باغهایتاریخیمثمر

نویسنده:فرامرزپارسی
کردهاندوباغهایزیباییچونباغفین،باغشازده،باغگلشنو...در
سالهاستکهپژوهشگرانحوزهمعماریبهمفهومباغایرانیتوجه 

دادهاند.
باغهای تاریخیناموجودراموردمطالعهقرار 
باغهای  موجودوباغکاخکورشدرپاسارگاد،باغشمالتبریزدرجایگاه 
جایگاه 
انجامشده است ودرنهایت امروز
بندیهای متعددیبررویآنها 
دسته 
بررسیشده و 

بهدقت 
باغها  
اصولحاکمبرسازمانفضاییاین 
باغهاهستیمکهافتخاریاستبرایمعماریکشورمان .
شاهدثبتجهانیتعدادیازاین 
درایننوشتهقصد دارمباتأملی  مجددبرباغایرانیوقیاسیدرحوزهشهرسازیتاریخیتوجهپژوهشگراناینحوزهرابهرویکردی
متفاوتبامفهومباغجلبکنم .
بودهاندواکثراًمتعلق
آنکهقطعاًازتمکنمالیفراوانبرخوردار 
باغهاییکهذکرآنرفتدارایمالکیتخصوصیبودهوصاحبان 
تمام 
ب هحاکمانشهرها،پادشاهانیاتجارطرازاولبودهوتنهادردورانمعاصراستکهاینباغها بهرویمردمبازشده وامکانبازدیدآن
گفتهشدهاستبهچهمعنیاستظاهراین
فراهمشدهاست.پسآنچهدرادبیاتماازتفرجدرباغوبستان 
بهقصدتفرج 
برایعمومو 
باقیماندهاست .
رفتهاند،اینباغهاکدامندوآیاامروزازآنهااثری 
می 
بهقصدگردشبهباغها 
رسمگذشتگانبودهکه 
درآغازورودمردمایرانبهدنیایمدرنوبا شکلگیری  مفهوممرمتومطالعاتتاریخیبررویمعماریکهخودامریاستمدرن.
ارزشهایزیباییشناسانهمعماری
کاخهاومساجدومقابرکهمحلیبودندبرایتجمعتمام 
بهخصوصابنیهشاخصیچون 
ابنیهتاریخی 
ساختمانهای باشکوه

ارزشهای این 
نهتنها به توصیف و ذکر  
تکنیکهای ساخت و تزیین موردتوجه قرار گرفتند و پژوهشگران  

و
دراینارتباطنوشتهشدفراهمآمد .
پرداختندبلکهمقدماتثبتوحفاظتآنهانیزبهاعتبارهمینتوجهومقاالتوکتبیکه 
ساختمانها

خانههایمعمولیترتاریخیواستقراراین
کمکمبهبافتهایتاریخی ،
نیمقرن 
امادرچنددههاخیروباتأخیریدرحدود 
دستکم
منحصربهفرد نبودند و یا  

بر معابر و مراحل توسعه شهرهای تاریخ نیز توجه شد .این ابنیه دیگر ضرورتاً دارای تزئینات 
دستیابی بهدرک
تیمچههای بازارها نبودولیتوجهوپژوهش بررویاینمفاهیمکلید 

کاخها ومساجدو
تزئیناتشانقابلقیاسبا 
بافتهایتاریخیموردتوجه
جانبهترمعماریتاریخیشد.تعدادزیادیمقالهوپژوهشوکتابموجبشدتامفهومثبت 
همه 
عمیقترو 

محدودهای رابهنامبافتتاریخیمشخصکردهوسعیشدتامداخالتدراین

پروژههایشهری
قرارگیردودراکثرشهرهایمهمدر 
عالیقاپو یامسجدجامعرابا
میشد تختجمشیدو 
بهراحتی  
ویژهای انجامپذیردامادشواریکارآنجابودکهاگر 
محدودهها باقوانین 

مجموعهای ازاقداماتوقوانینموردحفاظت  وحمایتقراردادبهدلیلحضورمردموجریانزندگیدربافتمقاومتدربرابرتغییرات

امکانپذیر نبود.خیلیزود همهمتوجهشدند
بهسادگی  
خیابانکشیهای جدیدواصوالً تخریببافتها  

شدیدنوسازیتعریضمعابرو
پیچیدهتر از حفاظت ازابنیهخاص است  .بنابراین عالوه بر کالبد

بهمراتب 
حفاظت و مرمت بافتها مفهومی به دلیل وجود زندگی  
مفاهیمفرهنگیواجتماعیواقتصادی ،خودموضوعحفاظتقرارگرفتواینمسئلههمبرروشمطالعهوهمبرروشاقدامتأثیراتی
مهمداشت .
دوبارهبهمفهومباغبازمیگردموسعیمیکنمبهچیزیبیشازمفهومچهارباغوکوشکوتکرارتأثیربهشتبرباغایرانیتوجهکنم .
لمقایسه
خوردهاندکهبهلحاظمساحتابعادیقاب 

میخورندیا 
می
باغهاییمثمربهچشم 
تقریباًدرتمامشهرهایایراندرحاشیهشهر 
بودهاند .بخشیازمفهومشهربودهاند واینتصویریاشتباهازشهر
باغهایی مثمر 
بابافتشهرراداشتهوعالوهبرجنبهاقتصادیکه 
باغهابخشیازمفهومشهربودهاند
قرارگرفتهاند 

باغهادورتادورشهر
مجموعهایازابنیهومعابرتصورکردهوگفتهشود 

استکهشهررا
باغهاومزارعحاشیهشهر
رفتهاندبخشیهمبهاین 
می 
همانطورکهبخشیازجمعیتشهربرایامرارمعاشبهسمتبازاروکارگاهها 
و 
بودهاندبابافتاجتماعیخردهمالکیونهاربابیواینتفاوتیجدیستبا
رفتهاند.درواقعبخشیازجمعیتشهرکشاورزوباغدار 
می 

میشده .هنوزهمایننسبتدر
شهراروپایی  کهمحلتجارتوتولیداتصنعتیبودهوکشاورزیوباغداریدرامالکفئودالیانجام 
میدهد مشاهده میشود .نائین ،طبس ،زواره و  ....پس این باغها خود
تاریخیشان به زندگی خود ادامه  

شهرهای کوچکی که بافت 
بخشیازمفهومشهرهستند .
تفاوتهایی بایکدیگر

باغها  بودهاستوچنانکهبافتشهرهایمختلفبهلحاظساختاروفرمدارای
شهرشاملابنیه،معابر،میادینو 
باغها نیزدراینشهرهامتفاوتبوده واستقراراینبافتها بهنسبتمعابرومراکزشهریشخصیتبافترا
میباشد.موقعیتاستقرار 
بودهانددرحالیکهتبریزوتهرانترکیبیازباغوبافت
باغهای پراکندهدربینابنیهمسکونی 
دادهاند.مثالًسمنانویزدفاقد 
می 
شکل 
بودهاند.
مسکونی 
درحالیکه ماهیتآنهااساساً

باغها بهدلیلمثمربودنوعدموجودابنیهخاصمانندبافتیزندهدائماً درحالنوشدنهستند
این 
بافتهای تاریخیکهقدمتشان
میشوند ولیماهیتانسانیمابهقدمتسنماستویا 
سلولهایش عوض 
تاریخی استمانندبدنکه 
میباشد و در فرایندی همراه با توسعه شهر
باغها به قدمت شهر  
همیشه بیش از ابنیه موجود آنهاست یعنی قدمت استقرار این  
گسترشیافتهکهالبتهاینگسترش

ویژگیهایاقلیمی

دستیابیبهمنابعآببیشتریاافزایشجمعیتومتأثراز
توسعهیافتهوهمراهبا 

درهمهجایشهربهیکساننبودهاست .

باغهاسمناناستکهاگرچهبهقدمتسمناناستامادردورهایلخانیعارفیبهنامشیخعلیالدوله
باغهامجموعه 
نمونهاستثناییاین 
باغهای سمنانراطراحیکردهاست .ایننظامپیچیدهعالوهبرنکاتفنیهیدرولوژیمثلکم
کهمردیدانشمندبوده نظامآبیاری 
جمعآوری دراستخرهایمحالتیکنظاممدیریتیمشارکتیمردمیدقیقنیزبههمراهداشتهکه
کردنسرعتآبوتقسیممساویو 
سادهترپیش
بهکاربرده والبتهوجودکلماتویژهحکایتازاینداردکهایننظامبهصورتی 
ویژهایرانیزتولیدکردهویا 
باخودادبیات 
ازشیخعالالدولهنیزوجودداشتهاستکلماتیچونقانوندار،انگارنویس،مرهبانوره،استخربان،خطاب،برجم،یاربان،کله،یثا
و ...
باقیمانده
دستنخورده  
بهنظام باغداریسمنانبودههنوزعیناً  
قابلتوجهی ازاجزاءایننظامآبیاریکهمتکی 
خوشبختانهامروزهبخش 
است .
معرفیشدهرجوعکرد .

میتوانبهمقاالتیکهدرمأخذ
برایآشناییباباغهایسمنانونظامآبیاریباغهایشهریایران 
باغهادرچیست :
ارزشاین 
 -1ارزشکالبدی
باغهاونظام
میباشندودرمراحلتوسعهعمالًاینمعابرونظم 
چنانکهتوضیحدادهشداینباغهابخشیازهویتشکلشهر 
خانههایمسکونیدورهتوسعهراشکلدادهاست .
مالکیتآنهاستکهشکلمعابرونظاممالکیت 
میکردهواین
رودخانههایاازقنواتویاترکیبیازهردواستفاده 

ویژگیهایاقلیمییااز

باغهابستگیبه
 -2نظامآبیاری:این 
میشده  خود میراثی معنوی است و از قابلیت پژوهشی بسیار زیادی
قرنها پیچیده و کارآمدتر  
نظام آبیاری که در طول  
برخورداراستمخصوصاًامروزکهبحرانآبدرایرانجدیشدهتوجهبهدستاوردهایگذشتگاندارایپشتوانهتئوریکقابل
قبولیاست.
 -3فرهنگیاجتماعی:
نهتنهاریشهدرفرهنگوباورهای
میکننداکثراًتاریخیبودهو 
باغهااستفاده 
روابطانسانیواجتماعیبینمردمیکهازاین 
تاریخیداردبلکهادبیاتویژهخودراداشتهوحفظاینروابطاجتماعی،فرهنگیوزبانیدارایاهمیتبسیارزیادیاست .
نظامهایکاشت،داشتوبرداشت،تاریخی
روشهاو 
باغهاومزارعهنوز 
روشهایمحیطزیستیدرکشاورزی:بسیاریازاین 

-4
روشهای
میتواندبرایپژوهشگرانحوزهکشاورزیازاهمیتبسیارزیادیبرخوردارباشدچنانکه 
کردهاندکه 
رادرخودحفظ 
حکمآبادوجامیشآبادتبریزدریکپژوهشمشترکبینایرانوهلندموردبررسیقرارگرفتهاست.
کشاورزیدر 

گونههایگیاهیانطباقیافتهوبسیارویژهوجوددارد.مانندسیبدماوند،سیب
باغها 
 -5ذخیرهژنتیکی:هنوزدربسیاریازاین 
ونههایمحلی
صیفیجات سمنانوگرمسارو...امروزهوزارتکشاورزیدرجهتتشکیلبانکژنتیکگ 

شمیران،گندمسرخ،
حرکتیراآغازکردهاست.
باغها 
وضعیتامروزهاین 
باغها نیز
وسیعتر برسراین 
بافتها آمددرمقیاسی 
ارزشهای بافتهای تاریخیبرسراین 
همانبالییکهباتأخیر درشناخت 
نبودهاند عرصهخوبیبرایتوسعهشهریفرضشده
باغها قابل 
ویژهای برایاین 
آمدهاست.ازآنجاکه طراحانشهری هیچارزش 
شریانهایشهری

قرارگرفتهاندبهدلیلعدموجودابنیهمحلخوبیبرایعبوردادنمعابرعریض،

درچرخهاقتصادیزمینبازی
شدهاند .
کاربریهایصنعتی 

شکلگیری
بزرگراههاشدهودرمواقعیمحلیبرای 

و
میشدهکهبه
میافتادهاینگسترشچنانآراموباکمیتناچیزانجام 
باغهااتفاق 
درگذشتههایدورگاهیتوسعهشهردراین 

اگر
نمیکردهاست .
لطمهایوارد 
باغها 
ماهیتاین 
کردهاند .
نکردهاندوجوازتخریبآنهاراصادر 
باغهانگاه 
طبیعتاًمدیرانشهرینیزبهچشمفضاهایارزشمندتاریخیبهاین 

چهبایدکرد 
طرحهای جامع و تفصیلی محدوده این باغها
الیههای متعدد ارزشی بوده و در  
باغها دارای  
نخست اینکه باید پذیرفت که این  
مشخصشدهوحفظآنهاضروریباشد .

عرصههاانجامشود ..
پروژههایپژوهشیجهتثبتاین 
دومباید 
اینپژوهشمیبایدحولمحورهایزیرانجامپذیرد :
مقایسههایکالبدی

کتابخانهایو

 -1مطالعاتتاریخی:شاملقدمت،مراحلتوسعه،وقایعاتفاقافتادهازطریقمطالعه
پلها،استخرهاوابنیه
دروازهها،نهرها ،

باغها،عناصرکالبدیچوندیوارها،
محدودههای  

 -2مطالعاتکالبدی :مشخصکردن
امامزاده،آسیابها،حمامها،مساجدونظاممحلهبندی .
خانههایقدیمی ،
خاصچون 
 -3نظامآبیاری:منبعآب،رودخانه،قنات،محلتقسیمآب،مسیرونامنهرها،نظامتقسیمآب،ادبیاتوابسته

گونههایجانوریوابستهبهاینمحدودهخاصوادبیات
گونههایگیاهیخاصوبومی 
روشهایکشاورزیبومیوتاریخی ،

-4
وابسته
افسانههایوابسته

داستانهاو

جشنها،مراسمو

-5
مالکیتها،طبقاتاجتماعیمالکینوکشاورزان،روابطمربوطبهاجارهخریدوفروشزمینوآب

 -6نظاماجتماعیشامل:
فعالیتهای

کاربریهای مناسبودرآمدزا،چون

باغها واستقرار
نهایتاً  باتوجهبهمفهوممشارکتاجتماعیدراحیایمفهوماین 
تفرجی،پذیراییوورزشیعالوهبرحفظکالبدوخطوطتاریخیامکانارتباطهمهمردمرابااینمفاهیمتاریخیطبیعیفراهم
آورد .
باغهاوباحفظمالکیتساکناناصلی
اینبدانمعنیاستکهضرورتاًهراقدامیمیبایست باحفظمحیطاجتماعیفرهنگیاین 
میباشد .
آنانجامشودوهرنوعتملکوتغییربافتانسانیاینمحدودههااقدامینامناسبودرمنافاتبااهدافحفظاینباغها 
باغهاخواستتا
باغبانهاومالکیناین 

میبایستچنانکهازساکنانخانههایتاریخیمیخواهیمکالبدبنایخودراحفظکننداز

روشهای کشت،داشتوبرداشت ونظاماتآبیاریتاریخیراحفظکنندودرچارچوبحفظاینمفاهیم
گونههای گیاهیو 

امکانپذیر گردد.دراین میانکالبد
بهرهبرداری ازاینجریاناقتصادی 
اقداماتمکملیدرجهتحضورگردشگرانانجامدهندتا 
باغها امکان بسیار
میبایست مورد مرمت قرار گیرند مخصوصاً خانه  
باغها  
پلها و خانه  
تاریخی چون دیوارها ،استخرها ،معابر  ،
میآورد.ایجادیکنظاممدیریتیمستقلباحضورنمایندگانمالکینوشهرداریو
خانههایسالمتفراهم 
باارزشیراجهتایجاد 
الیههای معناییمستتردرآن
بهمنظور حفاظتازاینباغها وتمام 
شکلگیری اینجریان 
میراثفرهنگیکمکبسیاربزرگیدر 
خواهدکرد .












نقشه دارالسلطنه تربیز-وضعیت باغهای تاریخی شهر تربیز در دوران ناصری





















باغهای خارج از باروی هتران که بعدها با بزرگ شدن بارو به داخل بافت منتقل
میشود -نقشه ناسکوف هتران 1421 -هجری قمری
























وضعیت باغهای داخل باروی شاه طهماسبی-نقشه برزین هتران 1486 -هجری قمری























وضعیت باغهای داخل باروی ناصری-نقشه عبدالغفار هتران 1903 -هجری قمری





















وضعیت باغها –مزارع و مادیهای شهر اصفهان در سالهای آخر دوران قاجار
























وضعیت باغها و مزارع اصفهان در عکس هوایی سال 1991





















باقیمانده باغهای مثمر اصفهان در وضعیت کنونی














باغهای مسنان در عکس هوایی سال 1991



آبپخشکن
(پارا)









تقسیم آب –مسنان















آبپخشکن(پارا) –مسنان






















استخرهای تقسیم آب –مسنان




















وضعیت باغهای تاریخی زجنان در کنار زجنان رود








