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چکیــده | بــاغ فتحآبــاد در کرمــان نمون ـهای از باغهــای ایرانــی دورۀ قاجــار اســت کــه کمتــر مــورد توجــه
قــرار گرفتهانــد .ایــن بــاغ در عیــن پایبنــدی بــه شــاخصههای اصیــل بــاغ ایرانــی ،در کلیــت و اجــزا بــا
ســاختار کالســیک بــاغ ایرانــی تفاوتهایــی دارد .در ســال  ۱۳۹۴ایــن بــاغ بعــد از دهههــا بیتوجهــی و
زمانــی کــه کام ـ ً
ا رو بــه نابــودی میرفــت ،مرمــت و بــه روی عمــوم بازگشــایی شــد .امــروز در بازدیــد از
ایــن بــاغ خوانــش ایــن بــاغ بهمثابــۀ باغــی ایرانــی و مطابــق بــا شــاخصهای شــکلدهنده بــه بــاغ ایرانــی
مشــکل مینمایــد.
ایــن نوشــتار بــا رجــوع بــه پژوهشهــای صورتگرفتــه در بــاب شــاخصهای اصالتبخــش بــه بــاغ ایرانــی
بــه انطبــاق ســاختار بــاغ فتحآبــاد قبــل و پــس از مرمــت بــا ایــن شــاخصه هــا میپــردازد ،عکسهــای
هوایــی و همچنیــن تصاویــر بــاغ فتحآبــاد قبــل و بعــد از مرمــت منبــع اصلــی پژوهــش نمونــه مــوردی بــوده
اســت.
در نهایــت ایــن نوشــتار عــدم توجــه بــه اصــل محصوربــودن و اهمیــت دیــوار در بــاغ ایرانــی و همینطــور
جایــگاه ورودی در بــاغ و ارتبــاط ان بــا محــور اصلــی و کوشــک را دلیــل اصلــی ســردرگمی در خوانــش بــاغ
فتحآبــاد بهعنــوان بــاغ ایرانــی میدانــد؛ دو مــوردی کــه در ســاختار اولیــۀ بــاغ براســاس روایــات و تصاویــر
حضــور داشــتهاند و در بازســازی و مرمــت بــاغ بــه انــدازۀ دقــت در مرمــت جزئیــات عناصــر بــاغ و کوشــک
مــورد توجــه قــرار نگرفتهانــد.
واژگان کلیدی | باغ ایرانی ،اصول باغ ایرانی ،باغهای دورۀ قاجار ،باغ فتحآباد.

مقدمــه | دو بــاغ شــازده و فتحآبــاد در فاصلـهای نــه چنــدان دور از
شــهر کرمــان و تقریب ـاً همزمــان (در دورۀ قاجــار) احــداث شــدهاند.
بازدیــد از هــر دوی ایــن باغهــا تفاوتهایــی را در قیــاس بــا ســاختار
ســنتی بــاغ ایرانــی بــه ذهــن متبــادر میکنــد و خوانــش ایــن
باغســتان را در قیــاس بــا باغهــای ســنتی مشــکل میکنــد.
بــاغ فتحآبــاد از نمونــه باغهــای مهجــور در پژوهشهــا در حــوزۀ
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بــاغ ایرانــی اســت و بهصــورت ویــژه در مطالعــات در بــاب ســاختار
بــاغ ایرانــی مــورد اســتناد قــرار نگرفتــه اســت ،در صورتــی کــه در
چندکیلومتــری آن ،بــاغ شــازده در ماهــان از نمونههایــی اســت
کــه در پژوهشهــای مرتبــط بــا بــاغ ایرانــی بهوفــور مــورد اســتناد
قــرار گرفتــه اســت .بــاغ شــازده بــا وجــود ابداعــات و تفاوتهــا بــه
واســطۀ پررنگبــودن شــاخصههای اصلــی شــکلدهنده بــه بــاغ
ایرانــی در آن بهعنــوان یکــی از نمونههــای بــاغ ایرانــی مــورد
توجــه قــرار میگیــرد ،امــا بــاغ فتحآبــاد نمونــهای اســت کــه

باغ فتحآباد کرمان | آیدا آلهاشمی
برقــراری ارتبــاط بــا آن بهمثابــۀ بــاغ ایرانــی در قیــاس بــا ســایر
باغهــای شناختهشــده مشــکل مینمایــد .بــاغ فتحآبــاد را در
کرمــان بهعنــوان الگویــی بــرای ســاخت بــاغ شــازده میشناســند.
ایــن نوشــتار بــا پرســش از شــاخصهای اصیــل بــاغ ایرانــی در
ســاختار بــاغ فتحآبــاد در تــاش اســت تــا میــزان نقــش و تأثیــر
ایــن شــاخصها در برنامهریــزی و ســاخت بــاغ فتحآبــاد را مــورد
ســنجش قــرار دهــد و دلیــل ســردرگمی در خوانــش ایــن بــاغ
بهمثابــۀ باغــی ایرانــی را بررســی کنــد
بــه ایــن منظــور ســاختار ایــن بــاغ قبــل و بعــد از مرمــت در
قیــاس بــا شــاخصهای اصیــل شــکلدهنده بــه بــاغ ایرانــی
مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت .بــه ایــن ترتیــب ایــن
نوشــتار در گام نخســت بــا رجــوع بــه پژوهشهــای پیشــین در
بــاب بــاغ ایرانــی ،بــه تبییــن شــاخصهای مــورد توجــه بهعنــوان
شــاخصهای اصالتبخــش بــه بــاغ ایرانــی و در گام بعــد بــا
بررســی و تحلیــل نمونــه مــوردی بــاغ فتحآبــاد در ســنجش بــا
ایــن شــاخصهای اصالتدهنــده بــه بــاغ ایرانــی میپــردازد .بــا
توجــه بــه نقــش مرمــت بــاغ فتحآبــاد در وضعیــت موجــود بــاغ،
ســاختار بــاغ در قبــل و بعــد از مرمــت و در نتیجــه نقــش آن در
انطبــاق یــا عــدم انطبــاق بــاغ بــا فتحآبــاد بــا ســاختار باغهــای
ایرانــی مــورد توجــه قــرار گرفــت.

پیشینۀ تحقیق

از تعاریــف و نوشــتارهای احساســی در بــاب بــاغ ایرانــی کــه
بگذریــم ،معــدود محققانــی تــاش داشــتهاند تــا بهصورتــی
علمــی بــاغ ایرانــی و ویژگیهــای اصیــل آن را مــورد پژوهــش
قــرار دهنــد .بــا تکیــه بــر ایــن نوشتارهاســت کــه میتــوان بــه
ایــن پرســش پاســخ داد کــه «چــرا یــک بــاغ را بــاغ ایرانــی
مینامیــم و باغــی دیگــر را نــه؟» .ایــن گــروه از نوشــتارها عمومـاً
تــاش میکننــد تــا مؤلفههــای شــکلدهنده بــه بــاغ ایرانــی،
ارتبــاط میــان ایــن مؤلفههــا بــا یکدیگــر و ارتبــاط ایــن مجموعــه
مولفههــا بــا محیــط بیــرون از خــود را ،کــه بــه شــکلگیری
پدیــدهای بــه نــام بــاغ ایرانــی میانجامــد ،مــورد تحلیــل و
معرفــی قــرار دهنــد .از مطالعــات آرتــور پــوپ تــا نوشــتههای
پیرنیــا کــه بــر نقــش محــوری دومحــور متقاطــع و فلســفۀ
تقســیم چهارقســمتی در بــاغ ایرانــی میپردازنــد (بنگریــد بــه
Pope, 1963؛ اســتروناخ۱۳۷۰ ،؛ پیرنیــا۱۳۷۳،؛ میرفندرســکی،
۱۳۸۳؛ مســعودی۱۳۸۸ ،؛ دانشدوســت )۱۳۶۹ ،تــا مطالعاتــی در
رد نظریــۀ کهنالگــوی چهارباغــی بــرای بــاغ ایرانــی (حیدرنتــاج
و منصــوری۱۳۸۸ ،؛ شــاهچراغی )۱۳۹۳ ،و مطالعاتی در پیشــنهاد
الگــوواره و تدویــن شــاخصهای بــاغ ایرانــی (بنگریــد بــه
پیرنیــا۱۳۷۳ ،؛ منصــوری۱۳۸۴ ،؛ مســعودی۱۳۸۸ ،؛ رضــازاده
و حیدرنتــاج )۱۳۹۴ ،و در نهایــت مطالعــات پدیدارشناســانه در
شــناخت مؤلفههــای شــکلدهنده بــه بــاغ ایرانــی (منصــوری،

۱۳۹۴؛ مســعودی۱۳۸۸ ،؛ متدیــن و متدین۱۳۹۴ ،؛ ســلطانزاده و
ســلطانزاده )۱۳۹۶ ،میتــوان اشــاره کــرد.1
در کنــار ایــن ،مطالعــات متعــددی بــا بررســی نمونههــای مــوردی
تــاش میکننــد در ســاختارها و الگوهــای بــاغ ایرانــی تحقیــق
کننــد و یــا نقــش بــاغ ایرانــی در ارتبــاط بــا شــهر یــا ســازمانهای
فضایــی ســکونت در فــات ایــران را مــورد پژوهــش قراردهنــد
(بنگریــد بــه عالمــی۱۳۹0 ،؛ جیحانــی و مشــهدی نوشآبــادی،
۱۳۹۶؛ عربســلغار.)۱۳۹۶،
بــاغ فتحآبــاد از نمونــه باغهــای مهجــور در پژوهشهــای
حــوزۀ بــاغ ایرانــی اســت و بهصــورت ویــژه در مطالعــات در بــاب
ســاختار بــاغ ایرانــی مــورد اســتناد قــرار نگرفتــه اســت .بــه غیــر
از اشــارات محــدود در مطالعــات باغســتان کرمــان کــه اشــاراتی
بــه بــاغ فتحآبــاد شــده اســت (بنگریــد بــه مســعودی،)۱۳۸۸ ،
بــاغ فتحآبــاد در ســالهای اخیــر و بهویــژه در دورۀ مرمــت و
بازگشــایی ایــن بــاغ بهصــورت محــدود موضــوع پژوهشهایــی از
نــوع مطالعــه مــوردی قرارگرفتــه اســت (بنگریــد بــه ســلطانزاده
و گنجویــی۱۳۹۲،؛ ســلطانزاده ،هاشــمینژاد ،اشــرفگنجویی،
هاشــمینژاد ،کشــاورز و گلچیــن.)۱۳۹۳ ،
ایــن نوشــتار بــا تکیــه بــر مطالعــات پیشــین صــورت گرفتــه و
بهصــورت ویــژه بــا تأکیــد بــر مطالعــات در شناســایی مؤلفههــای
ســاختاری شــکلدهنده بــه بــاغ ایرانــی بــه تحلیــل ســاختار بــاغ
فتحآبــاد قبــل و پــس از مرمــت در انطبــاق بــا شــاخصههای
اصیــل بــاغ ایرانــی میپــردازد.

شیوۀ تحقیق

ایــن پژوهــش از نــوع کیفــی و بــا بهرهگیــری از شــیوۀ پژوهــش
تاریخــی بهصــورت ویــژه بــا انطبــاق دو وضعیــت تاریخــی و
اکنــون نمونــه مــوردی بــاغ فتحآبــاد ،بــه تحلیــل تغییــرات
در نمونــه مــوردی قیــاس بــا مؤلفههــای وجــودی بــاغ ایرانــی
میپــردازد .بــه منظــور دســتیابی بــه معیارهایــی بــرای تحلیــل
نمونــه مــوردی در نســبتش بــا بــاغ ایرانــی ایــن پژوهــش در
گام نخســت بــه شــیوۀ مــرور سیســتماتیک پژوهشهــای
صورتگرفتــه دربــارۀ شــاخصهای اصالتبخــش بــه بــاغ ایرانــی
را مــورد مطالعــه قــرار میدهــد و در گام دوم نمونــه مــوردی در
دو بســتر تاریخــی و امــروزی بــا ایــن معیارهــا مــورد ســنجش
قــرار میگیــرد .در انجــام ایــن پژوهــش از شــیوۀ جمــعآوری
اطالعــات کتابخان ـهای در حــوزۀ بــاغ ایرانــی بهــره گرفتــه شــده
اســت و در حــوزۀ مطالعــه مــوردی بــاغ فتحآبــاد از برداشــت
میدانــی و بررســی اســناد تاریخــی و نقشــههای هوایــی بــرای
شــناخت ســاختار بــاغ اســتفاده شــده اســت.

باغ ایرانی :الگو ،ساختار و شاخصها

در حــوزۀ بــاغ ایرانــی و شــناخت الگــوی ســاختاری شــکلدهنده
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جستـار
بــه آن ،مطالعــات بــه چنــد دســته قابــل تقســیم اســت .ایــن
مطالعــات اگرچــه بــه ارائــۀ الگــوی شــکلی ثابتــی بــرای بــاغ ایرانی
نمیانجامنــد ،امــا تــاش میکننــد تــا اســتخوانبندی بــاغ ایرانــی
را مــورد پژوهــش قراردهنــد.
گــروه نخســت بــر شناســایی الگــوی هندســی تقســیمات فضــا در
بــاغ ایرانــی محــدود میشــوند .از آن جملــه بحــث بــر اصالــت
الگــوی چهاربــاغ مبتنــی بــر دو محــور متقاطــع هــمارزش در
بــاغ ایرانــی (بنگریــد بــه Pope, 1963؛ اســتروناخ۱۳۷۰ ،؛ پیرنیــا،
۱۳۸۷؛ میرفندرســکی۱۳۸۳ ،؛ مســعودی )۱۳۸۸ ،و یــا اصالــت
الگــوی تکمحــور اصلــی در بــاغ ایرانــی (شــاهچراغی۱۳۹۳ ،؛
حیدرنتــاج۱388 ،؛ منصــوری۱384 ،؛ ابوالقاســمی۱374 ،؛ پیرنیا،
۱387؛ براتــی ،آلهاشــمی و میناتــور )۱۳۹۶ ،هســتۀ اصلــی ایــن
تحقیقــات اســت.
گــروه دوم در تــاش بــرای معرفــی مؤلفههــای محــوری
شــکلدهنده بــه بــاغ ایرانــی ،از اصالتدهــی صــرف بــه ســاختار
هندســی فضــا خــارج میشــوند و بــر پدیدارشناســی شــاخصهای
اصالتبخــش بــه بــاغ ایرانــی تأکیــد میکننــد (بنگریــد بــه
منصــوری ،۱۳۸۴ ،مســعودی ،۱۳۸۸ ،رضازاده و حیدرنتــاج۱۳۹۴ ،؛
براتــی و همــکاران( )۱۳۹۶ ،جــدول .)۱
در کنــار ایــن ،بخشــی از مطالعــات بــاغ ایرانــی نیــز بــه مطالعــات
پدیدارشناســانۀ خردمؤلفههــای اصالتبخــش در بــاغ ایرانــی
ماننــد دیــوار ،آب ،گیــاه ،نظــم کاشــت ،معمــاری کوشــک،
آســتانه و  ...میپــردازد (بنگریــد بــه منصــوری۱۳۹۴،؛ متدیــن و
متدیــن۱۳۹۴،؛ ســلطانزاده و ســلطانزاده.)۱۳۹۶ ،
گــروه دیگــر کــه تعــداد زیــادی از مقــاالت را در بــر نمیگیرنــد
بــه کشــف ارتبــاط شــهر و بــاغ بهصــورت عمومــی و یــا بــه تکیــه
بــر نمونــه مــوردی خــاص میپردازنــد (شــیبانی و اســماعیلدخت،
۱۳۹۴؛ رضــازاده و حیدرنتــاج .)۱۳۹۵ ،در کنــار ایــن گــروه
مجموعــۀ وســیعی از مقــاالت بــه معرفــی و تحلیــل نمونههــای
مــوردی پرداختهانــد و بــه شــناخت عمومــی بــاغ ایرانــی وارد
نشــدهاند.
آنچنــان کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود ،پیرنیــا (،)1373
منصــوری ( )1384و مســعودی ( )1388بــه بیــان مؤلفههــا
و شــاخصههایی میپردازنــد کــه اصالــت بــاغ ایرانــی را شــکل
میدهــد ،در ایــن میــان پیرنیــا در بخشهایــی بــه اصولــی کلــی
اشــاره دارد و رضــازاده و حیدرنتــاج ( )1394و براتــی و همــکاران
( )1396بــه اجــزا و ارتبــاط ویــژۀ میــان آنهــا در شــکلدهی بــه
کلیتــی بــه نــام بــاغ ایرانــی اشــاره دارنــد .در ایــن بیــن آنچــه در
تمامــی ایــن پنــج پیشــنهاد مشــترک اســت محــور اصلــی (نظرگاه
و چشــمانداز بیکــران) بــوده کــه در هرکــدام از پژوهشهــا بــه
یکــی از ویژگیهــای آن اشــاره شــده اســت .محــور اصلــی در
ترکیــب بــا آب و گیــاه ســایهدار چشــماندازی بیکــران و وســیع
و نظرگاهــی بیانتهــا را بــرای ناظــر مهیــا میکنــد .براتــی و
8
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همــکاران ( )۱۳۹۶از اصــل ارتبــاط میــان ورودی ،محور و کوشــک
ســخن میگوینــد و گام را از برشــمردن مؤلفههــای بــاغ ایرانــی
فراتــر میگذارنــد و بــر ارتبــاط اجــزا در چینــش نســبت بــه هــم
بــرای شــکلدادن بــه درک بــاغ ایرانــی اشــاره میکننــد و حضــور
پرتأکیــد آب و گیــاه را در محــور اصلــی بــرای تشــدید ایــن ارتباط
و اتصــال مســیر میــان ورودی تــا کوشــک اســت .مؤلفههایــی
چــون محصوربــودن و هندســۀ چهارگــوش هــم در شــاخصهای
مــورد اشــارۀ مســعودی ( )1388و همچنیــن منصــوری ()1384
بهچشــم میخــورد و بهصــورت ویــژه بــر آن تأکیــد میشــود
کــه مــا بــاغ ایرانــی بــدون دیــوار و یــا بــا فــرم منحنــی نداریــم.
مؤلفههــای منظرســازی چــون عــدم تنــوع رنگــی ،همــراه
بــا طبیعــت بــودن ،ســایهاندازی ،تنــوع فضایــی و وجــود
خردفضاهــای مســتقل ،و تضــاد و جداشــدگی از محیــط پیرامونی
نیــز از شــاخصهایی اســت کــه در هریــک از دو نظریــۀ اول
بــه آنهــا اشــاره شــده ،امــا در ســایر نظریــات مــورد تأکیــد قــرار
نگرفتــه اســت .همچنیــن تأکیــد بــر اهمیــت کوشــک در ســه
مــورد از نظریــات مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت .در نهایــت در
دو مــورد ،یعنــی پیرنیــا ( )1373و براتــی و همــکاران ( ،)1396به
اهمیــت بنــای ورودی در بــاغ ایرانــی اشــاره شــده اســت.
بــه ایــن ترتیــب محوراصلــی ســایهانداز ،بــا حضــور پررنــگ آب و
گیــاه ،که میان ورودی و کوشــک گســترده شــده اســت و منظری
بــرای نظارهگــر مهیــا میکنــد ،بهعنــوان مؤلفــهای کــه مــورد
تأکیــد همــه نظــرات در بــاب شــاخصهای اصالتبخــش بــاغ
ایرانــی قــرار گرفتــه اســت ،بهعنــوان شــاخصۀ وحدتبخــش در
بــاغ ایرانــی قابــل توجــه اســت .جایــگاه کوشــک و بنــای ورودی و
همچنیــن محصوربــودن و داشــتن دیــوار ویژگـیای اســت کــه در
دو مــورد از نظریــات مــورد توجــه و تأکیــد اســت .هندســۀ قائمــه
نیــز مــورد دیگــری اســت کــه در دو مــورد نخســت مــورد توجــه
اســت و نقــش نظــام آبیــاری در ایــن هندســه مــورد تأکید اســت.

باغ فتحآباد :تحلیل ساختاری باغ قبل از مرمت

بــاغ فتحآبــاد در16کیلومتــری شــمال غــرب کرمــان در مجــاورت
روســتایی بــا همیــن نــام و در مســیر قنــات فتحآبــاد قــرار دارد.
ایــن بــاغ در دورههــای مختلــف بــه نامهــای دیگــری چــون بــاغ
فضلعلیخــان ،بیگلربیگــی و گاهــی بــاغ حســین علــی خــان
نیــز مشــهور بــوده اســت .پــس از مرمــت در تابســتان  ۱۳۹۴بــه
روی بازدیدکننــدگان گشــوده شــد .ایــن بــاغ را بســیاری الگویــی
بــرای بــاغ شــازده (دیگــر بــاغ حاکمــان دورۀ قاجــار در کرمــان)
مربــوط بــه دورۀ قاجــار و زمــان ســاخت آن را بــه اواخــر قــرن
ســیزدهم و یــا اوایــل قــرن چهاردهــم ق .میداننــد (ســلطانزاده
و همــکاران .)۳۲-۲۸ ،۱۳۹۳،بــاغ فتحآبــاد در طــول تاریــخ دچــار
تغییراتــی شــده و بــه مــرور بخشهایــی بــه آن اضافــه شــده و یــا
گیاهانــی در آن کاشــته شــده اســت (تصویــر .)1

باغ فتحآباد کرمان | آیدا آلهاشمی
جدول  .1شاخصهای اصالتبخش به باغ ایرانی با استناد به پژوهشهای صورتگرفته .مأخذ :نگارنده با استناد به منصوری۱۳۸۴ ،؛ مسعودی۱۳۸۸ ،؛ رضازاده و
حیدرنتاج۱۳۹۴ ،؛ براتی و همکاران۱۳۹۶ ،؛ پیرنیا.۱۳۷۳ ،

پژوهش

پیرنیا۱۳۷۳ ،

منصوری۱۳۸۴ ،

مسعودی۱۳۸۸ ،

شاخصهای اصالتبخش باغ
ایرانی

توضیحات

هندسۀ چهارگوشه

شکلهای هندسه بهویژه درمورد باغ ایرانی پرطرفدار بوده است .در هندسۀ باغ ایرانی وجود سه
کشیدگی در کنار هم بهصورت مستطیل و سپس تقسیم باغ به مربعهایی منظم اصل بوده است.

چشمانداز وسیع در مقابل کوشک/
در محور اصلی

اصل مهم بازبودن چشمانداز بهصورت مستطیل کشیده

بنای کوشک و بنای ورودی

کوشکها عموماً در محل تقاطع خیابانها و یا انتهای محور اصلی بودهاند .وجود جلوخان برای
کوشک از واجبات است .غیر از کوشک بنای سردر هم از اهمیت ویژه برخوردار بوده است.

آب

تمایل به حضور آب زیاد در باغ

گیاه

استفاه از گیاهان کوتاه و همیشه سبز در میان کرت و درختان بزرگ و سایهانداز در اطراف مسیرها.
درختان مثمر و گلها نیز رایج است.

چشمانداز بیکران /محور اصلی
کشیدهشده در بزرگترین طول
باغ

این محور ستون فقرات باغ و مکان استقرار عناصر کارکردی باغ است.

حضور آب

آب بهعنوان نمادی قدسی بهصورتهای مختلف در باغ ایرانی حضور دارد.

تنوع فضایی و فضاهای مستقل

عالوه بر فضای اصلی که حول محور اصلی شکل میگیرد ،فضاهای جداگانه و با هویت مستقلی در
جایجای باغ شکل میگیرد :حیاط کوشک ،حیاط خلوت ،جلوخان باغ و . ...

تعامل با طبیعت بهجای
طبیعتگرایی یا طبیعتگریزی

باغ ایرانی نه در هراس از طبیعت است و نه محو در طبیعت ،بلکه با طبیعت است .نظم فضا و منظرۀ
باغ ایرانی از انسان و ذهنیت او میآید و جزء فضاها با اصالت طبیعت آراسته میشوند.

منظرهپردازی شورانگیز

منظرهسازی در باغ ایرانی در عین شباهت به نمادگرایی عتیق فضایی شورانگیز و مناسب تأمل مهیا
میسازد .هدف محصول منظره برای آسایش انسان است و نه ایجاد منظری سمبولیستی.

هندسۀ مستطیلی

هندسه تحمیلی مستطیل بر توپوگرافی و سایر ویژگیهای زمین حاکم است و شکلگیری باغ از
شکل زمین و امکانات آن متاثر نیست .فضاهای فرعی باغ نیز از هندسه چهارگوش پیروی میکنند و
خطوط منحنی و دایرهشکل در باغ ایرانی به چشم نمیخورد.

درونگرایی و محصوریت (وجود
دیوار)

باغ ایرانی محصور است و همیشه دیواری او را از محیط طبیعی بیرونی جدا میکند.

باغ دورنگ و بیکروم

دامنۀ رنگ در باغ ایرانی بسیار محدود است.

دیوار

دیوار از نخستین اجزای شکلدهنده به باغ ایرانی است .باغ و پردیس با دیوار به لحاظ لغوی و حریم
و مرز باغ که بین باغ و فضای سخت پیرامونی تضاد و مرزبندی ایجاد میکند.

محیط پیرامون

کلیتی که با دیوار محصور میشود و تفاوت دو عرصۀ داخل و خارج اهمیت دارد .تمایز با محیط
پیرامون در باغ ایرانی اصل است .هندسۀ مستطیل تحمیلی در این مقوله قابل اشاره است.

آب

اصلیترین عنصر وجودی باغ ایرانی جریان آب است و بهصورت کاربردی و تزئینی در باغ ایرانی
حضور دارد.

فضای سبز

باغ ایرانی با انواع مختلف گل و گیاه معتبر است.

سایه

اهمیت سایه در اقلیم گرم و خشک ایران

هندسه

جایگاه هندسۀ چهارقسمتی باغ ایرانی قابل اشاره است و هندسۀ باغ ایرانی از شبکه آبرسانی باغ تأثیر
میگرفته است.

ناظر

اهمیت جایگاه ناظر و مخاطب باغ و نسبت بین ناظر و باغ
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جستـار
ادامۀ جدول .1

رضازاده و
حیدرنتاج ،
۱۳۹۴

براتی و
دیگران۱۳۹۶ ،

آب

حیات باغ ایرانی بدون حضور آب غیرممکن است« .افسانههای آب ،الهه آناهیتا و تعبیر قرآن ،که آب را منشــأ
حیات و عامل طهارت و پاکی دانسته ،معنایی توأم با قدسیت برای آب ساخته که تفکیک آن از عنصر آب در
ذهن انسان ایرانی ممکن نیست.

گیاه

حضــور پررنگ گیاه نیز به صور گوناگون و گونههای مختلف از دیگر ویژگی مشترک و اصیل تمامی باغهای
ایرانی است.

نظرگاه (کوشک)

باغ ایرانی به منظور دســتیابی به دید وسیع و عمیق ،و احاطۀ بصری بر طبیعت و عناصر آن ،با احداث کوشک
اصلی در باالترین نقطه یا نقطهای با حداکثر اشــراف ،دو دسته چشمانداز را خلق میکند :گروه اول چشمانداز
داخلی ایجادشده در محورهای اصلی و فرعــی باغ و گروه دیگر چشــماندازهای خارجی و دید بیکران به
مناظــر طبیعی موجود در محیط پیرامون باغ هســتند.

ورودی
محور اصلی
کوشک

ارتباط ورودی با کوشک از طریق محور اصلی باغ ،که بازتاب حرکت از پایین به باال و از فرش به عرش است،
الگو و استخوانبندی اصلی باغ ایرانی بوده و ارتباط سایر فضاها با این سهگانه ساختار باغهای ایرانی را شکل
میدهد.

فــرم کلــی بــاغ مســتطیلی بــه ابعــاد تقریبــی  ۲۶۰در  ۴۴۰متــر
اســت .در لبــۀ غربی ایــن مســتطیل اصلــی خیابانی مســتقیمالخط
شــکل گرفتــه کــه آب قنــات فتحآبــاد در دو جــوی کنــاری ایــن
خیابــان بــه ســمت بــاغ هدایــت میشــوند .در انتهــای ایــن خیابان
و در میــان ضلــع مســتطیل اصلــی بــاغ ،عمــارت اصلــی بــه همــراه
جلوخــان و حیــاط آن قــرار دارد .عمــارت اصلــی درواقــع هســتۀ
اولیــه بــاغ بــوده اســت .پیــش از ایــن در ضلــع شــمالی عمــارت
الحاقی ـهای Lشــکل بــه بنــای اصلــی اضافــه شــده بــوده کــه بــا
هــم ترکیبــی Uشــکل بــه ســمت غــرب و ارگ نفــر را بهوجــود
آورده بودنــد .از ایــن الحاقیــه شــمالی بهعنــوان انبــار غلــه و خانــۀ
مباشــر یــاد میشــده اســت .ایــن بخــش ک ً
ال از میــان رفتــه اســت
(همــان .)۴۳:از مقابــل ایــن عمــارت Uشــکل بــه ســمت شــرق و
بــه ســمت ارگ نفــر خیابانــی دیگــر شــکلگرفته بــوده کــه در
دورههــای بعــد بــه بــاغ اضافــه شــده اســت.
بــاغ فتحآبــاد را بهصــورت مجموعــهای بههمپیوســته میتــوان
خوانــش کــرد کــه درواقــع از  ۳بــاغ نســبتاً مجــزا از هــم تشــکیل
شــده اســت:
 .1خیابــان اصلــی بــا ورودی و کوشــک اصلــی در دو ســر آن کــه
بــا درختــان کاج و ســرو ،جویهایــی در دو طــرف خیابــان و
حوضهایــی در وســط محورخیابــان در نهایــت دقــت کار و تزئیــن
شــدهاند .دیــد و منظــر کوشــک اصلــی بــه ســمت ایــن خیابــان
در نظــر گرفتــه شــده اســت .کرتهــای کنــاری خیابــان اصلــی
در ســمت غــرب نیــز در ایــن بخــش از بــاغ قابــل تقســیمبندی
اســت .درواقــع میتــوان گفــت ایــن بخــش از بــاغ نقــش بــاغ
بیرونــی یــا عمومــی ماننــد اتفاقــی کــه در بــاغ دولتآبــاد یــزد و
یــا جهاننمــای شــیراز افتــاده بــوده اســت را بــرای بــاغ فتحآبــاد
دارد (بنگریــد بــه پیرنیــا .)۱۳۷۳ ،نقــش قنــات و شــبکۀ تقســیم
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آب در شــکلگیری خیابــان اصلــی ،و قرارگیــری ورودی اصلــی
بــاغ و کوشــک در ابتــدا و انتهــای محــور اصلــی مهمتریــن
شــاخصه بــاغ ایرانــی بــرای بــاغ فتحآبــاد بهشــمار مــیرود.
کوشــک اصلــی اگرچــه بــه لحــاظ فــرم و ســاختار گونـهای نــو از
کوشــک بهشــمار مــیرود همچنــان بــه اصــل نهقســمتیبودن
کوشــک در باغهــای ایرانــی پایبنــد اســت .توســعۀ دو بــال در
اطــراف جلوخــان کوشــک ،گونــهای از حیاطــی خصوصــی در
مقابــل کوشــک را شــکل داده اســت .اهمیــت دیــد بــه ســمت
خیابــان اصلــی نیــز همچنــان نقــش مهمــی در ســاختار کوشــک
بــازی میکنــد.
 .2باغاندرونــی کــه از حیــاط و جلوخــان کوشــک اصلــی و
همینطــور از کوشــک اصلــی بــه آن دسترســی وجــود دارد .در
میــان ایــن بــاغ کوشــکی (بــا نــام عمــارت چهارفصــل شــناخته

تصویر  .۱باغ فتحآباد کرمان بعد از مرمت و بازگشایی ،مأخذwww.Irna.ir :

باغ فتحآباد کرمان | آیدا آلهاشمی
میشــود) قــرار دارد .ایــن کوشــک از انــواع کوشــکهای
۹قســمتی برونگــرا بهشــمار مــیرود .و بــا چمــن -خیابــان
وســیعی بــا ردیــف درختــان بــه پن ـجدریای در کوشــک اصلــی
مرتبــط میشــود .ایــن محــور ارتباطــی شــکلگرفته میــان بــال
شــرقی کوشــک اصلــی و عمــارت چهارفصــل نقــش محــور اصلــی
در ایــن بخــش از بــاغ را بــازی میکنــد.
 .3خیابــان دوم بــاغ بــه ســمت ارگ نفــر کــه بعدهــا اضافــه شــده
و بــا عنــوان خیابــان پســته و همچنیــن بــاغ خیابــان شــناخته
میشــود .فضــای الحاقــی بــه کوشــک را بــه درب ورودی کــه
در ارتبــاط بــا ارگ نفــر بــوده اســت مرتبــط میکــرده و مســیر
عبــوری آب قنــات رســتمآباد نیــز بــوده اســت (ســلطانزاده و
همــکاران.)۵۲ ،۱۳۹۶ ،
هســتۀ ارتباطدهنــدۀ ایــن ســه بخــش کوشــک اصلــی اســت کــه
رو بــه ســمت خیابــان اصلــی و ورودی اصلــی بــاغ دارد .در هــر
ســه بــاغ محــور ارتباطــی بــا ایــن کوشــک اصلــی ســاختار اصلــی
را شــکل میدهــد .در بــاغ عمومــی و بــاغ خیابــان ارتبــاط میــان
کوشــک اصلــی و ورودیهــا و در باغاندرونــی ارتبــاط کوشــک
چهارفصــل بــا کوشــک اصلــی تعریفکننــدۀ محــور اســت.
جدابــودن ایــن ســه بخــش از بــاغ بهصــورت ویــژه توســط
دیوارهــای درونــی بــاغ تأمیــن میشــده اســت .از جملــه دیــواری
کــه باغاندرونــی را از خیابــان اصلــی جــدا میکنــد و امــکان
ورود بــه باغاندرونــی را تــا پیــش از رســیدن بــه حیــاط مقابــل

کوشــک از میــان میبــرد و ایــن جدایــی فضایــی را بیشــتر مــورد
تأکیــد قــرار میدهــد (تصویــر .)2

باغ فتحآباد :ساختار باغ بعد از مرمت

بــاغ فتحآبــاد در ســال  ۱۳۹۴بعــد از مرمــت بــر روی عمــوم بــاز
شــد .مرمــت بــاغ بــا مرمــت کوشــک اصلــی (بــدون بازســازی
الحاقیــۀ شــمالی آن) و کوشــک دوم و همچنیــن بازســازی دو
خیابــان اصلــی و پســته و فضــای ســبز بــاغ صــورت پذیرفــت.
مرمــت بــاغ بــا توجــه بــه وضــع موجــود و نــه نظــام بــاغ در
دورههــای مختلــف صــورت گرفتــه اســت .بــه ایــن ترتیــب بعضــی
از الحاقــات در طــول تاریــخ مرمــت و احیــا شــد و برخــی کــه
از میــان رفتــه بودنــد و یــا در وضعیــت مناســبی قــرار نداشــتند
مــورد احیــا قــرار نگرفــت .در بازدیــد از بــاغ بعــد از مرمــت ،دو
مؤلفــۀ مهــم بــاغ ایرانــی کــه در دورۀ قبــل از مرمــت در تصاویــر
و مســتندات قابــل مشــاهده اســت نیــز مــورد توجــه قــرار نگرفته
و تأثیــری انکارناپذیــر بــر درک بــاغ بهمثابــۀ بــاغ ایرانــی دارنــد:
ـ نخســتین و مهمتریــن مؤلفــهای کــه در وضعیــت بعــد از
مرمــت در ســاختار بــاغ حضــور نــدارد ورودی اصلــی و بنایــی
اســت کــه احتمــاالً وجــود داشــته اســت .در اســناد بــه ورودی
ســاده اشــاره شــده اســت .امــروز ایــن ورودی بــا نــردهای در
عــرض خیابــان جایگزیــن شــده و مهمتریــن ضربــه را بــه ادراک
جدایــی از بیــرون و ورود بــه بــاغ و آغــاز طــی مســیر بــه ســمت

تصویر  .۲ساختار باغ فتحآباد بر روی تصویر هوایی سال  ۲۰۰۲میالدی .تقسیمبندی سهقسمتی باغ و همینطور مسیر محورهای تعریفشده در ارتباط با دو کوشک
باغ در کنار نقشه مشخص شده است .مأخذ :نگارنده.
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جستـار
کوشــک اصلــی را وارد میکنــد .نبــود ورودی جداکننــدۀ بــاغ
از فضــای بیــرون ســبب میشــود کــه کوشــک بهتنهایــی
بهعنــوان ورودی بــاغ درک شــود و البتــه شــباهت معمــاری
آن بــا بنــای ســردر در بــاغ شــازده نیــز امــکان ایــن اشــتباه را
بیشــتر میکنــد .بعــد از ورود بــه حیــاط و رســیدن بــه کوشــک
انتظــار مـیرود کــه بــا خــروج از کوشــک در ادامــه بــه خیابــان
بــاغ وارد شــویم ،در صورتــی کــه ورود بــه بــاغ و خیابــان آن
پیــش از ایــن اتفــاق افتــاده اســت و نبــود نقطــۀ ورود شــاخص
ایــن درک را از میــان برداشــته اســت.
ـ دومیــن مؤلفــهای کــه در وضعیــت بعــد از مرمــت در بــاغ
حضــور نــدارد دیــواری اســت کــه خیابــان اصلــی را از
باغاندرونــی جــدا میکــرده اســت .مشــخصاً حــذف ایــن دیــوار
در حیــن مرمــت بــاغ ،حــس محصوریــت در بــاغ و خوانــش
جداگانــه باغهــای درونــی و بیرونــی را دچــار اختــال ســاخته
اســت (تصویــر .)3

بحث

خوانــش بــاغ فتحآبــاد بهمثابــۀ باغــی ایرانــی را بایــد بــا توجــه
بــه تقسیمشــدن بــاغ بــه ســه بــاغ نســبتاً مجــزا امــا در ارتبــاط
بــا هــم پیشبــرد.
ایــن سهبخشــیبودن در متفاوتبــودن بــاغ فتحآبــاد بــا آنچــه
مــا از بــاغ ایرانــی کالســیک در ذهــن داریــم نقــش دارد:
ـ نخســت ،هندســۀ حاکــم بــر کلیــت بــاغ اســت کــه محــدودهای

منظــم را شــکل نمیدهــد و مجموعــهای اســت از ســه بــاغ
مستطیلشــکل.
ـ دوم ،دو کوشــک در بــاغ ایجــاد شــده اســت :یکــی بهعنــوان
کوشــک اصلــی در ارتبــاط بــا بــاغ عمومــی و دیگــری کوشــکی
کوچــک در میــان بــاغ خصوصــی .در کرمــان در بــاغ بیرمآبــاد
نیــز وجــود دو کوشــک ســابقه داشــته اســت (ســلطانزاده و
گنجویــی.)۱۳۹2 ،
ـ ســوم ،محــور اصلــی کــه در لبــۀ غربــی بــاغ شــکل گرفتــه
اســت .ایــن خیابــان نبایــد بهعنــوان محــور اصلــی کلیــت بــاغ
در نظــر گرفتــه شــود ،بلکــه تنهــا بهعنــوان محــور اصلــی بــاغ
عمومــی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ـ چهــارم ،کوشــک اصلــی بــا دو بــال و حیــاط و پیشخــان و
بخشــی الحاقــی کــه اکنــون از بیــن رفتــه اســت .ایــن کوشــک
بهعنــوان مرکــز ثقــل ایــن مجموعــه ســه بــاغ عمــل میکــرده
اســت.
ً
مشــخصا مرمــت بــاغ در دو مــورد خوانــش بــاغ بهصــورت ســه
بــاغ مجــزا و همینطــور خوانــش محــور اصلــی بــاغ عمومــی در
ســاختار بــاغ ایجــاد اختــال کــرده اســت:
ـ در بــاب محــور اصلــی در ترکیــب بــا گیــاه و آب ،بــاغ فتحآبــاد
یکــی از قویتریــن نمونههــا بهشــمار مــیرود .امــا امــروز
و پــس از مرمــت ورودی بــاغ از اهمیــت خــارج شــده و علنــاً
بــاغ بــدون درب و ســردر ورودی اســت .همچنیــن بــه واســطۀ
خشکســالیها امــروز از درختــان محــور اصلــی تنهــا چنــد اصلــه

تصویر  .۳تصاویر هوایی قبل و بعد از مرمت باغ فتحآباد .فلشها محل ورودی و دیوار جداکنندۀ باغاندرونی و بیرونی را نشان میدهد .مأخذ :نگارنده .۱۳۹۹ ،با استفاده
از تصاویر هوایی گوگل.
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باغ فتحآباد کرمان | آیدا آلهاشمی
باقــی مانــده اســت (تصویــر  .)۴امــا حضــور کوشــک در انتهــای
مســیر و گشــودگی آن بــه ســمت محوراصلــی و همچنیــن حضور
پررنــگ آب بــه هــر دو صــورت تزئینــی (حــوض طویــل بــه
عــاوه حوضهایــی بــا فرمهــای هندســی ویــژه) و کشــاورزی
(جویهــای پــای درختــان در دو ســمت محــور) قابلتوجــه و
اهمیــت اســت.
ـ در بــاب دیــوار و محصوربــودن بــاغ ،بــاغ فتحآبــاد از اصــل
محصوریــت بــاغ ،عــاوه بــر محدودبــودن و وجــود دیــوار دور
خــود بــاغ کــه آن را از زمینهــای کشــاورزی اطــراف بهخوبــی
جــدا میکنــد ،از دیــوار در تفکیــک باغهــای درونــی خــود
بــاغ نیــز بهــره بــرده اســت .آنچنــان کــه میــان محــور اصلــی
و باغاندرونــی بــا اســتفاده از دیــوار ،تفکیــک و جدایــی ایجــاد
شــده بــوده اســت (وجــود دیــوار در تصاویــر قبــل از بازســازی باغ
کامــ ً
ا مشــخص اســت) (تصویــر .)۵
ـ در بــاب کوشــک و ارتبــاط آن بــا محــور اصلــی و عمــارت
چهارفصــل ،ارتبــاط قــوی کوشــک اصلــی بــا محــور اصلــی بــاغ
در چهارچــوب ایــدۀ محــور اصلــی بــاغ میگنجــد .اگرچــه
کوشــک چهارفصــل در باغاندرونــی همچنــان بــا محــور ،گیــاه و
آب در ارتبــاط اســت و محــور در اینجــا ارتبــاط مســتقیمالخطی
میــان کوشــک اصلــی و کوشــک تابســتانی ایجــاد نمیکنــد.
بــرای درک بهتــر ارتبــاط میــان کوشــک اصلــی و کوشــک
تابســتانی و ارتبــاط ایــن ســاختار بــا کلیــت بــاغ ،نقشــۀ
شــبکۀ آبیــاری و تقســیم آب ،کــه منتــج از قنــات فتــح آبــاد
اســت ،راهگشاســت .اینجــا هــم ماننــد ســایر باغهــای ایرانــی
هندســه و مــکان یابــی مؤلفههــا از شــبکه آبیــاری بــاغ و محــل
ورود آب بــه بــاغ متأثــر اســت .ایــن ارتبــاط بــا مســیر آب در
مکانیابــی و شــکلگیری محــور فرعــی بــه ســمت قلعــه نفــر
نیــز تأثیرگــذار بــوده اســت (تصویــر .)6

تصویر  .4نخستین تصویر از باغ فتحآباد در دورۀ قاجار که ردیف درختان در
محور اصلی باغ را نشان میدهد .مأخذ :سلطانزاده و گنجویی.۴۵ ،۱۳۹۳ ،

جمعبندی و نتیجهگیری

پژوهــش انجامشــده در پاســخ بــه پرســش مقالــه از چگونگــی
انطبــاق بــاغ فتحآبــاد بــا شــاخصههای بــاغ ایرانــی نشــان میدهــد
کــه بــاغ بــا وجــود تفاوتهــا و ویژگیهــای منحصربهفــرد خــود
قبــل از مرمــت در انطبــاق بــا ایــن شــاخصه بــوده اســت .تصاویــر
و مســتندات قبــل از مرمــت نشــان میدهــد کــه بــاغ فتحآبــاد
در عیــن ابتــکارات و تغییراتــی کــه نســبت بــه باغهــای ایرانــی
کالســیک دارد ،بــه شــاخصهای بــاغ ایرانــی پایبنــد بــوده اســت.
انطبــاق مســتندات و تصاویــر قبــل و بعــد از مرمــت بــاغ نشــان
میدهــد کــه تغییــر و حــذف دو شــاخصۀ کلیــدی ســاختار بــاغ
ایرانــی در جریــان مرمــت بــاغ خوانــش آن بهعنــوان باغــی ایرانــی
را دچــار اختــال کــرده اســت.
نکتــۀ مهــم در خوانــش بــاغ فتحآبــاد و انطبــاق آن با شــاخصههای

الف
تصویر  .۵تصاویر قبل از مرمت باغ که وجود دیوار جداکنندۀ محور اصلی با باغاندرونی را نشان میدهد.
مأخذ :الف) سلطانزاده و گنجویی۵۱ ،۱۳۹2 ،؛ ب) www.mehrnews.com
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تصویر  .6کوشک اصلی باغ فتحآباد در انتهای محور اصلی باغ.
مأخذwww.wikipedia.org :

بــاغ ایرانــی اهمیــت ایــن نکتــه اســت کــه مــا در بــاغ فتحآبــاد بــا
ســه بــاغ مجــزا روب ـهرو هســتیم کــه بهصــورت مســتقل امــا در
ارتبــاط بــا هــم برنامهریــزی و ســاختاربندی شــدهاند .در ایــن

میــان اصلیتریــن پیونددهنــدۀ بــاغ فتحآبــاد بــه بــاغ ایرانــی
بــا توجــه بــه شــاخصهای اصالتبخــش بــه بــاغ ایرانــی ،کــه در
بخــش ســاختار بــاغ ایرانــی ایــن نوشــتار بهعنــوان مبانــی نظــری
شــناخت و خوانــش بــاغ فتحآبــاد مورد اشــاره قــرار گرفــت ،محور
اصلــی بــاغ اســت کــه میــان ورودی و کوشــک اصلــی کشــیده
شــده اســت .همینطــور محصوریــت و دیــوار جداکننــدۀ بــاغ از
محیــط اطــراف و باغهــای درونــی از یکدیگــر نقــش مهمــی در
خوانــش بــاغ بهصــورت ســه بــاغ منفــک و برقــراری ارتبــاط بــا
بــاغ ایرانــی دارد .در مســتندات مربــوط بــه بــاغ فتحآبــاد قبــل
از مرمــت ،حضــور ورودی و دیوارهــای جداکننــده بــه خوانــش
خیابــان اصلــی بــه ســمت کوشــک اصلــی کمــک میکنــد .در
مرمــت بــاغ جایگزینــی ورودی و دیــوار ابتدایــی خیابــان اصلــی با
نــرده عم ـ ً
ا حــس محصوریــت و ورود بــه بــاغ را از بیــن میبــرد
و کوشــک نــه بهعنــوان هــدف کــه بهعنــوان ابتــدای مســیر
بــاغ تصــور شــده و ناظــر انتظــار دارد کــه بعــد از کوشــک و یــا
بــا ورود بــه جلوخــان کوشــک خیابــان اصلــی بــاغ را کشــف
کنــد .از ســوی دیگــر حــذف دیــوار جداکننــدۀ بــاغ درونــی و
اندرونــی کــه در ســمت شــرق خیابــان اصلــی حضــور داشــته
اســت ،در مرمــت بــاغ ،خوانــش باغهــای جــدا از هــم را در بــاغ
فتحآبــاد بــا اختــال مواجــه کــرده اســت .ایــن دو نکتــۀ بســیار
ظریــف امــا تأثیرگــذار در خوانــش بــاغ فتحآبــاد بهمثابــۀ باغــی
ایرانــی بــا هزینـهای کــم قابلجبــران اســت .بررســی ایــن نمونــه
مــوردی نشــان میدهــد کــه تحلیــل و شــناخت شــاخصههای
اصالتبخــش بــه باغهــای ایرانــی فراتــر از ماهیــت فیزیکــی
آنهــا گامــی مهــم در حفاظــت ،بهرهبــرداری و مرمــت منظــر
فرهنگــی باغهــای تاریخــی در ایــران اســت؛ مــوردی کــه در
مرمــت بــاغ فتحآبــاد در بخشهایــی حیاتــی مــورد توجــه قــرار
نگرفتــه اســت.
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