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«آرتر آپم پوپ» 2و همسرش «فیلیس آکرمن» 3از محققان و هنرشناسان نامی معاصر بوده که در خصوص هنر ایران آثار متعددی
تألیف و منتشر کردهاند .معروفترین و مهمترین این آثار مجموعة دانشنامة  16جلدی با عنوان «سیری در هنر ایران (از دوران
پیش از تاریخ تا امروز)» است که در سال  1977م .به زبان انگلیسی منتشر شد .از آن زمان به عنوان یکی از منابع پایه در
مطالعات تاریخ معماری ایران مورد استفادة محققین قرار گرفته است .بخش عمدهای از مجموعة فوق در 1387ش .توسط گروهی
از مترجمان به سرپرستی نجف دریابندری ترجمه و توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.
در آخرین بخش جلد سوم از مجموعة فوق ،مقالهای تحت عنوان «باغها» تألیف گردیده که مؤلفان در آن به وجوه مختلف
موضوع باغ در ایران پرداختهاند .با توجه به سابقة محققین و ارزش کتاب تألیفی اطالع از کم و کیف محتوای این مقاله و نکات
مورد توجه در آن برای عالقمندان به موضوع باغ ایرانی بهویژه دانشجویان ارزشمند است .از آنجا که ممکن است مقالة فوق در
دسترس همگان قرار نداشته باشد و با توجه به اینکه متن تألیف و ترجمه شده جدای از تصاویر و فاقد عنوانهای فرعی است،
ممکن است مطالعه و درک محتوای آن توسط خوانندگان دشوار باشد؛ از اینرو مقالة پیش رو جهت جلب توجه مجدد به محتوای
مقالة «باغها» و نیز طبقهبندی مطالب مندرج در آن تهیه گردید.
در مقالة «باغها» نویسندگان به موضوعاتی چون تاریخچة باغ ایرانی ،اهمیت ،منظور و هدف از ساخت باغ در ایران و نقش
آن در زندگی ایرانیان ،طرح و مشخصات باغهای ایرانی ،معرفی منابع مختلف جهت شناخت باغ ایرانی ،عناصر و اجزاء باغ ایرانی
و مشخصات آنها از جمله :آبنماها ،درختان ،بوتهها و گلها ،تزیینات ،حیوانات و  ...پرداختهاند.

سال اول ،شماره  ،2بهار 1391
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مقاله فاقد هرگونه عنوان فرعی است و تنها پس از
مطالعة کامل میتوان شناختی از ساختار آن بهدست
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«آرتور آپم پوپ» ایرانشناس و کارشناس صنایع قدیم
و باستانشناسی ایران بود که در 1881م .در فونیکس
آمریکا به دنیا آمد و در 1969م .در شیراز بدرود حیات
گفت .وی بر حسب وصیتش ،در اصفهان نزدیک پل
خواجو به خاک سپرده شد .پوپ پس از اتمام تحصیالت
خود در دانشگاه هاروارد در رشتههای باستانشناسی
و معماری از  1911الی 1917م .به عنوان دانشیار
در دانشگاه کالیفرنیا به تدریس اشتغال یافت و از این
هنگام به مطالعه و نیز نشر 20مقالة علمی دربارة هنر
و باستانشناسی ایران همت گماشت .وی از 1925م.
سرپرستی هیئتهای علمی اعزامی به ایران را به عهده
داشته ،و در زمینههای مختلف هنر ایرانی تحقیقات
فراوانی کرده است .او عالقة خود به صنایع و هنرهای
ایرانی را تنها به مطالعة کتب و کاوش در موزهها محدود
نکرد ،بلکه ترجیح داد که از راه مشاهدة مستقیم آثار در
سرزمین ایران اطالعات خود را عمیقتر و وسیعتر گرداند.
بدینمنظور مسافرتهای متعددی به ایران و نیز ممالکی
که آثار قدیم ایران در آنها باقی مانده ،انجام داده است.
از تمامی خدمات پوپ ،پرارزشتر از همة آنها تألیف
کتاب مشهور «سیری در هنر ایران »5در  6جلد بزرگ با
یک فهرست عمومی است .در تألیف این کتاب چند تن
از دانشمندان درجة اول کشورهای دنیا که در هنر ایرانی
صاحب اطالعات وسیع هستند ،شرکت کردهاند .6در این
کتاب راجع به صنایع و هنرهای دورة ماقبل تاریخ ایران و
دورههای تاریخی در عهد هخامنشی تا ساسانی مطالعات
بسیار دقیق انجام گرفته ،و سپس تمام رشتههای هنر
ایرانی در دورة اسالمی از قبیل نقاشی ،سفالسازی،
کاشیسازی ،پارچهبافی ،قالیبافی ،جواهرسازی،
فلزکاری ،خاتمسازی ،منبتکاری و رشتههایی مانند
شیشهگری و اسطرالب و امثال آنها مورد توجه و بررسی
عالمانه گرفته است .همچنین در این کتاب معماری
ایران اعم از ساختمانهای مذهبی و غیرمذهبی و
محوطهسازیها خواه در حدود ایران امروزی و خواه

در تمام قلمرو هنر و صنایع ایران قدیم ،پابرجا یا از
بینرفته از خرد و کالن مورد دقت و مطالعه قرار گرفته
است .نکتة مهمی که باید در مورد این کتاب گفت نقل
تصاویر ابنیه و آثار ایران است که در موزههای گوناگون
جهان یا حتی نزد برخی مجموعهداران خصوصی هنری
وجود دارد و بعضاً در دسترس ما نیست .کتاب مزبور
دارای  200کلیشه و  1500عکس سیاه و سفید و 45
نقشه مشتمل بر  50فصل است که با همکاری  71نفر
از کارشناسان زبردست کشورهای جهان فراهم شده ،و
هماکنون در تمام دنیا به عنوان یک اثر کالسیک شناخته
شده است .اهمیت و اعتبار این کتاب موجب چاپهای
متعدد آن شده 7و در دهههای اخیر نیز مجموعة فوق
به صورت مرغوبتر در  15جلد در کشور ژاپن به طبع
رسیده است .بخش عمدهای (13مجلد) از این مجموعه
در 1387ش .توسط گروهی از مترجمان به سرپرستی
«نجف دریابندری» ترجمه و توسط انتشارات علمی و
فرهنگی منتشر شد.
نگارنده در شرح و تفسیر خود در این نوشتار
از نسخة اشاره شده در باال (پوپ و آکرمن )1387 ،و
مجموعة شانزده جلدی چاپ سوم (Pope & Ackerman,
 ،)1977به زبان اصلی ،بهره جسته است .8در توضیح
مطالب نیز ابتدا موضوعات مطرح در مقاله طبقهبندی
شده و نکات مهم مربوط به هر موضوع توضیح داده
خواهد شد .سپس در انتهای هر بخش نیز نقد و تحلیل
مطالب توضیح دادهشده ،ارائه خواهد شد .در
نگارنده از
ِ
انتهای نوشتار نیز جمعبندی و نقطهنظرات نگارنده ارائه
خواهد شد .جهت جلوگیری از ابهام ،کلمات «مقاله» و
«نویسنده» یا «نویسندگان» در اشاره به مقالة اصلی و
کلمات «نوشتار» و «نگارنده» در اشاره به مقالة پیشرو
بهکارگرفته شدهاند.

باغ ایرانی از منظر پوپ

آورد .تصاویر مقاله نیز که شامل بیش از 10کروکی و
 70عکس از بناها ،نقاشیها ،آثار هنری ،مسکوکات و
 ...میباشد ،در متن اصلی قابلرؤیت نبوده ،و جهت
مالحظة آنها الزم است که (با توجه به ارجاعات داده
شده در متن) به مجلدات دیگر مراجعه گردد .تنها
تصویر موجود در مقاله ،نقشة مربوط به باغ فرح آباد
اصفهان است (تصویر .)13
محتوای مقاله از یکسو سیر تاریخی باغ ایرانی از
گذشتة دور تا حدود دوران قاجار را به تصویرکشیده ،و
از سوی دیگر از مطالب کلی (باورها و اعتقادات و  )...تا
جزئیات باغها همچون انواع درختان و تزیینات را شامل
میشود .مقاله در بخشهای مختلف به موضوعاتی چون
تاریخچة باغ ایرانی ،اهمیت ،منظور و هدف از ساخت باغ
در ایران و نقش آن در زندگی ایرانیان ،طرح و مشخصات
باغهای ایرانی (با ذکر خالصه یا مفصل برخی مصادیق
در داخل و خارج از ایران) ،معرفی منابع مختلف جهت
شناخت باغ ایرانی ،عناصر و اجزاء باغ ایرانی و مشخصات
آنها از جمله :آب نماها ،درختان ،بوتهها و گلها ،تزیینات،
حیوانات و  ...پرداخته است که در ادامة این نوشتار سعی
خواهد شد در هر مورد شرح و تفسیر الزم ارائه شود.

 .2هدف از ایجاد باغ نزد ایرانیان
منظور و هدف از ایجاد باغ نزد ایرانیان بخش مهمی
است که نویسندگان مقاله به صورت مفصل به آن
پرداختهاند .آنها در ابتدا به اهمیت موضوعات مرتبط
با باغ همچون آبگیر میان درختستان ،درختان سرو و
نخل ،آب روان ،تخت طاقدیس در میان بیشة انبوه و
باغی که صحنة پذیرفته شدة جشنها نزد ایرانیان در
دوران پیش از اسالم بوده ،اشاره میکنند (تصاویر  8و
 .)9سپس به کاربردیتر شدن نقش گیاهان و آب در
زندگی ایرانیان و حتی نقش تزیینی که آرایش باغ در
هنرهای مختلفی چون فرش و کاشیکاری در دوران
اسالمی پیدا نموده ،میپردازند (تصاویر  10و .)11
در این زمینه ،در بخشهای دیگری از مقاله به اضافه
نمودن هیجان شکار به باغها ،بهعنوان ورزشی که از
دیرباز ایرانیان لذت بینظیری از آن میبردهاند ،اشاره
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 .1تاریخچة باغ ایرانی
نویسندگان مقاله آغاز باغسازی ایرانی را به استناد
نقشمایههای رایج سفالینههایی که در شوش یافت
شده است ،به دوران هزارة چهارم پیش از میالد نسبت
میدهند (تصویر  .)1در ادامه ،تداوم باغسازی ایرانی را
در سفالینهها (تصویر  10)2و تراشکاریهای تختجمشید
(تصویر  ،)3مفرغکاریهای لرستان(تصویر  ،11)4آثار
هنری دوران ساسانی ،اشعار 12و مضمونهای موسیقی
پیش از اسالم و سپس فرشها (تصویر  ،)5بافتههای
ابریشمی ،نگارگریهای دوران اسالمی(تصاویر  6و ،)7
تا مصادیق باغهای شناخته شده یا پابرجای موجود
همچون «فرح آباد» اصفهان و «اشرف» بهشهر و باغ
فتحعلیشاه 13دنبال مینمایند .بدینترتیب نویسندگان
به نوعی معتقد به تداوم سبک باغسازی ایرانی از حدود

هزارة چهارم پیش از میالد تا دوران قاجار هستند.
توجه به نوع نگاه نویسندگان به تاریخچة باغ ایرانی
اهمیت است .با
در این مقاله ،از جهاتی بسیار حائز
ّ
دقت در این موضوع به وضوح میتوان دیدگاه بنیادین
نویسندگان راجع به معماری ایران را دریافت .ویژگی
که البته با دقت در عنوان کتاب و فهرست کلی مطالب
آن میتوان مشاهده نمود .نویسندگان با استفادة مستمر
از عبارت «باغایرانی» در مقاله و ذکر قدمت تاریخی
 5الی  6هزار ساله برای آن درصدد معرفی معماری
ایرانی بهعنوان یک سبک معماری ریشهای و بومی در
این سرزمین که واجد تداوم تاریخی مستمر از گذشتة
دور تا دوران معاصر است بوده ،و بر این باور هستند
که تفکر باغسازی ایرانی به عنوان یکی از مؤلفههای
معماری ایرانی از گذشتة دور در این سرزمین آغاز شده،
و به تدریج تا دوران معاصر رشد نموده ،و متوالیاً غنا
یافته و در عین حال به سرزمینهای دیگر نیز گسترش
پیدا کرده است .تفکر ایشان نه تنها بر تداوم تاریخی
بلکه پراکندگی در گسترة وسیع جغرافیایی ایران بزرگ
(ورای مرزهای فعلی جغرافیایی ایران) استوار است.
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میکنند (.)Christensen, 1909: 14
در ادامه نویسندگان باغ را باور کانونی فلسفة زندگی
ایرانیها میدانند و توضیحات خود را بدین شرح ارائه
میکنند« :با توجه به اهمیتی که باغ در زندگی ایرانی
داشت ،لذا به صورت طرح و نقشی دلخواه با تشبیهها
و استعارههای همگان پسند درمیآمد .به عنوان مثال
تعطیالت برای ایرانیها استراحت در باغ و جشنها یعنی
دوستان ،خوراک و موسیقی در سایة آرام درختان است.
باغ مکانی برای تفکر و گفتوگو است .در با ِغ مدرسهها،
دانشجویان و استاد به مطالعه و مباحثه میپردازند.
ممکن است قراردادها در زیر درختان بسته شوند و
اغلب وزرا سیاستهای خود را در کنار حوض آب تعیین
میکنند ...او [ایرانی] خود را در عطر فراوان گلهای باغ
غرق میکند و در پوست نارنجی مایل به قرمز زردآلو،
طعم شیرین و تند گوشت آبدار آن را تشخیص میدهد.
او کیفیت آواز هر پرنده و صدای حرکت برگها را در
آب روان میشناسد و آگاهانه خنکای سایه و تازگی آب
حوض را احساس میکند ....باغ قرنها برای ایرانیها
صحنة بزرگترین شادمانیها و محلی برای گریز از
تالش و پیچیدگیهای زندگی روزمره ،گردوغبار و
گرمای کوچهها و گذرها ،فراغت از رنج سفر ،نور شدید
خورشید ،هوای خشک و سوزان ،و فرسودگی ساعتها
کوشش یکنواخت بود».
سپس حضور باغ در اشعار و موسیقی ایرانیان
را مورد توجه قرار دادهاند .نویسندگان که ایرانیان را
شاعرپیشهترین مردمان میدانند ،باغ را به عنوان
منظرهای همیشگی در اشعار ایشان که به خاطر خودش
ستوده میشود و صحنة داستانهای بیپایان و منبع
تشبیههای دوستداشتنی و آشنا همچون معشوق،
سرو ،یاسمن یا گلسرخ بوده با دیوانهایی به نامهای
مرتبط با باغ همچون «گلستان» و «بوستان» میباشد،
میبینند (Ouseley, 1823: 61؛ فردوسی )821 :1374 ،و
در مورد شاعران نیز اینگونه تفسیر میکنند« :شاعران
ایرانی پیوسته آرزوی مزاری در باغ را داشتهاند .عمر
خیام گفته است که گور من در موضعی باشد که

هر بهاری باد شمال بر من گلافشان میکند .نظامی
عروضی در بازدید از مزار خیام در نیشابور در پایین دیوار
باغی خاک او را یافت که درختان امرود و زردآلو سر از
آن باغ بیرونکرده و چندان شکوفه بر خاک او ریخته
بود که خاک او در زیر گل پنهان شده بود (Nizami
 .)Aruzi, 1910: 62,63همینطور سعدی که شرط کرده
بود باید در باغی نزدیک شیراز به خاک سپرده شود.
آرامگاه حافظ در شیراز نیز در باغی است .فردوسی نیز
در باغ خودش در طابران ،بزرگترین قصبة توس به
خاک سپرده شده است ».ایشان در ادامه ،همچنین به
مضمونهای موسیقی باقیمانده از دوران ساسانی با نام
باغهای ایرانی همچون «باغ شیرین»« ،باغ اردشیر»
(« ،)Huart, 1913: 561باغ شهریار»« ،باغ سیاوشان»،
«سروستاه» (یا سروستان) و «راه گل» اشاره میکنند.14
بدینترتیب ،نویسندگان باغ را درونمایة اصلی بسیاری
از هنرهای ایرانی میدانند.
نویسندگان اهمیت باغ در تفکر ایرانیان را حتی فراتر
از زندگی مادی و در تعبیرات بهکار رفته در سعادت
جاودانی میبینند و اینگونه بیان میکنند:
«باغ محلی رؤیایی ،ورای جهان بود ... ،15مث ً
ال هنگامی
که زرتشتی پارسا در میگذرد ،در پایان شب سوم ،خود
را در میان گیاهانی میبیند که عطرهای خوش از آن
استنشاق میگردد 16و یا در دین اسالم که پاداشهای
خاص نیکوکاران در زندگی جاودانی در باغ مقدس
بهشت قرار داده شده است» ()Sale, 1921:515-288
بدینترتیب ،ایشان نیاز به باغ در ایران را ریشهدارتر،
مشخصتر و جهانیتر از شیفتگی ژاپنیها به گلها و
عشق انگلیسیها به دشت و دمن و روستا معرفی میکنند.
هدف ایرانیان از طراحی و ساخت باغ در این
سرزمین موضوع ناآشنائی در ادبیات موضوع باغ ایرانی
نیست اما کمتر محققینی به صورت اشاره شده راجع
به موضوع بحث کردهاند .نکتة حائز اهمیت در اینجا
تنوع نقطهنظرات نویسندگان از توجه به امور کاربردی
تا معنایی است ،بدینشکل که ایشان در ابتدا به نقش
کاربردی باغ در برگزاری جشنها و ضیافتها و تزیینات،

باغ ایرانی از منظر پوپ

تولید انواع میوهها و گلها ،استراحت پس از تالش
زندگی روزمره و شکار اشاره نموده ،سپس به حضور باغ
در اشعار ،تشبیهات و داستانهای عامیانه و در انتها به
اهمیت و نقش باغ در تفکر غیر مادی (معنایی و ورای
این دنیا) نزد ایرانیان اشاره میکنند .افزون بر این در این
خصوص به برخی نکات ظریف همچون نام مضمونهای
موسیقی ایرانی به نام باغها و یا عالقه و توجه شاعران
معروف ایران به داشتن آرامگاهی در باغ اشاره نموده که
شاید کمتر کسی به آنها توجه کرده باشد.
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 .3معرفی مصادیق باغ ایرانی
در بخشهای مختلف مقاله و به منظور توضیح
مشخصات مختلف باغ ایرانی به  20مصداق باغ اشاره
گردیده که برخی از آنها به تفصیل شرح گردیدهاند.
پانزده مورد از این باغها که در محدودة فعلی جغرافیایی
ایران قرار دارند ،شامل باغ «عمارت خسرو» (Goeje,
( )1885: 158-9تصویر  )12در قصر شیرین ،باغ «شاه
نعمتاهلل ولی» در ماهان (کرمان) ،باغ «اشرف» در
بهشهر ،باغهای «چهلستون»« ،هزار جریب»« ،فرحآباد»
و «سعادتآباد» در اصفهان ،باغهای «تخت» کریمخان
(احتماالً باغ «زند»)« ،جهاننما» («وکیل») و «فردوس»
در شیراز ،باغ فتحعلی شاه (احتماالً باغ «نگارستان») در
تهران ،باغ «دلگشا»ی هارونالرشید (Lane, 1927: 195-
 ،)6باغ بزرگی در تبریز و باغی در شهر خوی میباشند.
پنج باغ دیگر شامل باغ «جهانآرا» (هرات) ،باغ «سامرا»
المعتصم ،باغ «بابر» (کابل) ،باغ «حوشکوری» 17در
حوالی قصر شیرین در عراق و مجموعه باغهای سارد
کورش (ترکیه) نیز در خارج از محدودة فعلی جغرافیایی
ایران قرار دارند .نویسندگان توضیحات مختصری راجع
به باغهای «عمارت خسرو» و «حوشکوری» در حوالی
قصرشیرین ،باغ «اشرف» در بهشهر (Ouseley, 1823:
 ،)271-4باغ «تخت» ( )Bradley-Birt, 1909: 139و
باغ کریمخان («زند») در شیراز در متن مقاله و نیز
باغهای «سعادتآباد» اصفهان (،)Ouseley, 1823: 61
باغ «جهاننما» ( )Morier, 1812: 105-6و «فردوس»

( )Langles,1811: 434-35در شیراز ،باغ «بابر» در
کابل و باغی در شهر خوی ()Morier, 1812: 298-9
در پانوشتها ارائه دادهاند .اما دو باغ «هزار جریب»
و «فرحآباد» اصفهان در متن مقاله به تفصیل شرح و
توضیح داده شدهاند .توضیحات نویسندگان از باغ «هزار
جریب» براساس سفرنامههای «تونات» (Thévenot,
 )1687: 82-3و «هربرت» ( )Herbert, 1677: 165راجع
به وسعت و اندازة باغ ،صفههای متعدد ،خیابانها و معابر
عریض و دلانگیز ،آبراه و چهار باغ میانی ،فوارههای
متعدد ،حوضچهها و سکوهای متنوع ،عمارتها و
کوشکهای بزرگ و کوچک ارائه میشود .مطالب ارائه
شده در مورد باغ «فرحآباد» نیز براساس سفرنامه بودوئن
( )Beaudouin, 1933: 32-7درخصوص موقعیت مکانی
و حدود زمان ساخت این باغ ،طرح و هندسه منظم
آن ،تنوع استفاده از آب (نهرها و آبنماها) ،عمارتها،
کوشکها و باغچههای فراوان آن ارائه گردیده است
(تصویر .)13
دیگر باغها هنگام توضیح عناصر و اجزاء درون آنها
مطرح گردیدهاند ،همچون باغ مقبرة «شاهنعمتاهلل ولی»
در ماهان کرمان که جهت توضیح حوض چلیپاشکل
یکی از حیاطهایش و یا باغ «چهلستون» اصفهان که
هنگام توضیح راجع به مجسمههای سنگی دور حوض
اصلیاش مطرح شدهاند (تصاویر  14و  .)15غیر از
موارد اشاره شده ،به نام حدود  14باغ دیگر تنها در حد
عنوان نیز اشاره شده است .این باغها شامل باغ تیموری
(« )Bronstein, 1937:43چنار»« ،شمال»« ،دلگشا»،
«نقشجهان» (;Strange, 1928: 226-7, 216, 358
« ،)Browne, 1906: 97خلوت»« ،دودلدای (کامل)»،
«بهشت» و باغ «هزار درخت» سلطان محمود و
باغهای «نوروزی»« ،زاغان»« ،سفید»« ،بنفشه»« ،وفا»
( )Leyden & Erskine, 1921: 227و «صفا» ( Ibid: 274,
 )289, 227که بابر بنا کرده بود ،میباشند.
گرچه مقاله راجع به مصادیق متعددی از باغهای
ایرانی صحبت نموده و جزییات آنها را ارائه مینماید،
اما تنها دو مصداق باغ از باغهای از میانرفته ،یعنی تنها

فصلنـامه

سال اول ،شماره  ،2بهار 1391

باغهای «هزارجریب» و «فرحآباد» اصفهان به تفصیل
مطرح میشود که البته مطالب ارائه شده در مورد
آنها نیز از میان سفرنامهها استخراج شده است .شاید
مهمترین نقدی که بر این مقاله بتوان گرفت عدم طرح
و ارائة کامل مصادیق مهم باغ ایرانی از نقاط مختلف
ایران است .مصادیقی که حتماً آثاری از آنها در زمان
حضور نویسندگان در ایران باقی بوده است ،همچون
باغهای موجود در شهرهای کاشان ،اصفهان ،شیراز و
تهران .با توجه به تحلیل و تفسیر نسبتاً کامل و صحیح
نویسندگان از باغ ایرانی و گفتوگو راجع به جزئیات
برخی باغها ،نگارنده معتقد است که نویسندگان از اکثر
این باغها بازدید نموده و این مقاله را بر مبنای مطالعات و
بازدیدهای صورت گرفته نوشتهاند ،لذا احتماالً نوشتهها،
عکسها و کروکیهایی در این موارد تهیه نموده که هنوز
به چاپ نرسیده و یا در دسترس عموم قرار نگرفته است
که میتوان در این مورد بررسیهای الزم صورت داد.
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 .4طرح و سازماندهی باغ ایرانی
در چند بخش از مقاله به طرح و شکل باغ ایرانی
پرداخته میشود .ابتدا دربارة طرح باغ هخامنشی
سخن میگوید و آن را باغی خیابانبندی و درختکاری
شده و راستگوشه با گیاهان کام ً
ال متقارن و انبوهی
از شکوفهها که آن را عطرآگین کرده معرفی میکند
( .)Hortus, 1900: 277سپس در اشاره به طرح باغهای
ساسانی آنها را باغهایی متقارن نسبت به نقشة کف
ساختمان باغ مجسم میکند .باغهایی که محورهای
اصلی آنها براساس شکل چلیپاگونة ساختمان میانی باغ
نظم گرفتهاند (همچون باغهای کاخ عمارت خسرو یا
حوشکوری .)18بدینترتیب ،نقشة یک پردیس ساسانی
را چلیپای راست گوشهای با محورهای مشخص که
بخش اصلی (کاخ) در محل تقاطع آنها قرار داشته ،تصور
میکند (Leyden & Erskine, 1921: 236; Croix, 1722:
 .)423-4در ادامه گریزی هر چند مختصر به مفهوم
چهارباغ بهعنوان اندیشهای کیهانشناختی و بسیار کهن
در آسیا که به ادیان مختلف نیز راه پیدا کرده ،و براساس

آن جهان معموالً توسط  4رودخانة بزرگ به  4قسمت
تقسیم شده است مینمایند (Stuart & Villiers, 1913:
 )45-7 Cameron, 1936: 40; Hyde, 1924: 253-72و نیز
به نسخههای خطی دربارة کیهانشناسی که به توصیف
جهانی  4قسمتی میپردازند ،اشاره مینمایند« :تپة
کوچکی در مرکز کیهان قرار دارد و این نکته در بسیاری
از باغهای ایرانی و همچنین باغهای مغولی برگرفته
از هندیها دوباره اجرا شده است (Stuart & Villiers,
 .)1913: 45-8, 55; Komroff, 1926یک کاله فرنگی یا
کوشک نیز تقریباً به طور تغییرناپذیری باالی این تپه
احداث میگردید و دید زیبایی بر باغهای پایین دست
اطراف خود داشت ( .)Morier, 1812: 298-9گهگاه در
پایین این تپه و به دور آن خندقی پر از آب نیز کشیده
میشد (».)Strange, 1928: 216
افزون بر مطالب اشارهشده ،در مقالة دیگری با عنوان
«چادرها و کوشکها» در فصل چهل و سوم همین
کتاب ،نویسندگان به گونة دیگری از نقشة باغ براساس
زمینهای شطرنجی اشاره میکنند که در آنها بنایی وجود
داشت که متوجه محور اصلی باغ بود .در این باغها گاه
انواع دیگری از بناها نیز به نام عمارت دروازه و عمارت
باغ که در میان استخری قرار میگرفت ،وجود داشت.
در بخش دیگری از مقاله ،ضمن اینکه داخل حصار
بودن جوهرة اصلی باغ ایرانی معرفی میگردد ،شکل و
نقشة آن نیز که واجد طرحی انتزاعی با هندسة کام ً
ال
دقیق است با هندسة منظم باغهای اروپایی مقایسه
میگردد« :در باغهای منظم هندسی اروپایی معماری
و همه چیز ،حتی طرز کاشتن گیاهان در باغچه و
شکلدادن درختان تعیین میگردد ،ولی در باغ ایرانی
گرچه واحدها کام ً
ال هندسی هستند ،طبیعت در هر
کدام از آنها فضای آزادانهتری دارد».
گرچه امروزه بسیاری از محققین باغ ایرانی درصدد
طبقهبندی و دستهبندی انواع طرحها و سازماندهیهای
باغها هستند19؛ اما جالب است که در این مقاله تالش
چندانی بدینمنظور صورت نمیپذیرد .این در حالی
است که در فصل چهل و سوم همین کتاب (یعنی

باغ ایرانی از منظر پوپ

فصل مربوط به چادرها و کوشکها) ،نویسندگان به
وضوح نسبت به طبقهبندی انواع کوشکها در باغهای
ایرانی اقدام نمودهاند .حال ،در صورتیکه طبقهبندی
کامل انواع باغهای ایرانی را به پای قصور نویسندگان
یا عدم اطالعات کافی ایشان نگذاریم ،این وضعیت
میتواند ناشی از یکی از دو دیدگاه نویسندگان در این
خصوص باشد ،که یا معتقد به شباهت و یکسانی طرح و
سازماندهی باغهای ایرانی ـ تنها به الگوهای اشاره شده
در متن مقاله ـ هستند (یعنی الگوهای چهاربخشی،
چلیپایی یا چهار باغ ،یا الگوی شبکة شطرنجی با خیابان
اصلی و کوشک در یک طرف آن) و یا ناشی از عدم
اعتقاد ایشان به این طبقهبندی به واسطة تنوع فراوان
و گونهگونیهایی است که طرح و سازماندهی باغهای
ایرانی میتواند وجود داشته باشد.
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 .5عناصر ،اجزاء و تزیینات باغ ایرانی
بخش عمدهای از مقاله به توضیح راجع به عناصر و اجزاء
باغ ایرانی و اهمیت آنها اختصاص پیدا کردهاست .این
عناصر به ترتیب ذکر در متن مقاله شامل؛ درختان و
کرتها ،خیابانهاَ ،خ َرندها ،20آب و آبراهها و آبگیرها
و انواع آبنماها ،فوارهها ،پیکرهها ()Lane, 1927: 918
(تصاویر  14و  ،)15آالچیقها و کاله فرنگیها (تصویر
 ،)16کوشکها (یا ساختمان میانی باغ)( 21تصاویر 17
و  ،)18خیمهها 22و چادرها (،)Strange, 1928: 239-40
گلها ،حصار (( )Kühnel, 1923: Fig. 45تصویر ،)19
برجها ( )Strange, 1928: 230و کبوترخانهها (Gemelli-
 ،)Careri, 1889: 77داربست و چفته (Francklin, 1790:
 ،)107پرچینها و پشتهها (& Binyon & Wilkinson
( )Gray, 1933تصاویر  20و  ،)21پرندگان و ماهیها،
حیوانات ،23جانوران تزیینی ،گیاهان و درختان تزیینی
( )Rawlinson, 1867: 170میشوند.
از میان تمام این موضوعات ،مقاله به صورت مفصل
به موضوع درختان و گیاهان بهویژه گلها پرداخته است.
شاید بدون اغراق این موضوع بیشترین حجم مطالب
کل مقاله را به خود اختصاص داده باشد .نویسندگان

راجع به نام انواع گیاهان باغهای ایرانی ،نوع ،نحوه و
محل کاشت درختان و گلها ،نوع و گونة درختان و
گلها (درختان سایهدار ،میوهدار ،سوزنیبرگ و ،)...
انواع کارکرد و کاربرد درختان و گلها ،گونههای
خاص گیاهان و محل رشد آنها ،اهمیت آیینی گلها
و شکوفهها ،انواع و خصوصیات عطر گلها به تفصیل
صحبتنموده و نمونههای مربوطه را معرفی کردهاند.
در این زمینه به کاشت درختان چنار (Croix, 1772:
 )424-5و سرو ( )Fryer, 1627-8: 350در حاشیة باغها و
درخت صنوبر برای ردیفهای خارجی (Binyon, 1928:
 )pls. III, Vو یا کاشت یک نوع درخت در هر یک از
چهار گوشة باغهای سازمان یافتهتر ()Gray, 1892: 457
اشاره نمودهاند .در بخش عمدهای از مقاله نویسندگان به
کاشت انواع گلها و اهمیت آنها در باغ ایرانی پرداختهاند.
به عنوان مثال دربارة کاشت گلها در باغچههای باغ
( )Francklin, 1790: 107و کنار حوضچهها ،24در میان
چمن پای درختان ( ،)Fryer, 1627-8: 212-14در طول
معبرها ( )Jaubert, 1821: 233-4و یا به طرح غیرمعمول
باغچههای کوچک مملو از زیباترین گلها بر روی
دیوارهای دورتادور بسته ( )Cubero, 1688: 182و یا در
مورد اهمیت گل سرخ به عنوان ملکة گلها نزد ایرانیان
سخن میگویند (Sykes; 1927: 160 ; Baião, 1923: 18
 .); Strange, 1930: 256نویسندگان در جای دیگری از
مقاله نیز به نقش آیینی گلها نزد ایرانیان در دوران
هخامنشیان و ساسانیان اشاره نمودهاند (حافظ ابرو820 ،
 :شماره  ،2774برگ  283و  326؛ تاریخ بیهقی:1350 ،
435؛ .)Delaporte, 1920: pl. 52, No. 18
افزونبر درختان و گلهای طبیعی ،مقاله به اهمیت
درختان و گلهای تزئینی و یا استفاده از نقوش آنها
نیز پرداختهاست .در این زمینه به استفاده از گیاهان
کوچک مصنوعی در دوران هخامنشیان(  (�Rawlin
( )son, 1867: 170که میتوانسته برای فصل زمستان
بیسبزه و خشک کاربرد داشته باشد) ،درختان مصنوعی
و زرین ،هنرهای تزیین همچون فرش و «نخلبندی»
(دهخدا 1823-1824 :1310،نیز )Brun, 1759: 264
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اشاره مینمایند ،که منظور از آخری ،ساختن باغهای
کوچک و رنگارنگ برای تزیین سفرة پذیرایی شاهانه
و یا حفظ روح بهاری در طی ماههای سرد سال بود.
ایشان حتی به شعری از شاهنامة فردوسی بهعنوان سند
موجودیت درختان گوهرنشان اشاره میکنند (مول،
.)821 :1374
غیر از درختان و گلها ،در مقاله موضوعات مربوط
به آب ،آبراهها و آبگیرها خصوصاً انواع آب نماها و ویژگی
آنها به تفصیل مورد بحث قرار میگیرند .25بهعنوان مثال
نویسندگان راجع به شکل متداول آبگیرها و آبنماها
(استخرها و حوضها) ،که مستطیل ،مربع ،هشتضلعی،
چلیپایی یا ترکیبی از آنهاست صحبت نموده یا راجع به
اهمیت طراز بودن آب تا لبة آبنماهای حوض و اهمیت
آب ساکن به منظور انعکاس بافتهای متنوع برگها
و گیاهان به عنوان آیینهای در برابر طبیعت ،جهت
تبدیل آب به عنصری جداییناپذیر از محیط باغ بحث و
گفتوگو میکنند.
در متن این مقاله اشارة چندانی به کوشکها و
عمارات درونی باغها نمیگردد که علت اصلی آن
اختصاص فصل جدایی به این موضوع در کتاب است.26
در بخش کوشکهای مقالة «چادرها و کوشکها» در
همین کتاب به طور مفصل به انواع کوشکها در باغهای
ایرانی پرداخته شده است .در این بخش راجع به انواع
تختگاهها و کوشکهای ساده ()Martin, 1912: Pl. 136
با اشکال ،سازه و جزئیات مختلف (Binyon & others:
XCIV; Blochet, 1929; Sakisian: IXXV, fig 142,

li- Careri, 1889: 77; Leyden ; Erskine, 1921: 137,
 )1199و کوشکهای ساخته شدة درون استخرها (�Bron
stein, 1937: 328; Gemelli-Careri, 1889: 126; Fryer,

 )1912: 350صحبت شده و مصادیق آنها در باغهایی
چون «هشت بهشت» و «فرحآباد» اصفهان« ،شاهی»
قزوین و «هشتبهشت» تبریز معرفی شده است.
در بخش دیگری از مقاله به یکی از اجزاء مهم باغ

L.- Wilkinson, J. V. S.- Gray, B.; op. cit.; pl. XLI,
pl. LV, No. 64, pl. LXXIII, No. 87, pl. LXXXI,

 )No. 110, pl. LXXV, No. 127و مشخصات آنها و نیز
پردهها در باغها نیز صحبت میشود (تصویر .)22
موضوع عناصر و اجزاء در باغهای ایرانی به طور
مفصل در مقاله مورد دقت و بحث قرار گرفته است .نکتة
اهمیت اوالً اشاره به موضوعات جدید و خاص و ثانیاً
حائز ّ
استفاده از منابع درجة اول در هر مورد میباشد .از جمله
موضوعات مهم و جدید طرح شده در مقاله میتوان به
نحوة کاشت درختان و گلها و زیستگاههای طبیعی آنها،
نام انواع درختان و گلهای ایرانی و نیز ساخت درختان
اهمیتی
و گلهای تزیینی اشاره نمود .این مطلب نشانگر ّ
است که نویسندگان به عناصر و اجزاء باغ ایرانی مؤکدا ً
در جهت نیل به اهداف طراحی و ساخت باغ ایرانی قائل
هستند ،مطلبی که شاید در تحقیقات اخیر به این دقت
مورد توجه قرار نمیگیرد.
 .6منابع و مراجع مقاله
مؤلفان در شناخت خود از باغ ایرانی از انواع منابع و
مراجع در دسترس بهره جستهاند .این منابع شامل:
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 ،)Kühnel, 1923: 47خانه باغها ،کاخهای درون باغی
(بيهقي 455-4848 ،هـ.ق ،)140-135 :.برجها (�Gemel

یعنی حصار اشاره شده است .نویسندگان ایجاد گوشة
خلوت و محل استراحت و امن را به عنوان جوهرة اصلی
باغ ایرانی که بدینترتیب همیشه در داخل حصار قرار
داشتهاست ،معرفی مینمایند ;)Strange, G. (Trans.
 .op. cit.;p. 230, p. 239-40ضمناً به خصوصیات این
حصار که از دیوارهایی مرتفع از خشت یا گاه آجر که
معموالً بدون تزیین هستند ،اشاره و اضافه میکنند که
حصار برخی از باغهای بزرگ دارای ویژگیهای برجستة
معماری بوده است ،همچون برجهای چهارگوشة
باغها(( .)Gemelli- Careri, G. F.; op. cit.; p. 77بهعنوان
مثال کبوترخانههای باغ هزارجریب اصفهان) ،داربستها
و جفتههای بخش درونی باغها (مثل باغ کریمخان
شیراز) ( ،)Francklin, W., op. cit.: 107یا لبههای
کنگرهدار روی دیوارها ()Kühnel, E.; op. cit.; Fig. 45
و ازارة کاشیکاری شدة آنها (تصویر  .)21در ادامه در
بخشهای دیگر مقاله راجع به انواع پرچینها (Binyon,
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literature under the Tartar dominion
(Ibn-i-Yamin (d. 1367); Cambridge; 1920.
11. Brun, C.; Travels into Muscovy, Persia
and divers parts of the East Indies; London;
1759.
12. Cameron, G. G.; History of Early Iran;
Chicago; 1936.
13. Christensen, A.; L’Empire des
Sassanides, Det Kongelige Danske
Videnskabernes Selskabs Skrifter, Historisk
og Filosofisk Afdeling, I; 1909.
14. Coste, P.; Monuments moderns de la
Perse; Paris; 1867.
15. Croix, P. (Trans.); Histoire de

، آثار و اجزاء باستانی (سفالینهها،آثار باقیماندة باغها
 بافتههای، هنرهای دستی (فرش و گلیم،)مفرغکاریها
 پیکرتراشی، کاشیکاری، مینیاتور و نگارگری،ابریشمی
 منابع، سنگنوشتهها و حکاکیها،)و سنگتراشی
، خاطرات، داستانها،ادبی و مذهبی (شرححالها
 منابع، کتابهای دینی، کتابهای تاریخی،سفرنامهها
،) منظومهها و استعارههای همگانی،باستانشناسی
 تصاویر و نقشهها میباشند که سعی گردید،عکسها
در متن پیشرو به بیشتر آنها در ارتباط با هر موضوع
 در متن.ارجاع داده شود و تصاویر مربوطه نیز ارائه شود
 مقاله و مجموعة آثار، مورد کتاب70 مقاله به بیش از
فارسی و التین ارجاع داده شده که مهمترین آنها بر
مبنای شمار مراجعات در متن مقاله و اهمیت موضوعات
.مطرح به ترتیب حروف الفبا در جدول یک ارائه شدهاند

Timour-Beg; Paris; 1722.
16. Francklin, W.; Observations made on a

73

tour from Bengal to Persia, 1786-7; London; 1790.
17. Fryer, J.; A new account of East India
and Persia, being nine years’ Travels, 16278, II; London; 1912.
18. Gemelli- Careri, G. F.; Giro del mondo,
II; 1889.
19. Gray, E. (Trans.); The Travels of Pietro
della Valle in India; London; 1892.
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20. Herbert, T.; Some years travels into
Africa and Asia; London; 1677.
21. Herzfeld, E.; Die vorgeschichtlichen
Topfereien von Samarra; Berlin; 1930.
22. Hortus, G. L.; in Daremberg, C. Saglio,
E.; Dictionnaire des Antiquites, III, part I;
Paris; 1900.
23. Huart, C.; Bagh; Encyclopedia of Islam,
I; 1913.
24. Jaubert, P. A.; Voyage en Arménie et

عنوان مقاالت
.1848 ،) کلکته.ق. هـ488-455( . تاریخ بیهقی.1
) موزة820  (تـألیف. زبـدةالتـواریخ، حـافظ ابـرو.2
.2774  نسخ خطی شرقی شماره،بریتانیائی
. تهران،) انتشارات علمی و فرهنگی1374( . شاهنامه.3
 به اهتمام،) نزهة القلوب1336( . حمداهلل، مستوفی.4
. تهران، انتشارات طهوری،محمد دبیر سیاقی
5. Baião, A. (Ed.); Itinerarios da India a
Portugal por terra; Coimbra; 1923.
6. Beaudouin, E. E.; Résidences Royales;
Urbanisme, III; 1933.
7. Binyon, L.- Wilkinson, J. V. S.- Gray, B.;
Persian miniature painting; London; 1933.
8. Bradley- Bert; Through Persia; London;
1909.
9. Bronstein, L.; The institute’s Documentary
Survey; Bulletin of the American Institure
for Iranian Art and Archeology, Pietro Della
Valle, Viaggi, Rome, 1658.
10. Browne, E. G.; A History of Persian
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;en Perse fait dans les années 1805-6; Paris

39. Sykes, P. (Ed.); Sir John Chardin’s

1821.

travels in Persia; London; 1927.

25. Komroff, M. (Ed.); Marco Polo; New

40. Thévenot, J.; The travels of M. de

York; 1926.

Thévenot into the Levant; London; 1687.

26. Kühnel, E.; Miniaturmalerei im

41. West, E. W. (Trans.); Pahlavi Texts, Part

islamischen Orient; Berlin; 1923.

I (Muller, F. M (Ed.), Sacred books of the

27. Lane, E. W. (Trans.); The Arabian

East, V); Oxford; 1880.

Nights’ Entertainment; New York; 1927.
28. Langles, L. (Ed.); Chardin Voyages,
VIII; Paris; 1811.
;29. Levy, R.; A Baghdad chronicle
Cambridge; 1929.
;)30. Leyden, J.- Erskine, W. (Trans.
Memoirs of Zehired-din Muhammed
Babur; London; 1921.
31. Markham, Sir C. (Trans.); Narrative of
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the embassy of Ruy Gunzalez de Clavijo
to the Court of Timour at Samarcand, A. D.
1403-6; London; 1859.
32. Martin, M. R.; Miniature painting and
;painters of Persian; India and Turkey
London; 1912.
33. Morier, J.; A Journey through Persia,
Armenia and Asia Minor; London; 1812.
34. Nachricht von einer Reise in Persien im
Jahre 1787 von Herrn Beauchamp,
35. Ouseley, W.; Travels in Various
Countries of the East, III; London; 1823.
36. Sakisian, A. B.; La miniature persane du
XII au XVIII siècle; Paris; 1929.
37. Strange, G. (Trans.); Clavijo, Embassy
to Tamerlane; London; 1928.
38. Stuart, C. Villiers, M..; Gardens of
Great Mughals; London; 1913.

تعبیر باغ ایرانی از منظر نویسندگان مقاله
نویسندگان در بخشهای مختلف مقاله نظر ،تعبیر و
حس خود راجع به باغ ایرانی را به انحاء گوناگون بیان
میکنند .در اینجا بهطور خالصه به برخی از مهمترین
اظهارات ایشان اشاره میشود ...« :ایرانی روشنفکر و
پیرو مشرب اپیکور ،زیبایی هر شکوفه (Leyden, J.,
 )Erskine, W. (Trans.); op. cit., II; p. 140را میبیند
و به هر ریزهکاری رنگ عشق میورزد ،ولی باغ برای
او ارزشی فراتر دارد  ...باغ جایی است که او [ایرانی]
در آن ،بهترین ساعتهایش را با دوستان و گفتوگو
با آنها سپری میکند ،شعر و اندیشه به خلوت او راه
مییابد و هنگامی که حال و هوای جشن و سرور
دارد ،باغ تفرجگاه او میشود  ...بنابراین زیبایی عناصر
تشکیل دهندة باغ ایرانی چنین است :طرح و ویژگیهای

درختان و گیاهان ،رنگ و طعم میوهها ،عطر گلها ،نغمة
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Minerva, III; 1792.

همانگونه که قب ً
ال نیز در بخشهای مختلف این
نوشتار به آن اشاره شد ،یکی از ویژگیهای مهم مقاله
استفاده از منابع دست اول مطالعاتی در آن است.
نویسندگان با مراجعه به کتابهای تاریخی مهم و
نیز مجموعههای آثار هنری ایران در اقصینقاط جهان
بحثها و مطالب ارائهشده را مستند نمودهاند .امروزه
بهرغم دسترسی گسترده به اطالعات ،بسیاری از
کتابها یا مقاالت معرفی شده در این مقاله به دلیل
ارزش و محدودیت شمار نسخ به راحتی قابل دسترس
نمیباشند .نگارنده با توجه به اهمیت این موضوع اقدام
به معرفی منابع مهم اطالعاتی مقاله جهت مراجعة
محققین موضوع باغ ایرانی نموده است.
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سخن آخر
ی شد تا ضمن دستهبندی موضوعات
در این نوشتار سع 
مختلف طرح شده در مقالة «باغها»ی پروفسور «پوپ»
و همسرش «آکرمن» خالصهای از محتوای مطالب به
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پرندگان ،صدای خش خش برگ و آب ،خنکای آن،
نور و کیفیت گوناگون آن در زوایای مختلف ،27حس
متغیر هوا ،ساکن یا در حرکت ،درخشش پر پرندگان،
و در شکارگاههای بزرگ ،هیجان داغ تعقیب ،لحظة
پرهیجان و پیروزمندانة کشتن جانور ،و به طور خالصه
هر خشنودی هیجانی که امکان داشته باشد ...باغ محلی
رؤیایی ،ورای جهان است ...هم مظهر زندگی پربار و
هم شکلدهندة ویژگیهای آن بهشمار میرود  ...از آن
جایی که خداوند در تمام هستی متجلی میشود ،پس
روح از تمامی درجههای وجود گذر میکند ،میداند گیاه
بودن یعنی چه .همانگونه که حقیقت غایی را میتوان
کام ً
ال در غوری آرام ولی نافذ در گلسرخ درک کرد،
وقتی گلی زیبا قلب را از حرکت باز میدارد ،گویی فرد
لحظهای خود را با گل یکی میبیند ،عارف باغ را خدا و
خود را گیاه باغ میداند».
در این بخش از نوشتار سعی شد که تعریف ،تصور و
تعبیر نویسندگان از باغ ایرانی در چند جملة ارائه شده
از طرف ایشان بیان شود .نویسندگان در این جمالت به
تأثیر باغ ایرانی بر ارضاء همة نیازها و وجوه انسانی (بهویژه
انسان ایرانی) شامل حواس پنجگانة بینایی (طرح و نور)،
شنوایی (صدای خشخش برگ و حرکت آب) ،بویایی
(عطر گلها) ،المسه (حس متغیر هوا و خنکای آب)،
چشایی (طعم میوهها) و دیگر حواس روانی و عرفانی
همچون ارتباط با همنوع و روابط اجتماعی (گفتوگو با
دوستان) ،شادمانی (برگزاری جشن و سرور) ،خلوت و
تفکر و از همه مهمتر آنچه که در جملة آخر بیانشده
یعنی عشق به طبیعت و خداوند اشاره نمایند .با این
تعابیر ایشان به نوعی طراحی و ساخت باغ در ایران را
بهعنوان نقطة غایی هنر معماری ایران معرفی میکنند.

همراه تصاویر و مراجع معرفی شود و در انتهای هر بخش
نیز تحلیلی از مطالب مطرح شده ارائه شود .هدف از
نگارش این نوشتار نیز آگاه نمودن عالقمندان به موضوع
باغ ایرانی به عنوان مرجعی مهم ،معتبر و غنی در این
زمینه و جلبتوجه مجدد به آن ،ضمن طرح نقطهنظرات
و دیدگاه نویسندگان از موضوع بوده است .28در انتها
خالصهای از تحلیلهای صورتگرفته در مقاله به همراه
پارهای توضیحات اضافی از نگارنده ارائه میشود:
 .1شاید مهمترین ویژگی این مقاله اشارة مستقیم آن به
موضوع «باغ ایرانی »29و خصوصیات آن است .موضوعی
که در بسیاری از مراجع مشابه به این وضوح اختصاصی
نشده است.
 .2بهرغم کوتاهی مقاله ،مطالب ارائه شده در آن
بسیار غنی و پربار است .گرچه مقاله بیش از 70
سال پیش نگارش شده ،یعنی زمانی که بسیاری از
اطالعات و شواهد فعلی راجع به معماری ایران وجود
نداشته است ،اما تفاسیر و تحلیلهای ارائه شده در
آن بسیار کامل ،جامع و قانعکننده بهنظر میرسد.
این به نوعی نشاندهندة تجربه و درک عمیق و
صحیح نویسندگان از معماری ایرانی است .یکی از
ویژگیهای مهم مقاله ،بیان تعریف و فلسفة وجودی
«باغ ایرانی» و تحلیل نویسندگان از این موضوع به
صورت خالصه و مفید است ،مطلبی که حتی در کتب
مفصل نگارش شده در این زمینه قابلمشاهده نیست.30
 .3در روند تاریخی مقاله ،بهنظر میرسد که نویسندگان
معتقد به پیوستگی تاریخی مفهوم باغ ایرانی از هزاران
سال پیش از ظهور اسالم تا زمان نگارش مقاله بودهاند.
افزونبر این بهنظر میرسد که نویسندگان به پیوستگی
جغرافیایی این موضوع نیز معتقد بوده چرا که هر جا
الزم دیدهاند به مصادیق باغهای ایرانی خارج از حوزة
سیاسی فعلی ایران اشاره نمودهاند.
 .4نویسندگان در تحلیل خود از باغ ایرانی ضمن توجه و
نقد معمارانة مصادیق باغ ایرانی به خصوصیات اجتماعی
و فرهنگی ایرانیان نیز توجه نموده و توضیحات خود را
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 .5مقاله واجد نکات ارزندة فراوانی در موضوعات آشنای
باغ ایرانی است ،اما توجه مقاله به برخی نکات خاص باغ
ایرانی که اطالعات کمتری از آنها در دسترس میباشد،
همچون اسامی و ویژگیهای گلها و درختان در باغهای
ایرانی و حتی برخی نکات بکر و کمتر مطرح شده همچون
درختان ،گلها و میوههای تزیینی و اهمیت نور در باغ
ایرانی ،مقاله را در نوع خود منحصربهفرد نموده است.
 .6نویسندگان به اهمیت مراجع مختلفی چون آثار دستی
و هنری ،نگارگریها ،دیوان اشعار ،سفرنامهها ،نقلقولها
و  ...واقف بوده و در هر مورد بسته به فراخور موضوع به
آنها اشاره نمودهاند .اهمیت این مراجع به واسطة اصیل
و دست اول بودن آنها اعتبار مقاله را افزونتر نموده است.
 .7نویسندگان در تعبیر خود از باغ ایرانی ،آن را درونمایة
اصلی و نقطة غائی هنر ایرانی میدانند.
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