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تزئینگرایی ،آفت باغهای ایرانی میراث جهانی
سیدمحمدرضا خلیل نژاد

دانشکدۀ هنر ،دانشگاه بیرجند ،ایران.
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چکیــده | نوشــتار حاضــر ســعی دارد تصویــری کلــی از وضعیــت فعلــی منظــر کشــاورزی باغهــای ایرانــی
ثبتشــده در میــراث جهانــی یونســکو ارائــه نمایــد .باغهــای مــورد مطالعــۀ میدانــی در ایــن پژوهــش
عبارتنــد از :بــاغ عباسآبــاد (بهشــهر) ،بــاغ فیــن (کاشــان) ،بــاغ اکبریــه (بیرجنــد) ،بــاغ دولتآبــاد
(یــزد) ،بــاغ پهلوانپــور (مهریــز) ،بــاغ چهلســتون (اصفهــان) و بــاغ شــاهزاده (ماهــان).
در خصــوص نتایــج ایــن مطالعــه بایــد گفــت علیرغــم اصالــت و هویتبخشــی منظــر مثمــر در بــاغ
ایرانــی ،توجــه چندانــی بــه حفاظــت ،مرمــت و مطالعــۀ آن نشــده اســت .در باغهــای فیــن کاشــان و
چهلســتون ایــن منظــر کام ـ ً
ا از بیــن رفتــه و بــه منظــر زینتــی غیراصیــل تبدیــل شــده اســت .منظــر
کشــاورزی بــاغ عباسآبــاد نیــز در حــال حاضــر وجــود نــدارد .منظــر تولیــدی باغهــای اکبریــه ،شــاهزاده
و پهلوانپــور در حــال حاضــر موجــود اســت کــه اقداماتــی جــدی در خصــوص حفاظــت و بهســازی
آن بایــد صــورت پذیــرد .ســطح مولــد بــاغ دولتآبــاد ،تغییــر کاربــری نیافتــه اســت امــا حالــت پویــا
و ســرزندهای هــم نــدارد .تدویــن اصــول و معیارهــا بــا مشــورتگرفتن از صاحبنظــران و خبــرگان و
انتشــار آن در میــان پایگاههــای باغهــای ثبتشــده در میــراث جهانــی ،بازدیدهــای مکــرر و دعــوت از
صاحبنظــران داخلــی و خارجــی ،میتوانــد زمینــه را بــرای احیــای دوبــارۀ بخــش تولیــدی باغهــای
ایرانــی فراهــم آورد تــا تصویــر کاملــی از ایــن بــاغ در معــرض دیــد گردشــگران و پژوهشــگران قــرار گرفتــه
و زمینــه بــرای برنامهریــزی و توســعۀ گردشــگری کشــاورزی نیــز فراهــم شــود.

واژگان کلیدی | باغ ایرانی ،میراث جهانی ،منظر کشاورزی ،حفاظت ،گردشگری کشاورزی.

مقدمــه | آنچــه امــری قطعــی بــه نظــر میرســد ایــن اســت کــه
در منابــع پژوهشــی بــا غ ایرانــی ،بــه دو بخــش تولیــدی و تزئینــی
بــاغ اشــاره شــده اســت ،امــا در خــال ســالهای پــس از ســاخت
ایــن باغهــا کــه گاه حــدود  400الــی  500ســال را در بــر
میگیــرد ،منظــر اصیــل باغهــا دچــار تغییــر و خدشــه شــده
اســت .نمونــۀ بــارز آن ازبینرفتــن منظــر کشــاورزی در باغهــای
فیــن و چهلســتون اســت .از طرفــی پــس از ثبــت  9بــاغ ایرانــی در
میــراث جهانــی یونســکو در ســال  1390و تشــکیل پایــگاه میــراث
ایمیل smkhalilnejad@birjand.ac.ir :
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جهانــی بــاغ ایرانــی ،انتظــار احیــاء و باززندهســازی نظــام گیاهــی
اصیــل بــاغ ایرانــی توقعــی معقــول و علمــی اســت.

منظــر کشــاورزی بــه بخشــی از منظــر ســبز بــاغ اشــاره دارد
کــه بــا هــدف تولیــد محصــوالت خوراکــی ،ماهیتــی تولیــدی
داشــته باشــد؛ یعنــی هــدف از درخ ـتکاری و کش ـتوکار ،صرف ـاً
زیباســازی محیــط نبــوده ،بلکــه در نظامــی اقتصــادی -اکولوژیــک
هــم سرســبزی و معنــای بــاغ محقــق میشــده و هــم در خــال
ایــن شــکوفایی بصــری ،ثمــره اقتصــادی -اکولوژیــک بــرای
صاحبــان و باغبانــان و حتــی گونههــای جانــوری داشــته اســت.
بــه منظــور بررســی وضعیــت منظــر تولیــدی در باغهــای ایرانــی،

تزئینگرایی ،آفت باغهای ایرانی میراث جهانی | سیدمحمدرضا خلیلنژاد
دو دوره (گذشــته و حــال) را بررســی میکنیــم.

منظر تولیدی در گذشته

منظــر کشــاورزی کــه ســطح بیشــتر بــاغ ایرانــی را بــه خــود
اختصــاص مــیداده (نعیمــا )1390 ،عــاوه بــر تولیــد ،در
صورتبخشــی (تقــارن کرتهــا و نظــم کاشــت) بــه بــاغ ایرانــی
ایفــای نقــش میکــرده اســت (نقــیزاده .)1392 ،متدیــن
( )1389معتقــد اســت مثمــر بــودن بــاغ از عوامــل مشــترک و
عمومــی در شــکلگیری باغهــای ایرانــی اســت و در معنــای
کلمــۀ بــاغ نیــز مســتتر اســت« :محوطــهای کــه نوعــاً محصــور
اســت و در آن گل و ریاحیــن و اشــجار مثمــر و ســبزیآالت و جــز
آنهــا غــرس و زراعــت میکننــد» (براتــی .)1383 ،نگاهــی بــه
نقش ـ ۀ بازسازیشــده براســاس توصیفهــای کتــاب ارشــادالزراعه،
نشــان میدهــد کــه تنــوع گونههــای گیاهــی در منظــر مولــد

بیــش از منظــر زینتــی بــوده اســت ( .)Ruggles, 2008: 60توجه
بــه منظــر کشــاورزی فقــط محــدود بــه باغهــای تاریخــی ایــران
نبــوده اســت و بــه طــور کلــی یکــی از اصــول بــاغ و منظرســازی
اســامی محســوب میشــود .راگلــز ( )2008در کتــاب باغهــا و
مناظــر اســامی ،در خصــوص منظــر کشــاورزی باغهــای ســوریه،
اســپانیا و کشــمیر و گونههــای مولــد آنهــا مطالــب ارزشــمندی
را مطــرح مینمایــد (همــان 57 ،46 ،15 ،5 ،و  .)59کالرک
پرکاربردتریــن گونههــای مثمــر باغهــای اســامی را چنیــن نــام
میبــرد :انــار ،انجیــر ،زیتــون ،مرکبــات ،آلــو ،گیــاس و آلبالــو،
آلوچــه (گوجــه) ،بــه ،گالبــی ،ســیب و ســیب گالب ،ازگیــل ،گردو،
تــوت و شــاهتوت ،توتفرنگــی ،شــاهبلوط و فنــدق(Clarck,
 )2014:120-126لــذا وجــود درختــان میــوه در کرتهــا بــه
عنــوان یکــی از ویژگیهــای اصیــل بــاغ ایرانــی (حیدرنتــاج،
 )1392روحــی از زندگــی و فعالیــت را بــه بــاغ تزریــق میکــرده
اســت .انســان بــا حضــور در منظــر مولــد و بوییــدن رایحــۀ
گلهــای دارویــی و چیــدن و خــوردن میوههــا ،عمــق و ارزش
طبیعــت را بیشــتر لمــس میکنــد .اگــر منظــر زینتــی ،منظــره
و تصویــری جــذاب و زیبــا را بــرای ناظــر فراهــم میکــرده اســت،
منظــر کشــاورزی عــاوه بــر چشــم ،ذائقــۀ او را تحریــک کــرده و
ناظــر را بــه واکنــش عملــی در برابــر خــود وامیداشــته اســت .از
ایــن دیــدگاه اکبــرزاده و ادیبــی ( ،)1392بــاغ ایرانــی را منظــر
ســامت مینامنــد .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه حالوهــوای
بــاغ ایرانــی وقتــی کامــل حــس میشــود کــه هــر دو منظــر مولــد
و زینتــی در بــاغ بــه صــورت زنــده و پویــا وجــود داشــته باشــند.

وضعیــت فعلــی منظــر کشــاورزی در هفــت بــاغ
ا یر ا نی

بــا توجــه بــه اهمیــت منظــر تولیــدی در هویــت بــاغ ایرانــی،
بازدیــدی در خصــوص وضعیــت کیفــی ایــن بخــش در هفــت
بــاغ ایرانــی صــورت گرفــت .ایــن بازدیــد در شــهریور ســال 1396
انجــام شــد و بــه ترتیــب شــامل باغهــای زیــر بــود:

 .1بــاغ اکبریــه بیرجنــد .2 ،بــاغ عباسآبــاد بهشــهر .3 ،بــاغ فیــن
کاشــان .4 ،بــاغ چهلســتون اصفهــان .5 ،بــاغ دولتآبــاد یــزد.6 ،
بــاغ پهلوانپــور مهریــز .7 ،بــاغ شــاهزاده ماهــان.

 .1باغ اکبریه در بیرجند

در بــاغ اکبریــه عــاوه بــر کاشــت گونههــای 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 کرتهــای
باغــداری اســت کــه در دو طــرف مســیر اصلــی ادامــه دارنــد و
در هــر کــدام گون ـهای خــاص کاشــته میشــود .تصویــر  1کــرت
پســته را بــه عنــوان محصــول اصلــی نشــان میدهــد .عــاوه بــر
پســته ،کرتهــای گالبــی ،زردآلــو و گوجهســبز ،منظــر مولــد
بــاغ اکبریــه را شــکل میدهنــد .از نــکات جالــب باغآرایــی ایــن
اســت کــه چهارچوبــۀ فضــای هــر کــرت ،بــا ترکیبــی از گونههــای
زینتی-مثمــر (کاج ،تــوت ،انــار ،انجیــر و )...شــکل گرفتــه اســت.
بومیگزینــی و تنوعبخشــی بــه گونههــای گیاهــی بــر اســاس
مطابقــت و دوامآوری در منطقــه و تفــاوت رابطــۀ ناظــر بــا منظــر
مولــد و منظــر زینتــی از نــکات درخــور توجــه اســت؛ چــرا کــه
برخــاف منظــر زینتــی (محــور ســبز و شــاخص بــاغ) کــه ناظــر
در بیشــتر موقعیتهــای مکانــی بــا آن پیوســتگی دیــداری دارد،
منظــر کشــاورزی بــه طــور نســبی محصــور گشــته اســت .کاشــت
ســه ردیفــی (و ســه اشــکوبه) حصــار مســیر اصلــی بــاغ ،نشــانۀ
محصورکــردن فضــای تولیــدی پشــت آن از دســترس عمــوم افــراد
در گذشــته اســت.
بــه طــور کلــی و در مقایســه بــا ســایر باغهــای بازدیدشــده،
کیفیــت منظــر مثمــر ایــن بــاغ بــه دلیــل اســتفاده از کارشناســان
خبــره ،وضعیــت نســبتاً مناســبی دارد .منظــر کشــاورزی ایــن بــاغ
هرچنــد هنــوز تــا وضعیــت مطلــوب فاصلــه دارد ،امــا بــا حفــظ
اصالــت نظــام گیاهــی بــاغ ایرانــی هــم در بخــش زینتــی و هــم در
بخــش مولــد میتــوان بــا مدیریــت و برنامهریزیهــای علمــی و
مدبرانــه در آینــده ،منظــری زندهتــر را بــه وجــود آورد.
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تصویر  :1کرت پســته در باغ اکبریه در بیرجند .ناظر عالوه بر منظر تولیدی در
پیشزمینه ،منظر زینتی پسزمینه (محور اصلی) را نیز میبیند .عکس :ســید
محمدرضا خلیلنژاد.1396 ،

تصویر  :2درختچۀ خودروی انار در باغ عباسآباد بهشهر .عکس :سید محمدرضا
خلیلنژاد.1396 ،

 .2باغ عباسآباد بهشهر

پُرکــردن فضــای بــاغ و ایجــاد مجموع ـهای ســبز و زیبــا نیســت؛
بلکــه هــر جــزء وظیف ـهای در ایــن نظــام بــر عهــده دارد کــه بــا
حــذف یــا تغییــر نابهجــای آن ،کل دچــار اختــال در عملکــرد
میشــود.

بــاغ عباسآبــاد بهشــهر در حــال حاضــر منظــر کشــاورزی و
اصالــت گیاهــی معتبــری نــدارد .در ایــن بــاغ بــ ه جــز برخــی
گونههــای وحشــی و خــودرو ماننــد تمشــک ،انــار ،آلوچــه ،ســیب
و انجیــر ســاختاری از منظــر مولــد آن باقــی نمانــده اســت (تصویر
 .)2البتــه بــا توجــه بــه اقلیــم مرطــوب و وضعیــت جغرافیایــی
بــاغ در بســتر جنگلهــای شــمال ایــران ،درختــان جنگلــی ماننــد
بلــوط و آزاد در بــاغ موجودنــد کــه البتــه نظــم کاشــت پنهانــی در
آنهــا بــه صــورت خطــی و گاه شــبکهای دیــده میشــود .بیشــترین
درختــان موجــود در بــاغ عباسآبــاد عبارتنــد از :بلــوط بلنــد مــازو،
آزاد ،ممــرز ،انجیلــی ،افــرا پلــت ،خرمنــدی (کلهــو) ،داغداغــان و
افــرا شــیردار .از درختچههــای بــاغ میتــوان بــه ولیــک ،ازگیــل
و آلوچــه اشــاره نمــود.

 .3باغ فین کاشان

بــهمــوازات بهبــود مرمتهــای معمــاری ،نظــام گیاهــی بــاغ فیــن
مســیری رو بــه افــول را طــی کــرده اســت و نــ ه تنهــا منظــر
کشــاورزی آن از بیــن رفتــه و ســطوح چمـنکاری جــای درختــان
میــوه را گرفتــه اســت ،بلکــه منظــر زینتــی آن نیــز نیمهجــان
اســت (تصویــر  .)3درس گرفتــن عمیــق از ایــن خســارت میتواند
بــه حافظــان بــاغ ایرانــی در هــر ســطح و مرتبــهای اهمیــت
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 صرفـاً تزئینــی
تقلیــل یابــد ،دیگــر نمیتــوان جلــوی تغییــرات ناخواســته و
غیرسیســتمی را گرفــت .انتخــاب گیاهــان ،همجــواری آنهــا ،محــل
کاشــت آنهــا ،حجــم کاشــت و دههــا مســئلۀ دیگــر فقــط بــا هــدف
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بــه نظــر میرســد ارزشهــای بینظیــر ایــن بــاغ آنقــدر باشــد
کــه حمایــت از طرحهــای پژوهشــی را برانگیــزد تــا بــا دعوتــی
سرتاســری و برگــزاری گردهمآیــی تخصصــی ،هــم تجــارب تلــخ
آن را بیاموزیــم تــا از تعمیــم آن بــه ســایر باغهــای گمنامتــر
بپرهیزیــم و هــم راه عــاج و جوانســازی بــاغ را پیجوییــم.

 .4باغ چهلستون اصفهان

منظــر مثمــر بــاغ چهلســتون اصفهــان نیــز در ضمــن تغییــرات
زیــادی کــه در نظــام گیاهــی آن صــورت گرفتــه ،از بیــن رفتــه
اســت .بــه نظــر میرســد در دورۀ معاصــر افزایــش حجــم
پوشــش گیاهــی و تنوعدهــی بــه گونههــای زینتــی صرفــاً بــا
هــدف ایجــاد محیطــی سرســبز و زیبــا جهــت نمایــش عمــارت
زیبــای چهلســتون بــوده اســت .همانطــور کــه تصویــر  4نشــان
میدهــد ،ســطوح ســبزرنگ و وســیع چم ـنکاری ،گلکاریهــا و
کاشــت درختچههــای گســترده بــا تمــام زیباییشــان تصویــری
پارکماننــد و دکوراتیــو را از ایــن بــاغ مشــهور و اصیــل بــر جــای
گذاشــتهاند .خوشــبختانه شــکل کرتهــا بــه حالــت تقریبــاً
قدیمــی خــود باقــی اســت ،امــا گونههــای گیاهــی تغییریافتــه
و حالوهــوای نظــام گیاهــی بــاغ ایرانــی در آن حــس نمیشــود.

 .5باغ دولتآباد یزد

در بــاغ دولتآبــاد هویــت کشــاورزی کرتهــا حفــظشــده و
برخــاف باغهــای فیــن و چهلســتون ،منظــر مولــد بــه منظــر

تزئینگرایی ،آفت باغهای ایرانی میراث جهانی | سیدمحمدرضا خلیلنژاد

تصویر  :3تغییر کاربری کرتهای میوهکاری به ســطوح چمنکاری در باغ فین
کاشان .عکس :سید محمدرضا خلیلنژاد.1396 ،

تصویر  :4گلکاری ،چمنکاری و کاشت درختچههای گسترده در باغ چهلستون
اصفهان .عکس :سید محمدرضا خلیلنژاد.1396 ،

زینتــی غیراصیــل تبدیــل نشــده اســت .منظــر مثمــر در ایــن
بــاغ وضعیــت همگــن و یکســانی نــدارد ،بــه طــوری کــه مطابــق
تصویــر  ،5برخــی از کرتهــا بــه خصــوص در ســمت ورودی
بــاغ وضعیــت مطلوبتــری دارنــد؛ امــا برخــی کرتهــا خالــی
بــوده و برخــی نیــز بــا نهالهــای میــوۀ تازهکاشتهشــده ،احیــاء
شــد هاند.

پهنبــرگ (چنــار) شــکل گرفتــه اســت.

وســعت زیــاد ســطوح آفتابگیــر و تنــوع گونههــای 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 پیکــرهای نیمهجــان باقــی مانــده اســت .بخشهــای زیــادی
از کرتهــا فعــ ً
ا بــه حالــت لمیــزرع رهــا شــد ه و بقیــه نیــز
توانایــی ایجــاد منظــری زنــده و پویــا را ندارنــد .مســلماً عــاوه بــر
جنبههــای مدیریــت و برنامهریــزی و ارگان متولــی بــاغ ،کمشــدن
آب نیــز در ایــن وضعیــت بیتأثیــر نبــوده اســت؛ امــا بــا توجــه
بــه ثبــت جهانــی ایــن بــاغ در یونســکو ،توجــه بیشازپیــش بــه
منظــر مولــد وســیع و چشــمگیر آن ضــروری اســت.

 .6باغ پهلوانپور مهریز

بــاغ پهلوانپــور یکــی از بــا کیفیتتریــن مناظــر تولیــدی زنــده
و فعــال را در خــود جــای داده اســت (تصویــر  .)۶میــوۀ اصلــی
بــاغ ،انــار و درخــت زینتــی اصلــی آن چنــار اســت .عــاوه بــر انــار،
میوههــای دیگــر ماننــد زردآلــو و خرمالــو نیــز در بــاغ وجــود دارد.
از نــکات قابــل توجــه در ایــن بــاغ وجــود یــک فضــای وســیع
میانکــرت در جلــوی عمــارت اســت کــه بــه عنــوان ذخیــرهگاه
آب بــاران از آن در گذشــته اســتفاده میشــده و همزمــان در آن
درختــان انــار نیــز پــرورش مییافتــه اســت .در میــان باغهــای
بازدیدشــده در ایــن مطالعــه ،بــاغ پهلوانپــور تنهــا باغــی اســت
کــه ســاختار پایــۀ زینتــی و اشــکوب باالیــی آن توســط تکگونــۀ

ت منظرســازی
مهمتریــن نکتــه در بــاغ پهلوانپــور حفــظ اصالــ 
بومــی و عــدم مداخلــه در شــکل ســنتی کشــاورزی و عدم کاشــت
گونههــای غیراصیــل (بــه جــز مــوارد معــدود) اســت .حفــظ
منظــر کشــاورزی ایــن بــاغ و اصــاح و باززندهســازی معــدود
قســمتهای تغییریافتــه میتوانــد ایــن بــاغ را بــه الگویــی کامــل
از باغســازی ایرانــی جهــت اســتفادۀ بازدیدکننــدگان و مطالعــۀ
محققــان تبدیــل نمایــد.

 .7باغ شاهزاده در ماهان

بــاغ شــاهزاده کــه حــدود  80درصــد آن را منظــر تولیــدی
تشــکیل میدهــد از درختــان میــوۀ سردســیری ماننــد ســیب،
گالبــی ،زردآلــو ،آلبالــو ،گیــاس و بــه تشــکیل شــده اســت.
بخشــی از منظــر مثمــر ایــن بــاغ در دورۀ اخیــر بــه منظــر زینتــی
تغییــر کاربــری یافتــه اســت؛ از جملــه کرتهــای پشــت عمــارت
اصلــی بــاغ کــه در گذشــته محــل میــوهکاری بــوده امــا در حــال
حاضــر چمــنکاری و گلکاری شــده اســت .مطابــق تصویــر ،7
ن در حاشــیۀ کرتهــا عــاوه بــر تکراریکــردن
کاشــت تــرو 
نمــای بیرونــی کرتهــا ،دیــد ناظــر را بــه داخــل کــرت محــدود
مینمایــد و بــا توجــه بــه غیراصیلبــودن ،بایــد تصمیــم مقتضــی
در ایــن خصــوص گرفتــه شــود.
از نــکات قابــل توجــه در بــاغ ماهــان ،تنــوع گونههــای گیاهــی
آن اســت کــه بــه ارتقــای تنــوع زیســتی بــاغ منجــر شــده ،آن
را بــه مأمنــی بــرای حیاتوحــش تبدیــل کــرده و بُعــد جدیــدی
از منظــر مثمــر را آشــکار ســاخته اســت (تولیــد زیســتگاه بــرای
حیاتوحــش).
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تصویــر  :5باغبانی منظرســاز در بــاغ دولتآباد یزد .عکس :ســید محمدرضا
خلیلنژاد.1396 ،

تصویر  :6منظر مثمر در باغ پهلوانپور مهریز .عکس :سید محمدرضا خلیلنژاد،
.1396

مقایسۀ باغها

منظــر و طراحــی محیطهــای شــهری میتــوان یافــت .اوج ایــن
افــول را در بــاغ فیــن کاشــان میتــوان دیــد کــه درختــان میــوة
بومــی و ایرانــی جــای خــود را بــه ســطوح چمنــی بــا بذرهــای
خارجــی دادهانــد .ایــن وضعیــت امــروز جامعــة ماســت .جامعـهای
کــه بــا دارا بــودن یکــی از اســتثناییترین اقلیمهــای حیاتــی
در محــدودة مرزهــای فیزیکــی و معرفــت فالحــت در محــدودة
مرزهــای فرهنگــی خویــش میتوانــد متنوعتریــن شــیوههای
منظرســازی مثمــر را احیــا نمــوده و بــا رویکــردی اقتصــادی-
بومشــناختی ورای آرایــش صــوری محیــط ،بــه آرایههــای باطنــی
فرهنــگ خویــش گــوش فــرا دهــد.

در میــان باغهــای مــورد مطالعــه ،باکیفیتتریــن منظــر تولیــدی
در باغهــای پهلوانپــور و شــاهزاده وجــود دارد .حفــظ پویایــی
ت نظــام گیاهــی مولــد و بازســازی و احیــاء بخشهــای
و اصالــ 
آســیبدیده مهمتریــن توصیــه بــرای ایــن باغهــا اســت.
کرتهــای زیــادی در منظــر کشــاورزی بــاغ دولتآبــاد بــه
صــورت لمیــزرع درآمــده کــه احیــاء و باززندهســازی آنهــا
ضــروری اســت .منظــر مثمــر در بــاغاکبریــه در حــال احیــاء بــوده
و وضعیــت قابــل قبولــی دارد کــه البتــه نیازمنــد توجــه علمــی
بیشــتری اســت .منظــر مولــد باغهــای عباسآبــاد ،فیــن و
چهلســتون نابــود شــده اســت .لــزوم باززندهســازی ایــن منظــر بــا
توجــه بــه تمــام جنبههــای بومشــناختی ،اقتصادی-اجتماعــی،
طراحــی منظــر و ابعــاد گردشــگری (بــهخصــوص گردشــگری
کشــاورزی و کشــاورزی فراغتــی) یکــی از اولویتهــای ایــن بخــش
اســت .جــدول  1بـ ه طــور مقایسـهای وضعیــت منظــر کشــاورزی
را در باغهــای مــورد بررســی نشــان میدهــد.

امــروزه و پــس از جهانیشــدن باغهــای ایرانــی ،توجــه
بیشازپیــش بــه ارائــة تصویــری کامــل ،زنــده و پویــا از بــاغ ایرانــی
اهمیتــی دوچنــدان یافتــه اســت .بخــش مهمــی از تصویــر بــاغ
ایرانــی ،منظــر کشــاورزی آن اســت .لــذا حفاظــت ،احیــاء و مرمــت
منظــر کشــاورزی باغهــای تاریخــی عــاوه بــر بُعــد تصویــری،

نتیجهگیری

بــاغ ایرانــی بــه همــان انــدازه کــه از تاریــخ و فرهنــگ و گذشــتۀ
ایرانیــان ســخن میگویــد ،گویــای وضعیــت فرهنگــی امــروز
جامعــۀ مــا نیــز هســت .افــول فرهنــگ کشــاورزی و دهقانــی و
تولیــد و قناعــت در ســدۀ اخیــر ،جامعــۀ ایرانــی را با چالــش بزرگی
بــه نــام مصرفگرایــی و تزئینگرایــی روبــرو کــرده اســت .جامعــة
ایرانــی همــان جامعــة اصیلــی اســت کــه حتــی کاشــت درختــان
اطــراف معابــرش بــا هــدف خدمترســانی بــه خلــق خــدا بــا
کاشــت درختــان میــوه و مثمــر صــورت میپذیرفــت؛ امــا امــروز
آفــت تزئینگرایــی و مصرفگرایــی او را بــه جایــی رســانده کــه
از فرهنــگ و معرفــت فالحــت مثمــر کمتــر اثــری در برنامهریــزی
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تصویــر  :7کاشــت غیراصولی ترون در حاشــیۀ کرتهای مولــد و ممانعت از
پیوســتگی دیداری ناظر با داخل کرتها در باغ شاهزاده در ماهان .عکس :سید
محمدرضا خلیلنژاد.1396 ،

تزئینگرایی ،آفت باغهای ایرانی میراث جهانی | سیدمحمدرضا خلیلنژاد
نیازمنــد نگاهــی نظاممنــد بــه بــاغ بــهعنــوان موجــودی زنــده
و بــه شــدت وابســته بــه بســتر اســت .لــذا احیــای دکوراتیــو
منظــر کشــاورزی نیــز لزومــاً پایــدار نخواهــد بــود .از طــرف
دیگــر تدویــن و انتشــار دانــش بومــی باغآرایــی و طراحــی
نظــام کاشــت ،هــم در بخــش مولــد و هــم در بخــش زینتــی و
روزآمــد نمــودن آن جهــت تعمیــم در فضاهــای ســبز شــهری از
اولویــت باالیــی برخــوردار اســت .در ایــن میــان بــرای نشســتن
پــای صحبــت معــدود باغبانــان باقیمانــده از گذشــته و تدویــن
تجــارب و دانــش بومیشــان نبایــد هیــچ فرصتــی را از دســت
داد .همچنیــن الزم اســت کــه بــاغ ایرانــی و مناظــر زینتــی و
جــدول  :1وضع موجود منظر مثمر در باغهای مورد مطالعه .مأخذ :نگارنده.
وضع منظر
باغ
باغ اکبریه

موجود

در حال احیاء

*

*

مولــد آن بــه مثابــة یــک موجــود واحــد و زنــده دیــده شــوند .کل
بــاغ بــا تمــام اجــزای آن کلیتــی یکپارچــه و ماهیتــی نظاممنــد
دارنــد .بــه ایــن معنــا کــه تغییــر در هــر جزئــی میتوانــد بــر کل،
اثــر ســازنده یــا مخــرب داشــته باشــد .چمنکاریهــای اخیــر در
بــاغ فیــن در حــال آسیبرســاندن بــه گونههــای ارزشــمند ســرو
اســت .لــذا در صــورت آسیبرســیدن بــه فضــای ســبز بــاغ ،در
واقــع زندگــی موجــود زنــدهای بــه خطــر میافتــد کــه نمیتــوان
همچــون مرمــت بناهــا و عمارتهــا آن را در کوتاهمــدت مرمــت
نمــود .اگــر منظــر مثمــر یــا زینتــی بــاغ آســیب ببینــد ،ســالها و
بلکــه قرنهــا بایــد بگــذرد تــا منظــر اصیــل و زنــده دوبــاره احیــاء
شــود.

در حال نابودی

نابود شده

باغ عباسآباد

*

باغ فین

*

باغ پهلوانپور

*

باغ دولتآباد

*

باغ چهلستون
باغ شاهزاده

*
*
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