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ــش  ــل بین ــه حاص ــت ک ــی اس ــاری ایران ــای معم ــاخص ترین کهن الگوه ــی از ش ــی یک ــاغ ایران ــد ه| ب چکی
جریان محــور انســان نســبت بــه محیــط بــوده اســت. بــاغ ایرانــی نمونــه ای فاخــر از طراحــی و توســعۀ احیایــی 
اســت. اصطــاح »احیایــی« فراینــدی را تشــریح می کنــد کــه در آن یــک سیســتم بازســازی، تجدیــد و یــا احیــا، 
ــه و  ــدی نیازهــای جامع ــه هم پیون ــه ب ــد ک ــق می کن ــدار خل ــی خــود را در برداشــته و توســعه ای پای ــع ذات مناب
طبیعــت می انجامــد، زیــرا راهکارهــای موجــود در پایــداری، تنهــا بــه بررســی وضعیــت اکوسیســتم ها در »زمــان 
حــال« می پرداخــت. ایــن موضــوع باعــث شــد تــا »تفکــر پایــداری« از توجــه بــه »بهبــود گذشــته« جــا بمانــد. 
تئــوری احیایــی از دیدگاه هــای فلســفی مبتنــی بــر مفاهیــم »بوم شناســانه« وام گرفتــه و بــا ریشــه دوانــدن در 
سیســتم های اجتماعــی و محیطــی، مجموعــه ای گســترده از مفاهیــم و رویکردهــا را هدایــت می کنــد. بــاغ ایرانــی 
»شــبکۀ منحصربه فــرد«، »چندالیــه«، »متشــکل از سیســتم های زنــده درون یــک منطقــۀ جغرافیایــی« اســت که 
محصــول تعامــل پیچیــدۀ »زمــان«، »اکولــوژی« و »فرهنــگ« اســت. ایــن پژوهــش بــر ایــن فــرض اســتوار اســت 
کــه بــاغ شــازده مفهــوم طراحــی و توســعۀ احیایــی را در بــر دارد. در این راســتا هــدف مقالــه ارزیابی میــزان انطباق 
بــاغ شــازده بــا چارچوب هــای تعریف شــدۀ توســعۀ احیایــی اســت. بــر ایــن اســاس چارچــوب تحلیلــی لنــز بــه 
عنــوان ابــزاری تحلیلی-سنجشــی بــا بهره گیــری از کاربرگ هــای ارزیابــی جهــت ســنجش و ارزیابــی جریان هــای 

شــکل دهندۀ توســعۀ احیایــی، در شــبکه ای چندالیــه بــه نــام بــاغ ایرانــی بــه کار گرفتــه شــده اســت.
ارزیابــی بــاغ شــازده بــا چارچــوب اجرایــی لنــز منجــر بــه درک عمیق تــری از شــرایط زیســت محیطی، اقتصــادی 
و اجتماعی-فرهنگــی می شــود. ایــن واقعیــت کــه اغلــب مؤلفه هــای بنیــادی موجــود در جریان هــای احیایــی بــاغ 
ایرانــی ســازنده هســتند، بــه تأییــد فرضیــۀ ابتدایــی در ایــن پژوهــش منجــر شــد. یافته هــای ایــن پژوهــش زمینۀ 
مناســبی بــرای تاش هــای احتمالــی آینــده، جهــت تمرکــز بــر جنبه هــای پایــدار بــاغ ایرانــی بــه عنــوان یــک 

الگــوی احیایــی قابــل تکــرار در فضاهــای شــهری اســت. 
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ــی. ــای احیای جریان ه
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مقد مـه| بـاغ ایرانی1 یکـی از شـاخص ترین کهن الگوهـای معماری 
ایرانـی اسـت کـه حاصـل بینـش جریان محـور انسـان نسـبت بـه 
محیـط بـوده اسـت. این الگـو توانسـته با بـه نظم کشـیدن عناصر 
طبیعـی نظیـر محورهـای آب، درختان و گیاهـان در کنار عناصری 

مقالۀ پژوهشی

مصنـوع چـون کوشـک و دیواره هـا، بی کرانگی گزینش شـده ای در 
منظـر ایرانـی شـکل دهـد کـه موجودیتـی قدسـی دارد، گویـی 
زمیـن را بـه آسـمان دوختـه اسـت )منصـوری، 1384(. ایرانیـان 
از دیربـاز بـاغ را نمـادی از بهشـت می پنداشـتند و بـاغ ایرانـی از 
همیـن الگـو بهـره بـرده )ویلبـر، 1348( و نمـادی از هم پیونـدی 

انسـان و طبیعت اسـت.

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 Landscape Regenerative Flows in the Persian Garden
)Case Study: Shazdeh Garden, Mahan, Kerman(
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.
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بـاغ ایرانی الگویی اسـت فراتر از مفهوم پایـداری که هدف بنیادین 
آن تأمیـن نیازهـای نسـل فعلـی بدون آسیب رسـاندن بـه نیازهای 
آینـدگان اسـت )Brundtland, 1987(. در واقع باغ ایرانی نمونه ای 
فاخـر از طراحـی و توسـعۀ احیایـی اسـت. اصطـاح »احیایـی«2 
فراینـدی را تشـریح می کنـد کـه یک سیسـتم بازسـازی، تجدید و 
یـا احیـا منابع ذاتـی خود را در برداشـته و توسـعه ای پایـدار خلق 
می کنـد که بـه هم پیونـدی نیازهای جامعـه و طبیعـت می انجامد.

فراتر از پایداری: توسعۀ احیایی
مفهـوم پایـداری امـروز بـا محدودیت هـای زیـادی روبـرو اسـت و 
مشـکل اصلـی آن، عمدتـاً بـه دلیـل وسـعت تعریـف آن اسـت. ما 
دقیقـاً چـه چیـزی را می خواهیـم حفظ کنیـم؟ دنیایی زنـده برای 
انسـان ها و سـایر موجـودات؟ اقتصـاد یـا فرهنـگ و اجتمـاع؟ از 
سـوی دیگـر انتقادهای زیـادی دربارۀ کاربرد، موفقیـت و مطلوبیت 
پایـداری مطـرح شـده اسـت. دانشـگاهیان، متخصصـان محیطی و 
شـرکت ها در حـال درک ایـن موضـوع هسـتند کـه پایـداری و 
چگونگـی فهـم آن، کافـی نیسـت. آنهـا به دنبـال فراتـر از پایداری 

هسـتند تـا بهتریـن راه حـل را بیابند. 
اگـر بخواهیـم واقعـاً بـه سـاخت پایـدار برسـیم، بایـد بـه دنبـال 
موجـود  وضـع  حفـظ  بـرای  صـرف  تـاش  و  باشـیم  شـکوفایی 

شـود.  پایـداری  بـه  دسـتیابی  سـبب  نمی توانـد 
تضمین کننـدۀ  تـا  نکـرده  پیشـرفت  کافـی  انـدازۀ  بـه  پایـداری 
ادامـۀ دوام جامعـه فراتـر از نیمـۀ قـرن باشـد. از ایـن رو نیـاز بـه 
طراحـی احیاکننـده ضـروری می نماید. بیـش از نیمی از کل نشـر 
سـوخت های فسـیلی تاریـخ بشـریت از سـال 1987 رخ داده انـد، 
ایـدۀ پایـداری بـا گـزارش سـازمان ملـل بـا عنـوان  سـالی کـه 
»آینـدۀ مشـترک مـا« وارد جریـان اصلـی شـد. در واقـع پایـداری 
تأثیـر  زیسـت محیطی  بحران هـای  بدترشـدن  از  جلوگیـری  در 
بسـزایی نداشـته اسـت. طبـق تجزیـه و تحلیـل »بیـل ریـد«3  هر 
چیـزی کمتـر از صـد در صـد پایـدار، ناگزیر بخشـی از یک چرخۀ 
رو بـه انحطـاط و نزولـی اسـت. از ایـن رو به کارگیـری روش هایـی 
بـرای طراحـی محیـط مصنـوع بـرای ارائۀ یـک چرخۀ رو بـه باال و 

.)Pawlyn, 2019, 1( می یابـد  ضـرورت  احیاکننـده 
بنابرایـن پـس از سـال ها بحـث و پژوهـش، متخصصـان مبحـث 
پایـداری بـه این نتیجه رسـیدند که »الگوهای کاسـیک پایداری« 
در بخش هایـی بـا ضعـف و نقصـان مواجـه اسـت. بـه منظـور حل 
ایـن نارسـایی ها و برطرف کـردِن کاسـتی ها، متخصصیـن بـا تکیـه 
بـر احیـای صدمـات قبلـِی صورت گرفتـه در ارتباطـات اجتماعـی، 
همه جانبـه  و  کل نگـر  دیدگاهـی  زیسـت محیطی؛  و  اقتصـادی 

کردند. معرفـی 
وضعیـت  بررسـی  بـه  تنهـا  پایـداری،  در  موجـود  راهکارهـای 
اکوسیسـتم ها در »زمـان حـال« می پرداخـت. ایـن موضـوع باعـث 
شـد تـا »تفکـر پایـداری« از توجه بـه »بهبود گذشـته« جـا بماند.

راه حلـی کـه امـروزه ارائه شـده، طراحی و توسـعۀ احیایـی مبتنی 
بـر سیسـتم های زنـده اسـت. یـک سیسـتم طبیعـی نه تنها سـعی 
در حفـظ خـود دارد، بلکـه هدفش رسـیدن بـه حداکثـر بهره وری 
اسـت. بنابرایـن انسـان بایـد تـاش کنـد تـا بـا محیـط هماهنگی 
داشـته باشـد تـا مشـارکت های خاقانـه در سیسـتم اجتماعـی-

.)Poher, 2012( زیسـت محیطی محقـق شـود
»جـان لیـل«4 بـرای اولیـن بـار اصطـاح »احیایـی« را بـه عنوان 
رویکـردی در طراحـی »مناظـر شـهری« معرفـی کـرد. طراحـان 
اکوسیسـتم های  می تواننـد  »احیایـی«  مفهـوم  به واسـطۀ 
ازدسـت رفته را بازسـازی کننـد. در مقایسـۀ دو تفکـر »پایداری« و 
»احیایـی«، تفکـر »پایداری« بـا اتکا بر »فاکتورهای بوم شـناختی« 
موجـود، اقـدام بـه طراحی می کـرد، درحالی که »تفکـر احیایی« بر 
تغییـِر اکوسیسـتم های طبیعی، از »گذشـته تا امـروز«، توجه دارد. 
ایـن موضـوع ماهیـت »فرایندی بـودن« و »سیسـتماتیک بودن« را 

بـه تفکـر احیایـی می افزاید. 
مفاهیـم  بـر  مبتنـی  فلسـفی  دیدگاه هـای  از  احیایـی  تئـوری 
»بوم شناسـانه« وام گرفتـه و بـا ریشـه دوانـدن در سیسـتم های 
اجتماعـی و محیطـی، مجموعه ای گسـترده از مفاهیـم و رویکردها 
را هدایـت می کنـد. ایـن رویکرد از نظـر جهان بینِی نظـری مبتنی 
بـر چارچـوب توسـعه و نگـرش سیسـتماتیک، و از نظـر تحلیـل 
کارکـرد سیسـتم ها، روش هـا و فرایندهایـی مخصـوص بـه خـود 
دارد کـه بـرای تحقق بخشـیدن بـه آنهـا از ابزارهـا و تکینک هایـی 

می کنـد. اسـتفاده 
در واقـع توسـعه و طراحـی احیایـی بـه دنبـال پیداکـردِن میـزان 
تخریـِب اکوسیسـتمی اسـت که به واسـطۀ توسـعۀ محیـِط مصنوع 
بر محیط زیسـت وارد می شـود. هدف از این روش، بازیابی ظرفیت 
اکوسیسـتم ها و ارائۀ »رویکردی سـالم« اسـت تا عاوه بر نیازهای 
انسـانی، نیازهـای مربوط به اکوسیسـتم و جوامِع غیرانسـانی را در 
کنـار هم بـرآورده کنـد )Du Plessis, 2012(. در ایـن روش فضاها 
بـه عنـوان بخشـی از سیسـتم های بزرگتر، و بـه عنـوان نقاطی در 

 .)Zari, 2018(یک سیسـتم، در نظـر گرفته می شـوند
»توسـعۀ احیایـی« تلفیقی از »پایداری«، »اکولـوژی« و »طراحی« 
اسـت. ایـن رویکـرد بـا تکیـه بـر یـک »جهان بینـی اکولوژیکـی«، 
همزمـان بـا درک مفاهیـم اخیـر در پایـداری و محیـط زیسـت، 
عملـی،  مهارت هـای  پایـداری،  روش شناسـی های  و  اهـداف 
سـطح  و  بخشـیده  بهبـود  را  تجسـمی  سیسـتم های  و  زندگـی 
بهداشـتی، بهزیسـتی و خوشـبختی را بـه مراتـب باالتـر می بـرد 

.)Gibbons, Cloutier, Coseo & Barakat, 2018(
طراحـی  اخاقـی  و  تکثیرشـونده  اصـول  بـر  احیایـی  طراحـی 
اکولوژیـک و همچنیـن تفکـر سیسـتم های زنـده تمرکـز دارد. مـا 
بایـد بـا طبیعـت کار کنیـم، نـه اینکـه بـا آن مبـارزه کنیـم. اینها 
رویکردهـای مهمـی برای طراحی احیایی هسـتند. توسـعۀ احیایی 
محیـط مصنـوع را راهـی بـرای دسـت یابی بـه سـامتی مطلـوب 



بهار 81400 شمارۀ 54

امین حبیبی

می دانـد. بنابرایـن محیـط مصنـوع بایـد پویـا و پاسـخ گو باشـد تـا 
بتوانـد بـا گذشـت زمان پیشـرفت کنـد و از ایـن طریق بـه تکامل 
مثبـت و پیوسـته برسـد. از طریـق توسـعۀ احیایی انسـان می تواند 
و  بازیابـی  را  طبیعـی  زیسـت محیطی  سیسـتم های  قابلیت هـای 
ایجـاد کنـد. طراحـی احیایـی متمرکـز بر این اسـت که انسـان ها، 
محیـط مصنـوع آنهـا و فرهنـگ  و جامعـه، به طـور کلـی متعلـق 
بـه اکوسیسـتم ها هسـتند. ایـن سـازمان بـه دنبـال دسـت یابی به 
حداکثـر پتانسـیل سـامتی بـرای محیـط  زیسـت و انسـان ها در 
سـطح اجتماعـی، جسـمی، فرهنگـی و اقتصادی اسـت. بـه خودی 
خـود اصطـاح احیایـی بسـیار بـا ارزش اسـت، زیـرا ویژگی هـای 
خودسـازماندهی، خوددرمانـی و خودتحـول سیسـتم های زنـده را 

.)Poher, 2012( می کنـد  پیشـنهاد 
توسـعۀ احیایـی فراینـد ترویج ظرفیـت و امکانات در افـراد، جوامع 
و سـایر سیسـتم های طبیعـی بـه منظـور بازسـازی، تطبیق پذیری 
و پیشـرفت اسـت. توسـعۀ احیایـی در ارتبـاط بـا نگهـداری وضـع 
موجـود یـا الگوبـرداری از چیـزی کـه در گذشـته بـوده نیسـت، 
بلکـه در ارتبـاط بـا سیسـتم ها و مکان هایـی اسـت کـه ظرفیـت 
توسـعۀ  اسـت.  و سـرزندگی  ارتقـای سـامت  تکامـل در جهـت 
احیایـی می توانـد به عنوان فرایندی تسـهیل کننده باشـد. توسـعه، 
بایـد نیازهـا و خواسـته ها را در نظـر گیـرد، در غیـر ایـن  صـورت 
کاربـردی نخواهد بـود )Lenses Overview Guide, 2018, 4(. این 
ایـده را می تـوان بـا اسـتفاده از مدل هـای پایـۀ نشـان  داده  شـده 
در تصویـر 1 نشـان داد. حلقه هـای نارنجـی و سـبز نشـان دهندۀ 
نتایـج نسـبی منحط کننـده و احیایـی یـک پـروژه، یـا تصمیمـی 
بـرای مداخلـۀ محیطی هسـتند. به عنـوان مثال، اگر تصمیم شـما 
به طـور مـداوم بیشـتر از آنچـه ارزش افـزوده داشـته باشـد اثـری 
کاهنـده داشـته، پایه هـا بـه سـمت جریـان منحط کننـده می روند. 
از طـرف دیگـر، اگـر پـروژه به طور مـداوم رفاه و سـامت را جریان 
سـازی  کنـد، آنـگاه در سـمت احیاکننـده قـرار خواهـد گرفـت. 
ایـن الگوهـا بـه عنـوان یک مـدل ذهنـی و روشـی معنـی دار برای 
درک پیامدهـای اقدامـات محیطـی، بـه سـمت بهتر یا بدترشـدن 
چارچوب هـای  و  ابزارهـا  اخیـر  سـال های  در   .)ibid., 5( اسـت 
اجرایـی مختلفـی جهـت سـنجش و ارزیابـی محیطـی مبتنـی بـر 
تحقیقاتـی  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  توسـط  احیایـی  چارچـوب 
مختلـف تدویـن شـده اسـت؛ از مهمتریـن ایـن ابزارهـا می تـوان 
بـه ریجـن5، لنـز6، پرکینـز ویـل7 و اکوباالنـس8 اشـاره کـرد. یکـی 
لنـز  تحلیـل  چارچـوب  ابزارهـا،  ایـن  کامل تریـن  و  بهتریـن  از 
 .)Middleton, Habibi, Shankar & Ludwig, 2020( اسـت 
در ایـن چارچـوب، تمرکـز بـر »معیارهـای توصیفـی« بـه جـای 
»معیارهـای تجویـزی« اسـت و می توانـد بـرای انـواع پروژه هـا در 
تمامـِی مقیاس هـا مـورد اسـتفاده قـرار بگیـرد. چهارچـوب »لنز« 
آنهـا  طریـق  از  کـه  اسـت  به هم پیوسـته  لنزهـای  از  سیسـتمی 
می تـوان بـه بررسـی جزئی بسـتر پـروژه پرداخت. هر لنـز عملکرد 

منحصربه فـرد خـود را داشـته و نمـوداری گرافیکـی ارائـه می دهد 
کـه بـه درک مفاهیـم و ویژگی هـای سـایت یـاری می رسـاند.

مدیریت و توسـعۀ مسـتمر این چارچوب زیر نظر مؤسسـۀ »کلییر«9 
انجـام می شـود تـا در نهایـت به ابـزاری تبدیل شـود که کاربـران را 
بـه سـوی تصمیم گیری هـا و اقدامـات مناسـب، زمینـه ای و احیایی 
.)Plaut, Dunbar, Wackerman & Hodgin, 2012( هدایت می کند

براسـاس تصویـر 2 حرکـت از اقدامـات متـداول تا دسـتیابی به یک 
سیسـتم احیایـی، نیازمنـد تفکری سیسـتمی در سیاسـت گذاری تا 
برنامه ریـزی و طراحـی اسـت. در ایـن صـورت سـه جنبـۀ اساسـی 
بـرای کاتالیزکردن یک پروژه به سـمت توسـعۀ احیایـی وجود دارد:

- درک الگوی برجستۀ مکان؛
- تبدیل و کاربرد الگوها در دستورالعمل های طراحی؛

و  یادگیـری  بـر  مشـتمل  آگاهانـه  فراینـدی  مـداوم  بازخـورد   -
.)Reed, 2007, 678( اقـدام  و  گفتگـو  طریـق  از  مشـارکت 

از آنجـا کـه بـاغ ایرانـی دارای ظرفیتـی نهفتـه در ادراک الگوهای 
برجسـتۀ مکانـی، امـکان کاربردی کـردن و قابـل بازخوردگرفتـن 
اسـت، بـه نظر می رسـد هر سـه جنبۀ اساسـی ذکرشـده از سـوی 
بیـل ریـد بـرای کاتالیزکـردن مداخـات محیطی را داشـته باشـد.                                           
از ایـن رو ایـن مقالـه با انتخـاب باغ شـازده ماهان، بـه عنوان یکی 
از باغ هـای مهـم ایرانـی و ثبت شـدۀ جهانـی، در تـاش اسـت تـا 
جریان هـای احیایـی موجـود در آن را شناسـایی کـرده و شـبکۀ 

.

Lenses Overview Guide, 2018 :تصویر 1.  توازن احیایی محیط . مأخذ
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مثبـت احیایـی آن را ترسـیم کنـد تـا بتوانـد بـه عنـوان الگویـی 
پایـدار در قالبـی نویـن، قابـل اسـتاندارد و کاربـردی باشـد.

هدف و فرضیۀ تحقیق
و  اکولوژیکـی  فرهنگـی،  تاریخـی،  الگوهـای  دارای  مکانـی  هـر 
»الگوهـای  احیایـی  رویکردهـای  اسـت.  خـود  خـاص  اقتصـادی 
مـکان« را بـه عنـوان نقطـۀ آغازین توسـعه قبول کـرده و در ادامه 

 .)Mang & Reed, 2012( می دهنـد  ارتقـا  را  آن 
از  »متشـکل  »چندالیـه«،  منحصربه فـرد«،  »شـبکۀ  ایرانـی  بـاغ 
کـه  اسـت  جغرافیایـی«  منطقـۀ  یـک  درون  زنـده  سیسـتم های 
محصـول تعامـل پیچیدۀ »زمـان«، »اکولوژی« و »فرهنگ« اسـت. 
فرضیـۀ ایـن پژوهـش ایـن اسـت کـه بـاغ ایرانـی )در اینجـا بـاغ 
شـازده ماهـان کرمـان( مفهـوم طراحی و توسـعۀ احیایـی را در بر 
دارد. در ایـن راسـتا هـدف مقاله ارزیابـی میزان انطباق بـاغ ایرانی 
بـا چارچوب های تعریف شـدۀ توسـعۀ احیایی اسـت. از ایـن رو، باغ 

شـازده کرمـان بـه عنـوان نمونه مـوردی انتخاب شـده و چارچوب 
تحلیلـی لنـز بـه عنـوان ابـزاری تحلیلی-سنجشـی بـا بهره گیـری 
ارزیابـی جریان هـای  ارزیابـی جهـت سـنجش و  از کاربرگ هـای 
شـکل دهندۀ توسـعۀ احیایـی در شـبکه ای چندالیـه بـه نـام بـاغ 

ایرانـی بـه کار گرفته شـده اسـت.

روش شناسی پژوهش
همان طـور کـه گفته شـد، در این پژوهش از چارچـوب تحلیلی لنز 
بـرای ارزیابـی باغ ایرانی شـازده اسـتفاده می شـود. ایـن چارجوب 
متشـکل از سـه لنـز: 1-پایـه، 2-حیاتـی و 3-جریان محـور اسـت. 
لنـز پایـه )تصویـر 3( بـر مبنـای تحلیـل جریان هـا، بـه طراحـان 
کمـک می کنـد تـا تبعـات تصمیمـات قبلـی و یـا فرایندهـای آتی 
را در بسـتر طراحـی شـناخته و کمـک می کنـد تـا ایـن مهـم بـه 
تصمیم سـازی بیانجامـد. لنزهـای »حیاتـی« در ارتبـاط بـا سـایر 
لنزهـا کار می کننـد، درحالی کـه لنزهـای جریان محور بـرای درک 

Reed, 2007, 676 :تصویر 2. دیاگرام خط سیر طراحی محیطی از مدل سبز به پایدار به احیایی. مأخذ
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جریان هـای تاریخـی و حـال به کار مـی رود. لنزهـای »حیاتی« در 
فراینـد طوفـان مغزی و شناسـایی فرصت هـای توسـعۀ احیاکننده 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. بـه ایـن ترتیب لنـز پایـه و حیاتی 
جریان محـور  لنـز  و  تصمیم سـازی،  و  برنامه ریـزی  بـرای  بیشـتر 

بـرای ارزیابـی بسـتر محیطـی بـه کار می رود.
لنـز جریان محـور شـامل دوازده بخـش بـرای هر جریان اسـت. هر 
بخـش شـامل مجموعـه ای از نقاط کانونی اسـت که زیرشـاخه های 
جریـان را تعریـف می کنـد و دارای »مقیـاس پنـج دامنـه ای« بـا 
طبقه بنـدی از حالـت انحطاط پذیـر تـا حالـت احیاکننـده اسـت 

)ن.ک. تصویـر 3(.
پایـدار- احیاکننـده،  شـامل:  پنج گانـه  طیف هـای  بخـِش  هـر 

احیاکننـده، پایـدار، پایدار-منحط کننده و منحط کننده اسـت. این 
روش امـکان »ادراک کمی« نسـبت به میـزان »احیایی بودن« یک 
پـروژه را می دهـد. هـر جریـان، شـامل تعـدادی مؤلفـۀ بنیـادی10 
اسـت کـه دارای خصوصیـات و ویژگـی هایـی تفسـیری-تحلیلی 
بـوده  و در طبقه بنـدی پنجگانـۀ فـوق تـراز می شـود )برگرفتـه از 

.)Lenses Overview Guide, 2018
در  مؤثـر  جریان هـای  خصـوص  در  انجام شـده  ارزیابـی  اسـاس 
احیایی بـودن منظـر بـاغ شـازده، بـا اسـتفاده از ایـن روش و بـه 
کمـک صاحب نظـران بـاغ و منظـر ایرانـی صـورت گرفتـه اسـت. 
مشـاهدات میدانـی، مصاحبه هـای صورت گرفتـه در ایـن زمینـه و 
مقـاالت تخصصـی موجـود، بـا بهره گیـری از اسـتدالل منطقی در 
تکمیـل ایـن کاربرگ ها نقش اساسـی داشـته اسـت. یـازده جریان 
معرفی شـده در چارجـوب لنـز، مرتبـط بـا بـاغ شـازده شـناخته 
شـدند: زیبایـی، اجتمـاع، اکوسیسـتم، آمـوزش، کاربـری زمیـن، 

سـازمان دهی.  و  اقتصـاد  انـرژی،  آب،  رفـاه،  و  سـامت  مصالـح، 
در ذیـل هـر کـدام از ایـن جریان هـا، دو تـا چهـار مؤلفـۀ کانونـی 
جهـت ارزیابـی احیایـی براسـاس کاربرگ هـای اسـتاندارد لنـز در 
نظـر گرفته شـد. جریـان حمل ونقـل از ارتباط مسـتقیم کمتری با 
موضـوع بـاغ برخـوردار بود کـه طبق شـیوه نامۀ ارزیابـی چارچوب 

لنـز، کنار گذاشـته شـد.

ارزیابی جریان های احیایی باغ شازده 
بـاغ شـازده دارای عمـارت و سـردری ورودی در اواخـر دورۀ قاجار 
بنـا شـده اسـت. ایـن بـاغ در 35 کیلومتـری جنوب شـرقی کرمان 
و در نزدیکـی ماهـان در ارتفـاع دوهـزار متـری از سـطح دریـا در 
حاشـیۀ کـوه جوپـار و در زمینـی بـه مسـاحت بیش از پنـج هکتار 
بنـا شـده اسـت. سـرو، چنـار، درختـان میـوه، سـپیدار و تبریزی، 
درختـان تشـکیل دهندۀ پوشـش گیاهـی ایـن بـاغ اسـت. نمایـش 
آب بـه دلیـل پلکانی بـودن بـاغ با فرم عمـودی و افقی، آبشـارهایی 
مکـرر و حوضچه هـا و آبنمایـی بـزرگ خودنمایی می کند. کوشـک 
کـه در نقطـۀ بـاالی باغ اسـت، دو اشـکوبه بـوده و از نظـر منظری 
دارای دیدی بسـیار عالی اسـت و نوعی احسـاس متعالی در انسـان 

برمی انگیـزد )حیدرنتـاج، 1389(.
جریان زیبایی •

مؤلفه هـای بنیادیـن جریان زیبایـی عبارتند از: زیبایـی اکولوژیکی 
که به تفسـیری زیباشناسـانه از انسـجام و تطابق اکوسیسـتم ها در 
بـاغ ایرانـی می پـردازد، دورۀ تاریخـی که بـه توازن زیبایی شناسـی 
در دوره هـای مختلـف اشـاره می کنـد و احسـاس و ادراک در بـاغ 
ایرانـی کـه زیبایی شناسـی ادراکـی فـرد در فضـای بـاغ را مـورد 

تصویر 3. لنزهای پایه و حیاتی که در این پژوهش از آنها استفاده نشده است )الگوهای 2 و 3(، لنز جریان محور )الگوی 1( که جهت ارزیابی محیطی به کار می رود 
LENSES Overview Guide, 2018 :در کنار کاربرگ )الگوی 4( تحلیلی-سنجشی جریان ها. مأخذ
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بررسـی قـرار می دهـد. بررسـی های تحلیلـی نشـان می دهـد هـر 
سـه مؤلفـۀ بنیـادی در ایـن چارچـوب احیاکننـده بـوده و در بـاغ 

ایرانـی قابـل فهـم و تحلیل هسـتند )جـدول 1(.
اجتماع )عمومیت پذیری( •

سـه مؤلفـۀ بنیـادی در جریـان عمومیت پذیـری باغ ایرانـی مرتبط 
فضاسـت:  ایـن  از  اسـتفاده کنندگان  بـر  جریـان  ایـن  تأثیـر  بـا 
شـناخت جامعـۀ اسـتفاده کننده، هم پیونـدی ایشـان با بـاغ ایرانی 
و دیـدگاه آنهـا نسـبت به ایـن مفهوم، و مؤلفۀ سـوم فرصت سـازی 
و تولیـد فرهنـگ عـزت اجتماعـی. تحلیل تطبیقی بـا پژوهش های 
صورت گرفتـه نشـان می دهـد تداوم سـنت کشـاورزی و تبدیل آن 
بـه نظامـی هندسـی و شـکل گیری منظـری به نـام بـاغ ایرانی، در 
هـر سـه مؤلفـه ظرفیـت عمومیت پذیـری در جامعـه را داشـته و 

بـه همیـن دلیـل بـه عنـوان یـک کهن  الگـو حتـی در دورۀ معاصر 
قابلیـت پذیـرش باالیـی در ترجیحـات مردمی دارد )جـدول 2(.

اکوسیستم •
براسـاس کاربرگ هـای لنـز، چهـار مؤلفـۀ بنیـادی ذیـِل جریـان 
اسـت: 1-سـازگاری در  قابـل بحـث  ایرانـی  بـاغ  اکوسیسـتم در 
جهـت تطبیق پذیـری گیاهـان، جانـوران و جوامع انسـانی و امکان 
بـه  سـودمندی  و  2-بهـره وری  اکوسیسـتم،  در  بـاال  شـکوفایی 
لحـاظ ظرفیت سـازی و کاتالیـزوری بـرای ایجـاد جامعۀ انسـانی و 
غیرانسـانی خودکفـا و سـالم، 3-تطبیق پذیـری بـا محیط یـا اقلیم 
مناطـق مختلـف و یـا بـه لحـاظ برگشـت پذیری پـس از سـوانحی 
طبیعـی چـون سـیل و رانش هـای زمیـن و 4-گوناگونـی و تنـوع 
جوامـع گیاهـی و جانـوری و نقـش آنهـا در بـاغ ایرانی. بـاغ ایرانی 

درجۀ احیایی در باغ شازده ماهانتفسیر کیفیمؤلفۀ بنیادی

- شاخصه های بیوفیلیک در باغ ایرانی )خیاط مقدم، ایرانی زیبایی اکولوژیکی
بهبهانی و دارابی،1396(

- منظره پردازی با عناصر طبیعی )مصطفی زاده و انصاری، 
)1394

- زیبایی شناسی آب به عنوان نظامی اکولوژیک در باغ ایرانی 
)شاهچراغی، 1392(

- زیبایی شناسـی کهن الگـوی بـاغ ایرانـی بـه عنـوان یـک 
راه حـل جایگزیـن بـرای نزدیک شـدن بـه پایـداری )مثنوی، 

محسنی مقدم و منصوری، 1397(

احیاکننده
- توجه به ریتم و تکرار و تقارن در باغ، هندسۀ 
کلی فضا و جانمایی ها، توجه به محور غالب باغ

- اصالت وجودی در دوره های زمانی مختلف )منصوری، دورۀ تاریخی
)1398

- ماهیت تاریخی باغ ایرانی و تداوم از گذشته تاکنون )خیاط 
مقدم و همکاران، 1396(

احیاکننده
- حفظ هویت شکلی و کارکردی این باغ در طول 

تاریخ

- وجود نظام تمرکز حواس با ایجاد خلوت مطلوباحساس و ادراک
- فرایند ادراک »گسست محیطی-پیوست معنایی« 

)شاهچراغی، 1388(

احیا کننده
- ایجاد تصویر ذهنی مشترک در مخاطب در این 

باغ )آزمون و معینی،1397(

جدول 1. ارزیابی کیفیت توسعه و طراحی احیایی جریان زیبایی باغ شازده. مأخذ: نگارنده.

درجۀ احیاییتفسیر کیفیمؤلفۀ بنیادی

- ظرفیت های باغ ایرانی در راستای ترغیب مردم و متخصصین به ایجاد شناخت جامعۀ استفاده کننده
فضاهای باز بیرونی متناسب با آن اغلب ناشناخته و یا با شناخت ناقصی 
همراه بوده است. این ظرفیت می تواند به صورت بالقوه وجود داشته باشد.

احیاکننده-پایدار
- باغ شازده به عنوان نمونه ای 

اجتماعی در پذیرش افراد برای تعامل و 
هم پیوندی با طبیعت

- نگرانـی شـهروندان نسـبت بـه اهمیـت حفـظ سـرمایه های طبیعـی هم پیوندی با جامعه
در محیـط شـهری و تأثیـر آن بـر جنبه هـای مختلـف زندگـی )مثنوی و 

همکاران، 1397(

پایدار-منحط کننده
- به عنوان اثری تاریخی هم پیوندی 
نسبی دارد اما مشکل اصلی در عدم 
پیوند با بافت شهری و اجتماعی است

فرصت سازی در تولید فرهنگ 
عزت اجتماعی

)2017 ,Goudarzi( احیاکننده-پایدار- باغ ایرانی زبان فرهنگی ایرانیان در طول تاریخ
- ایجاد تصویر ذهنی عمیق توسط باغ 

شازده در بازدیدکننده، نمادی از فرهنگ 
و هویت انسان ایرانی )مسعودی، 1388(

جدول 2. ارزیابی جریان اجتماع )عمومیت پذیری( در باغ شازده. مأخذ: نگارنده.
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جوامـع  و  جانـوران  گیاهـان،  تطبیق پذیـری  و  گسـترش  امـکان 
انسـانی را در محیـط ایجـاد کـرده اسـت و امکان شـکوفایی باالیی 
را بـرای اکوسیسـتم فراهـم می کنـد. همان گونـه کـه در تحلیـل 
جـدول 3 دیـده می شـود، باغ شـازده به لحـاظ جریان اکوسیسـتم 
تطبیق پذیـری  جریـان  در  هرچنـد  دارد،  پیچیـده  شـرایطی 
و  تنـوع  بُعـد  در  امـا  باشـد،  اکوسیسـتم می توانـد منحط کننـده 
گوناگونـی می توانـد بسـتری بـرای شـکل گیری و حفـظ گونه های 

مختلـف جانـوری و گیاهـی باشـد.
آموزش •

بـا  امـا  ساخته نشـده  آمـوزش  مباحـث  بـرای  ذاتـاً  ایرانـی  بـاغ 
مؤلفـۀ  دو  آمـوزش  جریـان  بنیادیـن،  مؤلفه هـای  درنظرگرفتـن 
اطاعـات و فرهنگ سـازی و ارتبـاط فعـال بـا محیـط را در ایـن 
جریـان می تـوان متناسـب بـا کارکرد باغ شـازده دانسـت. براسـاس 
جریان هـای موجـود می توان بـاغ شـازده را نمونـه ای احیایی-پایدار 

در شـکل دادن بـه جریـان آمـوزش دانسـت )جـدول 4(.
کاربری زمین •

زمیـن طبیعـی، زمیـن ساخته شـده و زمیـن مثمـر، سـه مؤلفـۀ 

بنیـادی جریـان کاربـری زمین و مسـتخرج از چارچـوب اجرایی لنز 
هسـتند )جـدول 5(.

مصالح •
مؤلفه هـای  از  محیـط،  بـا  تطبیق پذیـری  و  جذابیـت  و  سـادگی 

ایرانـی هسـتند )جـدول 6(. بـاغ  بنیادیـن جریـان مصالـح در 
سالمت و رفاه •

دو مؤلفۀ بنیادی شـامل توازن فیزیکی، روحی و روانی، و شفابخشـی 
در جریـان احیایـی سـامت و رفـاه باغ ایرانی قابل بررسـی هسـتند 

)جدول 7(.
آب •

آب بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن جریان هـای احیایـی بـاغ ایرانـی 
اسـت و دو مؤلفـۀ بنیـادی کیفیـت و کمیـت آب و کیفیت سـاخت 
مـکان، میزان دسترسـی بـه آب و تـوازن اکولوژیکـی در این جریان 

قابل بررسـی اسـت )جـدول 8(.
انرژی •

هرچنـد جریـان انـرژی بـا توجه بـه کارکرد باغ شـازده بـه صورت 
تلقـی شـود،  احیایـی  زمـرۀ جریان هـای  نمی توانـد در  مسـتقیم 

درجۀ احیاییتفسیر کیفیمؤلفۀ بنیادی

احیاکننده-پایدار- نمایان شدن نحوۀ به کارگیری عناصر طبیعی در باغ ایرانیاطاعات و فرهنگ سازی
- استفاده از آب به عنوان نماد طبیعت

-تنوع در به کارگیری درختان

احیاکننده- باغ ایرانی الگویی مناسب از تعامل انسان و محیطارتباط فعال با محیط
- تطبیق با شیب 20 متری زمین

- شکل دادن به محیطی مطلوب در دل کویر

جدول 4. تحلیل جریان آموزش در باغ شازده. مأخذ: نگارنده.

درجۀ احیاییتفسیر کیفیمؤلفۀ بنیادی

-کاربرد دائمی باغ های ایرانی به عنوان خرداقلیم خرم و عناصر سرسبز در سازگاری
منظر شهری )تقوایی، طاهباز و متقی پیشه، 1394(

- نقش اساسی باغ ایرانی در تنظیم اکوسیستم محیط )گودرزی سروش، 
مختاباد امرئی، 1392(

احیاکننده-پایدار
- تنظیم اکوسیستم حرارتی و 

آسایشی به واسطۀ وجود آب و درختان 
باغ و هندسۀ پیرامونی

- افزایش کارایی، سوددهی و خودکفایی منظر در باغ ایرانی )خلیل نژاد و بهره وری
توبیاس، 1394(

احیاکننده
- وجود درختان میوه در باغ شازده

- باغ ایرانی در تنظیم با شرایط بوم، می تواند شرایطی پایدار ایجاد کند تطبیق پذیری
.)Norouzian Pour, Motahari Rad & Motaghi Pishe, 2012(

پایدار-منحط کننده
- تطبیق با توپوگرافی، عدم تطابق با 
محیط پیرامونی و امکان ایجاد مشکل 

در تأمین آب از عوامل منحط کننده

-کاشت گونه های چندکاربردی در نظام طراحی باغ ایرانی )خلیل نژاد و تنوع و گوناگونی
توبیاس، 1394(

احیاکننده-پایدار
- انواع گونه های درختی شامل 

تبریزی، سرو و درختان میوه

جدول 3. تحلیل جریان اکوسیستم در باغ ایرانی. مأخذ: نگارنده.
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جریان های احیایی منظر در باغ ایرانی

درجۀ احیاییتفسیر کیفیمؤلفۀ بنیادی

توازن فیزیکی، 
روحی و روانی

- تمامی نظام های موجود در طراحی منظر طبیعی 
ایرانی، تأثیر مستقیم بر حواس پنجگانۀ انسان دارد 
و به طور همزمان تحریک حواس را تشدید می کند. 

نظام در نهایت به تمرکز حواس، کسب آرامش   و ایجاد 
فرصتی برای تأمل در انسان منجر می شود )نیلی، نیلی و 

سلطان زاده، 1391(.

احیاکننده
- عوامل فیزیکی و طبیعی موجود در باغ شازده در ایجاد حرکت احساسی 

در مخاطبین بیش از 50 درصد تأثیرگذار بوده است )آزمون و معینی، 
.)1397

- باغ ایرانی با به کارگیری حس بینایی، شنوایی، شفابخشی
بویایی و المسه برای درک محیط پیرامون، انسان را 
در محیطی فارغ از هرگونه تنش و فشار عصبی قرار 
می دهد و حضور در فضایی سالم را برای او فراهم 

می کند )هاشمین، کاظمی و بمانیان، 1398(.

احیاکننده
- مهمترین عامل آرامش بخش، صدای آب به واسطۀ پلکانی بودن باغ و 

همچنین وجود سردر ورودی با کاشی کاری های خاص و عمارتی با رنگ 
سفید که سادگی و توازن با رنگ های محیطی را دو چندان می کند.

جدول 7. جریان سامت و رفاه در باغ شازده. مأخذ: نگارنده.

درجۀ احیاییتفسیر کیفیمؤلفۀ بنیادی

احیاکننده- طراحی باغ براساس شرایط زمین و طبیعت موجود )زارعی و سلطانمرادی، 1396(زمین طبیعی
- تطبیق با شیب 20 متری  زمین و 

شکل گیری باغ-تخت

- تداخل و آمیختگی کامل باغ و کوشک با یکدیگرزمین ساخته شده
- عدم تأثیر عامل زمان در تجربۀ ناظر، به دلیل مرکزی بودن تودۀ معماری، منفردبودن 

آن و وضوح هندســۀ باغ )متدین و متدین، 1394(

احیاکننده-پایدار
- حرکت محوری پلکانی از 

سردرورودی تا عمارت دو اشکوبۀ باغ

- وجود درختان مثمر با میوه هایی خوراکی حتی در باغ های حکومتی )شاهچراغی، زمین مثمر
)1392

- اختصاص بخش زیادی از کرت ها به درختان میوه به عنوان منظر مثمر در باغ ایرانی 
)خلیل نژاد و توبیاس، 1394(

احیاکننده
- وجود درختان میوه در باغ شازده

جدول 5. جریان کاربری زمین در باغ ایرانی. مأخذ: نگارنده.

درجۀ احیاییتفسیر کیفیمؤلفۀ بنیادی

- استفاده از مصالح ساده و همخوان با فضا در باغ ایرانی )مهدی زاده سراج و سادگی و جذابیت
نیکو گفتار، 1390(

احیاکننده

 - استفاده از مصالح بوم آورد همچون کاشی، خشت و آجر در ساختار این تطبیق پذیری
عناصر مصنوع، نه تنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده، بلکه این مصالح 

دارای ظرفیت حرارتی باال و خاصیت تعویض و تجدیدپذیری نیز هستند 
)نخعی، انصاری و زندیه، 1395(.

احیاکننده
- استفاده از آجر و اندود به کاررفته در آن 

می تواند ظرفیت حرارتی الزم برای بنای کوشک 
را باال برده و در تطبیق پذیری و بوم آوردی 

معماری نقشی مهم داشته باشد. 

جدول 6. جریان مصالح در باغ شازده. مأخذ: نگارنده.

امـا بررسـی سـه مؤلفـۀ بنیـادی تولیـد، صرفه جویـی و قابلیـت 
سـرمایه گذاری بـه صـورت کلـی بیان گـر امکان پذیربـودن تطبیـق 
بـاغ ایرانـی بـا ایـن جریـان مهـم اسـت. امـا به طـور کلـی جریـان 
انـرژی در بـاغ شـازده اغلـب منحط کننـده و غیـر احیایـی اسـت 

)جـدول 9(.
اقتصاد •

سـه مؤلفـۀ بنیـادی منابـع، کارکـرد و ریسـک سـرمایه گذاری، در 

توسـعۀ احیایـی بـاغ شـازده قابـل بررسـی هسـتند. بـاغ شـازده با 
نگاهـی اجتماعی-فرهنگـی می توانـد بنیانـی قدرتمنـد در جـذب 
گردشـگر داشـته باشـد و نظام های اقتصادی مبتنی بر گردشـگری 

را در سـطح منطقـه ای رهبـری کند )جـدول 10(.
سازمان دهی  •

مؤلفـۀ بنیـادی انعطاف پذیـری می توانـد در جریـان سـازمان دهی 
بـه توسـعۀ احیایـی بـاغ ایرانی منجر شـود. چنانکـه بـاغ ایرانی به 
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درجۀ احیاییتفسیر کیفیمؤلفۀ بنیادی

- باغ ایرانی مؤلفه ای اقتصادی و بسیار مهم در توسعۀ گردشگری داخلی و خارجی است که ریسک سرمایه گذاری
می تواند ریسک سرمایه گذاری حداقلی برای آینده رقم زند.

پایدار

کارکرد سرمایه 
 

- توسعۀ نظام اجتماعی و ساختارهای فرهنگی معماری بومی را در بر دارد و می تواند اثرگذاری 
پیوسته و بلندمدتی در حوزه های کارآفرینی داشته باشد.

احیاکننده

- سازمان های غیر دولتی و نهادهای مردم محور به عنوان حامیان اصلی توسعۀ باغ ایرانی در منابع سرمایه
کنار سیاست گزاری های دولتی، می توانند ضامن تأمین سرمایۀ توسعۀ احیایی باغ ایرانی باشند.

پایدار

جدول 10. جریان اقتصاد در باغ ایرانی. مأخذ: نگارنده.

درجۀ احیاییتفسیر کیفیمؤلفۀ بنیادی

- حوض، فواره، جوی، آبشار و پاشویه از عناصر اصلی تظاهر آب در باغ کیفیت و کمیت حضور آب
ایرانی )سلطان زاده و سلطان زاده، 1396(

- جمع کردن تدریجی آب در حوض هایی بزرگ در باغ )شاردن، 
)1336

احیاکننده
- دارای دو استخر اصلی جمع آوری آب است.

- آب عنصری طبیعی و زیباشناسانه است که در خلق مکان باغ ایرانی آب و کیفیت ساخت مکان
متناسب با کیفیت مکان تغییر می کند )منصوری، 1398(.

احیاکننده
- حرکت پلکانی آب در باغ و در محور میانی، 

منظر آوایی منحصربه فردی در باغ شازده 
ایجاد کرده است.

میزان دسترسی به آب و توزان 
اکولوژیکی

- آب در اقلیم ایــران کمیاب و با ارزش بود، معمار باغ ســاز 
ترفندهای مختلفی به کار می بست تا ضمن صرفه جویــی در مصرف 
آب، از توان زیبایی شــناختی این عنصــر به خوبی بهره بگیرد )زارعی 

و سلطانمرادی، 1396(.

احیاکننده
- استفاده از قنات تیگران در ارتفاعات کوه 

جوپار

جدول 8. جریان آب در باغ  شازده. مأخذ: نگارنده.

درجۀ احیاییتفسیر کیفیمؤلفۀ بنیادی

- باغ شازده و عناصر مصنوع یا طبیعی موجود در آن، کارکرد فعالی در تولید میزان تولید
انرژی ندارند و طبیعتاً کارکردی این چنین برای هویت باغ در نظر گرفته نشده 

است.

منحط کننده
- باغ شازده تولیدی در جریان انرژی ندارد.

صرفه جویی
 

- ساختار هندسی، نظام کالبدی و عناصر شکل دهنده به این باغ ها توانسته 
است در تابستان، به خوبی خود را با اقلیم سازگار کند و وضعیتی در باغ به 

وجود آورد که کاهش دمای مؤثری نسبت به محیط پیرامون خود داشته باشد 
)تقوایی و همکاران، 1394(.

پایدار
- شرایط آسایش حرارتی محیطی در باغ 

شازده خرد اقلیم منحصربه فردی برای افراد 
به وجود می آورد، هرچند این شرایط مولد 
نیست و بنابراین نمی تواند احیایی تلقی شود.

قابلیت سرمایه گذاری 
انرژی

- امکان ساخت کوشک و بناهای موجود در باغ با قابلیت های فعال و غیرفعال 
تولید انرژی و جلوگیری از انتشار co2 وجود دارد. به این ترتیب می تواند در 
شبکه ای فعال و احیایی به تولید انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای بیانجامد.

منحط کننده
- در حال حاضر باغ شازده چنین قابلیتی 

ندارد.

جدول 9. جریان انرژی در باغ ایرانی. مأخذ: نگارنده.

عنـوان الگویـی با قابلیـت جایگزینی در فضاهای عمومی و شـهری 
مطرح می شـود )جـدول 11(.

تاریخ و زمان •
پیوسـتگی زمانی و روایت هـای تاریخی، دو مؤلفۀ بنیـادی قابل تعریف 

در جریـان احیایـی تاریـخ و زمـان در بـاغ ایرانی، و هـر دو از مؤلفه های 
احیایـی در چارچوب اجرایی لنز هسـتند. باغ شـازده از نظر روایت های 
تاریخـی قابلیتـی احیاکننـده دارد، زیـرا قصـۀ مـکان را شـکل داده و 

روایت گـر  بخـش بزرگـی از تاریـخ باغ ایرانی اسـت )جـدول 12(.
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درجۀ احیاییتفسیر کیفیمؤلفه بنیادی

انعطاف پذیری
 

- باغ ایرانی الگویی قابل انعطاف با امکان گسترش به جای پارک های 
شهری )حسینی و محمدزاده، 1393(

احیاکننده
- شکل قابل تکرار باغ به لحاظ الگویی منحصربه فرد 

از باغ ایرانی در زمین های شیب دار.

جدول 11. جریان سازمان دهی و سیاست گذاری در باغ ایرانی. مأخذ: نگارنده.

درجۀ احیاییتفسیر کیفیمؤلفۀ بنیادی

- باغ ایرانی خصلتی از روح ایرانی است که از زمان حضوری به زمان حضور دیگر، در پی فهم پیوستگی زمانی
سازوکار عالم در مرتبۀ دیگری حرکت کرده است و در پیوستگی تاریخی با فرهنگ و اقلیم سرزمینی 

است )شیبانی و هاشمی زادگان، 1395(.

پایدار

روایت های تاریخی
 

- روایت  گر بخش بزرگی از تاریخ باغ ایرانی است. روایت ها حاوی داستان هایی از منظر روزمره 
بوده و واقعیت های وجود و صوری باغ را شرح می دهد. این روایت ها قصۀ مکان را تشکیل می دهند 

)Kashkooli, Mahya, Habibi & Sharif, 2018( و می توانند در ساخت احیایی توسعۀ باغ ایرانی مؤثر 
باشند. 

احیاکننده

جدول 12. جریان تاریخ و زمان در باغ ایرانی. مأخذ: نگارنده.

بحث و نتیجه گیری
یکـی از بزرگتریـن چالش هـای موجـود در این پژوهـش نوین این 
بـود کـه ابزارهـای کیفـی ماننـد لنـز، نتایـج را براسـاس ارزیابـی 
پژوهشـگران ارائـه می دهنـد و بنابرایـن فقـط تـا حـد محـدودی 
قابـل تعمیـم هسـتند. برای جبران ایـن کمبـود احتمالی و دوری 
از سـوء داوری احتمالـی از طریـق بحـث فشـرده در مـورد همـۀ 
بررسـی  و  بـا صاحب نظـران  ایرانـی  بـاغ  در  جنبه هـای موجـود 
اسـناد و مـدارک معتبـر، ایـن مقالـه سـعی در ارزیابـی جامـع 
جریان هـای احیایـی موجود در باغ شـازده داشـت. همین موضوع 
سـبب شـد یکی از مزایـای ایـن روش تحلیل مؤلفه هـای بنیادین 
کاهـش  را  قضـاوت  تأثیـر خطاهـای  کـه  باشـد  آن  چندوجهـی 
مؤلفه هـای  هم پوشـانی  بـه  منجـر  بیشـتر  جزئیـات  می دهـد. 
افزونگی هـای  برخـی  می شـود.  احیایـی  جریان هـای  و  بنیـادی 
زاویه هـای  از  جریـان  هـر  بـه  نزدیک شـدن  سـبب  ایجادشـده 
مختلـف شـده، و بـه بینـش جدیـدی در جریان هـای احیایـی باغ 
ایرانـی می انجامـد. ارزیابـی بـاغ شـازده بـا چارچوب اجرایـی لنز 
منجـر بـه درک عمیق تـری از شـرایط زیسـت محیطی، اقتصـادی 
و اجتماعی-فرهنگـی می شـود )تصویـر 4(. این واقعیـت که اغلب 
مؤلفه هـای بنیـادی موجـود در جریان هـای احیایـی بـاغ ایرانـی 

سـازنده هسـتند، بـه تأیید فرضیـۀ ابتدایی در ایـن پژوهش منجر 
شـد. یافته هـای ایـن پژوهـش زمینـۀ مناسـبی بـرای تاش هـای 
بـاغ  پایـدار  جنبه هـای  بـر  تمرکـز  جهـت  در  آینـده  احتمالـی 
ایرانـی بـه عنـوان یـک الگـوی احیایـی قابـل تکـرار در فضاهـای 
شـهری اسـت. بـاغ شـازده در حـال حاضـر عـاوه بـر اسـتقبال 
مناسـبی کـه از سـوی گردشـگران داخلـی و خارجـی دارد، بـا 
اقبـال شـهروندان نیـز همـراه اسـت، بنابرایـن، درحالی کـه یـک 
منبـع بالقـوه اقتصـادی بـرای شـهرها و جوامع شهری-روسـتایی 
محسـوب می شـود، می توانـد بـه ارتقـای اکوسیسـتم شـهری نیز 
بیانجامـد. علی رغـم اینکـه چالش هـای جدیـد در جوامع شـهری 
راه حل هـای جدیـدی می طلبـد، ایـن پژوهـش نشـان می دهد که 
بـاغ شـازده می توانـد بـه عنـوان یک رویکـرد مسـتقل بـه انتقال 
دانـش بیـن نسـل ها از یـک جامعـۀ سـنتی بـه جامعـه ای رو بـه 
توسـعه منجرشـده و اسـتحکام سـاختار اجتماعی را در پیوستگی 
فرهنگـی متبلـور سـازد. در پایـان بایـد اشـاره کـرد ایـن پژوهش 
از جملـه تاش هایـی اسـت بـرای تحلیـل منظم معمـاری و منظر 
بومـی ایـران از طریـق بازآفرینـی تفکـر توسـعه ای کهن الگویی به 
نـام بـاغ ایرانـی، و راهـی بـرای ایجـاد پایه هـای روش شـناختی 

مطالعـات و کاربردهـای بیشـتر فراهـم می کنـد.
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