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چکیده | محمد شهیر )۱۹۴8-20۱۵ م.(، معمار منظر صاحب سبک هندی، 
مرمت و بازســازی باغ های تاریخی مختلف در هند و افغانســتان را بر عهده 
داشــته اســت. این مقاله به رویکردها و روش های وی در سه پروژۀ بازسازی 
منظر می پردازد : باغ مقبرۀ همایون و محور مرکزی »ســاندر نرســری۱« در 
دهلی، و باغ بابر در کابل. شــهیر درک عمیقی از باغ ایرانی داشــت و اندیشۀ 
نهفتــه در باغ ســازی گورکانی را به خوبی می شــناخت. حفظ اصالت باغ های 
تاریخی نتیجۀ این شــناخت و همچنین دقت و توجه شهیر به جزئیات است. 
درک روح هندسۀ باغ به همان صورتی که وجود داشت و پیروی از آن، اساس 
کار وی را تشکیل می دهد. در این پروژه ها، بازسازی جریان آب و احیای طرح 
کاشت براساس شــواهد تاریخی و همچنین بهره گیری از شیوه های محلی، با 

هدف بازگرداندن باغ به دوران شکوفایی خود انجام شده است.
درک شــهیر از زمینه های فرهنگی محلی و طراحی منظر مطابق آن، و سبک 
خاص او که در عین ســادگی، مداخلۀ حداقل و پایبندی به اصالت طرح، قادر 
بود کارکردهای مــدرن را نیز به صورت یکپارچه در باغ هــای تاریخی تعبیه 

کند، این ســایت ها را به جاذبه های مهم گردشگری تبدیل کرده است.

این شــماره مجله، با تأخیر نسبت به موعد خود چاپ شد. در این فاصله خبر فوت استاد »محمد شهیر«، 
معمار منظر برجســته هندی موجب تأثر عالقمندان این حرفه شد. اســتاد که مقاالتی برای مجله منظر 
نیز نگاشــته بود، با مرمت باغ های تاریخی هند و افغانستان که به سبک ایرانی ساخته شده بودند، نقش 
مهمی در روزآمد کردن باغ ایرانی و فعال ســازی آن در جریان زندگی امروزی داشت. تجربه های »محمد 
شــهیر« در معماری منظر و مرمت باغ های ایرانی یادگاری گران بها برای معماران منظر است. مجله منظر 

به نوبه خود این فقدان و ضایعه را به جامعه معماری منظر و عالقمندان به باغ  ایرانی تســلیت می گوید. 

واژگان کلیدی | محمد شهیر، بازسازی باغ، باغ مقبره همایون، باغ بابر، 
ساندر نرسری.
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مقدمه | معمار منظر، »محمد شهیر« )۱۹۴8-20۱۵ م.(، مشاور 
اصلی بنیاد فرهنگی آقاخان در پروژه های متعدد بازسازی باغ های 
تاریخی کشورهای هند و افغانستان بود، که از سال ۱۹۹2 تا روز 
درگذشت نابهنگام وی در 28 نوامبر 20۱۵ م.، که بالفاصله پس 
از بازگشــت او از بازدید مجموعه آرامگاه های قطب شاهیان در 
حیدرآباد اتفاق افتاد، با این بنیاد همکاری داشــت. او بی شــک 
استادی بود که اندیشۀ نهفته در طرح های معماری گورکانی را 
به خوبی می شــناخت و درعین حال، طراحی او به گونه ای بود که 
می توانست کارکردهای مدرن را نیز به صورت یکپارچه در باغ های 

تاریخی تعبیه کند.
من این افتخار را داشتم که به مدت ۱8 سال در کنار استاد شهیر 
کار کنم، اندیشۀ او را درک کنم و ناظر اجرای طرح های دقیق او 
باشم. اگرچه نمی توانم در این مختصر عمق تفکر و وسعت دید او 
را بیان کنم اما آموخته هایم از او، در طی کار بر روی ســه پروژۀ 

احیای منظر را در این مقاله در اختیار قرار می دهم.

باغ مقبرۀ همایون : بازسازی جریان آب
در ســال ۱۹۹۳ درحالی که توصیه شــده بود باغ مقبرۀ همایون 
در فهرســت میراث جهانی ثبت شود »ایکوموس« نیز پیشنهاد 
بازســازی باغ های محصــور را مطرح کرد. در ســال ۱۹۹7 به 
مناسبت پنجاهمین سالگرد استقالل هند، آقاخان بازسازی باغ 
مقبرۀ همایون را به کشــور هند هدیه داد. این نخســتین باری 
بود که در هند، یک پروژۀ بازسازی باغ با اهمیِت ملی، به صورت 
علمی و به طور مشــترک توسط سازمان میراث فرهنگی هند و 

بنیاد آقاخان انجام می شد. 
باغ مقبرۀ همایون یک چهارباغ کامل است که در آن، مقبره در 
مرکز باغ قرارگرفته و باغ به چهار ربع تقسیم شده است. هر یک از 
مسیرهای اصلی نهر آبی بر محور خود دارد و چهار معبر متقاطع، 
با حوضچه ای مربع شــکل در محل تقاطــع و فواره هایی که در 
مرکز آن قرار دارد، آراســته شده اســت. هر یک از چهار عرصۀ 
مربع شــکل باغ، دوباره به هشت مربع کوچک تر تقسیم شده که 

پا به پای »محمد شهیر« در بهشت
تجربه های مرمت در باغ های ایرانی- هندی

تصویر۱ : باغ مقبرۀ همایون پس از بازسازی، محور اصلی.  
عکس : Narendra Swain، آرشیو بنیاد آقاخان، دهلی، هند.
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به جزئیات باعث شد که او نه تنها برای هر قطعه از باغ سطحی 
مشخص کند بلکه برای اطمینان از این که آب باران جمع شده به 
سرعت از طریق چهار مجرای جمع آوری آب به سمت آب خوان ها 
هدایت شــود، برای هر قطعه شیب جداگانه مشخص کرد. اکثر 
معمارانی که می شناختم برای کل باغ، یا درنهایت برای هر ربع 
از آن یک سطح تراز پیشنهاد داده و به همان بسنده می کردند؛ 
اما شهیر با حفظ حتی ۱0 میلی متر اختالف سطح، نه تنها اصالت 
پروژه را حفظ کرد بلکه به میزان قابل توجهی میزان کار موردنیاز 

را کاهش داد.
در هر پروژۀ بازسازی باغ، تنها کار بر روی قسمت های ساخته شده 
همچون معبرها، سکوها، حوض ها و آبشارها کافی نیست؛ بلکه 
پوشــش گیاهی نیز مستلزم توجه است. از دورۀ گورکانیان هیچ 
طرحی در رابطه با نحوۀ کاشــت برجای نمانده اســت. اما طرح 
شــهیر، نه تنها باید براساس مستندات تاریخی شکل می گرفت، 
بلکه می بایست با کارکردهای مدرن و مناسب یک سایت میراث 
جهانی که ســاالنه یک  میلیون بازدیدکننــده را به خود جذب 

می کند، سازگار می بود. 
اهمیت این باغ مزار برای گورکانیان و سطوح باغ نقش مهمی در 
تعیین طرح کاشت ایفا می کرد. حضور درختان موجود، در طرح 
شهیر نقش مهمی داشتند. او هرگز اجازۀ حذف درختان موجود 
را نمی داد. او برای حفظ هریک از درختان موجود سختی زیادی 
کشــید و بارها تغییراتی را در طرح خود اعمال کرد. با این حال 
با توجه به مالحظات تاریخی، جابه جایی 72 درخت »آشــوکا« 
که در دهۀ قبل از بازسازی باغ به صورت نامناسبی کاشته شده 
بودند، الزم بود. این درختان برای ایجاد مانع بصری و پوشاندن 

نمایان گر هشت بهشت قرآن است )تصویر ۱(.
باغ به همراه مقبره، در ســال ۱۵60 از نخستین باغ هایی بود که 
در محلی ساخته می شد که در آن هدایت جریان آب بدون شک 
چالشی بزرگ بود. به این ترتیب سطح عرصۀ باغ، برای اطمینان از 
آبیاری که با سرازیر شدن آب ممکن می شود، پایین تر از سطح 

معابر و جوی ها قرار گرفته است.
اگرچه مقبرۀ همایون در اوایل دورۀ گورکانی مورد ستایش قرار 
می گرفت، اما با افول امپراتوری مغول از قرن هجدهم میالدی به 
بعد این باغ در حالت غفلت رها شد و مورد بی توجهی قرار گرفت. 
در اواسط قرن نوزدهم انگلیسی ها طرح رسمی و هندسی نیمۀ 
غربی باغ را تغییر دادند که به طرح های انگلیســی نزدیک شد. 
این تغییرات شامل اضافه کردن یک باغچۀ دایره ای شکل بود که 

به جای حوض مربع در مرکز قرار گرفت.
در اوایل قرن بیســتم، »لرد کروزن2« نمایندۀ انگلیس در هند، 
مسئولیت بازســازی باغ را بر عهده گرفت. او با اشتیاق نهرهای 
آب را در محــورِ معابر ایجاد کرد که هیچ کدام در دورۀ گورکانی 
وجود نداشت. چندین تغییر دیگر نیز در قرن بیستم انجام شد؛ 
عمده تریــن آن ها عملیات کاشــت در ۱۹۱6م. بــود که در آن 
درختان نخل به صورت نامناسب به چهارگوشۀ آرامگاه اضافه شد 
و درختــان تمبرهندی بر روی ســکوها، در محلی که در دورۀ 
گورکانی برای چادر زدن استفاده می شد، کاشته شدند. هیچ کدام 
از نُه گونه گیاه و نُه طرح کاشت جدید که در این زمان به سایت 
اضافه شــد، بر اساس سلیقه گورکانی نبود. همچنین سه تالش 
ناموفق برای بازسازی جریان آب )پیش از بازسازی سال ۱۹۹7( 
انجام شــد. مخرب تریِن آن ها در سال ۱۹8۴ صورت گرفت که 
در آن سنگفرش های دورۀ گورکانی از جا کنده شده و با مصالح 
آشنا و موردپسند قرن بیستم، یعنی سیمان و بتن، جایگزین شد.

پیــش از امضا کردن تفاهم نامه برای مرمت باغ، محمد شــهیر، 
یادداشــت مختصری را همراه با تعریف اهداف، به همان شیوۀ 
همیشگِی ساده اما دقیق، تهیه کرد. این یادداشت، اساس کار در 

شش سال بعد را شکل داد.
برای او واضــح بود که این پروژه باید بــا احیای تراز ۳2 قطعۀ 
مختلف ســایت آغاز شــود. این کار به صورت روش مند و علمی 
بــا حفر گودال هایی در چهار طرف هــر قطعه، به منظور تعیین 
سطح اصلی انجام شد، که نشــان می داد چگونه سطح تراز هر 
قطعه از باغ با قطعۀ دیگر متفاوت اســت. این تفاوت سطح هم 
با اندازه گیری عمق معبر مجاور و هم از روی ســطح مجراهای 
خروج آب از نهرها به داخل هر قطعه مشــخص می شد. توجه او 

تصویر2 : باغ مقبرۀ همایون پس از بازسازی، جزئیات جوی آب.  
عکس : Narendra Swain، آرشیو بنیاد آقاخان، دهلی، هند.
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بخش های عمدهای از باغ که ظاهر آشــفته ای داشتند، کاشته 
شده بود. 

طرح کاشت نهایِی باغ مقبره، به سبک شهیر، ساده و بسیار مؤثر 
بود. در مســیرهای پیرامون باغ در امتداد اضالع سایت، درختان 
بلند »انبه« و »چریش« که نام هردو در مســتندات تاریخی به 
ثبت رســیده از گورکانیان آمده، کاشته شــد. درنهایت انتظار 
می رفت که تاج این درختان از آن سوی دیوار شش متری محوطه 

باغ معلوم باشد.
در ســه قطعه از باغ، در هر یک از چهار گوشه، معبری عمود بر 
دیوار محوطۀ باغ وجود دارد که در امتداد آن یک ردیف درخت 
پرتغال و یک ردیف درخت نارنج کاشته شده است. گفته میشود 
درختان میوه موردعالقۀ همایون بودند. ما در سال 2007 دوباره 
از سایت بازدید کردیم. این بار شهیر پیشنهاد داد که تمام فضای 
سه قطعه که در گوشه ها قرار داشت را با درختان پرتغال و لیمو 
به باغ میوه تبدیل کنند. در انتهای هر قطعه به سمت دیوارهای 
محوطه، بیشه ای از درختچه های گل ختمی کاشتند؛ و همچنین 
گونه ای دیگر به نام »محبوبۀ شــب« که بوی شیرینی دارد. نام 
این درختچه ها در تاریخ گورکانیان ثبت شده است. همچنین در 
تقاطع معبرهــا در مرکز هر بخش، درختچه های »یاس رازقی« 
کاشــته شده اند. درنهایت در قسمت شــرقی باغ، که سطح آن 
پایین تر است، ردیف هایی از درخت انار در لبۀ غربی کاشته شد.

باغ مقبرۀ همایون احتماالً یکی از اولین باغ هایی بود که بر روی 
زمینی هموار ساخته شــده بود و به علت نبودن شــیب در آن 
اطمینان از حفظ جریان آب در نهرها چالشی بزرگ بوده است. 
وجود جریان آب عنصر مهمی در باغ محسوب می شد؛ به همین 
جهت بازســازی جریان آب در پروژه ضروری بود. اما جریان آب 
در نهرهــا در اصل برای آبیاری باغ بوده اســت؛ به همین جهت 
بازگرداندن جریان آب در کانال های پیرامون سایت و کانال های 
قســمت جنوب غربی که در قرن بیستم اضافه شده بودند و در 
زمان گورکانیان وجود نداشتند، الزم نبود. در بسیاری از کانال ها 
ایجاد شیب ۱:۴000 الزم بود. در این مرحله، شرکت مهندسی 

هیدرولیک »ام.کی.جی« نیز شروع به همکاری در پروژه کرد. 
در ســال ۱۹80، بخش زیادی از شبکۀ توزیع آب در باغ مقبره، 
حین تالش برای بازســازی و آب بندی بستر نهرها از بین رفته 
بود. کارهایی که در سال های ۱۹8۴-۱۹8۵ انجام شده بود، باید 
برچیده می شدند و کار به شیوۀ سنتی انجام می شد. به جای کف 
ســیمانی، کف جوی ها با مالت آهک پوشیده شد و درعین حال 
شــیب کانال نیز بازیابی شــد. بیش از دو کیلومتر لبۀ نهرها با 

ماسه سنگ، به صورت دستی و با استفاده از ابزار سنتی اجرا شد. 
اما در میان اولین کانال هایی که به این روش ســاخته شدند، در 
لبۀ جداول سنگی از مالت استفاده شد که این موضوع شهیر را 
به شــدت آزرده کرد؛ زیرا جزئیاتی نامناسب و فکر نشده بود. در 
نتیجه کار دوباره انجام شد و سطح معبرها تغییر کرد تا استحکام 
کافی برای جدول سنگی به وجود بیاید )تصویر 2(. این از اولین 
درس هایی بــود که من دربارۀ اهمیت جزئیــات برای به وجود 

آوردن کاری بی عیب و نقص آموختم.

باغ بابر : احیای باغ افغان
در سال 2002 بازسازی »باغ بابر« آغاز شد. این باغ که موردعالقۀ 
بابر بود، در ســال ۱۵0۵م. ساخته شد و بعداً برای تدفین وی به 
کار رفت. از اواسط قرن نوزدهم به بعد، قناتی که آب موردنیاز باغ 
را تأمین می کرد شــروع به خشک شدن کرد و این چهارباغ که 
از اهمیت زیادی برخوردار بود، دچار تغییرات قابل توجهی شــد. 
ضربۀ واقعی زمانی وارد شد که محور اصلی باغ، که براساس طرح 
مغولی طراحی شــده بود، با طرحی که نزدیک به باغ های گل در 
اروپا بود جایگزین شد. باغ بابر در اوایل قرن بیستم برای بازدید 

عموم بازگشایی شد.
باغ بابر که توسط بابر ساخته شده، ازآن جهت حائز اهمیت است 
که آخرین استراحت گاه سلسلۀ گورکانی نیز هست. پس از بابر، 
پادشاهان گورکانی ازجمله »اکبر شاه جهانگیر« و »شاه جهان« 

نیز بخش هایی به این باغ اضافه کردند.
جنگ داخلی 20 ســاله در افغانستان، که تا قبل از سال 2002 
ادامه داشت، باغ بابر را ویران کرد. در جنگ، پمپ های آب دزدیده 
شدند؛ و پوشش گیاهی و دیوار های محیط باغ به دلیل حمالت 
گلوله از بین رفت. قبل از نقشــه برداری ها و کار ثبت که از سال 
2002 آغازشده بود، بیش از سه کامیون مهمات منفجرنشده در 

عملیات مین روبی از باغ بابر خارج شد.
اولین سفر شهیر به باغ بابر در اواخر سال 200۳ صورت گرفت. 
برخالف مقبرۀ همایون کــه او چندین بار در هفته برای نظارت 
بر کارها به آنجا مراجعه می کرد، ســفر کابل او به چند مرتبه در 
سال محدود می شد. در طول این سفرهای کوتاه بود که نبوغ و 
درک کامل شهیر از اصول طراحی منظر ایرانی او را قادر ساخت 
تا فلسفۀ طراحی برای بازسازی باغ بابر را فراهم کند. غیبت او در 
کابل، درحالی که کار بازسازی باغ در جریان بود، از طریق صدها 
و هزاران نقشۀ معماری که شــهیر تهیه می کرد و با دقت همه 

جزئیات طرح منظر را در برمی گرفت، جبران می شد.
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شــهیر از همان ابتدا سیاست خاصی را برای بازسازی منظر باغ 
پیشنهاد داد که عبارت بود از : »درک روح هندسۀ باغ به همان 
صورتی که وجود داشــت و پیروی از آن؛ مداخلۀ عمده تنها در 
جایی صورت می گیرد که شواهدی از پیشینۀ تاریخی یا بقایایی از 
گذشتۀ آن موجود باشد... ایدۀ اصلی این رویکرد درواقع بازسازی 
شکل تراس ها و شیب آن با شیب بندی دقیق و پس از آن، کاشت 
در مقیــاس بزرگ با به کارگیری گونه های موردنظر گورکانیان و 
همچنین پیروی از شیوۀ محلی بود« )Shaheer, 2015(. بر اساس 
برنامه ریزی او »باغ باید به دوران شــکوفایی خود بازمی گشت« 

)Ibid(؛ )تصویر ۳(.
این طــرح چهار طیف گســتردۀ فعالیت را در بــر می گرفت : 
»فضاهای غور و تعمق« در اطراف مقبرۀ بابر و مسجد شاه جهانی 
که در تراس باالتر قرارگرفته اســت؛ »فضاهای شلوغ با فعالیت 
باال« در محور مرکزی؛ باغ میوه به عنوان فضاهایی برای تفریح و 
پیکنیک خانوادگی؛ و محوطۀ ورودی که »فضای انتقالی و رابط« 

است )تصویر ۴(.
طراحی تراس های باالیی به صورتی بود که توجه را به ســمت 
مقبرۀ بابر و »مســجد مرمر« که توســط شاه جهان ساخته شده 
بــود، هدایت می کرد. محور مرکزی با جــوی آبی در محور آن، 
به دقت توسط گورکانیان طراحی شده بود و باید بر اساس شواهد 
باستان شناســی بازسازی می شد. چهار ردیف تراس در دو طرف 
محور مرکزی به شــیوۀ باغ های میوۀ افغان کاشــته شد. وجود 
هــر دو عنصر جریان آب و باغ های میــوه به عنوان محلی برای 

پیک نیک، برای مردم افغان فضای بااهمیتی محسوب می شد.
شهیر طرحی را آماده کرد که مداخلۀ حداقل برای احیای این باغ 
گورکانی را به دنبال داشت. براساس برداشت های کامل و دقیق از 

تصویر۳ : باغ بابر پس از بازسازی. 
عکس : Christian Richter، آرشیو بنیاد آقاخان، دهلی، هند. 

سایت، تراس ها سطح  بندی شده؛ سطوح همواری برای باغ میوه و 
شیب مالیمی در بین این سطوح به وجود آمد. نهرهای روباز که 
برای آبیاری به کار می رفت با طرحی دقیق جایگزین شدند که در 
آن برای آبیاری هر تراس، لوله کشی زیرزمینی انجام گرفت و پس 
از آن آب در نهرهایی روباز جریان پیدا می کرد. به این ترتیب در 
حین حفاظت از آب، جلوۀ بصری که در اثر جریان آب به وجود 

می آمد باقی می ماند )تصویر ۵(.
در حفاری های باستان شناسی در محور مرکزی، دیوارهای حائل، 
کانال های آب، آبشار سنگ مرمر و مخازن آب در هر سطح آشکار 
شد. با توجه به اینکه اطالعات باستان شناسی به دست آمده بسیار 
بااهمیــت بودند آن ها را به دقت ثبت کردند، ســپس روی آن را 
پوشــاندند و باغ براساس آن به صورت اولیه با اختالف چند فوت 
باالتر و به ســمت غرب طراحی شد. طرح کاشت توسط شهیر 
طراحی شــد. این طرح، الهام گرفته از آرشــیو تصاویری بود که 
در تاریخچۀ بابر ذکرشده بود و از وجود انبوه درختان چنار خبر 
می داد؛ همچنین به معرفی گونه ای از بوتۀ گل رز افغانی و دیگر 

درختان کوچک میوه مانند انار و بِه می پرداخت.
زمانی که بازســازی باغ بابر شروع شده بود شیوه های باغبانی در 
کابل فراموش شده بودند. در ســال 2002-200۳، به پیشنهاد 
مشاور بریتانیایی، که با شیوه های گورکانیان و سنت های باغبانی 
در افغانســتان ناآشنا بود، ۳00 درخت به شیوۀ نامناسب در باغ 
کاشته شد که از میان آن ها تنها دو نهال باقی ماند. گفته می شود 
نهال ها باید در انتظار آمدن بهار کاشته شوند. در کاشت درخت، 
از نهال های کوچک بی شاخ و برگ استفاده می شود و تنها در ماه 
بعد می توان تشخیص داد که کدام یک باقی می مانند. واضح است 
که این روش پایدار نبود؛ به همین دلیل گروه پروژه بازســازی، 

ویژه باغ ایــــرانی



101شماره ۳۳زمستان ۱۳۹۴

تصویر۴ : پالن باغ بابر. 
مأخذ : آرشیو بنیاد آقاخان، دهلی، هند. 

تصویر۵ : باغ بابر، جزئیات جوی آب پس از بازسازی.
عکس : Christian Richter، آرشیو بنیاد آقاخان، دهلی، هند. 

نهال های موردنیاز را در تابســتان عالمت گذاری کرده و آن ها را 
در گل خانه های حومه شهر کاشتند؛ و پیش از بهار آن ها را به باغ 
بابر آورده و در بشکه های بزرگ کاشتند. از میان آن ها گیاهانی 
که ســالم ماندند را همراه با خاک کاشتند بدون اینکه نیازی به 
جدا کردن نهال ها از خاک باشد. این روش، که با اصرار ما، توسط 
باغبان های افغانستان به کار گرفته شد، تقریباً ۱00 درصد موفق 

بود و باعث تعجب و رضایت همه شد.
شهیر اصولی را برای طرح کاشت باغ بابر در نظر گرفت. درختان 
بلنــد گردو در پیرامون بــاغ؛ در تراس های میانی درختان میوه 
مانند ســیب، هلو و دیگر درختان در اندازۀ مشابه؛ درختان بلند 
چنار در امتــداد محور مرکزی؛ و فضای زیادی نیز به کاشــت 
بوته هــای رز اختصاص پیدا کرد. گذرگاه هایی بر روی جوی آب 
در سراسر مسیر در هر تراس، به بازدیدکنندگان اجازۀ دسترسی 

به آب را می داد.
درک شهیر از زمینه های فرهنگی محلی و طراحی منظر مطابق 
آن، باغ بابر را به یکــی از جاذبه های مهم برای بازدیدکنندگان 
افغانــی و جهــان تبدیل کرد. بــاغ بابر هر هفته ســیصد هزار 
بازدیدکننده را به خود جذب می کند. متأسفانه شهیر در ۱0 سال 
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تصویر6 : پالن محور مرکزی ساندر نرسری.
مأخذ : آرشیو بنیاد آقاخان، دهلی، هند.

گذشته دیگر هرگز نتوانســت به کابل برود؛ اما از دیدن تصاویر 
منظر تکامل یافتۀ باغ بسیار خوشحال می شد.

محور مرکزی ساندر نِرِسری : الهام گرفته از طرح قالی ایرانی
در سال 2007 به درخواست نخست وزیر هند، ادامۀ کار بر روی 
باغ مقبرۀ همایون و فضای گستردۀ شهری پیرامون آن در طرح 
نوسازی شهری با همکاری چندین آژانس دولتی هند، سازمان 
باستان شناســی هند و ادارۀ مرکزی کارهای دولتی و شهرداری، 

آغاز شد.
هدف پروژۀ »طرح نوســازی نظام الدین« از همان ابتدا، شــامل 
حفاظت از بیش از ۵0 بنای دورۀ مغول و همچنین بهبود سطح 
کیفیت زندگی بیش پانزده هزار نفر ساکنین منطقه »نظام الدین 
بســتی۳« و ایجاد پارک شهری در ســایت ۹0 هکتاری ساندر 

نرسری بود.
در اینجا هدِف طرح جامعی که توســط شــهیر پیشنهاد شد، 

ایجاد یک فضای گسترده منظرین در مقیاس شهری بود که بر 
اساس فرهنِگ هندی، بر تناسب، و نه جدایی بین طبیعت، باغ، 
سودمندی و حفاظت از محیط زیست استوار بود و فضاهایی برای 
تفریح عمومی با عملکردها و الگوهای رفتار شهری مختص دهلی 

 .)Shaheer Associates, 2008( فراهم می کرد
درحالی که ســاندر نرســری برای اســاس اهداف سه گانۀ طرح 
جامع منظر طراحی شــده بود، اما این فضاها به صورت یکپارچه 
به هم متصــل بودند و در قلب آن محــور مرکزی ۵60 متری 
باغ، الهام گرفته شده از قالی ایرانی، جای گرفته بود )تصویر 6(؛ 
جایــی که انتظار می رود فضایی برای گردهمایی مردمی پس از 
بازگشایی ایجاد شود. در اینجاست که شهیر توانایی خود در کار 
با صنعت گران و مهندســان را در محور مرکزی باغ، برای ایجاد 
باغی جدید و فوق العاده اما بر پایه فلســفه ای با قدمت چند قرن 

به نمایش گذاشته است.
به قول شــهیر : »فضایی درست در شــمال بنای برج ساندر به 
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تصویر7 : منظره هوایی محور مرکزی ساندر 
نرسری.

مأخذ : آرشیو بنیاد آقاخان، دهلی، هند.

صورت باغی استادانه طراحی شده که اگرچه در آرایش و چیدمان، 
معاصر است؛ اما تداعی کنندۀ هندسه، مقیاس و شیوه های آبیاری 
به ســبک گورکانیان است. در مرکز این طرح جوی آب طویلی 
وجود دارد که در سطح باالتری نسبت به اطرافش قرارگرفته است 
و از هر دو طرف آن نهرهای بسیار باریک آب منشعب می شوند. 
آب جــاری در جوی مرکزی از هر دو طرف در نهرهای باریک تر 
جریان می یابد، ســپس در حوضچه ای که در سطح پایین تری 
قرارگرفته می ریزد. این حوض چه به شــکل پنجره های مشبک 
مغول و از جذاب ترین عناصر این باغ مینیاتور اســت. چشم انداز 

نتیجه گیری | شهیر درک عمیقی از باغ ایرانی داشت و اندیشۀ 
نهفته در باغ سازی گورکانی را به خوبی می شناخت. حفظ اصالت 
باغ های تاریخی، درک روح هندسۀ باغ به همان صورتی که وجود 
داشت و پیروی از آن، اساس کار وی را تشکیل می دهد. همچنین 
درک شهیر از زمینه های فرهنگی محلی و طراحی منظر مطابق 

آن، در موفقیت این پروژه ها نقش مهمی داشته است. سبک او در 
عین سادگی، مداخلۀ حداقل و پایبندی به اصالت طرح، قادر بود 
کارکردهــای مدرن را نیز به صورت یکپارچه در باغ های تاریخی 
تعبیه کند. همین امر جوهره کارهایی شد که در حوزه باغ سازی 

و مرمت باغ  در هندوستان سده اخیر نادر و چشم گیر است. 

باغ از فراز سکوی برج ســاندر، همچون فرشی گسترده است« 
)Shaheer & Nanda, 2015(؛ )تصویر 7(.

در شمالی ترین قسمت ســایت، جوی های آب به صورت مارپیچ 
اســت و درنهایت، آب در آبگیری که در دورترین نقطۀ باغ قرار 
دارد جاری می شود. در صدسال اخیر، این اولین باغ ساخته شده 
در دهلی است که از مفاهیم و طرح های باغ ایرانی الهام گرفته و 
پس از بازگشایی، بازگوکنندۀ حساسیت و دقت محمد شهیر در 

طراحی منظر خواهد بود.
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