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بازیابی ساختار فضایی و شکِل باغ فردوس شمیران*

حميدرضا جيحانی**   سميرا منصوری***

* این مقاله بخشی از نتایج طرح پژوهشی درون دانشگاهی باعنوان »بازیابی شكل و ساختار فضایی باغ های تاریخی قاجاری براساس 
مطالعه و پژوهش باغ فردوس شمیران« است كه با شمارۀ ثبت 899/12 و ذیل قرارداد شمارۀ 20/571-90 مورخ 1390/2/13 و با 
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چکيده
در دوره قاجار، هم به واسطه عالیق و خصوصیات قومی و هم به دلیل سنت های تداوم یافته دربار، باغ سازی 
مورد توجه فراوانی واقع شد. در تهران كه در آن زمان پایتخت و محل حضور شاه، درباریان و شاهزادگان بود، 
تهران،  به  محمدشاه قاجار  ورود  از  پس  كه  بود  ها  باغ  این  ازجمله  فردوس  باغ  شد.  ساخته  پرشماری  باغ های 
توسط یكی از درباریان درنزدیكی قلعه محمدیه  پی ریزی شد. این باغ سالیان بسیاری مورد توجه بود و خاندان 
توسط  كه  عمارتی  باغ جز  از  اكنون  آن می كوشیدند.  بهسازی  و  تكمیل  در  باغ  دیگر  مالكان  و  معیرالممالك  
دوست علیخان معیرالممالك در آن ساخته شده و درحال حاضر به موزه  سینما اختصاص یافته و قسمتی از باغ 

اطراف این عمارت  چیزی باقی نمانده است. 
اگرچه بخش های گسترده ای از باغ منفك شده و تغییر كاربری یافته  است، به نظر می رسد بنا به مجموعه 
بازیابی كرد. در این مقاله تالش می شود  اسناد و مدارک باقی مانده می توان ساختار اصلی باغ و شكل آن را 
و  باغ  آن، محدوده  پیرامون  بافت شهری  و  باغ  باقی مانده  بررسی وضعیت  و  تاریخی  اسناد  و  متون  مطالعه  با 
ساختارهای درون آن بازشناسی شود. كنار هم قرارگیری اطالعات توصیفی و تصویری به دست آمده و انطباق آنها 
بر وضعیت موجود شهری، خطوطی از چهرۀ اصلی باغ فردوس را نشان می دهد. بهره گرفتن از خطوط باقی مانده 

در بافت موجود و حذف برخی عناصر متأخر برای نیل به نتیجه ضروری بوده است. 
نتیجه یافتن  اطالعات و قراردادن آنها در نقشه امروزی نمایش ساختار فضایی باغ است، شكل مركب آن را 
آشكار می سازد و تاحدودی سیر تغییر و تحوالت آن را گوشزد می كند. این نتایج نشان می دهد كه باغ فردوس 
به مرور در پهنه ای  وسیع درمحدودۀ شمیرانات و درقالب سه بخش باغ اصلی، باغ اندرونی و باغ قلمستان شكل 
گرفته  است. باغ اصلی ساختارهای متنوعی داشته كه یا هم چون عمارِت باقی مانده تغییرات وسیعی كرده یا مانند 
سردر شمالی به كلی تخریب شده است. نحوه عبور خیابان پهلوی )ولیعصر( از درون عرصه باغ و تبدیل فضای 

باغ به یك بافت شهری از دیگر نتایج طرح است. 

كليدواژه ها: باغ فردوس، شمیران، ساختار فضایی، معیرالممالك، دوره قاجار.

تاریخ دریافت مقاله: 90/8/21
تاریخ  پذیرش مقاله: 91/4/19
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مقدمه
توسعه  شهر تهران چه در درون حصار ناصری و چه در 
بیرون آن، سرنوشت بسیاری  از باغ های قاجاری را دستخوش 
تغییرات گسترده كرده است. یكی از این نمونه های  پرشمار 
باغ فردوس شمیران است كه خوشبختانه بخش كوچكی 
پاركی كه  و  باقی مانده  این بخش  است.  باقی مانده  آن  از 
امروز  تا  و  دربرگرفته  را  آن  درختان  و  باغ  اصلی  خیابان 
به حیات خود ادامه داده، باعث شده است كه این باغ  به 
فراموشی سپرده نشود. این حضور باغ درشكل جدید، در 
ذهن  در  باغ  از  تصویری  تا  است  موجب شده  عین حال 
این  ندارد.  انطباق  خود  اصل    با  چندان  كه  شود  ایجاد 
پژوهش با رجوع به منابعی كه در ادامه معرفی می شود، 
تالش دارد تا ساختار و شكل كلی و درعین حال اصیل باغ 

را بازیابی و معرفی  نماید.
پژوهشی  طرح  یك  های  یافته  از  بخشی  پژوهش  این  
بازیابی  درزمینه  تجربه  كسب  یادشده  طرح  هدف  است. 
ساختارهای شكل دهنده باغ های قاجاری به صورت عام و 
بازیابی شكل كلی باغ فردوس به صورت خاص بوده است. 
پرسش اصلی تحقیق تا به آنجا كه به این پژوهش مربوط 
می شود، به این صورت قابل طرح است كه با توجه به تغییر 
با  و  آن  از  پس   و  قاجار  دوره  در  فردوس  باغ  تحوالت  و 
شكل  است،  مانده  باقی   آن  از  امروز  آنچه  درنظرگرفتن 
و  بستر  با  آن  همنشینی  نحوۀ  و  بوده  چگونه  باغ  اصیل 

محوطه اطراف به چه صورت بوده است.

روش  تحقيق
است،  آن  نتایج  از  بخشی  پژوهش  این  كه  تحقیقی 
برمبنای اسناد و مدارک تاریخی و هم چنین پیمایش های 
نخستین  در  است.  گرفته  صورت  گام  پنج  در  و  میدانی 
گام، اثر مورد نظر در گسترده ترین وضعیت، مورد توجه و 
بررسی قرار گرفته و تغییرات ایجادشده  در بستر و عرصه 
باغ مطالعه شده است. یافتن اسناد و مطالعه و تحلیل آنها 
این  درطی  می دهد.  تشكیل  را  تحقیق   از  مرحله  دومین 
دو گام بررسی و بازخوانی اجزاء و عناصر باغ، به ویژه آنها 
كه در ساختار آن اهمیت بیشتری داشتند، صورت گرفته 
است. در سومین گام تالش گردید تا از اجزا و بخش های 
مذكور، الیه های  اطالعاتی قابل بازشناسی استخراج شوند. 
پیداكردن و نمایش ساختار فضایی  كه عنصر قوام دهنده و 
تشخص دهندۀ باغ محسوب شود، مرحله ای است كه پیش 
از بازیابی  شكل اصلی صورت گرفت. هر دو مرحله  یادشده 
برمبنای انطباق الیه های اطالعاتی  و تحلیل محتوای آنها 

تصویر 1. نقشه  موقعیت باغ فردوس در تهران كنونی )كلوی، 1388(انجام گرفته است.

نگاهی به  باغ فردوس
در این بخش به  موقعیت قرارگیری باغ  فردوس در شهر 
تهران در گذشته و امروز و نحوه  شكل گیری آن پرداخته 
می شود. هم چنین  با توجه به  مدارک و اسناد موجود، سیر 
وضعیت  و  بررسی  افتاده ،  اتفاق  باغ  این  در  كه  تحوالتی  

امروزی آن بازگو می شود.

موقعيت و نحوه شکل گيری
و  پارک  به   درحال حاضر  كه  است  نامی  فردوس  باغ  
محوطه مشجر كوچكی در حوالی  تجریش گفته می شود 
كه موزه سینما در آن قرار دارد )تصویر1(. مطالعات نشان 
می دهد كه باغ فردوس، نامی بسیار قدیمی تر از یك پارک 
امروزی  بوده است. با نگاهی به متون و اسنادی كه در آنها 
به این باغ اشاره  شده، می توان دریافت كه آنچه اكنون به 
آن باغ فردوس اطالق می شود، تنها بخشی از این باغ وسیع 
و تاریخی است. آن گونه كه در اسناد تاریخی اشاره شده، 
به طوركلی اراضی میان  اسدآباد و ولنجك )ازطرف شمال( 
و  )ازطرف مشرق(  تجریش  دره   و  جنوب(  )ازطرف  الهیه  و 
محمودیه )ازطرف مغرب(، جزء زمین های این باغ بوده  است 
)معتمدی، 1381: 341(. حتی ممكن است نام باغ  فردوس، 
پیش از آبادانی این باغ به آبادی یا محله ای در خارج از 
حصار تهران  و حوالی تجریش اطالق می شده است و بعدها 
برای  این باغ به كار رفته باشد. اعتمادالسلطنه در بیان  وقایع 
سال 1263 ق. بیان می كند كه جّد معیرالممالك به دستور 
محمدشاه درحوالی  اسدآباد و ولنجك اقدام به برپایی قلعه  
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در   .)1663  :1364 )اعتمادالسلطنه،  است  كرده  محمدیه 
این نوشته، اعتمادالسلطنه از باغ   فردوس دركنار اسدآباد، 
كه یك محله بوده، نام  برده كه پیش از برپایی باغ محمدیه 
نیز در كتاب »شرح  وجود داشته است. عبداهلل مستوفی 
زندگانی من« به این  نكته اشاره می كند )مستوفی، 1360: 

.)51
باشد كه  ای  نام محدوده  فردوس  باغ  كه  است  ممكن  
نام  خود  یا شمیران  از محالت تجریش  هم چون بسیاری 
یكپارچه شدن  از  باشند كه پیش  آبادی هایی گرفته  از  را 
شمیران  و اتصال آنها به یكدیگر در آنجا وجود داشته اند.1 
بنابراین، باغ فردوس را نیز می توان  یكی از این آبادی ها 
دانست كه پیش از ساخته شدن  باغ، به همین نام به عنوان 
محل ییالقی خوش  آب وهوا مكانی شناخته شده بوده است.

ساختن  به   شروع  ق.   1264 سال  در  محمدشاه  وقتی 
قصر محمدیه در شمیران كرد، هریك از رجال دربار او در 
همان حدود اقدام  به احداث باغ و عمارت ییالقی كردند؛ 
بعداً  كه  بود  تجریش  درنزدیكی  باغی  ها  باغ  این   ازجمله 
نام باغ  فردوس بر آن نهاده شد )معتمدی، 1381: 119(. 
منوچهر ستوده نیز اشاره می كند كه این باغ  دارای چندین 
دستگاه ساختمان مجلل و باعظمت بوده كه یكی از آنها 
 .)1016  :1365 )ستوده،  است  داشته  نام  محمدیه   قصر 
بنابر گفته ستوده، باغ فردوس مكان وسیعی بوده كه  قصر 
این طور  لذا  است.  داده  در خود جای می  نیز  را  محمدیه 
برمی آید كه در باغ فردوس  -كه محلی در شمیران بوده  
است- دو باغ ساخته شد، یكی برای محمدشاه كه محمدیه 
نام گرفت و دیگری  برای یكی از درباریان2 كه باغ فردوس 
نامیده شد. بعدها باغ محمدیه  متروک و مخروبه شد اما 

باغ فردوس تا مدت ها پس از آن  آباد ماند. 

وضعيت  موجود باغ
تنها  باغ فردوس شناخته می شود،  نام  با  آنچه  امروزه  
بخش كوچك و تغییر  یافته ای از ساختار اصیل  باغ است. 
از  و  تبدیل  شده  موزه سینما  به  اكنون  باغ  اصلی  عمارت 
تغییر  این  درپی  است.  نمانده  باقی  اثری  آن  استخرهای 
كاربری، تغییراتی  نیز برای همسازشدن  باغ و عمارت اصلی 
آن با كاربری جدید رخ داده كه چهره باغ را دگرگون  كرده 
بناهایی  ساخت  به  توان  می  تغییرات  این  ازجمله  است؛ 
ناسازگار با ساختار اصیل  باغ و مداخالتی در بنای اصلی 

باغ فردوس اشاره  كرد.3
یكی  دیگر از تغییرات، تفكیك زمین های باغ و تغییر 

مالكیت آنهاست. بخش اعظم  زمین های باغ پس از تغییر 
اند،  شده  استفاده   مسكونی  بناهای  ساخت  برای  مالكیت 
شده  تفكیك  مدرسه  ساخت  برای  باغ  جنوب  از  بخشی 
لغت نامه  »مؤسسه  عنوان  به  هم  آن  از  قسمتی  و  است؛ 
دهخدا« و »مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران« مورد 
آن،  دنبال كردن  كه   ردپایی  تنها  گیرد.  می  قرار  استفاده 
نمایان تر می كند، درختان كهنسال  را  باغ  ساختار اصیل 
باغ  هستند كه در جای جای باغ امروزی و حتی بیرون از 
آن دركنار خیابان های  اطراف دیده می شوند. همان طور كه 
بعداً در بخش مربوط به خیابان ها گفته  خواهد شد، برخی از 
خیابان های امروزی بر خیابان های اصیل باغ منطبق  هستند.

نگاهی به  سير تحوالت باغ
همان طور كه در بخش  پیشین گفته شد، باغ فردوس 
پس از قلعه محمدیه برای یكی از درباریان  محمدشاه ساخته 
شد. ستوده حاج میرزا آقاسی را پایه گذار این باغ می داند و 
وقت  حاكم  حسنعلی میرزا  یادگار  را  باغ  كهن  چنارهای  
تهران برمی شمارد4 )ستوده، 1365: 1016(. در جغرافیای  
تاریخی تهران همین مطلب مورد اشاره قرار گرفته با این 
 تفاوت كه   نام حاكم تهران حسینعلی میرزا ذكر شده است.5

دوست علی خان معیرالممالك شروع ساخت این باغ را به گونه ای 
 دیگر روایت می كند6: »چون  حسینعلیخان معیرالممالك7

وزیر مالیه و خزانه سلطنتی بود و ... و می بایست  گاه  و بی گاه 
قلعه  نزدیك  مناسب  محلی  دید  الزم  باشد،  حضرت  در 
محمدیه برای خود و كسانش تأمین  نماید. بنابراین، چند 
خانه رعیتی و مقداری زمین زراعی و بایر را از صاحبانش 
و  بندی  خیابان  ساختمان،  ایجاد  به  و  نمود  خریداری  
درخت كاری همت گماشت. عمارتی دوطبقه به سبك آن 
دوران - كه "فیلگوش" نامیده  می شد - بنا نهاد و آنجا را 
"باغ فردوس" نام  گذاشت« )معیری، 1352: 530(. با این 

حال، همه متون و اسناد تاریخی بر این  مدعا كه دوران 
الدوله، فرزند حسینعلی خان،  مالكیت دوست علیخان نظام 
و  باغ  به  بسیار  زمان  این  در  و  بوده  باغ  طالیی  دوران 
است، صحه می گذارند.  داده می شده  اهمیت  آن  زیبایی  
عمارت بسیار زیبایی كه درحال حاضر نیز در باغ به چشم 
می خورد، توسط نظام الدوله در بخش جنوبی باغ فردوس 

ساخته شده  است.
و  مناصب  مانند  نیز  فردوس  باغ  الدوله،  نظام  از  پس  
مشاغل دولتی و بخش بزرگی  از دارایی های خانوادگی به 
پسرش دوست محمدخان رسید؛ اما ظاهراً دوست محمدخان 
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كه فردی خوش گذران و بی مباالت بود، به امورات باغ نیز 
توجه چندانی  نشان نمی داد. اعتمادالسلطنه در شرح خاطرات 
خود در سال 1304 ق. این  مسئله را بیان می كند: »... هجده 
سال بود این باغ را ندیده بودم. تمام درخت ها افتاده، عمارت 
خراب شده، درحقیقت وادی برهوت! آن وقتی كه نظامالدوله 
 »... بود  مردم  سجده گاه  بودند،  باغ  این  در  معیرالممالك 

)اعتمادالسلطنه، 1370: 569(. 
كه  كنند  می  تأكید  مطلب  این  بر  مدارک  اغلب  
دوست محمدخان  بیش تر امالک پدری را فروخت    و پول 
 حاصل از آن را در سفرهایی كه به فرنگ داشت، خرج كرد.8

پس  از دوست محمدخان باغ چندین بار دست به دست شد. 
باغ را از دوست محمد خان خریده  این كه اول بار چه كسی  
است  و تاریخ دقیق تغییر مالكیت های باغ مشخص نیست؛ 

اما ستوده تعدادی  از مالكان كوتاه مدت باغ را نام می برد.9
باغ،  مالك  آخرین   تنكابنی،  سپهساالر  خان  محمدولی 
آبادانی های بسیار در این باغ انجام داد؛ ازجمله این كه قنات  
باغ را دایر كرد و سردر باغ را از نو بنا كرد )ستوده، 1365: 
های  بدهی  به دلیل  اول  پهلوی  اوایل  دورۀ  در  1019(. وی 
بسیار و توقیف اموالش دست به خودكشی  زد و براساس 
مدارک یافت شده وارثان سپهساالر باغ فردوس را به جای 
كردند.  واگذار  طومانیانس   تجارتخانه  به  خود  پدر  بدهی 
دولت   طلب  به جای  باغ  این  دادگاه  همان  در  آن  از  پس 
مالیه  یا  دارایی  وزارت  دراختیار  تجارتخانه طومانیانس،  از 
آن زمان درآمد. به علت این كه خریداری  برای فروش كل 
های  زمین  تا  گرفت  تصمیم  مالیه  وزارت  نشد،  پیدا  باغ 
به جز  بفروشد؛  دولت  كارمندان  به  اقساط  به صورت  را  باغ 
عمارت باغ  فردوس و 20250 مترمربع زمین وابسته به آن 
و بیست ساعت آب از قنات  فردوس كه در سال 1315ش. 
به وزارت معارف فروخته شد. عمارت پس از تعمیر به عنوان 
را خریده   رفاه همان كسانی كه زمین ها  برای  دبیرستان 
اسالمی  انقالب  از  پس  یافت.10  جدید  كاربری  بودند 
مركز  دراختیار  بود،  مانده  باقی   فردوس  باغ  از  آنچه 
قرار گرفت.11 اسالمی  ارشاد  و  وزارت فرهنگ   فیلم سازی 

بازخوانی  سيمای اصيل باغ
در این بخش تالش  می شود تا با توجه به مداركی كه از 
باغ دردست است، وجوه اصیل آن مورد بررسی و مطالعه 
به طور  باغ  مختلف  اجزاء  منظور  این   برای  گیرند.  قرار 
جداگانه بررسی می شود و سپس  ساختار آن درگذشته و 

درحال حاضر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نگاهی به  بستر و عرصه باغ
باغ های   از قراین برمی آید، در دوران قاجار  آن طوركه 
افراد  و  شاه  توسط  تهران  شهر  حصار  از  خارج  فراوانی 
اند. باغ فردوس یكی از  متمكن و پرنفوذ ساخته  می شده 
همین باغ هاست  كه در ناحیه شمیران واقع شده است و 
در زمان ساخت خود، در یكی از روستاهای  حاشیه تهران 
داشته،  شهرت  زیبا  مناظر  و  بودن  هوا  خوش آب  و  به  كه 
ساخته شده  است. پیش از این دیدیم كه محمدشاه برای 
فرار از شهر در اوقات  گرم دستور داد باغی را بسازند كه باغ 
فردوس كنونی یا بخشی از آن  یا دركنار آن هم زمان با باغ 
یا قصر محمدیه ساخته شد. به مرور دراطراف  باغ فردوس  
باغ های دیگری نیز ساخته شد و چهرۀ آن محل از حالت 
ساده و بی پیرایه بومی خود به صورت تركیبی از باغ های 

اشرافی  تغییر شكل داد.12
بنابراین، می توان  منظر بستر قرارگیری باغ فردوس را 
عالی  آب وهوای  و  متعدد  های  باغ  با  محوطه ای  به صورت 
تصور كرد كه خانه های زیادی در آن خودنمایی نمی كنند 
و صدای پرندگان درسراسر آن به گوش می رسد و همین 
خصوصیت باعث رونق  شكار پرندگان در این منطقه شده 
محل  به دلیل  فردوس   باغ  ها،  این  همه  بر  عالوه  است.13 
قرارگیری و موقعیت آن نسبت به شهر تهران قدیم چشم 

انداز خوبی از دورنمای شهر داشته است. بنجامین، وزیر 
ایران،  اشاره می كند كه مكان باغ  مختار وقت آمریكا در 
برای مناظر دشت های تهران زمینه بسیار خوبی است و 
)بنجامین،  است   خوشایند  خیلی  نیز  اینجا  از  انداز  چشم 

.)168 :1363
و شیب   واقع شده  و شمیران  تجریش  باغ درمحدودۀ 
زمین آن از شمال غربی به جنوب شرقی است. تندی این 
شیب درمحدودۀ مجاور بنای  اصلی به حدی است كه كف 
طبقه اول بنا با قسمت جنوبی  باغ و سقف آن با قسمت 
و پرشیب  سمت  است. زمین وسیع  باغ هم سطح   شمالی 
جنوبی عمارت را با ساختن سنگ چین ها به صورت هفت 
با  این قطعه ها  از  قطعه مسطح درآورده بودند كه هریك 
 :1352 )معیری،  داشت  سطح   اختالف  متر  چند  دیگری 
530(. باغ فردوس بنابر متون مستند شامل دو باغ  بیرونی 
و اندرونی می شده است. باغ بیرونی همان باغی  است كه 
عمارت  و  گرفته  قرار  بحث  مورد  فردوس  باغ  بانام  اغلب 
باغ  اما  است.  داشته  قرار  باغ  این   در  نیز  كنونی  موجود 
اندرونی آن طور كه گفته می شود، در سمت جنوب غربی 
باغ فردوس قرار داشته و احتماالً هم دورۀ باغ  فردوس است. 
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اندرونی باغ فردوس در سمت جنوب غربی باغ واقع بود و 
»رشك بهشت« نامیده  می شده است )معیری، 1352: 530(.

باغ های  شمیران است كه  از  نیز یكی دیگر  قلمستان 
به عنوان  محل  آن  در  موجود  و  متأخر  بنای  از  اكنون 
كتاب  در  معیری  دوست علی  شود.  می  استفاده  كتابخانه 
»وقایع الزمان، خاطرات شكاریه« ذكر می كند كه این  باغ 
از تفكیك و  جزِء باغ فردوس بوده است. درهرحال ، پس 
تجزیه باغ و فروش قطعات آن و خیابان كشی های جدید 
اگرچه  است.  ازهم گسیخته شده  باغ  اصیل  عرصه   شهر، 
احتماالً برای آسان ترشدن كار یا به هر دلیل دیگر، خصوصاً 
درابتدای كار برای تقسیم قطعات  از خطوط كلی موجود 
بر  نیز تقریباً  باغ پیروی می شد و خیابان های شهری  در 
با  به تدریج  اما  بودند،  منطبق  باغ  در  موجود  های  خیابان 
آنها14و  چندباره  و  دوباره  فروش  و  قطعات  بیشتر  تجزیه 
احداث خیابان های جدیدی  مانند خیابان پهلوی )ولیعصر(، 
حال  در  كه   ای  گونه  به  شدند  رنگ  كم  باغ  اصلی  خطوط 
نیست.  شناسایی  قابل  به آسانی  باغ  اصیل  عرصه  حاضر 
مالكیت  انتقال  دادگاه  تطبیق  مساحت گزارش شده در  با 
و  هوایی  های  عكس  با  پهلوی اول  زمان  در  دولت  به  باغ 
توان  می  پیرامون،  محدوده  و  باغ  حاضر  حال  نقشه های 
حدود واقعی باغ را حدس زد. این مساحت با درنظرگرفتن  
باغ های قلمستان و اندرونی است كه بنابر اسناد جزء باغ 
با  را  قدیم  باغ  حدود  اگر  اند.  می شده  محسوب   فردوس 
توجه به امتداد خیابان های  موجود باغ و خیابان هایی كه 

 می توان گمان برد كه زمانی جزئی از محدوده باغ بوده اند15،
 آن چنان كه در تصویر )2( دیده می شود مشخص كنیم، 
مساحت  محدودۀ مشخص شده  بسیار نزدیك  به مساحت 

ذكرشده  است.16

ورودی ها و خيابان های  باغ
باغ فردوس با توجه به موقعیت قرارگیری و هم جواری 
آن با باغ های دیگر و مسیرهای رفت وآمد احتماالً ورودی های 
به   متعددی داشته است. ستوده در مقاله »باغ فردوس« 
هفت ورودی باغ اشاره می كند؛ دو در در شمال، سه در 
در جنوب، یك  در در مشرق و یك در در مغرب )ستوده، 
تقریباً  فردوس  باغ  این كه  به  توجه  با   .)1020  :1365
هم زمان با قصر محمدیه و به قصد نزدیكی به دربار ساخته 
شد، بنابراین  دور از ذهن نیست كه ورودی اصلی باغ نیز 
در ضلع شمال آن كه نزدیك به  این قلعه است، قرار داشته 
باشد. محمدعلی معیری نیز اشاره كرده است كه در بزرگ  
ورودی باغ فردوس به فاصله تقریبی دویست قدم آن سوی 
قلعه   محمدیه  واقع بود )معیری، 1376: 262(. عكسی كه 
در سال 1294 ق. برداشته  شده است نیز همین سردر را  
به جهت شیب زمینی   با توجه  نشان می دهد )تصویر3(. 
درختی  هیچ  وجودنداشتن  می شود،  دیده  عكس  در  كه 
عمارت  های   اتاق  ورودی  جهت  و  سردر  بنای  پشت  در 
سردر كه مسلماً باید از داخل  باغ باشد، این نكته فهمیده 
می شود كه عكس مورد بحث از داخل باغ و رو به سردر 

)Google Earth :تصویر2. عرصه باغ فردوس و باغ های وابسته به آن براساس تطبیق خیابان های قدیمی باغ با خیابان های كنونی؛ )نگارنده، عكس
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برداشته  شده است و با توجه به منظره كوه پشت سردر 
كه درحال حاضر نیز در چشم انداز شمالی باغ قابل مشاهده 
است، می توان  حدس زد كه سردری كه در عكس دیده 

می شود، در شمال  باغ قرار داشته است.
همان طور كه در سطور پیشین آورده  شد، بنا به روایت 
داشته  جنوب    سمت  در  نیز  دیگری  ورودی  باغ   اسناد 
است. منوچهر ستوده اشاره می كند كه  سپهساالر عمارت 
عالی در  و سردری   دایر كرد  را  آن  قنات   و  آباد  را  باغ  و 
جلوی میدانگاه  فعلی )مظهر قنات( ساخت )ستوده، 1365: 
1019(. در عرصه قدیم باغ فردوس می توان  دو مظهر قنات 
در شمال و جنوب باغ مشاهده  كرد. اگر قناتی  را كه در 
باغ فرض  قنات جنوبی  است،  یاد شده  آن  از  نوشته  این 
میدانگاهی   است،  برپا شده  زمان سپهساالر  در  كه  كنیم 
فعلی  میدانگاه  به عنوان  آن  از   1365 سال  در  ستوده  كه 
میدانگاهی  همان  زیاد  بسیار  به احتمال   كند،  می  صحبت 
با  باغ و در مرز میان آن  الیه جنوبی   است كه در منتهی 
منطقه الهیه قرار دارد )تصویر1(. بنابراین  احتماالً منظور 
است  سردری   ساخته،  سپهساالر  كه  سردری  از  ستوده 
ساموئل  است.  داشته  قرار  باغ  جنوب  میدانگاه  بِر  در  كه 
بنجامین كه  در فاصله سال های 1301-1303 ق. در ایران 
مختلف  ابنیه  از  كه  هایی   نقاشی  میان  در  داشته،  حضور 
عنوان  تحت   نیز  را  ای  گونه  رواق  كرده، ساختمان  ترسیم 
دِرِ  )تصویر4(.  است  كرده  ترسیم  فردوس«  باغ  »ورودی 
اما می توان حدس  این نقاشی دیده نمی شود  ورودی  در 
بر رواق  كوتاهی كه نقاش درامتداد آن  زد كه در، عمود 
ایستاده است قرار دارد. اگر چنین باشد ممكن است  درِ اصلی 
درامتداد محور باغ قرار داشته بوده باشد. به نظر می رسد این  
چهار ستون كه رواقی كوتاه و عمود بر در اصلی را شكل 
می دهند و درعین حال ازنظر شكل و تزئینات عیناً هم چون 

بخش میانی نمای عمارت اصلی هستند، به طور دقیق در 
محور عمارت مذكور یا دست كم در تقارن  منظری با آن 
نتیجه  توان  می  توصیفات  این  تمام  با  باشند.  گرفته  قرار 
كه  است  خانه  سردر  یك  از  بخشی  رواق  این  كه  گرفت  
جنوب  میدانگاه  ای  دایره  نیم  محوطه   شمالی  بِر  در  خود 
باغ ساخته شده است. روشن است كه چنین  ساختاری در 
معماری دورۀ قاجار نا آشنا به نظر نمی آید. دست كم نمونه ای  
از این نوع بنای سردر را می توان در ورودی كاخ سبز در 

مجموعه سعدآباد تهران  مشاهده كرد.17
تنها نكته ای كه در این مسئله وجود دارد، زمان  احداث 
یعنی  سپهساالر  زمان  در  را  آن  ستوده   كه  است  سردر 
بنجامین  نقاشی   به  توجه  با  داند؛  می  باغ  مالك  آخرین  
با  و  ایران  در  وی  مأموریت  زمان   و  ق.   1301 سال  در 
به  متعلق   هنوز  باغ  زمان  این  در  این كه  درنظرگرفتن  
زد  است، می توان حدس  معیرالممالك   دوست محمدخان 
كه  احتماالً سپهساالر كه بعد از 1329 ق. باغ  را خریداری 
كرده، سردر مخروبه باغ را تعمیر كرده یا سردری جدید 

به جای  آن ساخته است. 
همان طور كه در قسمت  مربوط به عرصه باغ نیز تاحدودی 
توضیح داده شد، ساختار باغ و به خصوص  محل های قرارگیری 
خیابان های آن، به مرور دچار تغییراتی شد و مخصوصاً پس  
از آغاز فروش زمین ها، این تغییرات شدت یافت و به مرور 
با تقسیم زمین های  آن و توسعه شبكه عبورومرور، خیابان های 
اصیل باغ در بافت جدید محو شدند ولی  با این حال قطعات 
مهمی از باغ مانند عمارت اصلی و قسمت هایی از باغ  اطراف 
آن كه در زمان فروش زمین های باغ تصمیم به محافظت 

تصویر3. عكسی  از سردر باغ كه در سال 1294 توسط  احمد قاجار 
برداشته شده است؛ )سمسار،  1386: 213(

باغ  ورودی   از  بنجامین در 1301 ق.  تصویری  كه ساموئل  تصویر4. 
فردوس ترسیم كرده است؛ )ساموئل بنجامین(
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از آن گرفته شد و مقداری از باغ اندرونی  و عمارت داخل 
آن كه توسط دكتر محمود افشار خریداری شده بود، باقی 
ماندند و به نظر میرسد كه ساختار اصیل  آنها قابل شناخت 
با مراجعه به عكس های هوایی قدیمی   بازیابی هستند.  و 
كه در شروع این تغییرات از محدودۀ مورد نظر برداشته 
شده است نیز می توان  تاحدودی به شكل اصیل خیابان های 

باغ  نزدیك شد. 
براساس اظهار نظر ستوده می توان  چنین برداشت كرد 
كه باغ اصلی دست  كم دارای دو خیابان طولی سراسری 
كه  است  بوده  خود  غربی  و  شرقی  جانب   دو  در  بلند  و 
به واسطه شیب زمین  در برخی نقاط آن پله هایی تعبیه 
درختان  نیز  یادشده   های  خیابان  جدارۀ  دو  در  و  شده 
چنار كاشته بوده اند )ستوده، 1365: 1020(. برخی از این  
چنارها هنوز هم در محوطه ها و كوچه های پیرامون  دیده 
می شوند. اگر این مطلب را دركنار جهت و سوی عمارت 
بازمانده  و سردری كه از آن صحبت شد قرار دهیم و با 
توجه به چنارهای باقی مانده  در محلی كه اكنون به پارک 
خیابان  درگذشته   فراوان  به احتمال  و  است  شده  تبدیل 
اصلی و بخشی از میان كرت باغ بوده است، به این نتیجه 
از آن  یا دست كم بخشی  باغ  دست خواهیم  یافت كه 
ساختاری طولی در جهت شمالی-جنوبی داشته است. 
باغ  و مطبق  این خیابان ها ساختار شیب دار  همچنین،  
را نمایش می داد ه اند. با توجه  به این كه در زمان فروش 
و  جداشده  ها  زمین  سایر  از  ها  خیابان  باغ،  زمین های 
بر  نیز  آمد  و  رفت   جدید  مسیرهای   نرسیدند18و  به فروش 
همان مسیرهای پیشین ساخته شدند، می توان بعضی از 

خیابان های  باغ را از روی عكس های هوایی شناسایی كرد. 
ساختار  شناسایی  با  تا  است   شده  سعی  زیر  تصاویر  در 
اصیل خیابان های باغ، محل آنها در عكس های هوایی  سال های 
6(. سپس  و   5 )تصاویر  1335 و 1389  نشان داده شود 
را  باغ  ای كه خیابان های  نقشه  در  ها  بررسی  این   نتایج 

نشان می دهد ترسیم شده  است )تصویر 7(.

تصویر6. مشخص نمودن ردپای خیابان های اصیل باغ در بافت موجود 
)Google Earth :در سال 1389؛ )نگارنده، عكس

تصویر5. مشخص نمودن ردپای خیابان های اصیل باغ در بافت موجود 
در سال 1335؛ )نگارنده، عكس: سازمان نقشه برداری كشور(

تصویر7. نقشه  خیابان های باغ فردوس براساس  بررسی اسناد موجود  
)مأخذ: نگارنده(
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منابع آب و نحوه  گردش آن
محمدیه  قنات  دو  از  فردوس  باغ   نیاز  مورد  آب 
است.  فردوس20 تأمین می شده   باغ  قنات  )مجیدآباد(19 و 
درباره شیوۀ آبیاری و گردش آب باغ فردوس كمتر مطلبی 
گفته شده است. بنجامین  كه در سال 1301 ق. این باغ 
را دیده است، می گوید كه در اینجا برخالف  سایر امكنه 
ایران نه حوضی است و نه  جویی و در یك طرف آن در زیر 
درخت ها آخورهای آجری برای اسب ساخته اند )بنجامین، 
1363: 169(. البته ممكن  است باغ در زمانی كه بنجامین 
آن را دیده، حوض  یا مسیرهایی برای نمایش آب نداشته 
باغ استفاده  آبیاری  با توجه به این كه قناتی كه برای  اما 
می شده در شمال آن قرار داشته، احتماالً دست كم در باغ 
جوی یا جوی هایی  برای آبیاری وجود داشته كه چندان 
جلوه ای نداشته است. در یادداشت های دوست علی معیری 
كه توسط فرزندش محمدعلی معیری در مقاله ای به چاپ 
رسیده است نیز به آب نماها و حوض هایی اشاره می شود 
به وجود  كه در تخت های متعددی كه در جنوب عمارت 
آورده بودند، ساخته شده بود: »برابر نمای جنوبی عمارت 
كنونی زمینی وسیع و سراشیب  بود كه آن را با ساختن 
كه   درآوردند  قطعه مسطح  هفت  به صورت  ها  سنگ چین 
مساحت  و  سطح  اختالف  متر  چند  دیگری  با  را  هریك 
بود. آن گاه روی هریك  از قسمت ها استخری با فواره ایجاد 
نمودند. استخرها به نسبت وسعت  زمین و فاصله از عمارت 
ایوان طبقه  از  بزرگ و بزرگ تر می شد و جهش فواره ها 
 .)530  :1352 )معیری،  داشت«  دلگشا  منظری بس   دوم  
معیری در جای دیگری نیز به یك  استخر در سمت شمالی 
عمارت اشاره می كند و استخرهای باغ را ساخته شده  توسط 

دوست علی خان نظام الدوله می داند )معیری، 1376: 267(.
و  دوست محمدخان  زمان  در  باغ  استخرهای  احتماالً 
به دلیل بی توجهی و عدم رسیدگی متروک مانده و به مرور 
تخریب شده است؛ چراكه در هیچ یك از عكس هایی كه 
بنا تهیه شده است، هیچ استخر و جوی  از  این دوره  در 
از  ق.   1296 سال  در  كه  عكسی  شود.  نمی  مشاهده   آبی 
سمت  جنوبی عمارت برداشته شده )تصویر8(، زمین  وسیع 
مستطیلی صاف و بدون درختی را نشان  می دهد كه اطراف 
آن گیاهانی كه به نی  شباهت دارند روئیده اند كه  می تواند 
نشانی از یكی از استخرهای  چندگانه قدیمی و جوی های  
باغ باشد كه به تدریج ویران شده و با خاک تسطیح  شده اند.

دلیل  به  است  ممكن  زمان  این  در  استخرها  تخریب    

منبع  عنوان  به  كه  باشد  نیز  محمدیه  قنات  كم آب بودن 
زمان  این   از  بعد  چراكه  است؛  شده  می  استفاده   باغ  آب 
از  توصیفاتی  كه  است  سپهساالر  مالكیت  درزمان  تنها 
استخرهای  باغ شده و این زمانی است كه سپهساالر قنات 
جدید باغ فردوس را ساخته  است. اگرچه ستوده سپهساالر 
را سازنده استخرهای باغ می داند21 اما با توجه به مطالبی 
كه  پیشتر ذكر شد، می توان حدس زد كه سپهساالر پس از 
احداث قنات جدید، استخرهای  پیشین باغ را احیاء نموده 
یا این كه دوباره استخرهایی مشابه آنچه پیش از آن در باغ 
وجود داشته به وجود آورده است. از این گونه مطبق كردن 
آن در  استخرهای  وسیع در طبقات  ایجاد  و  باغ  محوطه 
برخی باغ های دیگر تهران مانند باغ  صاحبقرانیه )نیاوران( 
و قصر قاجار نیز شواهدی در دست است. مشاهده دقیق  
عكس های هوایی مشخص می كند كه تا سال 1358 هنوز 
استخر جنوبی عمارت  باغ وجود داشته و در محل استخر 
شمالی هم یك حوض  كوچك ساخته شده بوده است. عالوه  
بر این ها استخری  كه درحال حاضر نیز در محوطه  پشتی 
افشار«  دكتر  »موقوفات   در  و  دهخدا«  لغت نامه  »مؤسسه 
به چشم  می خورد، از استخرهای اصیل  باغ به شمار می رود.22

درحال حاضر تنها یك  حوض كوچك در شمال عمارت 
اصلی و جوی  آب متصل به آن، مسیر گردش آب  مجموعه 
را تشكیل می دهند كه  هیچ یك از آنها شباهتی به نمونه های  
اصیل خود ندارند. موقعیت فرضی  استخرهای باغ و جوی های 
آن، به صورتی كه از مطالعه  اسناد موجود قابل درک است  

در نقش های نشان داده شده  است )تصویر9(.

عمارت باغ  جنوبی  نمای  از  ق.   1296 سال  در  عكسی كه  تصویر8. 
فردوس برداشته شده  است؛ )سمسار، 1386: 211(
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 درختان  باغ
منابع  در  كه  درختی  گونه   بیشترین  فردوس  باغ   در 
مختلف اعم از منابع تصویری و نوشتاری به آن اشاره  شده، 
درخت چنار است. همان طور كه پیش از این نیز گفته شد، 
اولین  مالك باغ23 تعداد قابل توجهی  چنار در باغ  كاشته 
دومین  یعنی  الدوله  نظام  دوست علیخان  زمان  در  است. 
مالك   باغ، كسی كه بیشترین آبادانی را در باغ  انجام داد، 
نیز باغ پر از درختان چنار بوده است. مدركی  كه باغ را در 
اما از توصیفاتی  این زمان توصیف كند در دست  نیست، 
كه در زمان دوست محمدخان فرزند دوست علی خان از باغ 
شده و عكس هایی كه از آن زمان موجود است، نكات مبهم 
بسیاری شكل می گیرد. ازجمله این مدارک، چنان كه پیشتر 
نیز به آن اشاره شد، توصیفات  بنجامین است كه در سال 
1301 ق. باغ را دیده و توصیف كرده است. او به  انبوهی از 
درختان چنار در سمت جنوبی عمارت باغ اشاره می كند 
كه جنگل انبوهی  از چنار را ایجاد كرده اند و ادامه می دهد 
اند كه وقتی  كه این درخت ها را به گونه ای مرتب كاشته 
شخصی از عمارت  نظری بر آن بیندازد، سطحی مخملی مانند 
می بیند. در میان این  درخت ها عمارت وسیعی است  مزین 
به باغچه های گل و در عقب عمارت اراضی  وسیعی هست 

و چنارهای عالی كه مانند ستون  باالكشیده بر این اراضی 
در  مبهم  )بنجامین، 1363: 168(. مسئله   افكند  سایه  می 
سال  از  پیش  فردوس   باغ  از  كه  است  هایی  عكس  اینجا 
جنوبی  سمت  در  تصاویر،  این   در  دارد.  وجود  ق.   1301
درخت  از  خالی  كاماًل  كه  باغ  های   تخت  از  یكی  عمارت 
است به چشم می خورد. از آنجایی  كه قسمت جنوبی باغ 
به چندین تخت كه  هركدام با دیگری  چند متر اختالف 
به دالیل  توجه  با  و  شدند  می  تقسیم  است  داشته  سطح  
از  سمت  این  در  متعدد  استخرهای   وجود  برای   موجود 
باغ ممكن  است درختان اشاره شده تنها در پایین ترین تخت 
دوست علی  اند.  داشته  وجود  باغ  جنوبی   الیه  منتهی  در  و 

خاطرات  »وقایع الزمان،  كتاب  در  نیز  معیرالممالك  خان 
شكاریه« به چنارهای باغ فردوس اشاره می كند.24 

دیوالفوآ نیز ازجمله  كسانی است كه در سال 1299 ق. باغ 
است  كرده  اشاره   خود  سفرنامه  در  و  دیده  را  فردوس 
است،  بلند  و  قطور  چنارهای  از  پر  كه  باغ  وسط  در  كه 
قصر ناتمامی دیده می شود كه درشرف خراب شدن است 
)دیوالفوآ، 1369: 160(. درهرحال، بسیاری از این درختان 
رفتند.  بین  از  معیرالممالك  دوست محمدخان  زمان  در 
اعتمادالسلطنه در شرح خاطرات خود در سال 1304 ق. 
)اعتمادالسلطنه، 1370: 569(.  بیان  می كند  را  این مسئله 
خود  نوشتار  در  هم   چاپارباشی25  عبدالجلیل  علی اكبربن 
درباب جغرافیای شمیران، مشابه همین نظر را دربارۀ باغ  
ارائه می دهد: »... پارسال و امسال  این زمان  فردوس در 
هرروز صد نفر عمله  هریك روزانه صدتومان ضرر فاحش 
زده به حكم آن ناخلف پسر تمام  آن عمارت  را كوبیده و 
درختان قوی هیكل آنجا را كه هریك در رفعت و بلندی با 
چرخ  برین  هم سری می نمود از بیخ و بن بریده، به سوخت 
مطبخی و كارخانه  تماماً آتش زده بسوخت« )علی اكبربن 
عبدالجلیل، 1345(. تعدادی از این درختان  چنار تاكنون نیز 
باقی مانده اند و دیدن برخی از این درختان كهن درمواردی  
درمیان  باغ  مبهم  ساختار  یافتن  برای  مدركی  تواند  می 

كوچه ها و خیابان های  امروزی شهر  باشد )تصویر10(.
غیر  دیگری  گیاهان  دیگر،  های   باغ  مانند  باغ  این  در 
از  از چنار هم كاشته می شده است. علی اكبر چاپارباشی 
درختانی  مانند توت، ازگیل، سیب، گالبی، زردآلو، آلوچه  و 
... كه كاشت آنها در شمیران و باغ های  آن معمول  بوده است 
یاد می كند )علی اكبربن  عبدالجلیل، 1345: 550(. مستوفی 
مراسم   دربارۀ  من«  زندگانی  »شرح  كتاب  اول   جلد  در 
عروسی دوست محمدخان معیرالممالك  كه در باغ فردوس 

باغ های  هم جوار  باغ اصلی و  باغ فردوس شامل  تصویر9. نقشه ای  از 
آن كه محل تقریبی استخرها و جوی  آب باغ  در آن نشان داده  شده  

است )نگارنده(
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معیرالممالك  به دستور  كه  می كند  نقل  بود،  شده   برپا 
میوه های باغ او را در نُقل می كردند و به مهمانان  تعارف 
اطراف  در  كه  اطلسی   به گل های  نیز  معیری  نمودند.  می 
استخرها كاشته  می شده اند، اشاره می كند )معیری، 1376: 267(.

شرقی  محوطه  گلكاری  و  باغچه بندی  از  نیز  تصویری 
كه  است  موجود  ق.   1296 سال  در  فردوس  باغ  عمارت 
شكل های معمول در باغچه بندی اصیل باغ را نشان می دهد 
)تصویر11(. در این تصویر می توان برخی  نهال های آماده 

كاشت و برخی گلدان های  تزئینی را مشاهده كرد.

بناهای  باغ
ابتدای  برپایی باغ فردوس تاكنون بناهای متعددی  از 
در این باغ ساخته شده  است. اولین عمارت این باغ، بنابر 
عمارتی   معیرالممالك،  دوست علی خان  های   نوشته  دست 
دوطبقه بود كه در زمان محمدشاه قاجار توسط حسینعلی 

شد  نهاده   بنا  فیلگوش26  به سبك  و  معیرالممالك  خان 
)معیری، 1352: 530(. این بنا كه در شمال باغ قرار داشت، 
پس از ساخته شدن  عمارت دوم توسط دوست علیخان نظام 

الدوله27 متروک ماند و به مرور تخریب شد.27 عمارت دوم 
كه بنای اصلی باغ محسوب می شده است، همان بنایی است 
به عنوان موزه سینما  اكنون  و  مانده است  باقی  تاكنون  كه 
استفاده می شود. از چگونگی این عمارت در زمان شكوه آن 
اطالعات دقیقی در دست  نیست. ستوده عمارت اصلی باغ 
را ساخته دست استادان اصفهانی و یزدی  می داند )ستوده، 
1365: 1017(. دیوالفوآ نیز كه باغ را در زمان خرابی  آن 
دیده و آن را بنایی نیمه تمام توصیف می كند، به نقاشی های 
یك  كار  را  آنها  و  كند  می  اشاره   عمارت  دیوارهای  روی 
 .)160  :1369 )دیوالفوآ،  داند  می  ایتالیایی   مبتدی  نقاش 
عمارت  و  باغ   های  زیبایی  از  دیوالفوآ  برخالف  بنجامین 
مكرراً اظهار شگفتی می كند و توصیف مفصلی از عمارت 

ارائه می دهد كه می توان  نكاتی را از متن  او دریافت:29
بلند  و چنارهای  باغ  با  را  آن  بنا كه  رفعت  و  1- وسعت 

اطراف متناسب  می كند.
2- ایوان هایی با ستون های كم تعداد و قطور با گچ بری های 
باغ  مناظر  امتداد  را  آنها  وی  كه  گیاهان  نقوش  با  عالی 

اطراف می داند.
3- تاالرهای طبقه سوم كه دو سوی آنها به جهت تهویه، 
با  ارسی منبت  با درهای  و  قرار داده شده  باز  داالن های 

بیرون ارتباط دارند.

همان طور كه گفته شد، در زمان دوست محمدخان باغ 
صحیح  استفاده  عدم  و  بی توجهی  به دلیل  آن  عمارت  و 
ها  تخریب  این  به  بنجامین  شد.  بسیار  های  خرابی  دچار 
اشاره می كند )بنجامین، 1363: 168(. ستوده  نظری مشابه 
دارد و اشاره می كند كه دوست علیخان به باغ و ساختمان 
نزدیك  آمد،  ییالق می  به  و هروقت   داد  نمی  اهمیتی  آن 
مظهر قنات زیر چنارها چادر میزد و از پاتوق های  شكار او 
بود و اتاق هایی كه نزدیك به قنات وجود داشت، آبدارخانه 
آن  مرحوم بود و بعدها كه برای شكار به سوهانك می رفت 
سبب شد كه این ساختمان رو به  خرابی گذاشت و سنگ های 
مرمر بنا به عمارت امیریه )مدرسه نظام فعلی( برده  شد 

باغ  اطراف  در خیابان های  كه  فردوس  باغ  دو چنار كهن  تصویر10. 
باقی مانده اند؛ عكس از بخش جنوبی خیابان بخشایش است كه خیابان 

طولی جانب  غربی باغ اصلی بوده است )مأخذ: نگارنده(

تصویر11. عكسی  كه در سال 1296 ق. از محوطه شرقی عمارت  باغ 
فردوس برداشته شده است  )سمسار، 1386: 212(
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)ستوده، 1365: 1017(. عالوه بر این متون، تصاویری  نیز 
از باغ در سال های مختلف تهیه شده كه گویای بسیاری 
نمای  از  هایی  عكس  تصاویر،  این  ازجمله   است.  نكات  از 
ق.   1296 های  سال  به  مربوط   عمارت  شمالی  و  جنوبی 
عكس های  در   .)13 و   12  ،8 )تصاویر  است  ق.   1311 و 
مربوط به سال 1296 ق. دو دهنه از سه دهنه قوس های 
تاالرهای دو سمت سالن  اصلی طبقه سوم بنا برداشته شده 
از  برای جلوگیری  احتماالً  آن  از  و پس  تخریب شده(  )یا 
بارش باران روی سقف طبقه پایین  با سقف های شیروانی 
و به صورت كاماًل ناسازگار با معماری عمارت پوشانده شده 
است. در عكس مربوط به سال 1311 ق. تاالرهای  دوطرف 
با چهاردهنه طاق قوس كه كاماًل جدید هستند، بازسازی 
شده است. عالوه  بر تصاویر یادشده، تصویری هم از مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران به دست آمد كه تاریخی برای 
آن ذكر نشده است اما به گمان قوی این عكس تصویری 
از عمارت در زمانی پس از تخریب كامل تاالرها و پیش  از 

بازسازی دوباره آنها ارائه می كند )تصویر 14(.
البته نكات دیگری نیز از این عكس ها دریافت می شود. 
در  كه  بنا  بدنه  و  ها  ازاره  مرمر  مثال سنگ های  به عنوان 
تصویر 1296 ق. برداشته شده و در تصویر 1311 ق. ترمیم  
شده اند30 و پله های جلوی عمارت كه درابتدا بسیار ساده 
بوده و سپس در فاصله سال های 1296 ق. تا 1311 ق. به  

شكلی جدید تغییر یافته  است. 
های  نوشته  در  كه  بنا  اصلی  سالن   دوسوی  های  ایوان 
ایجاد  برای   و  اقلیمی  به دالیل  كه  شده  اشاره    بنجامین 
به  رضاشاه  به دستور  و  پهلوی  دورۀ  در  است،  بوده  تهویه 
فضای بسته  تبدیل شد )ستوده، 1374: 247(. در این دوره 
در مراحل مختلف، تعمیراتی  نیز در عمارت انجام شد31 و 
درنهایت در سال های اخیر نیز پس از تبدیل كاربری این 

بنا به موزه سینما، برای تطبیق با كاربری جدید، تغییرات 
پوشاندن  عمارت،  خارج  و  داخل  نورپردازی  مانند  جزئی 
دیوارهای  با  داخلی  تقسیمات  گچ،  با  داخلی  دیوارهای 
سبك، تغییر كف سازی اتاق ها و از این جمله در بنا به وجود آمد.

باغ  در  نیز  دیگری  بناهای  عمارت،  این  به جز  مطمئناً 
وجود داشته اند؛ اما مسلماً ازلحاظ اهمیت هیچ یك از آنها 
به پای عمارتی كه بحث آن رفت نمی رسیده اند. یكی از 
استقرار  اندرونی  باغ  در  كه  بوده  اندرونی  عمارت  ها  این 
نیست.  موجود  اطالعاتی  بنا  این  شكل  از  است.  داشته 
را  باغ  غرب  سمت  حمام  و  اندرونی  ساختن  ستوده  
و ساخته شده در سال 1318 ق.  الملك  امین  به  منسوب 
می داند )ستوده، 1365: 1018( ولی معیری می گوید كه 
اندرونی موسوم به »رشك بهشت« توسط دوست علی خان 
نظام الدوله در جنوب غربی باغ ساخته شده است )معیری، 
1376: 268(. در هر صورت، ستوده  این بنا را ساختمانی 
هزار  تقریبی  مساحت    با  و  شیروانی  سقف  با  طبقه  یك 
از كل  )ستوده، 1365: 1023(.  كند  می  توصیف  مترمربع 
این بنا درحال حاضر تنها دو ستون آجری  در حد شمالی 
و جنوبی ایوانی مشرف به یك استخر باقی مانده است كه 

سال  در  فردوس  باغ  عمارت  شمالی  نمای  از  عكسی  تصویر12. 
1311ق؛ )سمسار، 1386: 209(

سال  در  فردوس  باغ  عمارت  شمالی  نمای  از  عكسی  تصویر13. 
1296ق؛ )سمسار، 1386: 208(

در  فردوس  باغ  عمارت  غربی  و  نمای جنوبی  از  تصویری  تصویر14. 
زمان قاجار؛ )مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران(
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در جای  خود و در داخل محوطه »موقوفات دكتر افشار« 
نگهداری شده و كتیبه ای  روی یكی از آنها نصب شده كه 

تاریخچه آنها را به طور خالصه بازگو می كند.

بازیابی  ساختار و شکل باغ فردوس
مطالعه  و  بررسی  به  به تفكیك  پیشین  های   بخش  در 
نقش عوامل مختلف در شكل گیری  باغ پرداختیم. ازجمله 
از بررسی بستر استقرار باغ درگذشته و نیز مطالعه  آن در 
وضعیت امروزی و در مقایسه با محدودهای كه امروز تحت 
عنوان باغ فردوس شناخت می شود تالش شد تا بخش های 
باغ شناسایی  شوند. درعین حال تالش شد  از  منفك شده 
تا برای این دگرگونی شكلی و گسیختگی باغ مدلی ارائه  
شود تا بتوانیم سیر تغییرات آن را بازشناسی كنیم. ازجمله 
با بررسی محوطه های منفك شده كه امروز به خیابان ها و 
كوچه هایی در پیرامون تبدیل شده اند و نیز با استناد به 
برخی  اسناد دریافتیم كه بسیاری از آنچه از معابر اطراف 
باغ امروزه قابل   شناسایی هستند، درگذشته خود ازجمله 

خیابان ها و معابر باغ بوده اند. 
هم چنین با استناد به دقیق ترین  سند موجود درمورد 
بافت  ساختار  با  آن  انطباق  و  باغ  مساحی شدۀ  مساحت 
شهری  پیرامون كه خود بیش از دگردیسی شكلی، شاهد 
تغییر مالكیتی و كاركردی  بوده  است، دریافتیم كه چگونه 
ساختار باقی مانده و در عین حال كمرنگ شدۀ باغ از درون 
این   در  است.  تفكیك  قابل  اثر  پیرامون  بالفصل  بافت 
میان توجه به بخش های برشمرده شدۀ اصلی ازجمله باغ 
اندرونی و باغ قلمستان، به  بازیابی عرصه و محدودۀ اصلِی 
اثر كمك شایانی كرده است. هم چنین از بررسی  هرچند 
جزئی كه بیش تر زادۀ ناكافی بودن مدارک باقی مانده است، 
توانستیم  تصویری شماتیك از نحوۀ حضور آب در باغ را 
و  ها  كوچه  در  كه  تنومندی   چنار  درختان  شویم.  یادآور 
معابر پیرامون  باغ قابل شناسایی هستند، درقیاس ظاهری  
قدمت   از  نشان  ولیعصر  خیابان  حاشیه   چنار  درختان  با 
بیشتر را گوشزد می كنند و بر تحلیل رفتن باغ در بافت 
شهری نه چندان قدیمی پیرامون گواهی می دهند. در عین 
حال دیدیم كه اساس این  بافت، برمبنای اسناد یافت شده 

نمی تواند از دهه های آغازین حكومت پهلوی  فراتر رود. 
از دو ورودی مجزای باغ نیز توانستیم اسنادی  را بیابیم. 
نیز داشته است،  باغ ورودی های دیگری  هرچند احتماالً 
بسیار  باغ  كلی  تصویر  بازسازی  در  یافت شده  آنچه   اما 

به هنگام  خود  كه  شمالی   سردر  بود.  خواهد  تأثیرگذار 
عكسبرداری نشان می دهد از حال و روز خوبی  برخوردار 
نیست، آن قدر حجیم است كه گوشزد می كند در روزگار 
كم  دست  یا  داشته  برعهده  پررنگی  نقش  چه  باغ   رونق 
نقشی پررنگ برای آن تصور شده  بوده است. سردر دیگر 
كه تصویر كاملی  از آن نداریم، درعین حال نحوۀ ورود به 
باغ را به خوبی نمایش می دهد. عالوه بر اشارۀ ستوده، از 
بررسی  پرتو آفتاب و شكل سایه نیز نمی توان این سردر را 
در جایی جز جبهه جنوبی  باغ قرار داد. تكرار موتیف چهار 
ستون گچ بری شده كه در میانه دو نمای  شمالی و جنوبی 
عمارت اصلی وجود دارد، عیناً دراینجا نیز دیده  می شود لذا 
روشن می شود كه این ورودی به احتمال فراوان در راستای 
میدانگاه  مجاورت  در  و  آن  با  هم محور  و  اصلی  عمارات  

جنوب باغ بوده  است.
  

عرصه های فضایی درون  مجموعه
با درنظرگرفتن تمامی  موارد برشمرده می توان ساختاری 
از سه   كلی  فضای  این  كرد.  بازسازی  باغ  برای  را  مركب 
باغ قلمستان تشكیل شده  اندورنی و  باغ  باغ اصلی،  جزِء 
های  نقشه  ترسیم   در  كه  طور  همان  رسد  نظرمی  به  است. 
جنوب  بِر  در  واقع  گذر  است،  شده  داده  نمایش  پیشین 
در  و  خود  میانه  در  كه  توتونچی(  )خیابان  باغ  شرقی  
پایین ترین قسمت  باغ اصلی، میدانگاهی را دربردارد، حد 
این گذر  باشد. شكل   اثر در سمت جنوب  نهایی محوطه 
با ساختارهای برجای مانده از باغ كه شكل خودشان را به 
بافت  پیرامون انتقال داده اند، كاماًل متفاوت است و وجود 
تأكید  آن  شكلی  اصالت  بر  نیز  آن  میانه   در  میدانگاهی 
دارد. این میدانگاه هنوز هم تحت عنوان  میدان تختی در 
باالترین حد منطقه الهیه و در جنوب دبیرستان آل احمد  
-كه  در درون زمین های وابسته به باغ فردوس مستقر شده  

است - وجود دارد )تصویر1(.
پرزین  خیابان   پیرامون،  بافت  به  این چنین  نگاه  با 
آن  امتداد  و  اردبیلی(  مقدس  خیابان  )به موازات  بغدادی 
آن  شمال  سمت  در  بافت  جهت  و  شكل  كه  بهار  به نام  
تغییر خواهد كرد، حد شمالی باغ  خواهند بود. نكته قابل 
توجه در این میان نام قدیمی این خیابان - پرزین  بغدادی 
- است. این خیابان تحت عنوان قدیمی باغستان یكم، در 
جنوبی ترین  بخش منطقه ای است كه خیابان های آن به نام 
باغستان نام گذاری  شده اند. حد غربی اثر خیابان قلمستان 
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است كه  نام خود را از باغ قلمستان اخذ كرده است. با این 
توصیفات، فضای كلی  اثر از سه محدودۀ به هم متصِل باغ 
اصلی، باغ اندرونی و باغ قلمستان  تشكیل شده و مشخص 
است كه احداث خیابان پهلوی درزمان رضاشاه، از هر سه  
بخش اصلی باغ فردوس عبور كرده و عرصه آن را به دو 
قسمت - در شمال  غرب و جنوب شرق - تفكیك كرده 
است.32 قسمت اصلی باغ، كه باغ بیرونی یا آن  چیزی است 
كه امروز هم تحت عنوان باغ فردوس از آن یاد می شود، 

قطعه میانی  از این مجموعه  باغ به هم پیوسته است.

عناصر شاخص تعيين كننده ساختار اصلی باغ
دو خیابان  طوسی در شرق و بخشایش33)عارف نسب( 
كه در غرِب محدودۀ باغ اصلی قرار گرفته اند، دو خیابان  
طولی مهم باغ درگذشته بوده اند كه به همراه خیابان اصلی 
است  شده  تبدیل  فردوس  باغ  پارک  به   امروز  كه   - باغ 
اند. در عین  باغ اصلی را شكل  می داده  - ساختار فضایی 

از  ای  مجموعه  امتداد  ازطریق  فضایی  ساختار  این  حال، 
كه  ای  منطقه  جنب  در  شمالی  ورودی   شامل  عناصر، 
بعدها خیابان هایش نام باغستان  به خود گرفته اند، خیابان 
بالفصل   محوطه  است،  شده  تبدیل  پارک  به  كه  اصلی 
رفته  میان  از  بعدها  كه  حوضی  و  اصلی  عمارت  شمال 
است، خود عمارت، تخت های  مطبق جنوب آن به همراه 
را  این ورودی   حوض ها، ورودی جنوبی و میدانگاهی كه 
بیرون تعریف  می كرده، ساخت و نمود فضایی  در فضای 

خود را یافته است. 
حضور  خود  امتداد  درتمام  كه  فضایی  ساختار  این  
با دو خیابان  شمالی- درختان چنار را دركنار خود دارد، 
جنوبی دیگر در دو جنب باغ كه امروز به خیابان های شهریِ  
طوسی و بخشایش )عارف نسب( تبدیل شده اند، تكمیل شده 
و باغی كشیده و طولی  را درراستای سه خیابان شكل داده 
در  كه  طوسی،  امروزیِ   خیابان  میدانِی  بررسی  در  است. 
شیب قابل مالحظه ای قرار گرفته است، مجموعه ای از پله 

ها دیده می شود. به نظر می رسد كه این  پله ها برجای مسیر 
باغ كه درجانب شرقی آن واقع  بوده  خیابان پلكانی طولی 
قرار گرفته است. این ساختار خیابان های  عرضی متعددی نیز 
دارد كه عالوه بر ارتباط میان سه خیابان طولی، ارتباط باغ 
اصلی را با باغ  اندرون و باغ قلمستان - كه به احتمال فراوان 
باغ و فضای پشتیبانی  مجموعه بوده- فراهم می كرده است 

نحوه ارتباط سه  باغ با یکدیگر
مجموعه بازیابی شده  عرصه ای متشكل از سه حوزه را 
نشان می دهد. باغ اصلی در میانه مجموعه و دو باغ  اندرونی 
و قلمستان درجانب غربی و شرقی قرار گرفته اند. در باغ  
اصلی ارتباط دو بخش شمالی و جنوبی، ازطریق محوطه 
پیرامون عمارت اصلی  ممكن شده است. آثار باقی مانده از 
باغ اندرونی ازجمله استخر و بقایای  ایوان مقابل آن نشان 
می دهد كه خیابان عرضی ای كه در شمال عمارت اصلی  
امروز یك كوچه عمومی )كوچه دلبر( است،  قرار دارد و 
یكی از معابر اصلی ارتباط دهندۀ باغ میانی و باغ اندرونی  

بوده است.
به احتمال  فراوان همین كوچه دلبر در شكل اصیل خود 
بوده  قلمستان  باغ  با  مجموعه   پیونددهندۀ  معابر  از  یكی 
است. لذا دور از ذهن نیست اگر تصور شود كه این خیابان 
عرضی نزدیك به  عمارت اصلی مهم ترین معبر پیونددهندۀ 

بخش های مختلف باغ فردوس بوده  است.

شکل  باغ
شكلی  كه برای باغ فردوس به دست آمده است، تركیبی 
از عناصر مختلف در جایگاه تصورشده برای آنها را نمایش  
می دهد. این شكل بر نقش شالوده ای باغ اصلی در میانه 
بخش  ترین  یافته  نظام  بخش  این  دارد.  تأكید  مجموعه  
تابع  ساختار  از هر چیز  بیش  آن  و شكل  است  مجموعه 
تا مرز  ترین بخش  از شمالی  میانی و خطی آن است كه 
منطقه الهیه  امتداد یافته است. صحبت كردن درمورد شكل 
دو بخش دیگر با این صراحت  ممكن نیست اما یافته ها نشان 
می دهد كه باغ اندرونی در ارتباط بیشتر با عمارت  اصلی 
بوده، دارای ساختارهایی هم چون استخر و ایوان مقابل آن 
بوده و ارتباطی نظم یافته با باغ اصلی داشته است. این نظم 
به میزان كمتری  در باغ قلمستان دیده می شود. شاید بتوان 
دلیل این امر را در نام باغ  مذكور جستجو كرد. درهرصورت 
نباید فراموش كرد كه نظم  یادشده درتمام عرصه های باغ، 
ابزاری برای سازمان دهی درونی بوده و به نظر می رسد تابع  
شكل زمین و محدودیت های مرتبط با آن است؛ و مهم تر 
این كه در شكل  كلی مجموعه بدون هماهنگی با ساختار 

ارگانیك زمین  بروز نیافته است.
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نتيجه گيری 
نتیجه مباحث صورت گرفته را می توان  در سه نكته بیان كرد. نخست این كه باغ فردوس براساس اسناد موجود 
قابل  بازیابی است و می توان این بازیابی را برای باغ اصلی تا دست یابی به  شكل اصیل معماری باغ ادامه داد؛ 
هرچند در اینجا به ساختار و شكل كلی  باغ بسنده شده است. نكته دوم توجه دادن به این مسئله است كه بهترین 
روش  برای بازیابی باغ فردوس نگاه دقیق به چگونگی اضمحالل آن در بافت شهری  جدید بوده است. به نحوی كه 
اسناد یافت شده درمورد چگونگی تفكیك  و تخریب باغ، بهترین اطالعات درمورد بازیابی آن را به همراه داشتند. 
سومین  نكته را می توان در شكل تركیبی باغ جستجو كرد كه به نظر می رسد تابعی  از نیازها و شرایط موجود بوده 

است. این  شكل تركیبی توسط ساختاری  كه درتمام طول باغ امتداد دارد قوام یافته  است.

پي نوشت
1- در لغت نامه دهخدا از دهات و آبادی  هایی نام برده شده كه نامشان از تركیب واژۀ »باغ« و یك واژۀ دیگر ساخته شده است؛ مانند 

باغ خانك، باغ چنار، باغ جنت و باغ جمال )دهخدا، 1363: ج3، 3630-3607(.
2- دربارۀ اولین كسی كه اقدام به برپایی باغ فردوس كرد، ابهاماتی وجود دارد كه در بخش بعد به آن پرداخته خواهد شد.

3- برخی ساختارهای موقت درمحدودۀ باغ و نیز سالنی برای نمایش فیلم در جبهه غربی محوطه و بنای ناتمام فیلم  خانه ملی ایران 
كه در جنوب عمارت اصلی قرار دارد از این جمله اند.

4- هم چنین نك: م ن وچ ه ر س ت وده، ج غ راف ی ای ت اری خ ی ش م ی ران، ص 244.
5- نك: محسن معتمدی، جغرافیای تاریخی تهران.

6- دوست علی  خان معیرالممالك، نوۀ ناصرالدین شاه و فرزند دوست محمدخان معیرالممالك، خاطرات خود را در چند كتاب به نگارش 
درآورده است. محمدعلی معیری، فرزند دوست علی خان نیز پس از فوت پدر تعدادی از دست  نوشته  های منتشرنشده او را در قالب 

چند مقاله در مجله یغما به چاپ رسانیده است.
7- در اواخر دوران فتحعلی شاه، حسینعلی خان كه داماد خاقان نیز بوده به منصب معیرالممالكی منصوب شد )معیرالممالك، 1361: 
34(. او در زمان حكومت محمدشاه و اوایل حكومت ناصرالدین شاه خزانه  دار و مسئول ضرابخانه شاهی بود. او پس از وفات محمدشاه، 

برای به تخت نشاندن ناصرالدین شاه به مهدعلیا كمك كرد.
8- ازجمله این اسناد می  توان به كتاب  ها و مقاالت منوچهر ستوده، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، شرح زندگانی من نوشته عبداهلل  
مستوفی، مقاله علی  اكبربن عبدالجلیل چاپارباشی و حتی نوشته  های فرزند دوست محمدخان، یعنی دوست علی  خان معیرالممالك 

اشاره كرد.
9- ستوده اشاره می  كند كه حاجی میرزاحسین، پسر حاجی میرزاخلیل تاجر شیرازی كه در سرای امیر حجره داشت به فكر عمارت 
ییالقی افتاد. باغ فردوس را خرید و دست به تعمیرات آن زد. چند سالی مالك این باغ بود و در آن مهمانی  ها داد. پس از او كه 
به شیراز بازگشت، میرزاحسین  تهرانی مالك باغ شد. پس از فوت او اراضی باغ میان ورثه تقسیم شد و وراث هریك سهم خود را 
فروختند. درحدود سال 1318 ق. میرزا اسماعیل خان امین  الملك – برادر امین  السلطان اتابك - آنجا را خریداری كرد. پس از او، ورثه 

 اش از عهدۀ نگهداری باغ بر نیامدند. درحدود سال 1329 ق. برای سومین بار باغ رو به خرابی گذاشت تا این كه محمدولی خان سپهساالر 
تنكابنی )خلعت بری( آن  را از وراث امین  الملك به مبلغ هجده هزارتومان خرید )ستوده، 1365: ج2، 1018 و 1019(.

10- استناد این نوشتار به پرونده مربوط به گزارش  های دادگاه معامالت باغ فردوس تهران است كه به شماره  240013856 در سازمان 
اسناد و كتابخانه ملی ایران نگهداری می  شود.

11- در حال حاضر نیز عمارت داخل باغ، به عنوان موزه سینما مورد استفاده قرار می گیرد. بخش  هایی از باغ كه هنوز با نام باغ فردوس 
شناخته می  شد، در تاریخ 11 مردادماه سال 1376 به شماره 1876 در فهرست آثار ملي ایران به ثبت رسید. هم چنین  الزم به ذكر است 
كه دكتر محمود افشاریزدي در 1316 ش. قسمتي از باغ و ساختمان اندروني كه در زمان امین  الملك به اراضی باغ اضافه شده بود و 
حدود 6000 متر مربع مساحت داشت را خرید و به تدریج با خریدن قطعات اطراف ، مساحت باغ را به 12000 متر مربع رسانید. سپس 
در 1337، باغ و ساختمان هاي داخل آن را وقف امور فرهنگي كرد ، ازجمله در 1352، قسمتي از آن براي استقرار »مؤسسه لغت نامه 
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دهخدا« و »مؤسسه باستان شناسي« به دانشگاه تهران واگذار شد كه هم چنان دایر است  )ستوده، 1365، ج2، 1023(.
12- دوست علی معیری در كتاب وقایع  الزمان خاطرات شكاریه، از تعدادی از این باغ  ها سخن گفته  است. ازجمله باغ ظهیراالسالم، باغ 
محسن خان، محمودیه و باغ خودش كه درنزدیكی باغ فردوس قرار گرفته بوده است. از میان این باغ  ها، باغ ظهیراالسالم در قامت 

یك گورستان قدیمی، هنوز به حیات خود ادامه می  دهد.
13- معیرالممالك در كتاب نامبرده در باال، مكرراً به شكار پرندگان در دوران كودكی و جوانی اش كه درحوالی باغ فردوس صورت 

گرفته است، اشاره می  كند.
14- در نامه شماره 894 و در تاریخ 1354/6/16، موجود در مركز اسناد ملی ایران، كه ازسوی دفتر فرح پهلوی به شهرداری تهران 

نوشته شده، دربارۀ تجزیه این زمین  ها و ساخت وساز غیر اصولی در آنها اظهار نگرانی شده است.
15- درمورد خیابان  های باغ و پایه و اساس این گمان  ها در بخش مربوط به خیابان  ها توضیحات بیش تری داده خواهد شد.

16- مساحت ناحیه مشخص  شده تقریباً 240/000 متر مربع می  باشد كه بسیار به مساحت ذكرشده در گزارشات یعنی 223/680 متر 
مربع نزدیك می  باشد. عدد اعالم شده در گزارش  ها به جز بخشی از زمین  هاست كه مورد اختالف بوده و محاسبه نشده است.

17- این بنای سردرمانند به كالسكه  خانه معروف است. این نام  گذاری نحوۀ استفاده از بنا را گوشزد می  كند.
18- منبع این گفته، گزارش  های دادگاه معامالت باغ فردوس تهران است كه به شماره  240013856 در سازمان اسناد و كتابخانه 

ملی ایران نگهداری می  شود.
19 نظام  الدوله آب این قنات را به باغ فردوس هدایت كرد. مجیدآباد دهی در شمال غربی تهران بود كه محمدشاه قصر محمدیه را 
در آنجا ساخت و آبش از قنات بود. این محل بعداً به محمودیه تغییر نام یافت و مسیر قنات آن منحرف شد و از آن در مشروب كردن 

باغ فردوس استفاده شد )معتمدی، 1381: 552(.
20- قنات باغ فردوس بنا به گفته ستوده و معتمدی پس از خشك شدن قنات محمدیه و توسط سپهساالر بنا شده است )ستوده، 

1363: ج2، 1019( و )معتمدی، 1381: 552(.
21- »سپهساالر چند استخر هم با فواره  های متعدد در طبقات پنج گانه باغ احداث كرد. این استخرها چون آب جاری نداشتند، تولید 
پشه فراوان كردند به طوری كه مالكان و مستأجران مجاور باغ از هجوم پشه مستأصل و فراری شدند. هریك از این استخرها چندین 
فواره داشت. لوله  كشی فواره  ها به استخر شمالی باغ، كه هنوز وجود دارد كشیده شده بود و منبع آب تمام فواره  ها این استخر بود. 
هروقت شیر فواره  ها باز می  شد، استخرهای پنج  گانه كه در شیب باغ ساخته شده بودند، منظره ای جالب نظر پیدا می  كردند. اكنون 

فقط یكی از استخرها در قسمت جنوبی ساختمان باقی است« )ستوده، 1365: ج2، 1019(.
22- به گفته باغبان معمری كه در حال حاضر امور باغبانی این محوطه را انجام می دهد و به گفته خودش حدود شصت سال به این 
كار اشتغال داشته است، پیش از تخریب عمارت قدیمی اندرونی، سه استخر درمقابل سه ایوان عمارت قرار داشته است و اكنون تنها 

این استخر باقی مانده است.
بوده است، اختالف  باغ فردوس چه كسی  اولین مالك  این كه  آورده شد، درباره  باغ  به مالكیت  23- همان طور كه در بخش مربوط 
نظرهایی وجود دارد. برخی از اسناد حسینعلی خان معیرالممالك، پدر دوست علی خان نظام  الدوله را پایه  گذار باغ می  دانند و  برخی دیگر 
به حسینعلی میرزا حاكم وقت تهران اشاره می  كنند. اما تمام این اسناد از كاشته  شدن چنارها به دست اولین صاحب باغ حكایت می  كنند.

24- معیرالممالك در این كتاب درضمن نوشتن خاطرات خود در مواردی از باغ فردوس نام می برد. در جایی می  گوید: » یكشنبه 
دوازدهم رجب 1329: صبح پس از صرف شیر و چای برخاسته، قدری با اخوی صحبت داشتیم. بعد به یكی دوتا از چنارهای صاف اسم 
خود و بعضی كلمات خوش تركیب را با مداد نوشته و اخوی با چاقو كند، بسیار خوب شد. این كار را درزمان طفولیت با چنارهای باغ 
فردوس خیلی می  كردیم« )معیرالممالك، 1361: 30( و در جای دیگر كه به چنارهای بلند آن اشاره می  كند: » پنجشنبه 22 شعبان 
1329: ... خوب به خاطر دارم كه بنده از دلیچه زدن اوایل تیرانداز شدم، چون بسیار آسان است زدنش ... در باغ فردوس به واسطه 
چنارهای بلند همیشه دلیچه زیاد می  آید و هرروز برای مشق، شهرزاده جهانگیرمیرزا )شاهزاده جهانگیرمیرزا، دائی خانم عصمت 
 الدوله مادر نگارنده است كه در كودكی سرپرستی او را به عهده داشته  است( مرا به تیراندازی وامی داشت« )معیرالممالك، 1361: 31(.

25- نویسنده این مقاله شخصی است موسوم به علی اكبربن عبدالجلیل چاپارباشی. وی از شاگردان مدرسه ناصری بوده و تحصیالت 
خود را در قسمت نظام به  پایان رسانده و چون درمدت اقامتش در تهران همه ساله به  قصد ییالق در شمیرانات به  سر برده است، این 
مقاله را كه حاكی از وضع  جغرافیایی آن محل در آن ایام است نوشته و گویا درحدود سال 1319 در ایام توقف  در سنت پترسبورگ 
كه سمت نیابت سفارت دولت ایران را داشته آن  را مرتب و به این صورت پرداخته است )مقدمه همان مقاله، سلطان القرائی، 1345(.
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26- سبكی برای ساختن كوشك  ها كه به گفته دوست علی خان در آن زمان سبكی رایج برای ساختمان  سازی بوده است. با وجود 
پی گیری، مدركی از چگونگی بناهایی كه به این سبك ساخته می  شدند، یافت نشد.

27- دراین  باره اغلب اسناد مورد بررسی مانند ستوده، معیرالممالك، بنجامین اتفاق نظر دارند.
28- ستوده تخریب كامل این بنا را به میرزاحسین تهرانی نسبت می  دهد كه باغ را در سال 1308 از حاج میرزاحسین، تاجر شیرازی 

خریداری كرد )ستوده، 1374: 248(.
29- برای اطالعات بیش تر نك: ساموئل گرین ویلربنجامین، ایران و ایرانیان، ص 170-168.

30- با توجه به پیشینه مالكیت بنا كه ستوده ارائه می  كند و هم چنین تاریخ  هایی كه در پرونده ثبتی بنا موجود است، به  نظرمی رسد 
درزمان  باال  تاالرهای  كامل  برداشتن  و  بوده  دوست محمدخان  به زمان  مربوط  ق.   1296 سال  عكس  های  و  اولیه  های  تخریب   كه 
و سرانجام  انجام شده  تهرانی  میرزاحسین   توسط  تاالرها  نوسازی  برهمین اساس  است.  انجام شده  تاجر شیرازی  حاج میرزاحسین 
به دستور رضاشاه، دهانه قوس  ها پوشانده شده و تاالرها به فضای بسته تبدیل شده  اند. اگرچه ستوده نوسازی تاالرها را درزمان امین الملك 

می  داند اما با تطبیق دادن تاریخ  ها گمان اول درست تر به نظرمی  رسد.
31- گزارش بخشی از این تعمیرات كه مربوط به سال 1344 می  باشد، به شماره 340000197 در مركز اسناد ملی موجود می  باشد.

32- به نحوه عبور خیابان ولی عصر از میان عرصه باغ فردوس در تصویر 2 توجه شود.
33- این خیابان، همان است كه در بیش تر اسناد مرتبط در دورۀ پهلوی، برای ارائه آدرس باغ مورد استفاده قرار می  گرفته است. 
آدرس مذكور- خیابان پهلوی، خیابان بخشایش، كوچه دلبر- آدرس عمارت و تكه زمین باقی مانده از باغ فردوس است كه همان طور 

كه پیش تر اشاره شد، مورد تفكیك و فروش قرار نگرفت.
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Retrieving the Spatial Structure
and Form of Bagh-i Ferdows in Shemiran

Abstract
In Qajar period, due to ethnic interests and characteristics, and also because of 

continuing traditions of court, garden making was taken into consideration. In Tehran, 
which was the capital and the home town for the royals, a number of gardens were created by 
kings, courtiers and princes. Bagh-i Ferdows is one of those gardens which was established by 
one of courtiers near to Mohammadiyeh Palace, owned by Mohammad Shah. This garden 
was noteworthy for many years and the family of Moayer al-Mamalek and other owners 
tried to complete and improve it. The only survived parts of the garden are the mansion 
built by Doust Ali Khan-i Moayer al-Mamalek, which has been devoted to Cinema 
Museum, and some part of the garden around this building.

Although the majority of garden’s parts have been separated and their land uses have 
been changed, it is possible to retrieve the original structure and form of the garden based 
on remained documents and texts. This paper tries to recognize the original features of 
the garden and its evolution over the time according to field researches and historical 
documents. Retrieving the original spatial structure and form was done based on studying 
different parts and elements of the garden, particularly in five categories, after an attempt 
to recognize the garden. Surrounding context and original and destroyed arena, the 
entrances and passages, remained trees, irrigation system and also significant buildings 
are those five categories. These categories and the information derived from them, which 
in some cases present an image of the garden structure, all together create a true perception 
of general form of the garden. 
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