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باغ فتح آباد کرمان
جایگاه شاخص های اصیل باغ ایرانی در احیای باغ های تاریخی ایران

چکیــده | بــاغ فتح آبــاد در کرمــان نمونــه ای از باغ هــای ایرانــی دورۀ قاجــار اســت کــه کمتــر مــورد توجــه 
ــا  ــزا ب ــت و اج ــی، در کلی ــاغ ایران ــل ب ــاخصه های اصی ــه ش ــدی ب ــن پایبن ــاغ در عی ــن ب ــد. ای ــرار گرفته ان ق
ــی و  ــا بی توجه ــد از دهه ه ــاغ بع ــن ب ــال 1394 ای ــی دارد. در س ــی تفاوت های ــاغ ایران ــیک ب ــاختار کالس س
ــد از  ــروز در بازدی ــه روی عمــوم بازگشــایی شــد. ام ــت، مرمــت و ب ــودی می رف ــه ناب ــاًل رو ب ــی کــه کام زمان
ــاغ ایرانــی  ــه ب ــا شــاخص های شــکل دهنده ب ــۀ باغــی ایرانــی و مطابــق ب ــاغ به مثاب ــاغ خوانــش ایــن ب ایــن ب

ــد.  ــکل می نمای مش
ــاغ ایرانــی  ــه ب ــاب شــاخص های اصالت بخــش ب ــه پژوهش هــای صورت گرفتــه در ب ــا رجــوع ب ایــن نوشــتار ب
ــای  ــردازد، عکس ه ــا می پ ــاخصه ه ــن ش ــا ای ــت ب ــس از مرم ــل و پ ــاد قب ــاغ فتح آب ــاختار ب ــاق س ــه انطب ب
هوایــی و همچنیــن تصاویــر بــاغ فتح آبــاد قبــل و بعــد از مرمــت منبــع اصلــی پژوهــش نمونــه مــوردی بــوده 

اســت. 
ــی و همین طــور  ــاغ ایران ــوار در ب ــودن و اهمیــت دی ــه اصــل محصور ب در نهایــت ایــن نوشــتار عــدم توجــه ب
جایــگاه ورودی در بــاغ و ارتبــاط ان بــا محــور اصلــی و کوشــک را دلیــل اصلــی ســردرگمی در خوانــش بــاغ 
ــاغ براســاس روایــات و تصاویــر  ــاغ ایرانــی می دانــد؛ دو مــوردی کــه در ســاختار اولیــۀ ب ــاد به عنــوان ب فتح آب
حضــور داشــته اند و در بازســازی و مرمــت بــاغ بــه انــدازۀ دقــت در مرمــت جزئیــات عناصــر بــاغ و کوشــک 

ــد.  ــرار نگرفته ان مــورد توجــه ق
واژگان کلیدی | باغ ایرانی، اصول باغ ایرانی، باغ های دورۀ قاجار، باغ فتح آباد. 

مقدمــه | دو بــاغ شــازده و فتح آبــاد در فاصلــه ای نــه چنــدان دور از 
شــهر کرمــان و تقریبــاً هم زمــان )در دورۀ قاجــار( احــداث شــده اند. 
بازدیــد از هــر دوی ایــن باغ هــا تفاوت هایــی را در قیــاس بــا ســاختار 
ــن  ــش ای ــد و خوان ــادر می کن ــن متب ــه ذه ــی ب ــاغ ایران ــنتی ب س

ــا باغ هــای ســنتی مشــکل می کنــد.  باغســتان را در قیــاس ب
ــه باغ هــای مهجــور در پژوهش هــا در حــوزۀ  ــاد از نمون ــاغ فتح آب ب

بــاغ ایرانــی اســت و به صــورت ویــژه در مطالعــات در بــاب ســاختار 
بــاغ ایرانــی مــورد اســتناد قــرار نگرفتــه اســت، در صورتــی کــه در 
ــی اســت  ــان از نمونه های ــازده در ماه ــاغ ش ــری آن، ب چندکیلومت
کــه در پژوهش هــای مرتبــط بــا بــاغ ایرانــی به وفــور مــورد اســتناد 
قــرار گرفتــه اســت. بــاغ شــازده بــا وجــود ابداعــات و تفاوت هــا بــه 
ــاغ  ــه ب ــی شــکل دهنده ب ــودن شــاخصه های اصل واســطۀ پررنگ ب
ــورد  ــی م ــاغ ایران ــای ب ــی از نمونه ه ــوان یک ــی در آن به عن ایران
ــه  ــت ک ــه ای اس ــاد نمون ــاغ فتح آب ــا ب ــرد، ام ــرار می گی ــه ق توج

آیدا آل هاشمی
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برقــراری ارتبــاط بــا آن به مثابــۀ بــاغ ایرانــی در قیــاس بــا ســایر 
باغ هــای شناخته شــده مشــکل می نمایــد. بــاغ فتح آبــاد را در 
کرمــان به عنــوان الگویــی بــرای ســاخت بــاغ شــازده می شناســند. 
ــی در  ــاغ ایران ــل ب ــا پرســش از شــاخص های اصی ــن نوشــتار ب ای
ســاختار بــاغ فتح آبــاد در تــالش اســت تــا میــزان نقــش و تأثیــر 
ایــن شــاخص ها در برنامه ریــزی و ســاخت بــاغ فتح آبــاد را مــورد 
ــاغ  ــن ب ــش ای ــل ســردرگمی در خوان ــد و دلی ــرار ده ســنجش ق

ــۀ باغــی ایرانــی را بررســی کنــد  به مثاب
ــت در  ــد از مرم ــل و بع ــاغ قب ــن ب ــاختار ای ــور س ــن منظ ــه ای ب
ــی  ــاغ ایران ــه ب ــکل دهنده ب ــل ش ــاخص های اصی ــا ش ــاس ب قی
مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت. بــه ایــن ترتیــب ایــن 
ــین در  ــای پیش ــه پژوهش ه ــوع ب ــا رج ــت ب ــتار در گام نخس نوش
بــاب بــاغ ایرانــی، بــه تبییــن شــاخص های مــورد توجــه به عنــوان 
شــاخص های اصالت بخــش بــه بــاغ ایرانــی و در گام بعــد بــا 
ــا  ــنجش ب ــاد در س ــاغ فتح آب ــوردی ب ــه م ــل نمون ــی و تحلی بررس
ــا  ــردازد. ب ــی می پ ــاغ ایران ــه ب ــده ب ــاخص های اصالت دهن ــن ش ای
ــاغ،  ــاد در وضعیــت موجــود ب ــاغ فتح آب ــه نقــش مرمــت ب توجــه ب
ــاغ در قبــل و بعــد از مرمــت و در نتیجــه نقــش آن در  ســاختار ب
ــای  ــا ســاختار باغ ه ــاد ب ــا فتح آب ــاغ ب ــاق ب ــدم انطب ــا ع ــاق ی انطب

ــرار گرفــت.  ــی مــورد توجــه ق ایران

پیشینۀ تحقیق
ــه  ــی ک ــاغ ایران ــاب ب ــی در ب ــتارهای احساس ــف و نوش از تعاری
بگذریــم، معــدود محققانــی تــالش داشــته اند تــا به صورتــی 
ــش  ــورد پژوه ــل آن را م ــای اصی ــی و ویژگی ه ــاغ ایران ــی ب علم
ــه  ــوان ب ــن نوشتارهاســت کــه می ت ــر ای ــه ب ــا تکی ــد. ب ــرار دهن ق
ــی  ــاغ ایران ــاغ را ب ــک ب ــرا ی ــه »چ ــخ داد ک ــش پاس ــن پرس ای
می نامیــم و باغــی دیگــر را نــه؟«. ایــن گــروه از نوشــتارها عمومــاً 
ــی،  ــاغ ایران ــه ب ــکل دهنده ب ــای ش ــا مؤلفه ه ــد ت ــالش می کنن ت
ارتبــاط میــان ایــن مؤلفه هــا بــا یکدیگــر و ارتبــاط ایــن مجموعــه 
ــکل گیری  ــه ش ــه ب ــود را، ک ــرون از خ ــط بی ــا محی ــا ب مولفه ه
پدیــده ای بــه نــام بــاغ ایرانــی می انجامــد، مــورد تحلیــل و 
ــته های  ــا نوش ــوپ ت ــور پ ــات آرت ــد. از مطالع ــرار دهن ــی ق معرف
ــفۀ  ــع و فلس ــور متقاط ــوری دومح ــش مح ــر نق ــه ب ــا ک پیرنی
ــه  ــد ب ــد )بنگری ــی می پردازن ــاغ ایران ــمتی در ب ــیم چهارقس تقس
Pope, 1963؛ اســتروناخ، 1370؛ پیرنیــا،1373؛ میرفندرســکی، 
ــا مطالعاتــی در  1383؛ مســعودی، 1388؛ دانشدوســت، 1369( ت
ــی )حیدرنتــاج  ــاغ ایران ــرای ب رد نظریــۀ کهن الگــوی چهارباغــی ب
و منصــوری، 1388؛ شــاهچراغی، 1393( و مطالعاتی در پیشــنهاد 
بــه  )بنگریــد  ایرانــی  بــاغ  تدویــن شــاخص های  و  الگــوواره 
پیرنیــا، 1373؛ منصــوری، 1384؛ مســعودی، 1388؛ رضــازاده 
ــانه در  ــات پدیدارشناس ــت مطالع ــاج، 1394( و در نهای و حیدرنت
ــوری،  ــی )منص ــاغ ایران ــه ب ــکل دهنده ب ــای ش ــناخت مؤلفه ه ش

1394؛ مســعودی، 1388؛ متدیــن و متدین، 1394؛ ســلطانزاده و 
ــرد1. ــاره ک ــوان اش ــلطانزاده، 1396( می ت س

 در کنــار ایــن، مطالعــات متعــددی بــا بررســی نمونه هــای مــوردی 
ــق  ــی تحقی ــاغ ایران ــای ب ــاختارها و الگوه ــد در س ــالش می کنن ت
کننــد و یــا نقــش بــاغ ایرانــی در ارتبــاط بــا شــهر یــا ســازمان های 
ــد  ــش قراردهن ــورد پژوه ــران را م ــالت ای ــکونت در ف ــی س فضای
ــادی،  ــهدی نوش آب ــی و مش ــی، 1390؛ جیحان ــه عالم ــد ب )بنگری

عرب ســلغار،1396(. 1396؛ 
پژوهش هــای  در  مهجــور  باغ هــای  نمونــه  از  فتح آبــاد  بــاغ 
حــوزۀ بــاغ ایرانــی اســت و به صــورت ویــژه در مطالعــات در بــاب 
ســاختار بــاغ ایرانــی مــورد اســتناد قــرار نگرفتــه اســت. بــه غیــر 
ــان کــه اشــاراتی  از اشــارات محــدود در مطالعــات باغســتان کرم
ــه مســعودی، 1388(،  ــد ب ــده اســت )بنگری ــاد ش ــاغ فتح آب ــه ب ب
ــت و  ــژه در دورۀ مرم ــر و به وی ــال های اخی ــاد در س ــاغ فتح آب ب
ــاغ به صــورت محــدود موضــوع پژوهش هایــی از  بازگشــایی ایــن ب
ــه ســلطانزاده  ــوع مطالعــه مــوردی قرارگرفتــه اســت )بنگریــد ب ن
اشــرف گنجویی،  هاشــمی نژاد،  گنجویــی،1392؛ ســلطانزاده،  و 

ــن، 1393(.  ــاورز و گلچی ــمی نژاد، کش هاش
ــه و  ــات پیشــین صــورت گرفت ــر مطالع ــه ب ــا تکی ــن نوشــتار ب ای
به صــورت ویــژه بــا تأکیــد بــر مطالعــات در شناســایی مؤلفه هــای 
ســاختاری شــکل دهنده بــه بــاغ ایرانــی بــه تحلیــل ســاختار بــاغ 
ــاخصه های  ــا ش ــاق ب ــت در انطب ــس از مرم ــل و پ ــاد قب فتح آب

ــردازد.  ــی می پ ــاغ ایران ــل ب اصی

شیوۀ تحقیق
ــا بهره گیــری از شــیوۀ پژوهــش  ایــن پژوهــش از نــوع کیفــی و ب
تاریخــی به صــورت ویــژه بــا انطبــاق دو وضعیــت تاریخــی و 
اکنــون نمونــه مــوردی بــاغ فتح آبــاد، بــه تحلیــل تغییــرات 
ــی  ــاغ ایران ــودی ب ــای وج ــا مؤلفه ه ــاس ب ــوردی قی ــه م در نمون
ــل  ــرای تحلی ــی ب ــه معیارهای ــه منظــور دســتیابی ب ــردازد. ب می پ
ــش در  ــن پژوه ــی ای ــاغ ایران ــا ب ــبتش ب ــوردی در نس ــه م نمون
پژوهش هــای  سیســتماتیک  مــرور  شــیوۀ  بــه  نخســت  گام 
ــی  ــاغ ایران ــه ب ــارۀ شــاخص های اصالت بخــش ب ــه درب صورت گرفت
ــه مــوردی در  ــرار می دهــد و در گام دوم نمون را مــورد مطالعــه ق
ــنجش  ــورد س ــا م ــن معیاره ــا ای ــروزی ب ــتر تاریخــی و ام دو بس
ــع آوری  ــیوۀ جم ــش از ش ــن پژوه ــام ای ــرد. در انج ــرار می گی ق
ــی بهــره گرفتــه شــده  ــاغ ایران ــه ای در حــوزۀ ب اطالعــات کتابخان
ــت  ــاد از برداش ــاغ فتح آب ــوردی ب ــه م ــوزۀ مطالع ــت و در ح اس
ــرای  ــی ب ــه های هوای ــی و نقش ــناد تاریخ ــی اس ــی و بررس میدان

ــتفاده شــده اســت.  ــاغ اس ــاختار ب ــناخت س ش

باغ ایرانی: الگو، ساختار و شاخص ها 
ــی و شــناخت الگــوی ســاختاری شــکل دهنده  ــاغ ایران در حــوزۀ ب
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ــن  ــت. ای ــیم اس ــل تقس ــته قاب ــد دس ــه چن ــات ب ــه آن، مطالع ب
مطالعــات اگرچــه بــه ارائــۀ الگــوی شــکلی ثابتــی بــرای بــاغ ایرانی 
نمی انجامنــد، امــا تــالش می کننــد تــا اســتخوان بندی بــاغ ایرانــی 

را مــورد پژوهــش قراردهنــد. 
گــروه نخســت بــر شناســایی الگــوی هندســی تقســیمات فضــا در 
ــت  ــر اصال ــث ب ــه بح ــوند. از آن جمل ــدود می ش ــی مح ــاغ ایران ب
ــم ارزش در  ــع ه ــور متقاط ــر دو مح ــی ب ــاغ مبتن ــوی چهارب الگ
بــاغ ایرانــی )بنگریــد بــه Pope, 1963؛ اســتروناخ، 1370؛ پیرنیــا، 
ــت  ــا اصال ــعودی، 1388( و ی ــکی، 1383؛ مس 1387؛ میرفندرس
ــاهچراغی، 1393؛  ــی )ش ــاغ ایران ــی در ب ــور اصل ــوی تک مح الگ
حیدرنتــاج، 1388؛ منصــوری، 1384؛ ابوالقاســمی، 1374؛ پیرنیا، 
1387؛ براتــی، آل هاشــمی و میناتــور، 1396( هســتۀ اصلــی ایــن 

تحقیقــات اســت. 
محــوری  مؤلفه هــای  معرفــی  بــرای  تــالش  در  دوم  گــروه 
ــه ســاختار  ــی صــرف ب ــی، از اصالت ده ــاغ ایران ــه ب شــکل دهنده ب
هندســی فضــا خــارج می شــوند و بــر پدیدارشناســی شــاخص های 
اصالت بخــش بــه بــاغ ایرانــی تأکیــد می کننــد )بنگریــد بــه 
منصــوری، 1384، مســعودی، 1388، رضازاده و حیدرنتــاج، 1394؛ 

ــدول 1(.  ــکاران، 1396( )ج ــی و هم برات
در کنــار ایــن، بخشــی از مطالعــات بــاغ ایرانــی نیــز بــه مطالعــات 
ایرانــی  بــاغ  پدیدارشناســانۀ خردمؤلفه هــای اصالت بخــش در 
ماننــد دیــوار، آب، گیــاه، نظــم کاشــت، معمــاری کوشــک، 
ــن و  ــه منصــوری،1394؛ متدی ــد ب ــردازد )بنگری آســتانه و ... می پ

ــلطانزاده، 1396(.  ــلطانزاده و س ــن،1394؛ س متدی
ــد  ــر نمی گیرن ــاالت را در ب ــادی از مق ــداد زی ــه تع ــر ک ــروه دیگ گ
بــه کشــف ارتبــاط شــهر و بــاغ به صــورت عمومــی و یــا بــه تکیــه 
بــر نمونــه مــوردی خــاص می پردازنــد )شــیبانی و اســماعیل دخت، 
گــروه  ایــن  کنــار  در  و حیدرنتــاج، 1395(.  رضــازاده  1394؛ 
ــای  ــل نمونه ه ــی و تحلی ــه معرف ــاالت ب ــیعی از مق ــۀ وس مجموع
ــی وارد  ــاغ ایران ــی ب ــناخت عموم ــه ش ــد و ب ــوردی پرداخته ان م

نشــده اند. 
ــا )1373(،  ــود، پیرنی ــاهده می ش ــدول 1 مش ــه در ج ــان ک آن چن
مؤلفه هــا  بیــان  بــه  و مســعودی )1388(  منصــوری )1384( 
ــکل  ــی را ش ــاغ ایران ــت ب ــه اصال ــد ک ــاخصه هایی می پردازن و ش
ــه اصولــی کلــی  می دهــد، در ایــن میــان پیرنیــا در بخش هایــی ب
اشــاره دارد و رضــازاده و حیدرنتــاج )1394( و براتــی و همــکاران 
ــه  ــان آنهــا در شــکل دهی ب ــژۀ می ــاط وی ــه اجــزا و ارتب )1396( ب
کلیتــی بــه نــام بــاغ ایرانــی اشــاره دارنــد. در ایــن بیــن آنچــه در 
تمامــی ایــن پنــج پیشــنهاد مشــترک اســت محــور اصلــی )نظرگاه 
ــه  ــا ب ــدام از پژوهش ه ــه در هرک ــوده ک ــران( ب ــم انداز بیک و چش
ــی در  ــور اصل ــت. مح ــده اس ــاره ش ــای آن اش ــی از ویژگی ه یک
ــیع  ــران و وس ــم اندازی بیک ــایه دار چش ــاه س ــا آب و گی ــب ب ترکی
و نظرگاهــی بی انتهــا را بــرای ناظــر مهیــا می کنــد. براتــی و 

همــکاران )1396( از اصــل ارتبــاط میــان ورودی، محور و کوشــک 
ــی  ــاغ ایران ــای ب ــمردن مؤلفه ه ــد و گام را از برش ــخن می گوین س
فراتــر می گذارنــد و بــر ارتبــاط اجــزا در چینــش نســبت بــه هــم 
بــرای شــکل دادن بــه درک بــاغ ایرانــی اشــاره می کننــد و حضــور 
پرتأکیــد آب و گیــاه را در محــور اصلــی بــرای تشــدید ایــن ارتباط 
ــی  ــت. مؤلفه های ــک اس ــا کوش ــان ورودی ت ــیر می ــال مس و اتص
ــودن و هندســۀ چهارگــوش هــم در شــاخص های  چــون محصور ب
ــوری )1384(  ــن منص ــعودی )1388( و همچنی ــارۀ مس ــورد اش م
ــود  ــد می ش ــر آن تأکی ــژه ب ــورت وی ــورد و به ص ــم می خ به چش
کــه مــا بــاغ ایرانــی بــدون دیــوار و یــا بــا فــرم منحنــی نداریــم. 
تنــوع رنگــی، همــراه  مؤلفه هــای منظر ســازی چــون عــدم 
وجــود  و  فضایــی  تنــوع  ســایه اندازی،  بــودن،  طبیعــت  بــا 
خردفضاهــای مســتقل، و تضــاد و جداشــدگی از محیــط پیرامونی 
نیــز از شــاخص هایی اســت کــه در هریــک از دو نظریــۀ اول 
بــه آنهــا اشــاره شــده، امــا در ســایر نظریــات مــورد تأکیــد قــرار 
ــه  ــک در س ــت کوش ــر اهمی ــد ب ــن تأکی ــت. همچنی ــه اس نگرفت
مــورد از نظریــات مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. در نهایــت در 
دو مــورد، یعنــی پیرنیــا )1373( و براتــی و همــکاران )1396(، به 

ــت. ــده اس ــاره ش ــی اش ــاغ ایران ــای ورودی در ب ــت بن اهمی
بــه ایــن ترتیــب محوراصلــی ســایه انداز، بــا حضــور پررنــگ آب و 
گیــاه، که میان ورودی و کوشــک گســترده شــده اســت و منظری 
ــورد  ــه م ــه ای ک ــوان مؤلف ــد، به عن ــا می کن ــر مهی ــرای نظاره گ ب
ــاغ  ــش ب ــاخص های اصالت بخ ــاب ش ــرات در ب ــه نظ ــد هم تأکی
ــاخصۀ وحدت بخــش در  ــوان ش ــه اســت، به عن ــرار گرفت ــی ق ایران
بــاغ ایرانــی قابــل توجــه اســت. جایــگاه کوشــک و بنــای ورودی و 
همچنیــن محصور بــودن و داشــتن دیــوار ویژگــی ای اســت کــه در 
دو مــورد از نظریــات مــورد توجــه و تأکیــد اســت. هندســۀ قائمــه 
نیــز مــورد دیگــری اســت کــه در دو مــورد نخســت مــورد توجــه 
اســت و نقــش نظــام آبیــاری در ایــن هندســه مــورد تأکید اســت. 

باغ فتح آباد: تحلیل ساختاری باغ قبل از مرمت
بــاغ فتح آبــاد در  16کیلومتــری شــمال غــرب کرمــان در مجــاورت 
ــاد قــرار دارد.  ــام و در مســیر قنــات فتح آب ــا همیــن ن روســتایی ب
ایــن بــاغ در دوره هــای مختلــف بــه نام هــای دیگــری چــون بــاغ 
ــان  ــی خ ــین عل ــاغ حس ــی ب ــی و گاه ــان، بیگلربیگ فضلعلی خ
نیــز مشــهور بــوده اســت. پــس از مرمــت در تابســتان 1394 بــه 
روی بازدیدکننــدگان گشــوده شــد. ایــن بــاغ را بســیاری الگویــی 
ــاغ حاکمــان دورۀ قاجــار در کرمــان(  ــاغ شــازده )دیگــر ب ــرای ب ب
ــرن  ــر ق ــه اواخ ــان ســاخت آن را ب ــار و زم ــه دورۀ قاج ــوط ب مرب
ــد )ســلطانزاده  ــرن چهاردهــم ق. می دانن ــل ق ــا اوای ســیزدهم و ی
و همــکاران،1393، 28-32(. بــاغ فتح آبــاد در طــول تاریــخ دچــار 
تغییراتــی شــده و بــه مــرور بخش هایــی بــه آن اضافــه شــده و یــا 

گیاهانــی در آن کاشــته شــده اســت )تصویــر 1(. 
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جدول 1. شاخص های اصالت بخش به باغ ایرانی با استناد به پژوهش های صورت گرفته. مأخذ: نگارنده با استناد به منصوری، 1384؛ مسعودی، 1388؛ رضازاده و 
حیدرنتاج، 1394؛ براتی و همکاران، 1396؛ پیرنیا، 1373. 

شاخص های اصالت بخش باغ پژوهش
توضیحاتایرانی

پیرنیا، 1373

شکل های هندسه به ویژه درمورد باغ ایرانی پرطرفدار بوده است. در هندسۀ باغ ایرانی وجود سه هندسۀ چهارگوشه
کشیدگی در کنار هم به صورت مستطیل و سپس تقسیم باغ به مربع هایی منظم اصل بوده است.

چشم انداز وسیع در مقابل کوشک/ 
اصل مهم باز بودن چشم انداز به صورت مستطیل کشیدهدر محور اصلی

کوشک ها عموماً در محل تقاطع خیابان ها و یا انتهای محور اصلی بوده اند. وجود جلوخان برای بنای کوشک و بنای ورودی
کوشک از واجبات است. غیر از کوشک بنای سردر هم از اهمیت ویژه برخوردار بوده است.

تمایل به حضور آب زیاد در باغآب

استفاه از گیاهان کوتاه و همیشه سبز در میان کرت و درختان بزرگ و سایه انداز در اطراف مسیرها. گیاه
درختان مثمر و گل ها نیز رایج است.

منصوری، 1384

چشم انداز بیکران/ محور اصلی 
کشیده شده در بزرگ ترین طول 

باغ
این محور ستون فقرات باغ و مکان استقرار عناصر کارکردی باغ است.

آب به عنوان نمادی قدسی به صورت های مختلف در باغ ایرانی حضور دارد.حضور آب

عالوه بر فضای اصلی که حول محور اصلی شکل می گیرد، فضاهای جداگانه و با هویت مستقلی در تنوع فضایی و فضاهای مستقل
جای جای باغ شکل می گیرد: حیاط کوشک، حیاط خلوت، جلوخان باغ و ... .

تعامل با طبیعت به جای 
طبیعت گرایی یا طبیعت گریزی

باغ ایرانی نه در هراس از طبیعت است و نه محو در طبیعت، بلکه با طبیعت است. نظم فضا و منظرۀ 
باغ ایرانی از انسان و ذهنیت او می آید و جزء فضاها با اصالت طبیعت آراسته می شوند.

منظره سازی در باغ ایرانی در عین شباهت به نمادگرایی عتیق فضایی شورانگیز و مناسب تأمل مهیا منظره پردازی شورانگیز
می سازد. هدف محصول منظره برای آسایش انسان است و نه ایجاد منظری سمبولیستی. 

هندسۀ مستطیلی
هندسه تحمیلی مستطیل بر توپوگرافی و سایر ویژگی های زمین حاکم است و شکل گیری باغ از 

شکل زمین و امکانات آن متاثر نیست. فضاهای فرعی باغ نیز از هندسه چهارگوش پیروی می کنند و 
خطوط منحنی و دایره شکل در باغ ایرانی به چشم نمی خورد.

درون گرایی و محصوریت )وجود 
باغ ایرانی محصور است و همیشه دیواری او را از محیط طبیعی بیرونی جدا می کند.دیوار(

دامنۀ رنگ در باغ ایرانی بسیار محدود است.باغ دورنگ و بی کروم

مسعودی، 1388

دیوار از نخستین اجزای شکل دهنده به باغ ایرانی است. باغ و پردیس با دیوار به لحاظ لغوی و حریم دیوار
و مرز باغ که بین باغ و فضای سخت پیرامونی تضاد و مرزبندی ایجاد می کند.

کلیتی که با دیوار محصور می شود و تفاوت دو عرصۀ داخل و خارج اهمیت دارد. تمایز با محیط محیط پیرامون
پیرامون در باغ ایرانی اصل است. هندسۀ مستطیل تحمیلی در این مقوله قابل اشاره است.

اصلی ترین عنصر وجودی باغ ایرانی جریان آب است و به صورت کاربردی و تزئینی در باغ ایرانی آب
حضور دارد.

باغ ایرانی با انواع مختلف گل و گیاه معتبر است.فضای سبز

اهمیت سایه در اقلیم گرم و خشک ایرانسایه

جایگاه هندسۀ چهارقسمتی باغ ایرانی قابل اشاره است و هندسۀ باغ ایرانی از شبکه آبرسانی باغ تأثیر هندسه
می گرفته است.

اهمیت جایگاه ناظر و مخاطب باغ و نسبت بین ناظر و باغناظر
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ادامۀ جدول 1. 

رضازاده و 
حیدرنتاج ، 

1394

آب
حیات باغ ایرانی بدون حضور آب غیرممکن است. »افسانه های آب، الهه آناهیتا و تعبیر قرآن، که آب را منشــأ 
حیات و عامل طهارت و پاکی دانسته، معنایی توأم با قدسیت برای آب ساخته که تفکیک آن از عنصر آب در 

ذهن انسان ایرانی ممکن نیست.

حضــور پررنگ گیاه نیز به صور گوناگون و گونه های مختلف از دیگر ویژگی مشترک و اصیل تمامی باغ های گیاه
ایرانی است.

نظرگاه )کوشک(

باغ ایرانی به منظور دســتیابی به دید وسیع و عمیق، و احاطۀ بصری بر طبیعت و عناصر آن، با احداث کوشک 
اصلی در باالترین نقطه یا نقطه ای با حداکثر اشــراف، دو دسته چشم انداز را خلق می کند: گروه اول چشم انداز 

داخلی ایجادشده در محورهای اصلی و فرعــی باغ و گروه دیگر چشــم اندازهای خارجی و دید بیکران به 
مناظــر طبیعی موجود در محیط پیرامون باغ هســتند.

براتی و 
دیگران، 1396

ارتباط ورودی با کوشک از طریق محور اصلی باغ، که بازتاب حرکت از پایین به باال و از فرش به عرش است، ورودی
الگو و استخوان بندی اصلی باغ ایرانی بوده و ارتباط سایر فضاها با این سه گانه ساختار باغ های ایرانی را شکل 

می دهد.
محور اصلی

کوشک

ــه ابعــاد تقریبــی 260 در 440 متــر  ــاغ مســتطیلی ب فــرم کلــی ب
اســت. در لبــۀ غربی ایــن مســتطیل اصلــی خیابانی مســتقیم الخط 
ــن  ــاد در دو جــوی کنــاری ای شــکل گرفتــه کــه آب قنــات فتح آب
خیابــان بــه ســمت بــاغ هدایــت می شــوند. در انتهــای ایــن خیابان 
و در میــان ضلــع مســتطیل اصلــی بــاغ، عمــارت اصلــی بــه همــراه 
ــع هســتۀ  ــی درواق ــارت اصل ــرار دارد. عم ــاط آن ق جلوخــان و حی
ــع شــمالی عمــارت  ــن در ضل ــوده اســت. پیــش از ای ــاغ ب ــه ب اولی
ــا  ــه ب ــوده ک ــه شــده ب ــی اضاف ــای اصل ــه بن ــه ای Lشــکل ب الحاقی
ــود  ــر را به وج ــرب و ارگ نف ــه ســمت غ ــی Uشــکل ب ــم ترکیب ه
آورده بودنــد. از ایــن الحاقیــه شــمالی به عنــوان انبــار غلــه و خانــۀ 
مباشــر یــاد می شــده اســت. ایــن بخــش کاًل از میــان رفتــه اســت 
ــه ســمت شــرق و  )همــان:43(. از مقابــل ایــن عمــارت Uشــکل ب
ــه در  ــوده ک ــکل گرفته ب ــر ش ــی دیگ ــر خیابان ــمت ارگ نف ــه س ب

دوره هــای بعــد بــه بــاغ اضافــه شــده اســت. 
بــاغ فتح آبــاد را به صــورت مجموعــه ای به هم پیوســته می تــوان 
ــاغ نســبتاً مجــزا از هــم تشــکیل  خوانــش کــرد کــه درواقــع از 3 ب

شــده اســت: 
1. خیابــان اصلــی بــا ورودی و کوشــک اصلــی در دو ســر آن کــه 
ــان و  ــرف خیاب ــی در دو ط ــرو، جوی های ــان کاج و س ــا درخت ب
حوض هایــی در وســط محورخیابــان در نهایــت دقــت کار و تزئیــن 
شــده اند. دیــد و منظــر کوشــک اصلــی بــه ســمت ایــن خیابــان 
ــی  ــان اصل ــاری خیاب ــه شــده اســت. کرت هــای کن در نظــر گرفت
ــل تقســیم بندی  ــاغ قاب در ســمت غــرب نیــز در ایــن بخــش از ب
ــاغ  ــش ب ــاغ نق ــش از ب ــن بخ ــت ای ــوان گف ــع می ت ــت. درواق اس
بیرونــی یــا عمومــی ماننــد اتفاقــی کــه در بــاغ دولت آبــاد یــزد و 
یــا جهان نمــای شــیراز افتــاده بــوده اســت را بــرای بــاغ فتح آبــاد 
دارد )بنگریــد بــه پیرنیــا، 1373(. نقــش قنــات و شــبکۀ تقســیم 

ــی  ــری ورودی اصل ــی، و قرارگی ــان اصل ــکل گیری خیاب آب در ش
بــاغ و کوشــک در ابتــدا و انتهــای محــور اصلــی مهم تریــن 

ــی رود.  ــمار م ــاد به ش ــاغ فتح آب ــرای ب ــی ب ــاغ ایران ــاخصه ب ش
کوشــک اصلــی اگرچــه بــه لحــاظ فــرم و ســاختار گونــه ای نــو از 
ــمتی بودن  ــل نه قس ــه اص ــان ب ــی رود همچن ــمار م ــک به ش کوش
ــال در  ــعۀ دو ب ــد اســت. توس ــی پایبن ــای ایران کوشــک در باغ ه
ــی در  ــی خصوص ــه ای از حیاط ــک، گون ــان کوش ــراف جلوخ اط
ــه ســمت  ــد ب ــل کوشــک را شــکل داده اســت. اهمیــت دی مقاب
خیابــان اصلــی نیــز همچنــان نقــش مهمــی در ســاختار کوشــک 

ــد.  ــازی می کن ب
2. باغ اندرونــی کــه از حیــاط و جلوخــان کوشــک اصلــی و 
ــود دارد. در  ــی وج ــه آن دسترس ــی ب ــک اصل ــور از کوش همین ط
ــام عمــارت چهارفصــل شــناخته  ــا ن ــاغ کوشــکی )ب میــان ایــن ب
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تصویر 2. ساختار باغ فتح آباد بر روی تصویر هوایی سال 2002 میالدی. تقسیم بندی سه قسمتی باغ و همین طور مسیر محورهای تعریف شده در ارتباط با دو کوشک 
باغ در کنار نقشه مشخص شده است. مأخذ: نگارنده.

کوشــک های  انــواع  از  کوشــک  ایــن  دارد.  قــرار  می شــود( 
9قســمتی برون گــرا به شــمار مــی رود. و بــا چمــن- خیابــان 
ــه پنــج دری ای در کوشــک اصلــی  ــا ردیــف درختــان ب وســیعی ب
ــال  ــان ب ــن محــور ارتباطــی شــکل گرفته می مرتبــط می شــود. ای
شــرقی کوشــک اصلــی و عمــارت چهارفصــل نقــش محــور اصلــی 

ــد. ــازی می کن ــاغ را ب ــش از ب ــن بخ در ای
3. خیابــان دوم بــاغ بــه ســمت ارگ نفــر کــه بعدهــا اضافــه شــده 
ــناخته  ــان ش ــاغ خیاب ــن ب ــان پســته و همچنی ــوان خیاب ــا عن و ب
ــه  ــه درب ورودی ک ــک را ب ــه کوش ــی ب ــای الحاق ــود. فض می ش
ــرده و مســیر  ــط می ک ــوده اســت مرتب ــر ب ــا ارگ نف ــاط ب در ارتب
ــلطانزاده و  ــت )س ــوده اس ــز ب ــتم آباد نی ــات رس ــوری آب قن عب

همــکاران، 1396، 52(.
هســتۀ ارتباط دهنــدۀ ایــن ســه بخــش کوشــک اصلــی اســت کــه 
ــر  ــاغ دارد. در ه ــی ب ــی و ورودی اصل ــان اصل ــه ســمت خیاب رو ب
ســه بــاغ محــور ارتباطــی بــا ایــن کوشــک اصلــی ســاختار اصلــی 
را شــکل می دهــد. در بــاغ عمومــی و بــاغ خیابــان ارتبــاط میــان 
ــک  ــاط کوش ــی ارتب ــا و در باغ اندرون ــی و ورودی ه ــک اصل کوش

ــا کوشــک اصلــی تعریف کننــدۀ محــور اســت.  چهارفصــل ب
جدابــودن ایــن ســه بخــش از بــاغ به صــورت ویــژه توســط 
دیوارهــای درونــی بــاغ تأمیــن می شــده اســت. از جملــه دیــواری 
ــکان  ــد و ام ــدا می کن ــی ج ــان اصل ــی را از خیاب ــه باغ اندرون ک
ــل  ــاط مقاب ــه حی ــش از رســیدن ب ــا پی ــی را ت ــه باغ اندرون ورود ب

کوشــک از میــان می بــرد و ایــن جدایــی فضایــی را بیشــتر مــورد 
ــر 2(.  ــد )تصوی ــرار می ده ــد ق تأکی

باغ فتح آباد: ساختار باغ بعد از مرمت
بــاغ فتح آبــاد در ســال 1394 بعــد از مرمــت بــر روی عمــوم بــاز 
ــازی  ــدون بازس ــی )ب ــک اصل ــت کوش ــا مرم ــاغ ب ــت ب ــد. مرم ش
ــازی دو  ــن بازس ــک دوم و همچنی ــمالی آن( و کوش ــۀ ش الحاقی
ــت.  ــورت پذیرف ــاغ ص ــبز ب ــای س ــته و فض ــی و پس ــان اصل خیاب
ــاغ در  ــام ب ــه نظ ــود و ن ــع موج ــه وض ــه ب ــا توج ــاغ ب ــت ب مرم
دوره هــای مختلــف صــورت گرفتــه اســت. بــه ایــن ترتیــب بعضــی 
ــه  ــی ک ــد و برخ ــا ش ــت و احی ــخ مرم ــول تاری ــات در ط از الحاق
از میــان رفتــه بودنــد و یــا در وضعیــت مناســبی قــرار نداشــتند 
ــت، دو  ــد از مرم ــاغ بع ــد از ب ــت. در بازدی ــرار نگرف ــا ق ــورد احی م
مؤلفــۀ مهــم بــاغ ایرانــی کــه در دورۀ قبــل از مرمــت در تصاویــر 
و مســتندات قابــل مشــاهده اســت نیــز مــورد توجــه قــرار نگرفته 
ــد: ــی دارن ــاغ ایران ــۀ ب ــاغ به مثاب ــر درک ب ــر ب و تأثیــری انکارناپذی
ـ نخســتین و مهم تریــن مؤلفــه ای کــه در وضعیــت بعــد از 
ــی  ــی و بنای ــدارد ورودی اصل ــاغ حضــور ن ــاختار ب ــت در س مرم
ــه ورودی  اســت کــه احتمــاالً وجــود داشــته اســت. در اســناد ب
ــرده ای در  ــا ن ــن ورودی ب ــروز ای ــت. ام ــده اس ــاره ش ــاده اش س
عــرض خیابــان جایگزیــن شــده و مهم تریــن ضربــه را بــه ادراک 
جدایــی از بیــرون و ورود بــه بــاغ و آغــاز طــی مســیر بــه ســمت 
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تصویر 3. تصاویر هوایی قبل و بعد از مرمت باغ فتح آباد. فلش ها محل ورودی و دیوار جداکنندۀ باغ اندرونی و بیرونی را نشان می دهد. مأخذ: نگارنده، 1399. با استفاده 
از تصاویر هوایی گوگل. 

ــاغ  ــدۀ ب ــود ورودی جداکنن ــد. نب ــی را وارد می کن ــک اصل کوش
از فضــای بیــرون ســبب می شــود کــه کوشــک به تنهایــی 
ــاری  ــباهت معم ــه ش ــود و البت ــاغ درک ش ــوان ورودی ب به عن
ــاغ شــازده نیــز امــکان ایــن اشــتباه را  ــا بنــای ســردر در ب آن ب
بیشــتر می کنــد. بعــد از ورود بــه حیــاط و رســیدن بــه کوشــک 
انتظــار مــی رود کــه بــا خــروج از کوشــک در ادامــه بــه خیابــان 
ــان آن  ــاغ و خیاب ــه ب ــه ورود ب ــی ک ــویم، در صورت ــاغ وارد ش ب
پیــش از ایــن اتفــاق افتــاده اســت و نبــود نقطــۀ ورود شــاخص 

ــان برداشــته اســت. ــن درک را از می ای
ــاغ  ــت در ب ــد از مرم ــت بع ــه در وضعی ــه ای ک ــن مؤلف ـ دومی
از  را  اصلــی  خیابــان  کــه  اســت  دیــواری  نــدارد  حضــور 
باغ اندرونــی جــدا می کــرده اســت. مشــخصاً حــذف ایــن دیــوار 
ــش  ــاغ و خوان ــت در ب ــس محصوری ــاغ، ح ــت ب ــن مرم در حی
ــه باغ هــای درونــی و بیرونــی را دچــار اختــالل ســاخته  جداگان

ــر 3(.  ــت )تصوی اس

بحث 
ــا توجــه  ــد ب ــی را بای ــۀ باغــی ایران ــاد به مثاب ــاغ فتح آب خوانــش ب
بــه تقسیم شــدن بــاغ بــه ســه بــاغ نســبتاً مجــزا امــا در ارتبــاط 

ــرد.  ــا هــم پیش ب ب
ــه  ــا آنچ ــاد ب ــاغ فتح آب ــودن ب ــی بودن در متفاوت ب ــن سه بخش ای

مــا از بــاغ ایرانــی کالســیک در ذهــن داریــم نقــش دارد: 
ـ نخســت، هندســۀ حاکــم بــر کلیــت بــاغ اســت کــه محــدوده ای 

منظــم را شــکل نمی دهــد و مجموعــه ای اســت از ســه بــاغ 
مستطیل شــکل.

ــوان  ــی به عن ــاغ ایجــاد شــده اســت: یک ـ دوم، دو کوشــک در ب
کوشــک اصلــی در ارتبــاط بــا بــاغ عمومــی و دیگــری کوشــکی 
ــاد  ــاغ بیرم آب ــان در ب ــاغ خصوصــی. در کرم ــان ب کوچــک در می
ــلطانزاده و  ــت )س ــته اس ــابقه داش ــک س ــود دو کوش ــز وج نی

ــی، 1392(.  گنجوی
ــه  ــکل گرفت ــاغ ش ــی ب ــۀ غرب ــه در لب ــی ک ــور اصل ــوم، مح ـ س
ــاغ  ــت ب ــی کلی ــوان محــور اصل ــد به عن ــان نبای ــن خیاب اســت. ای
ــاغ  ــی ب ــوان محــور اصل ــا به عن ــه تنه ــود، بلک ــه ش در نظــر گرفت

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــی م عموم
ــان و  ــاط و پیش خ ــال و حی ــا دو ب ــی ب ــک اصل ــارم، کوش ـ چه
ــن کوشــک  ــه اســت. ای ــن رفت ــون از بی ــه اکن ــی ک بخشــی الحاق
ــرده  ــل می ک ــاغ عم ــه ب ــه س ــن مجموع ــل ای ــز ثق ــوان مرک به عن

اســت. 
ــاغ به صــورت ســه  ــاغ در دو مــورد خوانــش ب مشــخصاً مرمــت ب
بــاغ مجــزا و همین طــور خوانــش محــور اصلــی بــاغ عمومــی در 

ســاختار بــاغ ایجــاد اختــالل کــرده اســت: 
ـ در بــاب محــور اصلــی در ترکیــب بــا گیــاه و آب، بــاغ فتح آبــاد 
امــروز  امــا  مــی رود.  به شــمار  نمونه هــا  قوی تریــن  از  یکــی 
ــاً  ــده و علن ــارج ش ــت خ ــاغ از اهمی ــت ورودی ب ــس از مرم و پ
ــطۀ  ــه واس ــن ب ــت. همچنی ــردر ورودی اس ــدون درب و س ــاغ ب ب
خشکســالی ها امــروز از درختــان محــور اصلــی تنهــا چنــد اصلــه 
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قاجار که ردیف درختان در  باغ فتح آباد در دورۀ  از  تصویر 4. نخستین تصویر 
محور اصلی باغ را نشان می دهد. مأخذ: سلطانزاده و گنجویی، 1393، 45. 

تصویر 5. تصاویر قبل از مرمت باغ که وجود دیوار جداکنندۀ محور اصلی با باغ اندرونی را نشان می دهد.
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ــر 4(. امــا حضــور کوشــک در انتهــای  ــده اســت )تصوی باقــی مان
مســیر و گشــودگی آن بــه ســمت محوراصلــی و همچنیــن حضور 
ــه  ــل ب ــوض طوی ــی )ح ــورت تزئین ــر دو ص ــه ه ــگ آب ب پررن
ــاورزی  ــژه( و کش ــی وی ــای هندس ــا فرم ه ــی ب ــالوه حوض های ع
ــه و  ــور( قابل توج ــمت مح ــان در دو س ــای درخت ــای پ )جوی ه

اهمیــت اســت. 
ــل  ــاد از اص ــاغ فتح آب ــاغ، ب ــودن ب ــوار و محصور ب ــاب دی ـ در ب
ــوار دور  ــود دی ــودن و وج ــر محدود ب ــالوه ب ــاغ، ع ــت ب محصوری
ــی  ــراف به خوب ــاورزی اط ــای کش ــه آن را از زمین ه ــاغ ک ــود ب خ
جــدا می کنــد، از دیــوار در تفکیــک باغ هــای درونــی خــود 
ــی  ــان محــور اصل ــان کــه می ــرده اســت. آن چن ــز بهــره ب ــاغ نی ب
ــاد  ــی ایج ــک و جدای ــوار، تفکی ــتفاده از دی ــا اس ــی ب و باغ اندرون
شــده بــوده اســت )وجــود دیــوار در تصاویــر قبــل از بازســازی باغ 

ــر 5(.  ــاًل مشــخص اســت( )تصوی کام
ــارت  ــی و عم ــور اصل ــا مح ــاط آن ب ــک و ارتب ــاب کوش ـ در ب
چهارفصــل، ارتبــاط قــوی کوشــک اصلــی بــا محــور اصلــی بــاغ 
در چهارچــوب ایــدۀ محــور اصلــی بــاغ می گنجــد. اگرچــه 
کوشــک چهارفصــل در باغ اندرونــی همچنــان بــا محــور، گیــاه و 
آب در ارتبــاط اســت و محــور در اینجــا ارتبــاط مســتقیم الخطی 
ــد.  ــاد نمی کن ــتانی ایج ــک تابس ــی و کوش ــک اصل ــان کوش می
بــرای درک بهتــر ارتبــاط میــان کوشــک اصلــی و کوشــک 
تابســتانی و ارتبــاط ایــن ســاختار بــا کلیــت بــاغ، نقشــۀ 
ــاد  ــح آب ــات فت ــج از قن ــه منت ــیم آب، ک ــاری و تقس ــبکۀ آبی ش
ــی  ــای ایران ــایر باغ ه ــد س ــم مانن ــا ه ــت. اینج ــت، راهگشاس اس
هندســه و مــکان یابــی مؤلفه هــا از شــبکه آبیــاری بــاغ و محــل 
ــا مســیر آب در  ــاط ب ــن ارتب ــر اســت. ای ــاغ متأث ــه ب ورود آب ب
ــر  ــه نف ــمت قلع ــه س ــی ب ــور فرع ــکل گیری مح ــی و ش مکان یاب

ــر 6(.  ــت )تصوی ــوده اس ــذار ب ــز تأثیرگ نی

جمع بندی و نتیجه گیری
ــی  ــه از چگونگ ــش مقال ــه پرس ــخ ب ــده در پاس ــش انجام ش پژوه
انطبــاق بــاغ فتح آبــاد بــا شــاخصه های بــاغ ایرانــی نشــان می دهــد 
ــرد خــود  ــای منحصربه ف ــا و ویژگی ه ــا وجــود تفاوت ه ــاغ ب ــه ب ک
قبــل از مرمــت در انطبــاق بــا ایــن شــاخصه بــوده اســت. تصاویــر 
ــاد  ــاغ فتح آب ــه ب ــد ک ــان می ده ــت نش ــل از مرم ــتندات قب و مس
ــی  ــای ایران ــه باغ ه ــه نســبت ب ــی ک ــکارات و تغییرات ــن ابت در عی
کالســیک دارد، بــه شــاخص های بــاغ ایرانــی پایبنــد بــوده اســت. 
ــاغ نشــان  ــد از مرمــت ب ــل و بع ــر قب ــاق مســتندات و تصاوی انطب
ــاغ  می دهــد کــه تغییــر و حــذف دو شــاخصۀ کلیــدی ســاختار ب
ایرانــی در جریــان مرمــت بــاغ خوانــش آن به عنــوان باغــی ایرانــی 

را دچــار اختــالل کــرده اســت. 
نکتــۀ مهــم در خوانــش بــاغ فتح آبــاد و انطبــاق آن با شــاخصه های 
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بــاغ ایرانــی اهمیــت ایــن نکتــه اســت کــه مــا در بــاغ فتح آبــاد بــا 
ــه رو هســتیم کــه به صــورت مســتقل امــا در  ــاغ مجــزا روب ســه ب
ــن  ــده اند. در ای ــاختاربندی ش ــزی و س ــم برنامه ری ــا ه ــاط ب ارتب

تصویر 6. کوشک اصلی باغ فتح آباد در انتهای محور اصلی باغ.
www.wikipedia.org :مأخذ

ــی  ــاغ ایران ــه ب ــاد ب ــاغ فتح آب ــدۀ ب ــن پیونددهن ــان اصلی تری می
بــا توجــه بــه شــاخص های اصالت بخــش بــه بــاغ ایرانــی، کــه در 
بخــش ســاختار بــاغ ایرانــی ایــن نوشــتار به عنــوان مبانــی نظــری 
شــناخت و خوانــش بــاغ فتح آبــاد مورد اشــاره قــرار گرفــت، محور 
ــی کشــیده  ــان ورودی و کوشــک اصل ــه می ــاغ اســت ک ــی ب اصل
ــاغ از  ــدۀ ب ــوار جداکنن ــت و دی شــده اســت. همین طــور محصوری
ــش مهمــی در  ــر نق ــی از یکدیگ ــای درون ــراف و باغ ه ــط اط محی
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــاغ منفــک و برق ــاغ به صــورت ســه ب ــش ب خوان
ــل  ــاد قب ــاغ فتح آب ــه ب ــوط ب ــی دارد. در مســتندات مرب ــاغ ایران ب
ــش  ــه خوان ــده ب ــای جداکنن ــور ورودی و دیواره ــت، حض از مرم
ــد. در  ــک می کن ــی کم ــک اصل ــمت کوش ــه س ــی ب ــان اصل خیاب
مرمــت بــاغ جایگزینــی ورودی و دیــوار ابتدایــی خیابــان اصلــی با 
نــرده عمــاًل حــس محصوریــت و ورود بــه بــاغ را از بیــن می بــرد 
ــیر  ــدای مس ــوان ابت ــه به عن ــدف ک ــوان ه ــه به عن ــک ن و کوش
بــاغ تصــور شــده و ناظــر انتظــار دارد کــه بعــد از کوشــک و یــا 
ــف  ــاغ را کش ــی ب ــان اصل ــک خیاب ــان کوش ــه جلوخ ــا ورود ب ب
ــی و  ــاغ درون ــدۀ ب ــوار جداکنن ــر حــذف دی ــوی دیگ ــد. از س کن
ــته  ــور داش ــی حض ــان اصل ــرق خیاب ــمت ش ــه در س ــی ک اندرون
اســت، در مرمــت بــاغ، خوانــش باغ هــای جــدا از هــم را در بــاغ 
فتح آبــاد بــا اختــالل مواجــه کــرده اســت. ایــن دو نکتــۀ بســیار 
ــۀ باغــی  ــاد به مثاب ــاغ فتح آب ظریــف امــا تأثیرگــذار در خوانــش ب
ایرانــی بــا هزینــه ای کــم قابل جبــران اســت. بررســی ایــن نمونــه 
ــاخصه های  ــناخت ش ــل و ش ــه تحلی ــد ک ــان می ده ــوردی نش م
ــی  ــت فیزیک ــر از ماهی ــی فرات ــای ایران ــه باغ ه ــش ب اصالت بخ
ــر  ــت منظ ــرداری و مرم ــت، بهره ب ــم در حفاظ ــی مه ــا گام آنه
ــه در  ــوردی ک ــت؛ م ــران اس ــی در ای ــای تاریخ ــی باغ ه فرهنگ
ــاد در بخش هایــی حیاتــی مــورد توجــه قــرار  ــاغ فتح آب مرمــت ب

نگرفتــه اســت. 
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