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چکیــده | بــاغ ایرانــی عملکردهــای متنوعــی داشــته و عالوه بر عملکرد اصلــی، عملکردهــای ثانویــه و کارکردهای 
چندجانبــۀ منظــر مــورد توجــه ســازندگان و صاحبــان بــاغ بــوده اســت. به رغــم موقعیــت راهبــردی بیرجنــد در 
شــرق ایــران و حضــور ســفرا و نماینــدگان دول روس و انگلیــس و محدودیــت امکانــات تفرجــی شــهری، حکمرانان 
منطقــه در دورۀ قاجــار و پهلــوی را بــر آن داشــت تــا عالوه بــر ایجــاد و ســاخت باغ هــای ایرانــی بــرای برگــزاری 
مراســم  و مناســبات سیاســی و نمایــش قــدرت، بــه نیازهــای تفرجــی، تولیــدی، اقتصــادی و فرهنگــی محلــی نیــز 
پاســخ دهنــد. فائــق آمــدن بــر کمبــود منابــع آبــی، راهــی جــز خلــق فضاهــای ســبز چندعملکــردی و زون بنــدی 
بــاغ ایرانــی به جــای نگذاشــت. لــذا، بــاغ اکبریــه بــه عنــوان شــاخص ترین بــاغ ایرانــی شــرق ایــران بــرای مطالعــۀ 
چگونگــی و ویژ گی هــای منظــر چندعملکــردی )کشــاورزی، تفرجــی، ســکونتی، حکومتــی و اقتصــادی( انتخــاب 
شــد. براین اســاس، پرســش اصلــی تحقیــق عبــارت اســت از اینکــه آیــا بــاغ اکبریــه بــه عنــوان نمونــۀ بــاغ ایرانــی 
شــاخص در شــرق ایــران، دارای منظــر چندعملکــردی اســت؟ ویژگی هــای منظــر چندعملکــردی در بــاغ اکبریــه 
چیســت و در کــدام دســته از انــواع منظــر چندعملکــردی طبقه بنــدی می شــود؟ مقالــۀ حاضــر در پــی آن اســت 
کــه ضمــن بررســی و کنــکاش در برنامه ریــزی فضایــی و طراحــی منظــر بــاغ اکبریــه، عالوه بــر کشــف عملکردهای 

متعــدد ایــن بــاغ، چندعملکردی بــودن آن را بررســی کــرده و نــوع منظــر چندعملکــردی آن را شناســایی نمایــد.
ایــن پژوهــش از نظــر هــدف، در زمــرۀ تحقیقــات بنیــادی و از نظــر ماهیــت و روش، در زمــرۀ تحقیقــات تاریخــی و 
توصیفــی بــه شــمار می آیــد. پژوهــش پیــش رو بــا بهره گیــری از روش هــای موردپژوهــی، کتابخانــه ای، مطالعــات 
میدانــی، مســتندنگاری تاریخــی و انجــام مصاحبه با کارشناســان و همچنین برگزاری جلســۀ همفکــری و گفتگوی 
تخصصــی در زمســتان 1398 انجــام شــد. نتایــج نشــان می دهــد در بســتر تاریخــی و براســاس تحلیل هــای علمــی 
موجــود، بــاغ اکبریــه واجــد ویژگی هــای منظــر چندعملکــردی اســت. همچنیــن، از میــان ســه الگــوی اصلی منظر 
چندعملکــردی )موزاییکــی، وزن دار و بنیادیــن( بــاغ اکبریــه دارای الگوی منظر چندعملکــردی وزن دار )تلفیق چند 

عملکــرد متجانــس در یــک فضــای واحد( اســت.
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عیـن مقدمـه | تـا بـه امـروز مطالعات زیـادی بر روی بـاغ ایرانـی انجام  در  کـه  ایرانـی  بـاغ  از جنبه هـای  یکـی  امـا  اسـت،  شـده 
اهمیـت، کمتـر مـورد توجـه پژوهشـگران قـرار گرفتـه، چگونگـی 
ادغـام عملکردهـای مختلـف در نظام طراحـی باغ اسـت. در حالی 

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 Investigation on Recognition of the Type of Multifunctional Landscape
in Persian Garden (Case Study: Akbariyeh World Heritage Garden)
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.
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باغسـازان سـنتی بـا هـدف طراحی و سـاخت فضایـی چندمنظوره 
بـاغ را طراحـی کرده انـد، کـه ایـن رویکـرد امـروزه تحـت عنـوان 
اسـت. منظـر  قـرار گرفتـه  توجـه  منظـر چندعملکـردی1 مـورد 
و  منظـر  )معمـاری  میان رشـته ای  مفهومـی  چندعملکـردی 
بوم شناسـی منظر( اسـت که بر طبق آن، با ادغام و یکپارچه سـازی 
کاربری هـای مختلـف در یک مـکان، خواص و ابعـاد تولیدی منظر 
بـه دلیـل تلفیـق پدیده هـای چندکاربـردی ارتقـا خواهـد یافـت 
 (Bomans, Steenberghen, Dewaelheyns, Leinfelder &
(Gulinck, 2010. یکـی از تعاریـف منظر چندعملکـردی، منظری 
اسـت کـه به طـور بالقـوه یـا بالفعـل، طیـف متنوعـی از خدمـات 
ملمـوس و ناملمـوس جهـت تأمیـن نیازهای چندگانـۀ اجتماعی را 
تأمیـن کنـد (Riechers, Barkmann & Tscharntke, 2016). این 
خدمـات و محصـوالت چندگانـه، در قالـب چهـار دسـته عملکـرد 
تقسـیم بندی  قابـل  فرهنگـی  و  زیسـتگاهی  تنظیمـی،  تولیـدی، 
هسـتند. منظـور از خدمـات تأمینـی )تولیـدی(، تولیـدات عینـی 
و ملمـوس حاصـل از فعالیت هـای تولیـدی )ماننـد کشـاورزی و 
گردشـگری،  شـامل  منظـر  فرهنگـی  خدمـات  اسـت.  باغـداری( 
سـالمتی و رفاه اجتماعی، جنبۀ ناملمـوس دارند. خدمات تنظیمی 
یعنـی تأثیراتـی کـه منظـر بـر تنظیـم شـرایط محیطـی و حفـظ 
حاصلخیـزی خـاک و حفـظ آب دارد و مراد از خدمات زیسـتگاهی 
نیـز، فوایـدی اسـت کـه منظـر بـرای حفاظـت از محیط زیسـت و 
گونه هـای حیات وحـش دارد (Meerow & Newell, 2017). لذا در 
منظـر چندعملکـردی، زمیـن قـادر بـه ارائـه و تأمین بیـش از یک 
عملکـرد و درعین حـال برآورده کـردن چندیـن نیـاز مختلـف امـا 

متجانس اسـت.
موضـوع بـاغ ایرانـی بـه عنوان پدیـدۀ چندالیـۀ فرهنگـی، تاریخی 
نیازهـای جسـمانی،  کـه   ،)41  ،1392 )شـاهچراغی،  کالبـدی  و 
روانـی، کاربردی و اقتصـادی را تأمین می کـرده )فالمکی، 1386(، 
تاکنـون از جهـات بسـیاری مـورد مطالعه قـرار گرفته کـه می تواند 
بـه ما در شـناخت پدیده هـای چندالیۀ آن کمک کنـد. اما تاکنون 
بـه موضـوع منظـر چندعملکـردی در بـاغ ایرانـی کمتـر پرداختـه 
شـده اسـت. علـت انتخـاب بـاغ ایرانـی آن بود کـه از نظر شـواهد 
منظـر تاریخـی، باغ هـای دورۀ اسـالمی، نمونـۀ تاریخـی و سـنتی 
منظـر چندعملکـردی هسـتند کـه هنـوز در برخی باغ هـای ایرانی 
ایـن ویژگـی قابـل مشـاهده بـوده و ارزش بررسـی عمیق تـر دارد. 
همچنین طبق بررسـی  سـایر محققان، شـواهد تاریخـی )مکتوبات 
و مشـهودات عینـی( حاکـی از وجـود دو نـوع نظـام منظرسـازی 
زینتـی و منظـر کشـاورزی در یـک واحد مکانـی به نام بـاغ ایرانی 
اسـت. بـه عنـوان مثـال قاری پـور (Gharipour, 2011) با بررسـی 
مکتوبـات تاریخی معتقد اسـت باغ هـای ایرانی در دورۀ سـلجوقی، 
غزنـوی و تیمـوری به طـور همزمـان بـرای اردوگاه ، زیـارت، امـور 
اداری و حتـی نظامـی مـورد اسـتفاده بـوده و لـذا وی بـه صراحت 
بـاغ ایرانـی را منظری چندعملکـردی می داند. امـا از آنجا که طبق 

 (Brenken, Rode & Von Haaren, 2005; Brandt مطالعات قبلی
(Vejre, 2004 & منظـر چندعملکردی دارای انواع متفاوتی اسـت، 
بـاغ ایرانـی از ایـن نظـر نیازمند بررسـی اسـت کـه با کـدام نوع از 
انـواع منظـر چندعملکردی مطابقـت دارد. همچنیـن انجام مطالعۀ 
مـوردی و بررسـی شـواهد میدانـی روی یـک بـاغ ایرانی شـاخص 
می توانـد مـا را بـه درک بهتـری از چندعملکردی بـودن بـاغ ایرانی 
برسـاند. تحقیـق حاضـر بـا انتخـاب بـاغ اکبریـه بـه عنـوان منظر 
فرهنگـی میـراث جهانـی و شـاخص ترین بـاغ ایرانی منطقۀ شـرق 

ایـران، در پـی پاسـخ بـه این پرسـش ها شـکل گرفته اسـت:
1. آیـا بـاغ اکبریـه بـه عنـوان نمونـۀ شـاخص بـاغ ایرانـی، دارای 

منظـر چندعملکـردی اسـت؟
2. ویژگی های منظر چندعملکردی در باغ اکبریه چیست؟

3. منظر چندعملکردی باغ تاریخی اکبریه از چه نوعی است؟

روش تحقیق
رویکـرد ایـن پژوهـش از لحـاظ هـدف، از جملۀ تحقیقـات بنیادی 
قـرار  تاریخی-توصیفـی  تحقیقـات  زمـرۀ  در  ماهیـت،  نظـر  از  و 
می گیـرد. روش هـای گـردآوری اطالعـات، کتابخانـه ای، میدانـی و 
مسـتندنگاری تاریخی اسـت. همچنیـن روش موردپژوهی )مطالعۀ 
مـوردی( نیـز مـورد توجـه محققـان بـوده اسـت. داده هـای پایـۀ 
پژوهـش از منابـع کتابخانـه ای و مصاحبه با مدیران و کارشناسـان 
جمـع آوری  بیرجنـد  فرهنگـی  میـراث  و  اکبریـه  تاریخـی  بـاغ 
شـده و مطالعـات میدانـی توسـط نگارنـدگان در زمسـتان 1398 
انجـام گرفتـه اسـت. با اسـتفاده از تحلیـل کیفی در روش شناسـِی 
مطالعـات مسـئله محور بـه منظـور ارزیابـی بـاغ تاریخـی، در ایـن 
تحقیـق ویژگی هـای فیزیکـی موجـود در بـاغ اکبریه بررسـی شـد 
تـا ویژگی هـای منظـر چندعملکـردی آن تعییـن شـود. اسـتفاده 
از عکس هـای تاریخـی، نقشـه ها و نقشه سـازی در سـایت، تحلیـل 
سـاختار و عملکردهـای چندگانـۀ بـاغ در طـول زمـان را امکان پذیر 
بـا  میدانـی  مطالعـات  از  مسـتخرج  یافته هـای  همچنیـن  کـرد. 
یافته هـای نویـن علمی مقایسـه شـد تا نـوع منظـر چندعملکردی 
بـاغ تعییـن شـود. بـرای ایـن منظـور و پـس از انجـام مطالعـات 
میدانـی و کشـف یافته هـای پایـه، از روش تعاملـی بـرای ارزیابـی 
اطالعـات کیفـی اسـتفاده شـد. بدین ترتیـب کـه در بهمـن مـاه 
1398، گروهـی متشـکل از کارشناسـان حـوزۀ باغ هـای تاریخـی 
خراسـان جنوبـی بـا حضـور 10 نفر تشـکیل و جریان بحـث گروه 
در راسـتای موضـوع مـورد نظـر بـه صـورت تعاملـی هدایـت شـد 
مـورد  منطقـۀ  در  تاریخـی  باغ هـای  مدیـران  و  کارشناسـان  تـا 
بـاغ  در  چندعملکـردی  منظـر  ابعـاد  دربـارۀ  مشـخصاً  مطالعـه، 
اکبریـه و انتخـاب نـوع آن بحـث و تبـادل نظـر کننـد تـا نتیجـۀ 
همفکـری گروهـی در نهایـت توسـط محققیـن جهـت پاسـخ بـه 
سـؤاالت تحقیـق سـازماندهی شـود. عالوه بـر همفکـری گروهـی، 
سـه مصاحبـۀ نامنظـم )باز( نیـز با مدیـر باغ های تاریخی خراسـان 
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جنوبـی و مدیـر مجموعـۀ میـراث جهانـی بـاغ اکبریـه و دو تـن از 
کارشناسـان ایـن حوزه جهت بررسـی ابعاد دیگری از مسـألۀ مورد 

تحقیـق انجام شـد.

پیشینۀ پژوهش
تـا بـه امـروز مطالعـات زیـادی بـر روی بـاغ ایرانی صـورت گرفته، 
اسـت.  مانـده  مغفـول  بـاغ  چندعملکـردی  منظـر  شـناخت  امـا 
بـاغ  می دهـد  نشـان   )1395( توبیـاس  و  خلیل نـژاد  مطالعـات 
ایرانـی یـک فضـای چند منظـوره اسـت که عناصـر و نظـام گیاهی 
آن فراتـر از ارائـۀ زیبایـی یـا تأمیـن مـواد غذایـی، دارای ابعـاد و 
کارکردهـای چند جانبـه اسـت. باغ هـا  همیشـه بـه عنـوان امالکی 
ارزشـمند، دارای کارکردهـای دو یـا چندجانبـه بودند، زیرا بیشـتر 
باغ هـا عالوه بـر کارکردهـای تفرجـی، از محـل فـروش محصـوالت 
کشـاورزی، درآمـد داشـتند (Gharipour, 2011, 139). »راگلس« 
معتقـد اسـت باغ هـای نامنظـم و باغ هـای رسـمی، صرفـاً مکانـی 
بـرای لذت بـردن و تفـرج نبـوده و لـذا هـر دو نـوع بـاغ، میوه های 
خوراکـی داشـتند کـه برداشـت می شـده تا بـه عنـوان حق الزحمه 
بـه کارکنـان باغ بخشـیده شـود یا در قالـب هدیه ای بـه مالزمان و 
وابسـتگان اربـاب اعطـا شـود. از دیـدگاه او، وجود درختـان میوه و 
کشـاورزی و باغبانـی منفعت گـرا در تلفیـق بـا منظرسـازی زینتی 
را می تـوان نشـانه ای از اصـل منظـر چندعملکـردی در باغ هـای 
تاریخـی دانسـت؛ زیرا بـاغ دسـت کم دارای دو عملکـرد اصلی بود؛ 
تولیـد میـوه و سـبزیجات و مکانـی بـرای تفـرج. ازایـن رو میـرک 
سـیدغیاث )معمارمنظـر حاکـم تیمـوری( بر هر سـه حـوزۀ علمی 
معمـاری، کشـاورزی و آبیـاری مسـلط بـود و لـذا در مقامـی بـود 
کـه در طراحـی بـاغ، بـه مالحظـات زیبایی شـناختی و بهـره وری 
مـی داد  اهمیـت  انـدازه  یـک  بـه  باغ هـا  کشـاورزی  و  اقتصـادی 
)راگلـس، 1398، 118(. در خصـوص مطالعـات باغ هـای بیرجنـد، 
باغ هـای  در  بـاز  محوطه هـای  انـواع   )1396( بینـا  و  اعتضـادی 
تاریخـی بیرجنـد را بـه پنـج گروه تقسـیم کـرده و معتقد هسـتند 
تنـوع فضاهای باغ نسـبت منطقی با تنوع عملکردها در باغ داشـته 
اسـت. خلیل نـژاد و توبیـاس )1395( نیـز بـا بررسـی ویژگی هـای 
منظـر مثمـر در بـاغ  ایرانی، ابعـاد چندعملکردی بـودن منظر مثمر 
را بررسـی کرده انـد. خلیل نـژاد و بیدختـی )1398( همچنیـن در 
بررسـی علـل محدودیـت دسترسـی فیزیکـی بـه منظـر مثمـر به 
عنـوان بخـش تولیـدی باغ هـا، بـه موضـوع منظـر چندعملکـردی 
بـاغ ایرانـی اشـاره کـرده و دالیـل کنتـرل دسترسـی بـه میوه های 
باغ هـای حکومتـی منطقـۀ بیرجنـد را در گروی کارکـرد اصلی باغ 
)سـکونتی-حکومتی( می داننـد. به نحـوی کـه دسترسـی بـه منظر 
مثمـر در باغ هـای سـکونتی بسـیار راحت تـر و سـریع تر از باغ های 
حکومتـی بوده و لـذا وقوع عملکردهـای متنوع در باغ می توانسـته 
بـر روی جزئیـات و کلیـات طراحی منظر باغ تأثیرگذار بوده باشـد. 
بـا ایـن وجـود هنـوز به طـور مشـخص هیچ یـک از باغ هـای ایرانی 

میـراث جهانـی یونسـکو از دیـدگاه منظـر چندعملکردی بررسـی 
نشـده و نـوع منظـر چندعملکـردی بـاغ ایرانی بـا یافته هـای نوین 
حـوزۀ معمـاری منظـر و بوم شناسـی منظـر تطبیـق نیافته اسـت.

مبانی نظری
مفهوم منظر چندعملکردی •

طبق مفهوم منظر چندعملکردی، منظـر می تواند برای مقاصد متنوع، 
اما متجانس طراحی شـده (Dubbeling, 2011) تـا انواع مختلفی از 
محصـوالت ملمـوس و غیرملموس بـرای تأمین نیازهـای اجتماعی 
 .(Barkmann, Helming, Müller & Wiggering, 2004) فراهم شود
 (Farmer, هرچنـد امروزه برخـی محققین مانند فارمر و همـکاران
معتقـد   Chancellor, Robinson, West & Weddell, 2014)
هسـتند یکـی از مهم تریـن فضاهـا بـرای توزیع محصـوالت غذایی 
محلـی، پارک هاسـت، امـا شـواهدی وجـود دارد کـه مثـاًل باغ های 
اطـراف سـمرقند بـه عنـوان بـازار فـروش مـواد غذایـی و میـوه 
واجـد خدمـات کشـاورزی بـود و سـکوهای خاصـی داشـت که در 
 .(Gharipour, 2011) آن محصـوالت باغـی بـه فـروش می رسـید
از طـرف دیگـر اگـر طبـق رویکـرد منظـر مشـارکتی2، مدیـران و 
بـرای  شـهروندان  از  بخواهنـد  ایـران  در  شـهری  سیاسـتگذاران 
مشـارکت در مدیریـت و نگهـداری فضاهـای سـبز عمومـی دعوت 
کننـد، شـاید بهتریـن مـکان بـرای سـنجش میـزان مشـارکت در 
راسـتای تمرکززدایـی از مدیریـت منظـر، بـاغ ایرانـی باشـد؛ زیـرا 
از فضـای سـبز تحـت مشـارکت  اروپـا آن گونه هایـی  حتـی در 
مردمـی اداره می شـوند کـه دارای ویژگـی چندعملکردی هسـتند 
بـر  مشـتمل  منظـری  یعنـی   ،(Colding & Barthel, 2013)
خدمـات تأمینـی3 )تولیـدی(، فرهنگـی4، تنظیمی5 و زیسـتگاهی6 
(Holt, Mears, Maltby & Warren, 2015). بسـیاری از خدمـات 
بوم شـناختی مذکـور در ادبیـات تحقیـق، در مـورد بـاغ ایرانـی و 
خدمـات چندجانبـۀ آن بـه جامعـۀ شـهروندی و روسـتایی وجـود 
داشـته اسـت. بیشـتر باغ هـای رسـمی، دارای درختـکاری مثمر و 
کشـاورزی بـوده کـه بـا سـرمایه گذاری مالـک و اشـتغال جامعـۀ 
محلـی در بخـش کشـاورزی بـاغ، نمونـۀ سـنتی خدمـات تأمینـی 
اسـت. از دیـدگاه خدمـات فرهنگـی نیـز بسـیاری از باغ هـا، اعـم 
و هـزار جریـب( مقصـد  فیـن  )ماننـد  یـا عمومـی  از خصوصـی 
گردشـگری و تفـرج شـهروندان )خـواص و عـوام( بـوده اسـت. لذا 
بـا بررسـی خدمـات بوم شـناختی بـاغ ایرانـی در زمـان حـال نیـز 
می تـوان نقـاط ضعـف و قـوت شـیوۀ حفاظـت و مدیریـت باغ هـا 
را مـورد بحـث و بررسـی قـرار داد. در نظـر بگیریـد باغـی کـه در 
گذشـته مالـک خصوصـی آن بـا مراقبـت مـداوم در پـی حفـظ 
ظرفیـت تولیـدی و رونـق کشـاورزی در بـاغ بـود، امـروزه و در پی 
تغییـر ماهـوی بـاغ، از منظر چندعملکـردی به باغی صرفـاً تزیینی 
و گردشـگاهی تبدیـل شـده و ظرفیـت تولیـدی  آن از دسـت رفته 
اسـت. همچنیـن حـذف و نابـودی گیاهـان تاریخی در بـاغ ایرانی، 
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ویژگی های منظر چندعملکردی در باغ ایرانی

بـه عنـوان واریته هـای ارزشـمند گیاهـی و ذخایـر ژنتیکی کشـور، 
می توانـد نشـان دهندۀ افـت خدمـات زیسـتگاهی بـاغ باشـد. لـذا 
توجـه به ویژگی های منظـر چندعملکردی و خدمات بوم شـناختی 
فضاهـای سـبز سـنتی و باغ هـای تاریخـی، عالوه بر آسیب شناسـِی 
بومـی طراحـی  الگـوی  می توانـد  بهره بـردای،  و  شـیوۀ حفاظـت 

فضـای سـبز چندعملکـردی را نیـز معرفـی کند.
انواع منظر چندعملکردی •

دو گـروه از محققیـن اروپایی روی اقسـام منظر چندعملکری تحقیق 
کرده انـد کـه حاصل کار هر دو گروه معرفی سـه نوع تیپولوژی فضایی 
 .(Brandt & Vejre, 2004; Brenken et al., 2005) چندعملکردی است
در گونـۀ اول کـه الگـوی موزاییک7 نام دارد، فضـای چندعملکردی 
حاصـل ترکیـب فضایـی کاربری هـای تک عملکـردی گوناگـون در 
کنـار یکدیگر اسـت که از نظـر فیزیکی از یکدیگر تفکیک شـده اند 
)تصاویـر 1 و 2(. گونـۀ دوم، منظـر چندعملکـردی موسـوم بـه 
چندعملکـردی وزن دار8، حاصـل ترکیـب یک یـا دو کاربری اصلی 
و چنـد کاربـری فرعـی در یک واحد مکانی اسـت. برخـالف الگوی 
موزاییـک کـه هـر واحـد مکانـی فقط بـه یـک کاربـری اختصاص 
می یابـد، در الگـوی وزن دار، هـر واحـد مکانـی بـه چنـد عملکـرد 

اصلـی و فرعـی اختصـاص یافته، امـا فعالیت  عملکردهـا و خدمات 
آنهـا از نظـر زمانـی تفکیـک  شـده اسـت. لذا منظـر در طـول روز، 
مـاه و یـا سـال می توانـد عملکردها و خدمـات مختلفی بـروز دهد. 
در گونـۀ سـوم منظـر چندعملکـردی، موسـوم بـه چندعملکـردی 
بنیـادی9، همـۀ کاربری هـا هـم از نظر مکانـی و هم از نظـر زمانی، 
به طـور یک جـا در یـک واحـد مکانی بـروز و ظهور می یابنـد. نمونۀ 
مجسـم منظـر چندعملکردی در اروپـا، پارک منظرهای کشـاورزی 
اسـت کـه به طـور همزمـان خدمـات تولیـدی منظـر، در تلفیـق با 
خدمـات تفرجـی و حفـظ زیسـتگاه حیـات وحـش شـکل گرفتـه 
اسـت (Timpe, Cieszewska, Supuka & Toth, 2016). هرچنـد 
در نـگاه اول شـاید نـوع منظر چندعملکـردی در بـاغ ایرانی از نوع 
موزاییکـی شـناخته شـود، زیرا فضـای باغ حاصل ترکیب هندسـی 
و منظـم فضاهـای بـاز و بسـته در کنـار یکدیگـر اسـت و گویـا 
کاربری هـای تک عملکـردی گوناگـون در فضای بـاغ از هم تفکیک 
شـده اند؛ امـا بـدون بررسـی میدانـی و مطالعـۀ شـواهد تاریخـی و 
باستان شناسـی منظـر نمی تـوان بـه راحتی در این زمینـه نظر داد. 
ازایـن رو نگارنـدگان بـا انتخـاب باغ اکبریـه به عنوان شـاخص ترین 
بـاغ واقـع در شـرق ایـران )بـه دلیـل ثبـت آن در میـراث جهانـی 

  Timp et al., 2016, 128 به نقل از  Brenken et al., 2005 :تصویر 1. انواع منظر چندعملکردی در مقیاس محلی. مأخذ

  Timp et al., 2016, 128 به نقل از Brandt & Vejre, 2004 :تصویر 2. انواع منظر چندعملکردی در سطوح فضایی و زمانی. مأخذ
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یونسـکو( سـعی کردنـد تـا اوالً وجـود ویژگـی چندعملکردی بودن 
منظـر را در ایـن بـاغ اثبات کـرده و ثانیاً نوع منظـر چندعملکردی 

آن را شناسـایی کنند.
منظر چندعملکردی در باغ های تاریخی بیرجند •

بیرجنـد شـهری در شـرق ایـران کـه با وجـود خشـکی و فاصله از 
پایتخت، زمینۀ شـکل گیری و تکامل باغ هـای ایرانی در دورۀ قاجار 
و پهلـوی را فراهـم کرده اسـت. با توجه به موقعیت اسـتراتژیک در 
مرز شـرقی ایران، بیرجند نقـش مهمی در هر دو جنگ جهانی ایفا 
کرده (Dickson, 1924, 37; Wright, 1977, 173) و لذا انگلیسی ها 
کنسـولگری خـود را در سـال 1909 (Wright, 1977, 87) و بـه 
دنبال آن روسـیه (Mojtahed-Zadeh, 2004) در این شـهر افتتاح 
کردنـد. بـه ناچـار حاکمـان منطقـۀ قهسـتان )خراسـان جنوبـی و 
سیسـتان امـروز( بـا دفاتـر دولت های روسـیه و انگلیـس در تعامل 
بـوده و بـا اطاعـت از دولـت مرکـزی ایـران درصـدد محافظـت از 
بودنـد.  ایـران  شـرقی  مرزهـای  یکپارچگـی  و  ارضـی  تمامیـت 
سیاسـتمدار و حکمـران برجسـتۀ این منطقه، محمـد ابراهیم خان 
علـم، ملقـب بـه شـوکت الملک بـود. بـه دلیـل حضـور نمایندگان 
کنسـولی روسـیه و انگلیـس و همچنیـن روحیـۀ فکـری حاکمـان 
محلی، برنامه های سـرگرمی مانند کارناوال شـادی، گاردن پارتی10، 
مسـابقات ورزشـی )ماننـد تنیـس، چـوگان، ژیمناسـتیک، فوتبال، 
مسـابقات اسـب سـواری( و همچنیـن بازی هـای تفریحـی ماننـد 
شـطرنج و اجـرای نمایش هـای حماسـی و برنامه هـای موسـیقی از 
ابتـدای قـرن بیسـتم در بیرجنـد و باغ هـای آن در حـال برگـزاری 

بود )ناصـح، 1395(. 
عالوه بـر شـوکت الملک، سـایر خوانیـن محلـی و منطقه ای، سـعی 
در توسـعۀ باغ هـای ایرانـی داشـتند تـا عالوه بـر سـکونت )فصلـی 
یـا دائمـی( و کشـاورزی در ایـن فضاهـای سـبز سـنتی، بتوانند از 
میهمانـان خارجـی و گماشـتگان دولتـی پذیرایـی کننـد. از جملۀ 
آنهـا پذیرایـی علی اکبرخان حسـام الدوله از سـرهنگ انگلیسـی در 
زمـان سـلطنت امیـر علم خـان در بـاغ حاجی آبـاد اسـت )همان(. 
»امیـر اسـماعیل خـان« حاکم قاینـات، باغ شـوکت آباد را تأسـیس 
کـرد. باغ امیرآباد با ارگ هشـت ضلعی خـود، محل اقامت امیر علم 
خـان و سـمبل قدرت منطقـه ای وی بود. عالوه براین، امیر اسـداهلل 
خـان )حسـام الدوله اول( بـاغ امیـر را در طبـس، و امیـر معصـوم 
خـان )حشـمت الملک سـوم( بـاغ معصومیه در غـرب بیرجند و باغ 
 .(Mojtahed-Zadeh, 1993) امیرآبـاد در زیرکوه را تأسـیس کـرد
ازایـن رو ژنـرال گلداسـمید (Goldsmid, 1876) نظامـی انگلیسـی 
مرزهـای سیسـتان، بیرجنـد را در اواخر قرن 19 به عنوان شـهری 
کـه در محاصـرۀ باغ هـا و زراعـت قـرار داشـت توصیـف می کنـد. 
لـذا باغ هـای ایرانـی بیرجنـد در دورۀ قاجـار و پهلـوی، عالوه بـر 
امکانـات سـکونتی و فرصت هـای تفرجـی )رسـمی و خانوادگـی(، 
امـکان بهره بـرداری باغبانـی از طریـق پـرورش انواع تـوت، زردآلو، 
هلـو، آلـو، گـردو و گالبـی را فراهـم می کـرد، زیرا عالوه بـر باغ های 

نیـز واجـد منظـر  باغ هـای تشریفاتی-مسـکونی  تولیـدی، حتـی 
خوراکـی بودنـد. اگرچـه مـواد غذایـی فسـادناپذیر ماننـد ادویـه و 
چـای می توانسـت از هنـد وارد و از طریـق بنـادر جنوبـی ایـران و 
زاهـدان بـه بیرجنـد منتقل شـود )ناصـح، 1395(، امـا محصوالت 
غذایـی تـازه ماننـد میـوه و سـبزیجات در آن زمـان قابـل انتقـال 
نبـود. بنابرایـن بـه منظـور مصـارف محلـی و پذیرایـی از مهمانان، 
درختـان و گیاهـان مثمـر متنوعـی در باغ هـای بیرجنـد کاشـته 
می شـد. ازایـن رو باغ هـای قلمـروی قهسـتان باید به عنـوان فضای 
سـبز چندمنظـوره بـرای انجام امـور دیوانـی، تفرجی و کشـاورزی 

شـوند. معرفی 
باغ اکبریه •

اسـت  اکبریـه  بـاغ  ایـران،  شـرق  در  تاریخـی  بـاغ  مهمتریـن 
)تصویر 3( که در سـال 2011 در فهرسـت میراث جهانی یونسـکو 
بـه عنـوان بـاغ ایرانی به ثبت رسـید. بخشـی از ابنیۀ بـاغ متعلق به 
دورۀ زندیـه، امـا بخـش اصلـی ایـن باغ قاجاری اسـت که بـه عنوان 
باغـی سکونتی-کشـاورزی، توسـط حشـمت الملک اول کـه توسـط 
ناصرالدیـن شـاه بـه عنـوان حکمـران رسـمی سیسـتان منصـوب 
شـده بـود، تأسـیس شـد (Mojtahed-Zadeh, 1993). امـا در زمان 
شـوکت الملک )فرمانـدار رسـمی قهسـتان و سیسـتان( در اواخـر 
قاجـار، بـاغ اکبریـه عالوه بر کارکرد سـکونتی و کشـاورزی، به عنوان 

سامان فرزین و همکاران

تصویر 3. عکس هوایی باغ اکبریه در دورۀ پهلوی اول، همجوار با منظر کشاورزی 
در ضلع شمالی و روستای اکبریه در ضلع جنوبی باغ. مأخذ: آرشیو پایگاه میراث 

جهانی باغ اکبریه.
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محـل کار و دفتـر رسـمی حکمـران منطقـه تعییـن شـد. »هیـل«، 
رئیـس بانک شـاهی انگلیـس در بیرجند، با مشـاهدۀ نظـام اداری و 
قضایـی دفتر شـوکت الملک در سـال 1913 می گویـد: »امیر عموماً 
در انتهـای یـک بـاغ بـزرگ در دفتر خود می نشـیند و بـا روحانیون 
و بازرگانـان، زمیـن داران و مقامـات و رؤسـای دهکده هـا و رهبـران 
قبایـل مذاکـره می کنـد« (Hale, 1920, 21). بـاغ اکبریـه بـه عنوان 
مرکـز فرماندهـی و مدیریـت قهسـتان، محـل برگـزاری جشـن ها با 
حضـور میهمانان داخلـی و خارجی در اواخـر دورۀ قاجار بود )ناصح، 
1395(. در حقیقـت، عالوه بـر اینکـه ایـن بـاغ محـل اقامـت امیـر 
بـود، در زمـان قاجـار تـا دورۀ پهلـوی دوم محـل اسـتقبال، مالقات 
و مذاکـره بـا کنسـولگری های خارجـی نیـز بـود. بنابرایـن، در طول 
زمـان بـرای اهـداف چندمنظـوره مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت. 
طراحـی و سـاختار فضاهـای بـاغ مـورد مطالعـه نشـان می دهد که 
احـداث بـاغ متناسـب با اقلیـم منطقه اسـت. بدین گونه کـه انتخاب 
گونه هـای گیاهی، انعطاف طراحی کاشـت با شـرایط زمین )شـیب، 
بافـت خاک و ...(، انتخاب جهت جغرافیایی متناسـب با تولید سـایۀ 
بیشـتر بـرای غلبـه  بر آفتاب سـوزان، مصرف بهینـۀ آب و جلوگیری 
از هدررفتـن آن، همچنیـن کاشـت درختان مثمر در کنـار درختان 
غیرمثمـر، کرت بندی هـا، محوراصلـی و مرکزی بـاغ و وحدت بصری 
فضـای اطـراف عمـارت و ابنیـه، از مواردی اسـت که در احـداث باغ 

توجـه خاصی به آن شـده اسـت.

یافته های تحقیق
منظر چندعملکردی باغ اکبریه  •

بررسـی و مطالعـۀ بـاغ اکبریـۀ بیرجنـد نشـان می دهـد می تـوان 
منظـر بـاغ را بـه زون هـای )قسـمت های( مختلفـی از قبیـل زون 
سـکونتی، حکومتـی، تفرجی، منظـر مثمر، و خدماتی تقسـیم کرد 
کـه در مجمـوع دارای عملکردهـای چندگانـۀ تولیـدی، فرهنگـی، 
تنظیمـی و زیسـتگاهی اسـت )تصویـر 4(. مهمترین و وسـیع ترین 
بخـش بـاغ، زون منظـر مثمـر اسـت. ازاین رو بـرای بیـان دقیق تر، 
عملکردهـای چندگانۀ بـاغ در قالب عملکردهـای چهارگانه )ن.ک. 

تصویـر 4( ارائه می شـود.
عملکرد تولیدی •

و  غذایـی  مـواد  تولیـد  منظـر،  تولیـدی  خدمـات  نمونـۀ 
سـرمایه گذاری و اشـتغال در بخـش کشـاورزی و باغـداری اسـت 
 .(La Rosa, Barbarossa, Privitera & Martinico, 2014)
بخـش اعظـم ایـن بـاغ کـه مسـاحتی در حـدود 3/5هکتـار دارد، 
بـه باغبانـی مثمـر و کاشـت درختـان مثمر پسـته، گوجه سـبز، و 
زردآلـو اختصـاص یافتـه، لـذا بیشـتر سـطح بـاغ شـامل کرت های 
باغـداری اسـت کـه از دو طـرف مسـیر اصلـی تـا دیـوار بـاغ ادامه 
داشـته و در هرکدام گونه ای خاص کاشـته شـده اسـت. کرت های 
پسـته، گالبـی، زردآلـو و گوجـه سـبز منظـر مولـد بـاغ اکبریـه را 
شـکل می دهنـد. عالوه بـر صحـن اصلـی بـاغ، در قسـمت پشـتی 

تصویر 4. ابعاد منظر چندعملکردی باغ اکبریه. مأخذ: نگارندگان.
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عمـارت بـاغ کـه حیاطـی تفرجـی و خصوصـی مکان گزینی شـده، 
درختـان تـوت و شـاه توت نیـز دیـده می شـود. فضـای بـاغ طوری 
تنظیـم شـده کـه پـس از دیـوار و حصـار دور بـاغ، درختـان انـار، 
انجیـر و تـوت جانمایـی شـده اند کـه به مثابۀ حصـاری مانـع ورود 
افـراد بیگانـه بـه فضـای کرت هـا و بـاغ بـوده و بـه نوعـی مبیـن 
اهمیـت محصـوالت تولیـدی بـاغ اسـت. حتـی صیفی جـات که از 
تـوان مقاومتـی کمتـری در برابـر تنش هـای محیطـی برخـوردار 
هسـتند نیـز، در میانـۀ کرت هـا کـه ریزاقلیم مسـاعدتری داشـته، 
کاشـته شـده بودنـد. عالوه بـر کرت هـای تولیـدی بـاغ، در انتهـای 
بـاغ دو کـرت فصلـی و مابیـن ایـن دو کـرت، گلخانـۀ بـاغ قـرار 
داشـته کـه نشـان می دهـد عالوه بـر محصـوالت خوراکـی، گل هـا 
و گیاهـان زینتـی )بـا هـدف کاشـت در بـاغ یا اهـدا به دوسـتان و 
سـفرا( نیـز از محصـوالت بـاغ اکبریـه بـوده اسـت. از درخـت توت 
نیـز بـه میـزان زیـاد در حاشـیۀ مسـیر داخلـی کنـار دیـوار بـاغ 
اسـتفاده شـده اسـت. این درخـت به خوبی برای مسـیر پیـاده روی 
سـایه ایجـاد، و بـه عنـوان صفحـۀ بـاالی سـر عمـل کـرده اسـت. 
هم زمـان میـوۀ تولیـدی آن نیـز بـرای افـراد و مهمان هایـی کـه 
در فصـل تابسـتان بـرای گشـت وگذار بـه بـاغ می آمده انـد جنبـۀ 
پذیرایـی داشـته  و میـوۀ خشـک آن در فصـل زمسـتان بـه مصرف 
می رسـیده اسـت. از درخـت انـار نیـز بـرای تأمیـن میـوۀ پاییزه و 
تولید رب انار اسـتفاده شـده اسـت. از گل محمدی هم در حاشـیۀ 
مسـیرهای فرعـی بـاغ و هم در حاشـیۀ مسـیر سرتاسـری دور باغ 
اسـتفاده شـده کـه عالوه بـر خواص بصـری، در تولیـد گالب محلی 

نیـز کاربرد داشـته اسـت.
عملکرد فرهنگی •

گردشـگری،  مقصـد  هـم  بـاغ  فرهنگـی،  خدمـات  دیـدگاه  از 
علـوم  می تواننـد  افـراد  کـه  اسـت  طبیعـی  آزمایشـگاه  هـم  و 
سـنتی کشـاورزی را بیاموزنـد. ارتقـای سـالمت و رفـاه از طریـق 
سـالمت  در  آن  شـفابخش  تأثیـر  و  باغبانـی  فعالیت هـای 
اسـت  بـاغ  فرهنگـی  عملکـرد  از  بخشـی  نیـز  جـان  و  جسـم 
(Iojă, Grădinaru, Onose, Vânău & Tudor, 2014). بـاغ اکبریه 
ابتـدا بـا عملکـرد سـکونتِی فصلـی طراحـی شـد، امـا تغییـرات 
بـاغ در دورۀ قاجـار از جملـه تقسـیم بندی خیابان هـای داخلـی 
و حاشـیۀ بـاغ و منظـر تزئینـی آن، حاکـی از تغییر کاربـری باغ از 
سـکونتی به حکومتی-پذیرایی اسـت. شـاخص تریِن ایـن تغییرات، 
کاشـت درختـان کاج در حاشـیۀ محـور اصلـی باغ اسـت تـا جلوۀ 
زینتـی محور اصلی چشـمگیرتر باشـد. اوج شـکوفایی فرهنگی باغ 
در اواخـر قاجـار تـا اواخـر پهلـوی اول اسـت کـه بـه عنـوان باغی 
دیوانـی پذیـرای اقشـار مختلف نخبـگان و عوام بود. شـوکت الملک 
عالوه بـر انگلیسـی ها، مهمانی هـای تشـریفاتی بـا امرا، حـکام، وزرا 
و پزشـکان در ایـن بـاغ داشـت. از جملـه می تـوان بـه مهمانی ها و 
مالقـات وی بـا اف. هیـل، رییـس بانـک شـاهی انگلیـس در اوایل 
دهـۀ دوم قـرن بیسـتم اشـاره کـرد. امیـر شـوکت الملک هـم بـا 

مأموریـن روس و هـم با انگلیسـی ها معاشـرت و دوسـتی داشـت و 
در روزگار رونـق قاینـات هـر اروپایـی کـه از بیرجنـد می گذشـت، 
بـه دلیـل محدودیت امکانات شـهری، بـه ناچار در مـدت توقف در 
خانـۀ امیـر سـکنی می گزید. لـذا باغ اکبریـه به عنـوان دارالحکومۀ 
قاینـات، محـل برگـزاری مراسـم جشـن و ضیافـت نهـار و شـام با 
حضـور مهمانـان داخلی و خارجـی در اواخر عهد قاجار بوده اسـت 
)ناصـح، 1395، 158(. بنابرایـن امکانـات فضایـی بـاغ و مناطـق 
پیرامونـی آن، متفـاوت از سـایر باغ هـای روسـتایی یـا غیررسـمی 
بـوده اسـت. بـه عنـوان مثـال، در زمیـن جنـب بـاغ اکبریـه زمین 
تنیسـی بـود کـه شـوکت الملک در آن بـا مهمان هـا تنیـس بـازی 
می کـرد )همـان،290(. به عـالوه بـاغ، بسـتری بـرای ثبـت وقایع و 
تصاویـر افـراد برجسـتۀ دوره های مختلـف تاریخی نیز بوده اسـت. 
در بـاغ اکبریـه سـطح اصلـی بـاغ نیـز بـا دو هـدف )تفرج-تزییـن 
و تولید-کشـاورزی( بـه دو فضـای تفرجـی و تولیـدی اختصـاص 
یافتـه اسـت. شـاخص ترین فضای سـبز زینتـی باغ، همان پوشـش 
گیاهـی شـکل دهنده بـه مسـیر اصلـی بـاغ اسـت کـه از گونه های 
کاج در ارتفـاع بـاال و شمشـاد و انـار در ارتفـاع پایین تـر اسـتفاده 
شـده اسـت. عالوه بـر ایـن، محوطـۀ بـزرگ جلـوی عمـارت اصلی 
بـاغ بـه عنوان یکـی از مهم ترین فضاهـای تفرجی بـاغ از گونه های 
زینتـی تشـکیل شـده اسـت. عالوه بـر عملکـرد فرهنگـی بـاغ در 
مقیـاس کالن )تفرجگاه دیوانی شـهر بیرجنـد( دارای عملکردهای 
فرهنگـی ریزمقیـاس نیـز بـوده اسـت. آمـوزش باغبانـی باغبانـان 
قدیمـی اکبریـه بـه فرزنـدان و نسـل بعـدی باغبانـان، بخشـی از 

عملکـرد فرهنگـی باغ اسـت )تصویـر 5(. 
یکـی دیگـر از عملکردهـای فرهنگـی بـاغ اکبریـه، موضـوع منظر 
آیینـی و سـمبلیک اسـت. برگـزاری مراسـم  مذهبی و ملی شـادی 
و عـزا در طـول سـال، عالوه بـر تأمین بسـتر فضایی بـرای برگزاری 
مراسـم و گردهم آیـی خـواص و عوام، نقـش باغ را به عنـوان منظر 
آیینـی و سـمبلیک ارتقـا می بخشـید. ازایـن رو همان طـور کـه در 
تصویـر 5 مشـخص اسـت، فضـای بـاز جلـوی عمـارت اصلـی باغ، 
محلـی بـرای برپایـی چادرهـای مراسـم و ارائـۀ تصویـری متفاوت 
از بـاغ بـه عنـوان منظـر آیینـی بـوده اسـت. حضـور دسـته جات 
عـزاداری مـاه محـرم، تعزیه خوانـی روی سـکوی واقـع در میـان 
حـوض در حیـاط پشـتی عمارت، و برگزاری جشـن نیمۀ شـعبان، 
نمونه هایـی از عملکـرد فرهنگـی بـاغ اکبریه در نقـش منظر آیینی 
اسـت. در چهـل سـال اخیـر نیـز، عالوه بـر سـابقۀ تاریخـی بـاغ و 
کاربـری آن بـه عنـوان مهم ترین موزۀ شـهر بیرجند، ثبـت این باغ 
در فهرسـت میـراث جهانی یونسـکو باعث شـد در مقیـاس جهانی 
بـه عنـوان منظـر فرهنگی یونسـکو معرفی شـود که خود نشـان از 
روابـط پیچیـدۀ انسـان و طبیعـت در منطقۀ خشـک ایـران و ابعاد 

فرهنگـی منظر انسان سـاخت اسـت. 
عملکرد تنظیمی •

خدمـات تنظیمـی منظر شـامل ارتقای بهره وری منابـع طبیعی )از 
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طریـق حفـظ حاصلخیـزی خاک و گرده افشـانی(، کاهـش تأثیرات 
تغییـر اقلیـم )از طریـق تأثیـر مناطـق کشـاورزی بـر خنک شـدن 
محیـط و ذخیـره و ترسـیب کربـن در خاک(، مدیریـت آب )تغذیۀ 
خاک هـای  طریـق  از  آن  تصفیـۀ  و  زیرزمینـی  آب هـای  مجـدد 
منظـر کشـاورزی( و حفاظـت از زمیـن و خـاک )از طریـق کاهش 
فرسـایش خـاک و جلوگیـری از چندتکه شـدن زمیـن( می شـود  
(Schägner, Brander, Maes & Hartje, 2013). تلفیـق نظام منـد 
درختـان زینتـی در کنـار درختـان مثمـر، بـه بـاغ اکبریـه )واحـۀ 
سـبز شـهری( خاصیـت فیلترینـگ )ایجـاد رطوبـت، سـایه( داده 
تـا بتوانـد در کنـار سـایر عملکردهـا، فضـای زیسـتی معتدلـی در 
منطقـۀ خشـک بیرجنـد فراهـم کنـد. به عـالوه از همـان ابتـدای 
بـاغ، جهـت  آبیـاری خـود  از آب آن عالوه بـر  بـاغ،  شـکل گیری 
سرسـبزکردن زمین هـای پیرامونـی بـاغ در قالب مزارع کشـاورزی 
اسـتفاده می شـده اسـت. بـه نوعـی زندگـی گیاهـی و جانـوری در 
بیـرون دیوارهـای بـاغ نیز، بـه باغ اکبریـه و حیات آن بسـتگی تام 
داشـته اسـت. همچنین حیات روسـتای اکبریه به عنوان روسـتای 
همجـوار بـا بـاغ، بـه حیـات زیسـتی باغ وابسـته بـوده اسـت، زیرا 
عالوه بـر سرسـبزکردن و تلطیـف هـوای روسـتای اکبریـه و تأمین 
بخشـی از مـواد خوراکی جامعۀ روسـتایی، تنها زون سـبز و دائمی 
بود که می توانسـت نشـانۀ حیات و باروری روسـتای همجوار باشد. 

در دوره هـای اخیـر و پـس از انقـالب اسـالمی نیـز با وجـود تغییر 
کاربـری بسـتر پیرامونی بـاغ و نابودی منظر کشـاورزی، باغ اکبریه 
همچنـان شـکل سـنتی خـود را حفـظ کـرده و عملکـرد تنظیمی 
آن در جـذب آب بـاران بـه خـاک و خلـق ریزاقلیـم زیسـتگاهی 
در بسـتر شـهری ادامـه یافتـه اسـت. بومی گزینـی و تنوع بخشـی 
بـه گونه هـای گیاهی بـاغ، براسـاس مطابقـت و دوام آوری در اقلیم 
خشـک و کـم آب منطقـۀ بیرجند موجب شـده که پس از گذشـت 
دهه هـای طوالنـی از احـداث ایـن بـاغ و علی رغـم وجـود سـالیان 
پی درپـی خشکسـالی، هنـوز طـراوت و سرسـبزی این بـاغ  موجب 

حیـرت هـر بیننده ای شـود.
عملکرد زیستگاهی •

خدمـات زیسـتگاهی منظـر، مشـتمل بـر فوایـد حفاظتـی )ماننـد 
حفـظ آگروبایودایورسـیتی11 و تنـوع زیسـتی گونه هـا و واریته های 
از زیسـتگاه ها( و حمل ونقـل کم کربـن و  کشـاورزی، و حفاظـت 
کـم انـرژی اسـت کـه بـه دلیـل نزدیکـی محـل تولیـد و مصـرف 
در باغ هـای شـهری، چرخه هـای غذایـی کوتـاه بـوده و مصـرف 
 .(Rubino & Hess, 2003) می یابـد  کاهـش  حمل ونقـل  انـرژی 
براین اسـاس، یکـی دیگـر از عملکردهای بـاغ، زیسـتگاهی )محیط 
زیسـتی( و بـه عبارتـی فوایـد حفاظتـی بـاغ در حفـظ واریته های 
کشـاورزی بومـی، و حفاظـت از میـراث کشـاورزی شـهری اسـت. 

تصویر 5. عملکردهای فرهنگی باغ اکبریه؛ الف و ب: عملکرد چندگانۀ باغ در برپایی جشن های رسمی، ج: تولید گل ها و گیاهان زینتی در گلخانۀ باغ، د: بازی تنیس 
شوکت الملک با مهمانان خارجی، ه: پذیرایی از کارمندان و مسئوالن کنسولگری انگلیس در بیرجند. مأخذ: آرشیو پایگاه میراث جهانی باغ اکبریه.
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حمل ونقـل کم کربـن بـه دلیـل مجـاورت بـاغ )محـل تولیـد( بـا 
روسـتای اکبریـه و نزدیکـی آن بـه شـهر بیرجنـد )محـل مصرف( 
چرخـۀ غذایی را کوتـاه کرده و مصرف انـرژی حمل ونقل را کاهش 
مـی داد. کاشـت گیاهـان دارویـی و تزئینی همچـون گل محمدی، 
ُخل خـروس و حتـی صیفی جـات، عالوه بـر تولید محصـول و ایفای 
نقـش تولیـدی، دارای عملکردهـای تنظیمـی و حفـظ گونه هـای 
ژنتیکـی بومـی بـوده اسـت. درختـان میوه دار بـاغ همچون پسـته 
و زردآلـو بخشـی از ذخایـر ژنتیکـی منطقـه محسـوب می شـود 
)صفایـی، 1398(. در طـول دهه هـای طوالنـی از زمـان احـداث تا 
کنـون، سـازمان فضایـی و روابـط فضـای بـاز و بسـته در ایـن بـاغ 
تغییـر نکـرده اسـت. هرچند حجـم فضای سـبز در برخـی دوره ها 
دچـار نقصـان شـده، امـا کاربـری زمین هـای زراعـی بـاغ حفظ، و 
لـذا همیشـه امـکان احیـای منظر کشـاورزی بـاغ در قالـب میراث 
منظـر میـراث کشـاورزی شـهری، می توانـد بـه احیـای روابـط باغ 
و شـهر از دیـدگاه بوم شناسـی غذایـی بینجامـد. بنابرایـن نه تنهـا 
در گذشـته، بلکـه در آینـده نیـز ایـن عملکـرد قابلیـت بازتولیـد 
خواهـد داشـت. عالوه بـر اهمیـت باغ بـه عنـوان فضایـی تاریخی-

گردشـگری، تأکیـد بـر نقـش محیـط  زیسـتی آن در کوتاه کـردن 
زنجیـرۀ غذایـی، حفـظ بقایـای واریته هـای گیاهی بومـی و ذخایر 
ژنتیکـی، تولیـد غـذای کم کربـن و زیسـتگاه کشـاورزی کم کربن، 

می توانـد عملکـرد زیسـتگاهی بـاغ را برجسـته تر سـازد.
عملکرد زیستی )سکونتی( •

بـاغ اکبریـه همیشـه کارکـرد سـکونتی داشـته اسـت )تصویـر 6(. 
عالوه بـر سـکونت مالـک اصلـی آن طـی دوره هـای مختلـف، بـه 
عنـوان اقامتـگاه و مضیف خانـه، پذیـرای مهمانـان خـاص خوانیـن 
محلـی نیـز بـوده اسـت. همچنیـن تعـدادی از خدمـه، نگهبانان و 
باغبانان در زون خدماتی باغ سـکونت داشـتند. امـا در دورۀ پهلوی 
دوم صرفـاً دارای عملکـرد پذیرایـی می شـود. غلبـۀ نـگاه امنیتـی 
بـه دلیـل حضـور محمدرضـا پهلـوی در بـاغ َعلَـم )صاحـب بـاغ و 
وزیـر دربـار پهلـوی دوم(، موجـب محدودیـت رفت وآمدهـا بـه باغ 
و کاهـش بعـد تفرجـی آن شـد. به طوری کـه فقـط عـده ای خـاص 
شـامل نیروهـای خدمـه و باغبان هـا بـه بـاغ رفت وآمـد داشـتند 
)جنتی فـر، 1398(. در واقـع هـدف از تأسـیس باغ اکبریـه از باغی 
سکونتی-کشـاورزی بـه منظـری چندعملکـردی، باعـث می شـود 
عالوه بـر حفـظ فضاهـای سـکونتی، برنامه ریـزی فضایـی و رابطـۀ 
فضـای بـاز و بسـته در ایجاد یک واحۀ پایدار برای سـکونت انسـان 
پایـدار بمانـد. هرچند پس از آن کـه طبق وصیت نامۀ اسـداهلل علم، 
بـاغ مذکـور وقـف آسـتان قدس رضـوی شـد و عملکرد مـوزه پیدا 
کـرد، بسـیاری از فضاهـای سـکونتی در قالب کاربری هـای دیگری 
ماننـد اداری و مـوزه مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. امـا درعین حال 
همیشـه عملکـرد خـود را به عنوان فضای مسـکونی انسـانی حفظ 
کـرده اسـت؛ چـه در قالـب سـکونتگاه خانوادگی و اعیانـی، چه در 
قالـب مضیف خانۀ تشـریفاتی و رسـمی و چه در قالـب فضای کار و 

مدیریـت. فقـدان فضاهای سـبز طبیعی در منطقـۀ بیرجند موجب 
می شـد کـه بـاغ بـه عنـوان واحۀ  سـبز شـهری همیشـه زیسـتگاه 
جانـوران متعـدد باشـد. به عـالوه اسـب ها و احشـام مالـک بـاغ نیز 

در ایـن باغ می زیسـتند.

شناسایی نوع منظر چندعملکردی باغ اکبریه
بـاغ اکبریـه در اوج شـکوفایی خود )اواخر قاجار و پهلـوی اول( باغی 
حکومتی-دیوانـی بـوده و امور حکمرانی منطقۀ قهسـتان در این باغ 
انجـام می شـده اسـت. به عـالوه چندیـن خانـواده به لحاظ اشـتغال 
در بخـش خدمـات و کشـاورزی و باغـداری بـه ایـن بـاغ وابسـته 
بوده انـد. منظـر بـاغ نشـانگر چندعملکردی بـودن بـاغ، و تولیـدات 
زیـاد آن حاکـی از قـدرت و ثـروت صاحب بـاغ بوده اسـت. جنتی فر 
)1398( مدیـر پایـگاه میـراث جهانی باغ اکبریه، عملکـرد اصلی باغ 
اکبریـه را تولیـدی دانسـته و معتقد اسـت اگـر عواید اقتصـادی باغ 
نبـود ایـن بـاغ در طـول تاریـخ باقـی نمی مانـد. وی پـس از باغبانی 
منفعت گـرا، عملکـرد دیوانـی باغ را مطـرح می  داند. البته با گذشـت 
زمـان، برخـی عملکردهـا بر برخـی دیگر ترجیـح یافته انـد. مثاًل در 
دورۀ پهلـوی دوم، کارکـرد امنیتی بـاغ برای پذیرایـی از پهلوی دوم 
موجـب می شـود جنبۀ تفرجـی عمومـی آن کاهش یابـد. همچنین 
بُعـد سـکونتگاهی بـاغ نیـز از اواخـر قاجار تـا زمان انقالب اسـالمی 
مطـرح بـوده اسـت. لـذا در مقیـاس زمانـی و مکانـی واجـد چهـار 
عملکـرد سـکونتی، تولیـدی، حکومتـی و پذیرایـی اسـت. عالوه بـر 
ایـن، بـاغ جنبۀ عام المنفعـه هم داشـته و حمام اندرونی باغ توسـط 
اهالی روسـتای اکبریه قابل اسـتفاده بوده است )سـلیمانی، 1398(. 
بخـش دیوانـی در بعضـی از ایـام سـال دارای کارکردهای شـناوری 
گاردن  کنسـولگری ها،  بـرای  مهمانـی  برگـزاری جشـن ها،  ماننـد 
پارتـی، برپایـی جشـن تولـد بـرای خانـدان پهلـوی و حتـی برپایی 
مراسـم عـزاداری در بـاغ بـوده اسـت )نداف مقـدم، 1398(. اما آنچه 
در ایـن میـان از اهمیـت شـایانی برخـوردار اسـت، شناسـایی نـوع 
منظـر چندعملکـردی در بـاغ اکبریه اسـت. همان طور کـه تصویر 7 

تصویر 6. کارکرد سکونتی و عملکردهای وابسته در عمارت باغ اکبریه. مأخذ: 
آرشیو پایگاه میراث جهانی باغ اکبریه.
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نشـان می دهـد، فضاهـای متعدد بـاغ اکبریـه در قالب سـازماندهی 
فضایی-کاربـردی به نحـوی از یکدیگـر تفکیـک شـده اند کـه الگوی 
چندعملکـردی موزاییکـی را نشـان می دهـد، امـا از آن جا کـه در هر 
زون ایـن بـاغ، شـامل زون سـکونتی، دیوانـی، کشـاورزی و تفرجی، 
همیشـه و در طـول زمـان، یکـی از عملکردهـا شـاخص تر بـوده و 
سـایر عملکردهـا ثانویـه و شـناور بوده اند، نوع منظـر چندعملکردی 
ایـن  گونـۀ  دانسـت. طبـق  وزن دار  نـوع  می تـوان  را  اکبریـه  بـاغ 
چندعملکـردی، هـر زون بـاغ دارای یـک عملکـرد ثابـت و پایـدار 
بـوده، امـا بـه تناسـب زمان و مـکان و تحـوالت محلـی و منطقه ای، 
سـایر عملکردهـای ثانویـه و شـناور نیـز در هر زون محقق می شـده 
اسـت. نظـام زون بنـدی کلـی بـاغ نشـان دهندۀ تفکیک دقیـق بین 
فعالیت هـای مختلـف اسـت. تصویر 7 نظام منظـر چندعملکردی در 

بـاغ اکبریـه را نشـان می دهد.

نتیجه گیری
بـا توجـه بـه مطالعـات و بررسـی های انجام گرفتـه می تـوان گفـت 
فضایـی  بـه  ایرانـی  بـاغ  سـاخت  و  طراحـی  در  سـنتی  باغسـازان 
چندمنظوره می اندیشـیدند که به طـور همزمان عالوه بـر تأمین فضای 
سـبز تفرجـی، واجـد عوایـد اقتصـادی و محصـوالت تولیـدی باشـد. 
حتـی بخش کشـاورزی بـاغ  ایرانـی عالوه بـر تولید شـامل کارکردهای 
زیباشناسـی، زیسـتگاهی، حفظ سـنت های فرهنگی و تفرجی اسـت. 
در مـورد میـراث جهانـی بـاغ اکبریـه نیـز در پاسـخ بـه این سـؤال که 

آیـا دارای منظـر چندعملکردی اسـت باید گفت، بلـی. حاکمان محلی 
بـه دلیـل مناسـبات سیاسـی، حضور اتبـاع بیگانـه در بیرجنـد، روابط 
خانـدان علـم بـا انگلیس هـا و به تبع آن برگـزاری مهمانی ها، جشـن ها 
و گاردن پارتـی، نیـاز بـه فضاهـای بـاز بـرای برپایـی این گونـه مراسـم 
داشـتند. از طرفـی فقـدان امکانـات شـهری باعث می شـد تـا خوانین 
و مـالکان از باغ، اسـتفاده های چندگانه داشـته باشـند تـا عالوه بر رفع 
نیـاز تفرجی، بـه نیازهـای فرهنگی، اقتصـادی، تولیدی، اشـتغال زایی، 
زیسـتگاهی و تنظیمـی پاسـخ دهند. بنابرایـن باغ اکبریـه دارای منظر 
چندعملکـردی اسـت. امـا در پاسـخ بـه پرسـش گونه شناسـی منظـر 
چندعملکـردی بـاغ اکبریـه بایـد متذکر شـد ایـن بـاغ در عین حفظ 
کلیـات الگـوی باغ ایرانی، در تطابق با نیازهای بومی و محلی و شـرایط 
خاص جغرافیایی و سیاسـی منطقه طراحی شـده اسـت. ایـن نیازها و 
به تبع آن کاربری ها، مشـتمل بر سـکونت )از نوع روسـتایی و مشـتمل 
بـر زیرسـاخت های مخصوص مانند اصطبـل و انبار و غیـره(، حکومت، 
تفـرج و تولید و کشـاورزی بـوده و لذا منظر باغ اکبریـه را طبق ادبیات 
علمـی امـروز بایـد منظـر چندعملکـردی از نـوع وزن دار دانسـت کـه 
کاربری هـای متجانس بدون اختـالط و درهم رفتگی فضایی، به صورت 
هم جـوار در یـک واحـد زمین تعریف شـده  و در هر واحـد فضایی، یک 
عملکرد اصلی و ثابت و چند عملکرد ثانویه و تابع وجود داشـته اسـت. 
تصویر 8 نشـان می دهـد باغ اکبریه در تطابق بـا الگوی چندعملکردی 
وزن دار بـه زون های مختلفی تقسـیم شـده که هـر زون دارای چندین 

عملکـرد متجانـس در یـک واحد فضایی بوده اسـت.

تصویر 7. نقشۀ منظر چندعملکردی باغ اکبریه. مأخذ: نگارندگان.
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