
 
  

  شهري باغ ايراني در معماري
 الكاويرا تيموري

  روزنامه كارگزاران
  

خاطر ارزش فرهنگي، معمارانه و محيطي اش ميراث تمامي جماعتي است  باغ به خاطر مصنوع بودنش، اثري هنري است و به
  .مي شوند كه از آن بهره مند

   
اصل هنر معماراني است كه طي هزاران سال در ايران مجلس شوراي اسالمي، همگي ح از زيگورات چغازنبيل تا بناي هرمي

جهاني كردند، هر چند اطالعات  آنان با آثاري كه از خود بر جاي گذاشتند نام ايران را. كرده و به تكامل رسيده اند زمين رشد
ارد و به همين دليل سالروز تمام اين معماران، شيخ بهايي جايگاه ويژه اي د اما از ميان. دقيقي درباره اين بزرگان در دست نيست

اين سرزمين در فضاي شهري  به همين بهانه بر استفاده از باغ ايراني كه از شاخصه هاي معماري. روز معمار ناميدند تولد وي را
   .است مي پردازيم

سامره  اي سامره در شهرزيادي كه وجود داشته و جزو ايران پهناور بوده، مي توان به باغ ه از جمله باغ قلعه ها و باغ مقبره هاي
چنانچه كالويخو در ديدار با تيمورخان نقش  .و باغ هاي هند گوركاني اشاره كرد كه اهميت زيادي در شهرسازي گذشته داشتند

همين طور گزارش هاي مربوط به تاجران ونيزي . بازسازي تصويري آن مشكل نيست باغ را در سمرقند به حدي مي رساند كه
   .ده بودند نيز تصوير زنده اي از نزديكي شهر و طبيعت مي رساندسفر كر كه به شرق
نقش آنها در طرح شهر  سلجوقي عالوه بر نتيجه مطالعات كتاب هاي باقي مانده، آثاري از باغ هاي موجود است كه در شهرهاي

طرح اندازي براساس چهار . يدويژه در اصفهان به اوج رس در دوره صفوي هنر باغ سازي ايران در شهرسازي به. هنوز باقي است
خيابان  اصل شهر، ايجاد كوچه باغ ها، ايجاد نهرهاي شهري و حركت دادن آب در شهر و ايجاد باغ، ايجاد باغ هاي حول محور

   .ها و مسيرهاي پرسايه از شاخصه هاي شهر اصفهان است
شهري متكي بر  ارزنده اي در برنامه ريزي هاي نقش باغ در ساختار شهري، امروزه مي تواند راهنماي ميراث ايراني در مورد

دره هاي زيباي البرز كه به . امروزي كمرنگ است مفاهيم طراحي شهري باشد، اما متاسفانه فرهنگ توجه به طبيعت در زندگي
باغ باغ هاي تاريخي اصفهان بدون توجه به كيفيت . رشد كور شهر جان مي دهند سمت شهر تهران گسترده بودند امروز زير

   .پارك در مفهوم فرهنگي تبديل شده اند ايران به
در بهار دل افزا بود، به طرز نابخردانه اي سرويس هاي بهداشتي در آن قرار گرفته  در ميان باغ دلگشاي شيراز كه بوي گل نارنج

هاي اطراف آن كه از دروازه باغ  و ديگر از كوچه باغ هاي پيونددهنده حافظيه به سعديه خبري نيست و از چهارباغ شيراز و است
ديگر صحبتي به ميان نمي آيد در حالي كه تنها باغ باقي مانده اين محور  قرآن به سمت گنبد حضرت شاه چراغ ادامه داشته اند

   .نما هر روز بيشتر رو به ويراني است يعني باغ جهان
تاريخي هم از نظر عملكردي و هم از  - اهاي عمومي شهري مانند ميدان و يا بن در گذشته ارتباط پيوسته اي ميان عناصر عمده

تاريخي همان باغ  امروزه اگر از باغ. وجود داشته كه تعريف روشني از ساختار شهر به وجود مي آورده است منظر شهري
ان و باغ همچنين ارتباط ميدان نقش جه. دست داده است چهلستون باقي مانده باشد ارتباط ساختاري اش را در رابطه با شهر از

در صورتي كه اين ارتباط در گذشته از طريق فضاهاي كوچك سرپوشيده مياني مانند  چهلستون بالفاصله صورت مي گيرد
   .ها به وجود مي آمد ورودي

اين در حالي است كه مرمت باغ در بسياري . پرداخته نشده است در ايران هنوز به اهميت ساختاري باغ هاي شهري و مرمت آنها
 1981 در دسامبر سال. عملي رسيده و پشتوانه علمي بسياري از گردهمايي هاي بين المللي است رهاي جهان به مراحلاز كشو

  .فلورانس منشوري به شرح زير صادر شد در) شوراي بين المللي يادمان ها و جايگاه هاي تاريخي(به دنبال تالش ايكوموس 
ا و پارك ها، باغ هاي گياه شناسي، محدوده هاي باستان شناسي، فضاهاي سبز وياله باغ هاي منازل، قصرها،(باغ هاي تاريخي 

كننده اي با عناصر  مجموعه هاي چند عصري طراحي شده به دست انسان هستند كه نقش تعيين...) تاريخي و -شهري مراكز
باغ به خاطر مصنوع . ي كنندوضعيتي طبيعي را تحميل م زنده ايجاد گرديده و قلمروي زيست انسان را دگرگون مي سازند و
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است، ) تولد، رشد، دگرگوني و افول(خود  باغ هم مانند منابع تاريخي ديگر، داراي فرآيندي از توسعه و تاريخ مخصوص به. شوند

  .هر حال در ارتباط با آن قرار دارد را منعكس مي كند كه جامعه و فرهنگي كه آن را ايجاد كرده و به
به  و اختيارات مربوط 1964روش و شكل هاي مداخله مربوط مي شود منشور مرمت مربوط به سال  باغ تاريخي تا آنجا كه به

كه به دنبال آنها مطرح شدند،  بر پايه اصول مشخص شده در آنها و گفت وگوهاي بعدي. تصاص مي دهدرا به خود اخ 1972
زيرا چنين فرآيندي تكامل تدريجي ساختار و شكل . احترام بگذارد مداخله و مرمت مي بايد به جميع جهات فرآيند تاريخي باغ

واحد به  بدين خاطر هر عملي كه سعي در ارجح دانستن مرحله .به دست آمده است را واقعيت مي بخشد يابي كه به مرور زمان
شده به مراحل بعدي درآورد متحمل اليه برداري از  دست آمده در دوره معيني از تاريخ را داشته باشد و آن را به صورت اكنون نو

   .ضدتاريخ مي گرايد اثر شده و به كسرسازي و دقيقا
باغ هاي تاريخي خارج از مجموعه هاي شهري . يكسان سازد به مداخله اي از حفاظت،بنابراين مداخله مرمت مي بايد خود را 

از  جنگلي باشند، چه در مفهوم محيطي عمل كنند و چه مكاني براي فعاليت هاي توليدي باشند چه به صورت بافت كشاورزي و
كه در ) آثار تاريخي(طرح اندازي منابع  ي وحفاظت باغ تاريخي از اقدامات برنامه ريز. شرايط مربوط به خود جداشدني نيستند

حفاظت باغ تاريخي در اين مفهوم مي بايد از اتحاد . جداناشدني است جهت متعادل ساختن كل سرزمين صورت مي گيرند
شبكه هاي  شبكه راهي، ميدان هاي ورودي، دسترسي، نهرها،(بنا و باغ گرفته تا زيرساخت هاي خارجي  مربوط به معماري

   .را در بر گيرد) ، آب نماها و الخآبياري
هنوز از  (در جايي كه براي استفاده مناسب ضروري باشند... (ارتباط با اسناد، مدارك و ضوابط و شناخت، جست وجوي مستقيم و

طور جبري در تمام اجزاي متشكله آن  باغ تاريخي به. نيازمندي هاي مقدماتي هر نوع كار مداخله اي به نظر مي رسند
   .تحت مطالعه قرار مي گيرد) ...محيطي و  ارانه، گياهي، آبي، زمين شناختي، توپوگرافيك،معم(

كتابخانه تخصصي در گستره باغ دلگشاي شيراز را آغاز كرد و به اين  1374در سال  در همين ارتباط سازمان ميراث فرهنگي نيز
بدين . مختلف كتابخانه پاسخ دهد باغ به نياز قيمت هاي رسيد كه نظام ساختاري باغ مي تواند با حفظ مناسبت خود در نتيجه

با چايخانه كتابخانه هماهنگ » مظهرخانه«باالخانه با تاالر قرائت و همچنين  ترتيب سردر خانه با ورودي، كوشك با موزه كتاب،
طقي آب براي آبياري كرت ها من مرمت باغ نيز به بازسازي نظام آبياري و گياهي به گونه اي پرداخت كه عالوه بر جريان .شدند

اصلي و فرعي باغ تاريخي و همچنين بازسازي مظهرخانه باغ  و درخت هاي رديفي سايه افكن و تاكيدگذاري بر محورهاي
   .در فضاي كتابخانه تلفيق شد» روح غور«با » روان باغ«كه  دلگشا موجباتي به وجود آورد
قرار  ي، برداشته شدند و در وضع مناسبي در بين دو ديوار خارجي باغويژه سرويس هاي بهداشت ساختمان هاي نامناسب به

متاسفانه فرصت مطالعات مربوط به مرمت . گرفتند گرفتند و با رابطه غيرمستقيمي از طريق حياطي كوچك با باغ در ارتباط قرار
عملي » مرمت باغ هاي ايراني«به  طوالني هنوز جامه عمل نپوشيده و موضوع مربوط باغ دلگشا در شيراز بعد از گذشت زماني

   .باعث شد ديگر باغ هاي تاريخي شيراز و رابطه آنها در ساختار شهر شناسايي شوند نشد و
محور حكومتي زمان صفوي كه در ضلع  محور چهارباغ شيراز از دروازه قرآن تا گنبد حضرت شاه چراغ بازسازي تصويري شد و

در انتهاي غربي اين محور باغ شاه شيراز و در جلوي آن ميدان . تعريف شد طع داشت،جنوبي رودخانه بود و با اين محور تقا
   .داشتند كه همگي در بازسازي باغ دلگشاي شيراز در انتظار مرمت است چوگان قرار

به . ستترين وظايف ايرانيان ا بازسازي باغ هاي ايراني و توجه به اهميت آنها در شكل دادن به شهرها يكي از عمده مرمت و
باغ و با اتكا به تمدن گذشته ايران و مفاهيم عقيدتي و رفتاري در  ويژه هنگامي كه مي توانيم با شناسايي و معرفي فرهنگ

 .برداريم گامي موثر در معرفي ايران به جامعه بين المللي هسته هاي اين تمدن،
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