
 

 

 های نوگزارش سمینار نظریه

 نظرمرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی 

 های نوگزارش سمینار نظریه

 بازخوانی باغ ایرانی

 مهدی شیبانیمهندس سخنران: 

 ، پژوهشگر دوره دکتری پژوهشکده هنر معماری و شهرسازی نظرمریم دبیری: گزارش

01/11/1131 

بی گمان یکی از نیکو ترین جلوه های صورت و معنا، برآمده از باورهای ایرانیان، باغ ایرانی است. این همان فراز از تاریخ 

آفرینش های پارسی است که لطیف ترین ترنم طبیعت و عشق به زندگی را در پرتو استعاره های ایرانی و اسالمی به 

، از سلسله "بازخوانی باغ ایرانی"مهدی شیبانی در نشستی با عنوان  مهندسقدرتمندانه ترین شکل پدیدار ساخته است. 

ست این نشنش دوباره و روایت جنبه های فراموش شده قصه باغ ایرانی پرداختند. ابه خو  "نظریه های نو"سمینارهای 

ن دوره دکتری برای پژوهشگرا "مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر"در محل  1131در تاریخ اول بهمن ماه 

 برگزار شد.

 .در گوشه ذهن هر ایرانی باغی نهفته است

 آرتور پوپ   

مانی شعر زگیرد. هر نسل از نسل های پیشین وام می تاریخ هنر ما مانند حلقه های زنجیری درهم پیوسته و بافته است و

تر از همه این وام ها وامی است که  موالنا درون مایه شعر اخوان می شود که خود فرشته الهام دیگری است. اما مهم

. قرن قدمت دارد 52و جهان شمول بودن آن  باغ بهترین تولید ذهن ایرانی است هنرمندان از طبیعت می گیرند.

 .بازیافتن و دوباره یافتن حلقه های این زنجیر باشدهدف امروز ما شاید الگوی ساده آن هنوز زنده است و 

در پیشینه خود ذاتی پنهان دارد که محدود به ماده  شود ومفاهیم خود در هندسه ماندگار میالگوی باغ ایرانی با تمام 

پذیرد. این معنایی واالست. معنایی که حقیقت است. حقیقتی که رنگ تعلق به زمان و مکان نمی جلوه گاهنیست بلکه 

 چهار ترینترین حیاط خانه تا بزرگوچكسبب حضور باغ، با تمام احساس آن در هر مقیاسی  از ک شود. ومیالگو کهن 

، یگر سوداز  دهد.یابد و صورتی دیگر را نمایش میتجلی می کلبدی تواندر هر گردد. این الگو غ شهری و باغ شهر میبا

 طرح باغ فرش که نگاه از آسمان به باغ است و باغ را به درون کاشانه و فضای :مانند .سازدسایر هنرها را نیز بارور می

سرانجام به عنوان الگویی د. و بخشهایش را خیال میسازد. نگارهرا پر نغز میاو ادبیات و شعر آورد؛ ایرانی می زیست

 گردد.سبب پیشرفت و تکامل هریك از هنرها می قدرتمند

 

 



 

 

 های نوگزارش سمینار نظریه

 نظرمرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی 

 کهن الگوی مهر؛ چلیپا به مثابه نوراالنوار

احترام به  یدر اندیشه ایرانی فلسفه ومذهب همواره دوشادوش یکدیگرند، ایرانیان قبل از اسالم اعتقادات خود را بر پایه

ان ی حیات و سرچشمه نیروی انسنشانه روشنایی بخش،، خورشید .بنیان نهادند ،دانستندنور که آن را منشاء الهی می

 مردم و باورهایشان و بخشایندگی در زندگی نورا به عنوان نمادی از صورت چلیپ. در این زمان است که وکیهان است

ورنده نظام که پدید آ ،آب و خاك هوا، آتش، عنصرچهاراز جاودانگی و خورشید را با  گرددرمزی مییابد و حضور می

م خست چلیپا را رسن ،کشدپردازد و انتظار ثمر میانسان ایرانی هرکجا به پرورش طبیعت می. دهدپیوند می، جهانند

از راه و می تواند  ستتوانکه می گشت ای ام وهماهنگیظی انتپرونده تصویر کلی کیهان، مکانیت باغ بابنابراین  کند.می

در نظام واحد خود نظر عقل را به و در عین حال  ی حواس درآیدوماده به حیطه اصوات ،رایحه هاها، نور، هندسه، رنگ

 و به ساحت باطنی مستتر در آن معطوف دارد. (نور االنوار)ذات 

 چوعکسی زآفتاب آن جهان است آن چیزی که در عالم عیان است ره

 انند دایه استمکه این طفل است و آن   ن عالم چو سایه استآکه محسوسات از 

ز د وانگیراز آن پرتومیزمین  خواند که آسمان وجلوه وجود مطلق را نوراالنوار می ،وردیسهره ،پس از آن در اسالم نیز

ر خداوند تجلی نو ،مند می شوند. لذا چنانکه عالموجود بهره د و موجودات به نسبت قرب به روشنایی ازنآیعدم به وجود می

ه در گیرد بلکایرانی و کالبد آن قرار نمی باغاسالم در تضاد با  از این رواست ظهور جهان نیز جز ظهور نور او نیست. 

 پردازد.کشف و شهود میدرون آن به 

 کهن الگو؛ شور عشق

اش عشاقی را که به آفریدگار خود داشات اظهار کند. کسی که به   انساان سانتی طالب آن اسات که تا سارحد توانایی    

 های مظاهرها ورنگر الگوها، طرحای جز آن ندارد که در وفونزدیك اسااات چاره« ی عملکرد خودشنحوه با طبیعت»

آنست تا ای محوری در عالم صور، برحد آخرین تجسامات ظاهری خلقت، در حد نقطه مساتغر  باشاد. آدمی در    خلفت

کند برداری میتهرمبین همان کثرت وهمان گزافه نمایی باشاااد. نه از طریق هنری طبیعت گرای که از روی طبیعت گ

نش به گرداند که آفریوح را همان گونه اصیل میکند و ساط که از نحوه تجلی طبیعت تقلید می نمادهایی مددبلکه به  

 بخشد.خاك اصالت می

ز سااغهنرمند ب ی باغ ایرانی هنرمند است و باغ اثر هنری او، هنرمند سرچشمه اثراست و اثر سرچشمه هنرمند.پدید آورنده

 نگر محسوسثر او تنها بیاشود. لذا امیپس از جذبه و کشف الهام الهی شور عشق حق در وجودش احیاءدر مقام سالك، 

 رخدادگی حقیقت است.، ن آشکار کننده راز هستی است و این سان باغتر از آبل بارها مهممورد حس ناشدنی نیست، 

 سازد.نیازی را متجلی میحقیقتی که صفات خداوندی چون بخشندگی، تعادل، جاودانگی و بی

 



 

 

 های نوگزارش سمینار نظریه

 نظرمرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی 

 کهن الگو؛ فارغ از زمان و مکان

ر چهار فصاال متفاوت و در ه شااود.مکانی بیان میزمانی و بیدرتغییر و تکاپوی جهان، با مفهوم بیدر کالبد باغ نظام 

سازد، اش مجذوبت  میخواند و دیگری با رنگ  شکوفهفصل چهار کرت متفاوت که یکی تو را با بوی سیب به خود می

 د. کننده از بین می روان تو  و عامل جذبکند. این جاست که فاصله میهم زمان نوای بلبل و موسیقی آب نوازشت می

یابی و زمانی دیگر را گردد. در زمانی خاص در باغ حضور میمکانی جاری میدهد وبیفاصله مفهوم خود را از دست می

آیی و بهار را در وجود سرو می یابی. پاییز می آیی و خرمالوی شیرین خوشرنگ تابستان پر آوری زمستان میبه یاد می

 شود. زمانی جاری میبیآورد. پس در باغ میوه را برایت به ارمغان می

و را ا ی خیال،بخشد تا قوهرا اغنا می برد. حواس آدمیباغ برای تجسم عالم مثال انسان را از عالم محسوسات فراتر می

شم چ این بازی با احساس و اغنای هر حس تا منتهاست که مفهوم باغ احساس را حقیقت می بخشد. .دبه وادی مثال بر

ها ودر در آب زالل حوضم، در سجده خاضعانه بنفشه کوچك، رختان، در سایه سرو باریك انداها و دعشق در ورای گل

سی ح می یابد. بهشتی که خود فقط نمادیهایی  محو از باغ بهشت، با طوبی وکوثر وسلسبیل نشانه چشمه جوشان،

از رفتن از ظاهر به سوی باطن باز دهد هنگامی که باغ این تفکر را از دست می زوال پروردگار است وبس.ازجمال بی

  گردد.معنی میپاشد. حکمت خویش را از دست داده و صورتی بیماند. درمیان پندارها حیران شده فرو میمی

همچنان در شعر و نقاشی و فرش بافی ادامه دارد. گویا تنها درمعماری و شهرسازی به  این الگوی قدرتمندسیر کمال 

 ،انگیز برای سکونت انساندر راستای به کارگیری در طراحی امروز جهت ایجاد فضایی دل. فراموشی سپرده  شده است

 قصه فراموش شده باشد.این  دوباره شاید رسالت ما بازخوانی و روایت

 


