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تزئین گرایی، آفت باغ های ایرانی میراث جهانی 

مقدمــه | آنچــه امــری قطعــی بــه نظــر می رســد ایــن اســت کــه 
در منابــع پژوهشــی بــاغ  ایرانــی، بــه دو بخــش تولیــدی و تزئینــی 
بــاغ اشــاره شــده اســت، امــا در خــال ســال های پــس از ســاخت 
ایــن باغ هــا کــه گاه حــدود 400 الــی 500 ســال را در بــر 
ــده  ــه ش ــر و خدش ــار تغیی ــا دچ ــل باغ ه ــر اصی ــرد، منظ می گی
ــارز آن ازبین رفتــن منظــر کشــاورزی در باغ هــای  ــۀ ب اســت. نمون
فیــن و چهلســتون اســت. از طرفــی پــس از ثبــت 9 بــاغ ایرانــی در 
میــراث جهانــی یونســکو در ســال 1390 و تشــکیل پایــگاه میــراث 
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جهانــی بــاغ ایرانــی، انتظــار احیــاء و باززنده ســازی نظــام گیاهــی 
اصیــل بــاغ ایرانــی توقعــی معقــول و علمــی اســت.

ــاره دارد  ــاغ اش ــبز ب ــر س ــی از منظ ــه بخش ــاورزی ب ــر کش منظ
ــدی  ــی تولی ــی، ماهیت ــوالت خوراک ــد محص ــدف تولی ــا ه ــه ب ک
داشــته باشــد؛ یعنــی هــدف از درخــت کاری و کشــت وکار، صرفــاً 
زیباســازی محیــط نبــوده، بلکــه در نظامــی اقتصــادی- اکولوژیــک 
ــاغ محقــق می شــده و هــم در خــال  هــم سرســبزی و معنــای ب
ایــن شــکوفایی بصــری، ثمــره اقتصــادی- اکولوژیــک بــرای 
ــوری داشــته اســت.  ــای جان ــی گونه ه ــان و حت ــان و باغبان صاحب
بــه منظــور بررســی وضعیــت منظــر تولیــدی در باغ هــای ایرانــی،   smkhalilnejad@birjand.ac.ir : ایمیل 
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چکیــده | نوشــتار حاضــر ســعی دارد تصویــری کلــی از وضعیــت فعلــی منظــر کشــاورزی باغ هــای ایرانــی 
ــش  ــن پژوه ــی در ای ــۀ میدان ــورد مطالع ــای م ــد. باغ ه ــه نمای ــکو ارائ ــی یونس ــراث جهان ــده در می ثبت ش
ــاد  ــاغ دولت آب ــد(، ب ــه )بیرجن ــاغ اکبری ــان(، ب ــن )کاش ــاغ فی ــهر(، ب ــاد )بهش ــاغ عباس آب ــد از: ب عبارتن

ــان(. ــاغ شــاهزاده )ماه ــان( و ب ــاغ چهلســتون )اصفه ــز(، ب ــور )مهری ــاغ پهلوان پ ــزد(، ب )ی
ــاغ  ــر در ب ــر مثم ــی منظ ــت و هویت بخش ــم اصال ــت علی رغ ــد گف ــه بای ــن مطالع ــج ای ــوص نتای در خص
ــان و  ــن کاش ــای فی ــت. در باغ ه ــده اس ــۀ آن نش ــت و مطالع ــت، مرم ــه حفاظ ــی ب ــه چندان ــی، توج ایران
ــل شــده اســت. منظــر  ــه منظــر زینتــی غیراصیــل تبدی ــه و ب ــًا از بیــن رفت ــن منظــر کام چهلســتون ای
کشــاورزی بــاغ عباس آبــاد نیــز در حــال حاضــر وجــود نــدارد. منظــر تولیــدی باغ هــای اکبریــه، شــاهزاده 
ــازی  ــت و بهس ــوص حفاظ ــدی در خص ــی ج ــه اقدامات ــت ک ــود اس ــر موج ــال حاض ــور در ح و پهلوان پ
ــا  ــت پوی ــا حال ــت ام ــه اس ــری نیافت ــر کارب ــاد، تغیی ــاغ دولت آب ــد ب ــطح مول ــرد. س ــورت پذی ــد ص آن بای
ــرگان و  ــران و خب ــورت گرفتن از صاحب نظ ــا مش ــا ب ــول و معیاره ــن اص ــدارد. تدوی ــم ن ــرزنده ای ه و س
ــوت از  ــرر و دع ــای مک ــی، بازدیده ــراث جهان ــده در می ــای ثبت ش ــای باغ ه ــان پایگاه ه ــار آن در می انتش
ــای  ــدی باغ ه ــش تولی ــارۀ بخ ــای دوب ــرای احی ــه را ب ــد زمین ــی، می توان ــی و خارج ــران داخل صاحب نظ
ایرانــی فراهــم آورد تــا تصویــر کاملــی از ایــن بــاغ در معــرض دیــد گردشــگران و پژوهشــگران قــرار گرفتــه 

ــود. ــم ش ــز فراه ــاورزی نی ــگری کش ــعۀ گردش ــزی و توس ــرای برنامه ری ــه ب و زمین

واژگان کلیدی | باغ ایرانی، میراث جهانی، منظر کشاورزی، حفاظت، گردشگری کشاورزی.
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ــم. ــی می کنی ــال( را بررس ــته و ح دو دوره )گذش

منظر تولیدی در گذشته
ــود  ــه خ ــی را ب ــاغ ایران ــتر ب ــطح بیش ــه س ــاورزی ک ــر کش منظ
تولیــد، در  بــر  )نعیمــا، 1390( عــاوه  اختصــاص مــی داده 
ــی  ــاغ ایران ــه ب ــارن کرت هــا و نظــم کاشــت( ب صورت بخشــی )تق
متدیــن  ایفــای نقــش می کــرده اســت )نقــی زاده، 1392(. 
ــترک و  ــل مش ــاغ از عوام ــودن ب ــر ب ــت مثم ــد اس )1389( معتق
عمومــی در شــکل گیری باغ هــای ایرانــی اســت و در معنــای 
ــاً محصــور  ــه نوع ــز مســتتر اســت: »محوطــه ای ک ــاغ نی کلمــۀ ب
اســت و در آن گل و ریاحیــن و اشــجار مثمــر و ســبزی آالت و جــز 
ــه  ــی ب ــی، 1383(. نگاه ــد« )برات ــت می کنن ــرس و زراع ــا غ آنه
نقشــۀ  بازسازی شــده براســاس توصیف هــای کتــاب ارشــاد الزراعه، 
ــد  ــر مول ــی در منظ ــای گیاه ــوع گونه ه ــه تن ــد ک ــان می ده نش
بیــش از منظــر زینتــی بــوده اســت )Ruggles, 2008: 60(. توجه 
بــه منظــر کشــاورزی فقــط محــدود بــه باغ هــای تاریخــی ایــران 
نبــوده اســت و بــه طــور کلــی یکــی از اصــول بــاغ و منظرســازی 
ــا و  ــاب باغ ه ــز )2008( در کت ــود. راگل اســامی محســوب می ش
مناظــر اســامی، در خصــوص منظــر کشــاورزی باغ هــای ســوریه، 
ــب ارزشــمندی  ــا مطال ــد آنه ــای مول ــپانیا و کشــمیر و گونه ه اس
را مطــرح می نمایــد )همــان، 5، 15، 46، 57 و 59(. کارک 
ــام  ــن گونه هــای مثمــر باغ هــای اســامی را چنیــن ن پرکاربردتری
ــو،  ــاس و آلبال ــو، گی ــات، آل ــون، مرکب ــر، زیت ــار، انجی ــرد: ان می ب
آلوچــه )گوجــه(، بــه، گابــی، ســیب و ســیب گاب، ازگیــل، گردو، 
 Clarck,(تــوت و شــاه توت، توت فرنگــی، شــاه بلوط و فنــدق
ــه  ــا ب ــوه در کرت ه ــان می ــود درخت ــذا وج 126-2014:120(  ل

ــاج،  ــی )حیدرنت ــاغ ایران ــل ب ــای اصی ــی از ویژگی ه ــوان یک عن
1392( روحــی از زندگــی و فعالیــت را بــه بــاغ تزریــق می کــرده 
ــۀ    ــدن رایح ــد و بویی ــر مول ــور در منظ ــا حض ــان ب ــت. انس اس
ــق و ارزش  ــا، عم ــوردن میوه ه ــدن و خ ــی و چی ــای داروی گل ه
ــی، منظــره  ــر منظــر زینت ــد. اگ طبیعــت را بیشــتر لمــس می کن
و تصویــری جــذاب و زیبــا را بــرای ناظــر فراهــم می کــرده اســت، 
منظــر کشــاورزی عــاوه بــر چشــم، ذائقــۀ او را تحریــک کــرده و 
ناظــر را بــه واکنــش عملــی در برابــر خــود وامی داشــته اســت. از 
ــی را منظــر  ــاغ ایران ــی )1392(، ب ــرزاده و ادیب ــدگاه اکب ــن دی ای
ــوای  ــه حال وه ــت ک ــوان گف ــن می ت ــد. بنابرای ــامت می نامن س
بــاغ ایرانــی وقتــی کامــل حــس می شــود کــه هــر دو منظــر مولــد 
و زینتــی در بــاغ بــه صــورت زنــده و پویــا وجــود داشــته باشــند.

وضعیــت فعلــی منظــر کشــاورزی در هفــت بــاغ 
نی ا یر ا

ــی،  ــاغ ایران ــت ب ــدی در هوی ــر تولی ــت منظ ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــت  ــش در هف ــن بخ ــی ای ــت کیف ــوص وضعی ــدی در خص بازدی
بــاغ ایرانــی صــورت گرفــت. ایــن بازدیــد در شــهریور ســال 1396 

ــود: ــر ب ــای زی ــامل باغ ه ــب ش ــه ترتی ــد و ب ــام ش انج
1. بــاغ اکبریــه بیرجنــد، 2. بــاغ عباس آبــاد بهشــهر، 3. بــاغ فیــن 
ــزد، 6.  ــاد ی ــاغ دولت آب ــاغ چهلســتون اصفهــان، 5. ب کاشــان، 4. ب

بــاغ پهلوان پــور مهریــز، 7. بــاغ شــاهزاده ماهــان.

1. باغ اکبریه در بیرجند
در بــاغ اکبریــه عــاوه بــر کاشــت گونه هــای دومنظــوره )زینتــی-

تفرجــی ماننــد گل محمــدی، تــوت و انــار( ســطح اصلــی بــاغ نیــز 
بــا دو هــدف تفــرج و کشــاورزی، بــه دو فضــای تفرجــی و تولیــدی 
اختصــاص یافتــه اســت، امــا بیشــتر ســطح بــاغ شــامل کرت هــای 
ــد و  ــه دارن ــی ادام ــیر اصل ــرف مس ــه در دو ط ــت ک ــداری اس باغ
در هــر کــدام گونــه ای خــاص کاشــته می شــود. تصویــر 1 کــرت  
پســته را بــه عنــوان محصــول اصلــی نشــان می دهــد. عــاوه بــر 
ــد  ــر مول ــبز، منظ ــو و گوجه س ــی، زردآل ــای گاب ــته، کرت ه پس
ــن  ــی ای ــب باغ آرای ــکات جال ــد. از ن ــه را شــکل می دهن ــاغ اکبری ب
اســت کــه چهارچوبــۀ فضــای هــر کــرت، بــا ترکیبــی از گونه هــای 
ــار، انجیــر و...( شــکل گرفتــه اســت.  زینتی-مثمــر )کاج، تــوت، ان
ــاس  ــر اس ــی ب ــای گیاه ــه گونه ه ــی ب ــی و تنوع بخش بومی گزین
مطابقــت و دوام آوری در منطقــه و تفــاوت رابطــۀ ناظــر بــا منظــر 
ــکات درخــور توجــه اســت؛ چــرا کــه  ــد و منظــر زینتــی از ن مول
برخــاف منظــر زینتــی )محــور ســبز و شــاخص بــاغ( کــه ناظــر 
ــداری دارد،  ــا آن پیوســتگی دی ــی ب در بیشــتر موقعیت هــای مکان
منظــر کشــاورزی بــه طــور نســبی محصــور گشــته اســت. کاشــت 
ــاغ، نشــانۀ  ســه ردیفــی )و ســه اشــکوبه( حصــار مســیر اصلــی ب
محصورکــردن فضــای تولیــدی پشــت آن از دســترس عمــوم افــراد 

در گذشــته اســت.
ــده،  ــای بازدیدش ــایر باغ ه ــا س ــه ب ــی و در مقایس ــور کل ــه ط ب
کیفیــت منظــر مثمــر ایــن بــاغ بــه دلیــل اســتفاده از کارشناســان 
خبــره، وضعیــت نســبتاً مناســبی دارد. منظــر کشــاورزی ایــن بــاغ 
ــا حفــظ  ــه دارد، امــا ب ــا وضعیــت مطلــوب فاصل هرچنــد هنــوز ت
اصالــت نظــام گیاهــی بــاغ ایرانــی هــم در بخــش زینتــی و هــم در 
ــی و  ــای علم ــت و برنامه ریزی ه ــا مدیری ــوان ب ــد می ت بخــش مول

ــه وجــود آورد.  ــر را ب ــده، منظــری زنده ت ــه در آین مدبران
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2. باغ عباس آباد بهشهر
ــاورزی و  ــر کش ــر منظ ــال حاض ــهر در ح ــاد بهش ــاغ عباس آب ب
ــی  ــز برخ ــه  ج ــاغ ب ــن ب ــدارد. در ای ــری ن ــی معتب ــت گیاه اصال
گونه هــای وحشــی و خــودرو ماننــد تمشــک، انــار، آلوچــه، ســیب 
و انجیــر ســاختاری از منظــر مولــد آن باقــی نمانــده اســت )تصویر 
ــی  ــت جغرافیای ــم مرطــوب و وضعی ــه اقلی ــه ب ــا توج ــه ب 2(. البت
بــاغ در بســتر جنگل هــای شــمال ایــران، درختــان جنگلــی ماننــد 
بلــوط و آزاد در بــاغ موجودنــد کــه البتــه نظــم کاشــت پنهانــی در 
آنهــا بــه صــورت خطــی و گاه شــبکه ای دیــده می شــود. بیشــترین 
درختــان موجــود در بــاغ عباس آبــاد عبارتنــد از: بلــوط بلنــد مــازو، 
آزاد، ممــرز، انجیلــی، افــرا پلــت، خرمنــدی )کلهــو(، داغداغــان و 
ــل  ــه ولیــک، ازگی ــوان ب ــاغ می ت ــرا شــیردار. از درختچه هــای ب اف

و آلوچــه اشــاره نمــود.

3. باغ فین کاشان
بــه  مــوازات بهبــود مرمت هــای معمــاری، نظــام گیاهــی بــاغ فیــن 
ــر  ــا منظ ــه  تنه ــت و ن ــرده اس ــی ک ــول را ط ــه اف ــیری رو ب مس
کشــاورزی آن از بیــن رفتــه و ســطوح چمــن کاری جــای درختــان 
ــان  ــز نیمه ج ــی آن نی ــر زینت ــه منظ ــت، بلک ــه اس ــوه را گرفت می
اســت )تصویــر 3(. درس گرفتــن عمیــق از ایــن خســارت می تواند 
ــت  ــه ای اهمی ــطح و مرتب ــر س ــی در ه ــاغ ایران ــان ب ــه حافظ ب
حفاظــت از هویــت و نظــام گیاهــی را بیامــوزد. چــرا کــه ســامت 
و حیــات فعــال بــاغ فراتــر از مســائل بصــری اســت. وقتــی نــگاه 
بــه بــاغ بــه عنــوان موجــودی زنــده بــه موجــودی صرفــاً تزئینــی 
ــته و  ــرات ناخواس ــوی تغیی ــوان جل ــر نمی ت ــد، دیگ ــل یاب تقلی
غیرسیســتمی را گرفــت. انتخــاب گیاهــان، همجــواری آنهــا، محــل 
کاشــت آنهــا، حجــم کاشــت و ده هــا مســئلۀ دیگــر فقــط بــا هــدف 

ــاغ و ایجــاد مجموعــه ای ســبز و زیبــا نیســت؛  پُرکــردن فضــای ب
ــا  بلکــه هــر جــزء وظیفــه ای در ایــن نظــام بــر عهــده دارد کــه ب
ــرد  ــال در عملک ــار اخت ــای آن، کل دچ ــر نابه ج ــا تغیی ــذف ی ح

می شــود.
ــدر باشــد  ــاغ آن ق ــن ب ــر ای ــای بی نظی ــه نظــر می رســد ارزش ه ب
ــی  ــا دعوت ــا ب ــزد ت ــای پژوهشــی را برانگی ــت از طرح ه ــه حمای ک
سرتاســری و برگــزاری گردهم آیــی تخصصــی، هــم تجــارب تلــخ 
ــر  ــای گمنام ت ــایر باغ ه ــه س ــم آن ب ــا از تعمی ــم ت آن را بیاموزی

ــم. ــاغ را پی جویی ــازی ب ــاج و جوان س ــم راه ع ــم و ه بپرهیزی

4. باغ چهلستون اصفهان
ــرات  ــز در ضمــن تغیی ــاغ چهلســتون اصفهــان نی منظــر مثمــر ب
ــه  ــن رفت ــه، از بی ــه در نظــام گیاهــی آن صــورت گرفت ــادی ک زی
اســت. بــه نظــر می رســد در دورۀ معاصــر افزایــش حجــم 
ــا  ــاً ب ــی صرف ــای زینت ــه گونه ه ــی ب ــی و تنوع ده ــش گیاه پوش
ــا جهــت نمایــش عمــارت  هــدف ایجــاد محیطــی سرســبز و زیب
زیبــای چهلســتون بــوده اســت. همان  طــور کــه تصویــر 4 نشــان 
می دهــد، ســطوح ســبزرنگ و وســیع چمــن کاری، گل کاری هــا و 
ــری  ــام زیبایی شــان تصوی ــا تم ــای گســترده ب کاشــت درختچه  ه
پارک ماننــد و دکوراتیــو را از ایــن بــاغ مشــهور و اصیــل بــر جــای 
گذاشــته اند. خوشــبختانه شــکل کرت هــا بــه حالــت تقریبــاً 
ــه  ــی تغییریافت ــای گیاه ــا گونه ه ــت، ام ــی اس ــود باق ــی خ قدیم
ــاغ ایرانــی در آن حــس نمی شــود. و حال وهــوای نظــام گیاهــی ب

5. باغ دولت آباد یزد
ــده و  ــظ  ش ــا حف ــاورزی کرت ه ــت کش ــاد هوی ــاغ دولت آب در ب
ــر  ــه منظ ــد ب ــر مول ــتون، منظ ــن و چهلس ــای فی ــاف باغ ه برخ

جســتار

تصویر 1: کرت پســته در باغ اکبریه در بیرجند. ناظر عاوه بر منظر تولیدی در 
پیش زمینه، منظر زینتی پس زمینه )محور اصلی( را نیز می بیند. عکس: ســید 

محمدرضا خلیل نژاد، 1396.

تصویر 2: درختچۀ خودروی انار در باغ عباس آباد بهشهر. عکس: سید محمدرضا 
خلیل نژاد، 1396.



53شماره 46بهار 1398

ــن  ــر در ای ــر مثم ــت. منظ ــده اس ــل نش ــل تبدی ــی غیراصی زینت
بــاغ وضعیــت همگــن و یکســانی نــدارد، بــه طــوری کــه مطابــق 
ــمت ورودی  ــوص در س ــه خص ــا ب ــی از کرت ه ــر 5، برخ تصوی
ــی  ــا خال ــی کرت ه ــا برخ ــد؛ ام ــری دارن ــت مطلوب ت ــاغ وضعی ب
ــاء  ــده، احی ــوۀ تازه کاشته ش ــای می ــا نهال ه ــز ب ــی نی ــوده و برخ ب

شــده اند.
وســعت زیــاد ســطوح آفتاب گیــر و تنــوع گونه هــای گیاهــی 
مثمــر )انــار، انگــور، ســیب، بــه و نارنــج( بیانگــر ظرفیــت تولیــدی 
بــاالی آن در گذشــته اســت. امــروزه از آن منظــر اصیــل و زنــده و 
پویــا پیکــره ای نیمه جــان باقــی مانــده اســت. بخش هــای زیــادی 
ــز  ــه نی ــده  و بقی ــا ش ــزرع ره ــت لم ی ــه حال ــًا ب ــا فع از کرت ه
توانایــی ایجــاد منظــری زنــده و پویــا را ندارنــد. مســلماً عــاوه بــر 
جنبه هــای مدیریــت و برنامه ریــزی و ارگان متولــی بــاغ، کم شــدن 
ــا توجــه  ــا ب ــوده اســت؛ ام ــر نب ــن وضعیــت بی تأثی ــز در ای آب نی
ــه  ــاغ در یونســکو، توجــه بیش ازپیــش ب ــی ایــن ب ــه ثبــت جهان ب

منظــر مولــد وســیع و چشــمگیر آن ضــروری اســت.

6. باغ پهلوان پور مهریز
ــده  ــدی زن ــن مناظــر تولی ــا کیفیت تری ــور یکــی از ب ــاغ پهلوان پ ب
ــی  ــوۀ اصل ــر 6(. می ــال را در خــود جــای داده اســت )تصوی و فع
بــاغ، انــار و درخــت زینتــی اصلــی آن چنــار اســت. عــاوه بــر انــار، 
میوه هــای دیگــر ماننــد زردآلــو و خرمالــو نیــز در بــاغ وجــود دارد. 
ــیع  ــای وس ــک فض ــود ی ــاغ وج ــن ب ــه در ای ــل توج ــکات قاب از ن
ــره گاه  ــوان ذخی ــه عن ــوی عمــارت اســت کــه ب میان کــرت در جل
ــان در آن  ــاران از آن در گذشــته اســتفاده می شــده و هم زم آب ب
ــای  ــان باغ ه ــت. در می ــه اس ــرورش می یافت ــز پ ــار نی ــان ان درخت
ــا باغــی اســت  ــور تنه ــاغ پهلوان پ ــه، ب ــن مطالع بازدیدشــده در ای
کــه ســاختار پایــۀ زینتــی و اشــکوب باالیــی آن توســط تک گونــۀ 

ــه اســت. ــار( شــکل گرفت ــرگ )چن پهن ب
ــازی  ــت  منظرس ــظ اصال ــور حف ــاغ پهلوان پ ــه در ب ــن نکت مهم تری
بومــی و عــدم مداخلــه در شــکل ســنتی کشــاورزی و عدم کاشــت 
ــظ  ــت. حف ــدود( اس ــوارد مع ــز م ــه ج ــل )ب ــای غیراصی گونه ه
ــدود  ــازی مع ــاح و باززنده س ــاغ و اص ــن ب ــاورزی ای ــر کش منظ
قســمت های تغییریافتــه می توانــد ایــن بــاغ را بــه الگویــی کامــل 
ــۀ  ــدگان و مطالع ــتفادۀ بازدیدکنن ــت اس ــی جه ــازی ایران از باغ س

محققــان تبدیــل نمایــد.

7. باغ شاهزاده در ماهان
بــاغ شــاهزاده کــه حــدود 80 درصــد آن را منظــر تولیــدی 
ــیب،  ــد س ــیری مانن ــوۀ سردس ــان می ــد از درخت ــکیل می ده تش
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــه تش ــاس و ب ــو، گی ــو، آلبال ــی، زردآل گاب
بخشــی از منظــر مثمــر ایــن بــاغ در دورۀ اخیــر بــه منظــر زینتــی 
تغییــر کاربــری یافتــه اســت؛ از جملــه کرت هــای پشــت عمــارت 
اصلــی بــاغ کــه در گذشــته محــل میــوه کاری بــوده امــا در حــال 
ــر 7،  ــق تصوی ــت. مطاب ــده اس ــن کاری و گل کاری ش ــر چم حاض
کاشــت تــرون  در حاشــیۀ کرت هــا عــاوه بــر تکراری کــردن 
نمــای بیرونــی کرت هــا، دیــد ناظــر را بــه داخــل کــرت محــدود 
می نمایــد و بــا توجــه بــه غیراصیل بــودن، بایــد تصمیــم مقتضــی 

ــه شــود. ــن خصــوص گرفت در ای
ــی  ــای گیاه ــوع گونه ه ــان، تن ــاغ ماه ــه در ب ــل توج ــکات قاب از ن
ــاغ منجــر شــده، آن  ــوع زیســتی ب ــای تن ــه ارتق ــه ب آن اســت ک
را بــه مأمنــی بــرای حیات وحــش تبدیــل کــرده و بُعــد جدیــدی 
از منظــر مثمــر را آشــکار ســاخته اســت )تولیــد زیســتگاه بــرای 

حیات وحــش(.

تصویر 3: تغییر کاربری کرت های میوه کاری به ســطوح چمن کاری در باغ فین 
کاشان. عکس: سید محمدرضا خلیل نژاد، 1396.

تصویر 4: گل کاری، چمن کاری و کاشت درختچه  های گسترده در باغ چهلستون 
اصفهان. عکس: سید محمدرضا خلیل نژاد، 1396.
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مقایسۀ باغ ها
در میــان باغ هــای مــورد مطالعــه، باکیفیت تریــن منظــر تولیــدی 
ــی  ــظ پویای ــود دارد. حف ــاهزاده وج ــور و ش ــای پهلوان پ در باغ ه
ــای  ــاء بخش ه ــازی و احی ــد و بازس ــی مول ــام گیاه ــت  نظ و اصال
اســت.  باغ هــا  ایــن  بــرای  توصیــه  مهم تریــن  آســیب دیده 
کرت هــای زیــادی در منظــر کشــاورزی بــاغ دولت آبــاد بــه 
صــورت لم یــزرع درآمــده کــه احیــاء و باززنده ســازی آنهــا 
ضــروری اســت. منظــر مثمــر در بــاغ  اکبریــه در حــال احیــاء بــوده 
ــد توجــه علمــی  ــه نیازمن ــه البت ــی دارد ک ــل قبول ــت قاب و وضعی
بیشــتری اســت. منظــر مولــد باغ هــای عباس آبــاد، فیــن و 
چهلســتون نابــود شــده اســت. لــزوم باززنده ســازی ایــن منظــر بــا 
ــی،  ــناختی، اقتصادی-اجتماع ــای بوم ش ــام جنبه ه ــه تم ــه ب توج
ــگری  ــوص گردش ــه  خص ــگری )ب ــاد گردش ــر و ابع ــی منظ طراح
کشــاورزی و کشــاورزی فراغتــی( یکــی از اولویت هــای ایــن بخــش 
اســت. جــدول 1 بــه  طــور مقایســه ای وضعیــت منظــر کشــاورزی 

ــد. ــان می ده ــی نش ــورد بررس ــای م را در باغ ه

نتیجه گیری
بــاغ ایرانــی بــه همــان انــدازه کــه از تاریــخ و فرهنــگ و گذشــتۀ 
ــروز  ــی ام ــت فرهنگ ــای وضعی ــد، گوی ــخن می گوی ــان س ایرانی
ــی و  ــگ کشــاورزی و دهقان ــول فرهن ــز هســت. اف ــا نی ــۀ م جامع
تولیــد و قناعــت در ســدۀ اخیــر، جامعــۀ ایرانــی را با چالــش بزرگی 
بــه نــام مصرف گرایــی و تزئین گرایــی روبــرو کــرده اســت. جامعــۀ 
ایرانــی همــان جامعــۀ اصیلــی اســت کــه حتــی کاشــت درختــان 
ــا  ــدا ب ــق خ ــه خل ــانی ب ــدف خدمت رس ــا ه ــرش ب ــراف معاب اط
کاشــت درختــان میــوه و مثمــر صــورت می پذیرفــت؛ امــا امــروز 
ــه  ــانده ک ــی رس ــه جای ــی او را ب ــی و مصرف گرای ــت تزئین گرای آف
از فرهنــگ و معرفــت فاحــت مثمــر کمتــر اثــری در برنامه ریــزی 

ــن  ــت. اوج ای ــوان یاف ــای شــهری می ت منظــر و طراحــی محیط ه
افــول را در بــاغ فیــن کاشــان می تــوان دیــد کــه درختــان میــوۀ 
ــای  ــا بذره ــی ب ــه ســطوح چمن ــی جــای خــود را ب ــی و ایران بوم
خارجــی داده انــد. ایــن وضعیــت امــروز جامعــۀ ماســت. جامعــه ای 
ــی  ــای حیات ــتثنایی ترین اقلیم ه ــی از اس ــودن یک ــا دارا ب ــه ب ک
ــدودۀ  ــت در مح ــت فاح ــی و معرف ــای فیزیک ــدودۀ مرزه در مح
مرزهــای فرهنگــی خویــش می توانــد متنوع تریــن شــیوه های 
ــادی- ــردی اقتص ــا رویک ــوده و ب ــا نم ــر را احی ــازی مثم منظرس

بوم شــناختی ورای آرایــش صــوری محیــط، بــه آرایه هــای باطنــی 
فرهنــگ خویــش گــوش فــرا دهــد.

توجــه  ایرانــی،  باغ هــای  جهانی شــدن  از  پــس  و  امــروزه 
بیش ازپیــش بــه ارائــۀ تصویــری کامــل، زنــده و پویــا از بــاغ ایرانــی 
ــاغ  ــر ب ــه اســت. بخــش مهمــی از تصوی ــدان یافت ــی دوچن اهمیت
ایرانــی، منظــر کشــاورزی آن اســت. لــذا حفاظــت، احیــاء و مرمــت 
ــری،  ــد تصوی ــر بُع ــاوه ب ــی ع ــای تاریخ ــاورزی باغ ه ــر کش منظ

جســتار

تصویــر 5: باغبانی منظرســاز در بــاغ دولت آباد یزد. عکس: ســید محمدرضا 
خلیل نژاد، 1396.

تصویر 6: منظر مثمر در باغ پهلوان پور مهریز. عکس: سید محمدرضا خلیل نژاد، 
.1396

تصویــر 7: کاشــت غیراصولی ترون در حاشــیۀ کرت های مولــد و ممانعت از 
پیوســتگی دیداری ناظر با داخل کرت ها در باغ شاهزاده در ماهان. عکس: سید  

محمدرضا خلیل نژاد، 1396.
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ــده  ــوان موجــودی زن ــه  عن ــاغ ب ــه ب ــد ب ــی نظام من ــد نگاه نیازمن
ــو  ــای دکوراتی ــذا احی ــت. ل ــتر اس ــه بس ــته ب ــدت وابس ــه ش و ب
ــرف  ــود. از ط ــد ب ــدار نخواه ــاً پای ــز لزوم ــاورزی نی ــر کش منظ
دیگــر تدویــن و انتشــار دانــش بومــی باغ آرایــی و طراحــی 
ــی و  ــم در بخــش زینت ــد و ه ــم در بخــش مول نظــام کاشــت، ه
روزآمــد نمــودن آن جهــت تعمیــم در فضاهــای ســبز شــهری از 
ــرای نشســتن  ــان ب ــن می ــی برخــوردار اســت. در ای ــت باالی اولوی
ــن  ــده از گذشــته و تدوی ــان باقی مان ــدود باغبان ــت مع ــای صحب پ
ــت  ــی را از دس ــچ فرصت ــد هی ــان نبای ــش بومی ش ــارب و دان تج
ــی و  ــر زینت ــی و مناظ ــاغ ایران ــه ب ــت ک ــن الزم اس داد. همچنی

مولــد آن بــه مثابــۀ یــک موجــود واحــد و زنــده دیــده شــوند. کل 
ــا تمــام اجــزای آن کلیتــی یکپارچــه و ماهیتــی نظام منــد  ــاغ ب ب
دارنــد. بــه ایــن معنــا کــه تغییــر در هــر جزئــی می توانــد بــر کل، 
اثــر ســازنده یــا مخــرب داشــته باشــد. چمن کاری هــای اخیــر در 
بــاغ فیــن در حــال آسیب رســاندن بــه گونه   هــای ارزشــمند ســرو 
ــاغ، در  ــه فضــای ســبز ب ــذا در صــورت آسیب رســیدن ب اســت. ل
واقــع زندگــی موجــود زنــده ای بــه خطــر می افتــد کــه نمی تــوان 
ــا آن را در کوتاه مــدت مرمــت  ــا و عمارت ه همچــون مرمــت بناه
نمــود. اگــر منظــر مثمــر یــا زینتــی بــاغ آســیب ببینــد، ســال ها و 
بلکــه قرن هــا بایــد بگــذرد تــا منظــر اصیــل و زنــده دوبــاره احیــاء 

شــود.
جــدول 1: وضع موجود منظر مثمر در باغ های مورد مطالعه. مأخذ: نگارنده.

نابود شده در حال نابودی در حال احیاء موجود
                وضع منظر

           باغ

* * باغ اکبریه

* باغ عباس آباد

* باغ فین

* باغ پهلوانپور

* باغ دولت آباد

* باغ چهلستون

* باغ شاهزاده

ــای  ــامت باغ ه ــر س ــر. )1392(. منظ ــی، علی اصغ ــا و ادیب ــرزاده، مین •  اکب
شــفابخش رویکــرد بــاغ ایرانــی بــه ســامتی. مجلــۀ منظــر، 5 )24(: 21-18.

•  براتــی، ناصــر. )1383(. بــاغ و باغســازی در فرهنــگ ایرانــی و زبــان 
فارســی .مجلــۀ بــاغ نظــر، 1 )2(: 3- 15.

ــی.  ــه ســبک ایران ــاغ مســتوفی ب ــد. )1392(. طراحــی ب ــاج، وحی •  حیدرنت
ــر، 5 )22(: 13-10. ــۀ منظ مجل

ــران.  ــی ای ــای تاریخ ــش باغ ه ــل پیدای ــمت اهلل. )1389(. عل ــن، حش •  متدی
ــاغ نظــر، 7 )15(: 62-51. ــۀ ب مجل

ــت  ــو باغیس ــران چ ــه ای ــران: ک ــای ای ــا. )1390(. باغ ه ــا، غامرض •  نعیم
ــام. ــارات پی ــران: انتش ــار. ته ــرم به خ

ــۀ  ــی. مجل ــاغ ایران ــی در ب ــای زیبای ــد. )1392(. جلوه ه ــی زاده، محم •  نق
منظــر. 5 )22(: 9-6.

• Clarck, E. )2004(. The art of Islamic garden. Wiltshire: Crowood 
Press.
• Ruggles, D.F. )2008(. Islamic gardens and landscapes. Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press.

فهرست منابع

نحوه ارجاع به این مقاله
خلیل نژاد، سید محمدرضا. )1398(. تزئین گرایی، آفت باغ های ایرانی میراث جهانی. مجله منظر، 11 )46( : 55-50.

DOI: 10.22034/manzar.2019.84297
URL: http://www.manzar-sj.com/article_84297.html

COPYRIGHTS
 Copyright for this article is retained by the authors with publication rights granted to Manzar  
 journal. This is an open access article disributed under the terms and conditions of the Creative
Commons Attribution License )http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/(. 

تزئین گرایی، آفت باغ های ایرانی میراث جهانی | سیدمحمدرضا خلیل نژاد


