هم جلوى ضرر از هر جا گرفته شود منفعت 
است(better late than never ) ! اكنون بايد به فكر ساختن باغ هاى ايرانى جديد باشيم، كه هم 
مدرن باشند و  هم جوابگوى نيازهاى كنونى مان، اما حتماً حال و هوا و عطر و بوئى از باغ هاى سنتى 

گذشته مان داشته باشند.

تصوير 16- سطوح مختلف باغ

تصوير 17- آالچيق 

فريدون بَِدر از فارق التحصيالن دبيرستان البرز و داراى مدارك 
آستين  در  تگزاس  دانشگاه  از  معمارى  ليسانس  فوق  و  ليسانس 
مى باشد. پيش از انقالب در دفتر نادر اردالن به عنوان طراح ارشد 
شيكاگو  در   M.O.S شركت  در  مدتى  سپس  بود،  كار  به  مشغول 
شروع به فعاليت نمود. طى بيست سال در هيوستون (تگزاس) در 
فعاليت    A.G.P و    P.K.F همچون  معمارى  بزرگ  شركت هاى 
نمود و طراح پروژه هايى نظير بيمارستان هاى Memorial و برج 
ادارى نفت ماراتن، ترمينال C و D فرودگاه بين المللى هيوستون 
مهندسان  جواهريان  فريار  همراه  به   1383 سال  در  است.  بوده 

مشاور گام ما (GAMMA ) در تهران را تاسيس نمود.
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