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  ده يچك
را يباغ است، ز يخيتار يبازساز به منظوراقدام  برايران انجام شده فاقد انسجام الزم يا يخيتار يباغها پيرامونكه تاكنون  ييها پژوهش

و ثبت  يجمع آور جهتجامع  وجود روشين رو ياز ا. است ياريبس يها كمبود يهر باغ پراكنده بوده و دارا در مورد شده ياطالعات جمع آور
وال ئن سيبه ا ييگو پاسخ يق در پين تحقيا .ضروري است آن يو بازساز يمستند سازبمنظور هر باغ  يو فرهنگ يعيطب، يخياطالعات تار

ن يد؟ هدف از اكرآن كمك خواهد  يخيتار ير است و چگونه به بازسازيامكان پذ يبه چه روش يخيباغ تار يو مستند ساز يياست كه شناسا
 يباغها ييباغ در زمان و مكان، به شناسا يخيو تار يعيطبجمع آوري و طبقه بندي اطالعات  قيطر كه از  است يارائه روش جامع وهش پژ
مستند  يبرا يرا به عنوان راهكار يبردار  فهرست ن مقالهيا .دكنباغ كمك  يخيتار يو بازساز به منظور حفاظت آنها، يو مستند ساز يخيتار

آرشيوي و با تحليل و تفسير اطالعات جمع آوري شده مورد تجربه قرار اسناد و مدارك  يآور عجمبرداشت ميداني از وضع موجود،  با باغ يساز
دست  هج بيو نتا گرديد يابيارز يق فهرست برداريه تهران از طريو مسعود زديالممالك  ري، مشسپهدار رامهرمز يق باغهاين تحقيدر ا .مي دهد

آنها  اتمستند و يخيتاراساس وضع موجود باغ و بدون توجه به مطالعات  الممالك بر ريمشسپهدار و  يو مرمت باغها يآمده نشان داد بازساز
از باستان شناسي، تاريخي  بر اساس مطالعات گسترده يعيو طب يخيتار مستندات توجه به با هيباغ مسعود يدر بازساز ليكن .صورت گرفته است

 يآور جمع ةهر چه نحو يبه طور كل .امكانپذير و به اجرا در آمده است باغ در زمان و تغييرات هياول يلگوبازسازي ا ،و اسنادي در گذر زمان
 ،و اطالعات نوشتاري و تصويري مرتبط با باغ انجام گرفته باشد تر باشد كينزد يفهرست بردار روش هب يخيتار يرامون باغهاياطالعات پ

  .رديگ يصورت م تر قيدق آن يخيتار يبازساز شناخت الگوي اوليه و به دنبال آن
  

  د واژه يكل
 يخيتار يبازساز ،منشور فلورانس ،يبردارفهرست  ، باغ يشناخت و مستند ساز ، يخيتار يباغها

 سرآغاز
 ارزشـهاي طبيعـي و فرهنگـي    بواسطه يخيتار يت باغهاياهم

 تجربـي  دانـش هنـر و   رنـدة تفكـر،  يگدر بر هآنها است كـ  در نهفته
ـ   .رامون استيط پيان از محينيشيپ  منشـور فلـورانس   ةتا قبـل از ارائ
بستر طبيعـي  از  و مجزا منفرد يخيتار ساختارباغ به عنوان  ،)۱۹۸۱(

محـيط  كـه از  يعنصـر "، اما امروزه به باغ به عنـوان  دش يم يبررس
 ,Petruccioli( شـود  يسـته مـ  ينگر"رد يـ گ يمـ  أاطراف خود منشـ 

1997( .  
بـاغ در  از آن جايي كه گياه عنصر اصلي باغ اسـت، نگهـداري   

زمان امري بسيار مهم است كه لزوما بايستي به طور مسـتمر انجـام   
حفاظت از باغ در  " :منشور فلورانس ۱۱ بندبراساس  بنابراين،گيرد، 

موردي گياه و برنامه ريزي بلند مدت  شرايط ثابت نيازمند جايگزيني

 ".براي باز زنده سازي گياهان در دوره هاي زمـاني مختلـف اسـت    
 يباغهـا  يساززنده  باز، ينگهدار ،حفاظت"يات مرمتي از كليه عمل

ـ دق يدانيم يها و برداشتجامع مستلزم مطالعات  يخيتار " ق اسـت ي

(Anon, 2003) .  
تفسـير قـرار    دگاه مـورد يبراساس دو د يرانيباغ ا عمدهبه طور 

  . يساختار ديدگاه و يـ عرفان يفلسف ديدگاه :گرفته است
اسـت از وجـود    ي، باغ شـاهد يانـ عرف يدگاه فلسفيبراساس د

ـ يآغاز يها  شهياند  در ايـن ديـدگاه   .يم عرفـان يگـاه مفـاه   ين و تجل
  .شوندبررسي مي  يو متعال يليتمث يها عناصر موجود در باغ، از جنبه

شكل عيني باغ ايراني را از طريق انديشه  ،هانينيزابت مويالمطالعات 
ن يبه هم.  (Moynihan, 1979) فلسفي و بنيادي تفسير كرده است

هـا،   ماننـد سـفرنامه   يخياسناد و مـدارك تـار   ةبه مطالع وي، منظور
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۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۴۶  

ـ يا يهـا  ها، فـرش  ينگارگر و  يميقـد  يهـا  ر و عكـس ي، تصـاو يران
. گر محققـان پرداختـه اسـت   يه شده توسط ديته يها ن پالنيهمچن

ر يها، مفهـوم بـاغ بهشـت را بـه تصـو      ينگارگر يبررس با موينيهان
  .دهد يرا ارائه م يرانيآل باغ ا دهير ايكشد و تصو يم

بـه   ياسالم خ و هنريژوهشگر و محقق تار ازن، پهگنيچارد اتير
 ،يخياسـاس مـدارك موجـود تـار     بر ياسالم يباغها اءمنش يبررس

 .پرداختـه اسـت   موجـود  يها ل پالنيتحل نيز و متون ادبي و مذهبي
دبـي  ي دوران مختلف را، تجلي تفكرات مذهبي و اباغها مفاهيم وي

 ,Macdougall & Ettinghausen) مـي پنـدارد  هر دوره تـاريخي  

1976).  
ـ يبـاغ ا  يسـاختار  يهـا  گر، به جنبهيدگاه ديدر د پرداختـه   يران

ـ تحل. شود يم انتظـام و نحـوه    ،چگـونگي اسـتقرار بـاغ در بسـتر     لي
بـا عوامـل    هـا  و ارتبـاط تنگاتنـگ آن   گياه ، آب ، معماري چيدمان

  .قرار مي گيرد بررسيد مور طبيعي موجود در بستر
معماران، باستان شناسان و طراحان منظر هر كدام با تخصـص  

ـ يبـاغ ا  بارةدرجو و و دانش خود به كشف و جست  .انـد  پرداختـه  يران
 هـاي ابزاربـا   يلبر، رنه پشر و مهوش عـالم يچون دونالد و ينامحقق

  .پرداخته اندباغ  يساختار و الگو يمختلف به بررس

ران و يا ي، در كتاب باغهاييكايمرامعمار و محقق لبر، يدونالد و

 تاكيـد بـر  و  بر اساس نوشته هاي تاريخي ،)۱۹۶۲( آن يها كوشك
ف جهـانگردان و  يتوصـ  عكس هـاي قـديمي،  ، نگارگري هار، يتصاو

برداشت  مختلفپالن باغ ها را در شهرهاي خود  ينيع يها برداشت
عــه خــاطرات هــا و مجمو سـفرنامه  در واقــع .ترسـيم كــرده اســت  و

ـ گرا ، شـرق يمـذهب  يهـا  ونريموسـ  يجهانگردان، تاجران، اعضا ان، ي
منبع مهمي در دستيابي به اطالعـات   ياسيشناسان و رجال س باستان

   . (Wilber, 1962) هر باغ بوده است
اكـان و  يراث نيرا م يراني، باغ ايكيمعمار و محقق بلژ ،رنه پشر

حـور اصـلي بـاغ و    بـا ترسـيم م   كند و يف ميتوص فرحبخش يمكان
تركيب بندي آن با گل ، درخت سـايه انـداز و آب، بـه معرفـي بـاغ      

   .ايراني مي پردازد
ق در يـ تفحص دق با )۱۹۷۳( ران داشتيكه به ا يسفر درپشر 

متـون   ، )تحقيقـات دونالـد ويلبـر   (  باغهـا  يخياسناد و مـدارك تـار  
نظـم   ،يدانيم هاي د و برداشتيبازد و همچنين تاريخي دوران قاجار

وي با ترسيمات خـود،  . را بررسي كرده است فضايي و ساختاري باغ
تغييرات الگوي باغ هاي ايراني را در دوره هاي مختلـف نشـان داده   

پشر توانست براي شناخت و مسـتند سـازي    (Pecher,1993).است
  )۱ (شكل شماره .باغ هاي ايراني الگويي ارائه نمايد
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  ۱۴۷  روش شناخت و مستند سازي باغهاي تاريخي ناشناخته ايران

بـه  توان  يم اند دهكر يكه ساختار باغ را بررس يرانياز معماران ا
در  يعـالم  يسـاز  روش شناخت و مسـتند  .دكراشاره  يمهوش عالم

 ، نوشـته يوياسناد آرشـ  مطالعهو  يشامل بررس ،يرانيا يباغها مورد
 يبر جا يرانيا ين از باغهاامحقق احان ويس است كه يريتصاو و ها

 . اند گذاشته
 يالگـو  يبـه دنبـال رد پـا    يخيتـار سناد ابا تفحص در يعالم

 يبررسـ  براي نمونه .ه استيصفو ةبخصوص در دور ،يرانيا يباغها
ـ تحل در ،۱ كـامفر  توسط يجا مانده از دوران صفو هب يها برداشت ل ي
 و يبـا بسـتر شـهر   ابـان و ارتبـاط بـاغ    يباغ و عناصر آن، خ ساختار
 .ن محقق مـوثر بـوده اسـت   يه توسط ايدوره صفو يباغ ها يبازساز

)Alami,1997.(  

 ، در كتـاب يسـ يجان بـروك، طـراح بـاغ و معمـار منظـر انگل      
منـابع و اسـناد موجـود،     ةبا مطالعـ  " Gardens of Paradise"خود

 نقاشـي ، نگـارگري و   هـا،  پـالن  يبرخـ  اتميمشاهده باغها و ترسـ 
 يآل از باغها دهير ايبه تصو ،ا رجوع به كتاب مقدس قرآنب نيهمچن
 يخيمـدارك تـار   يبـا بررسـ   واقـع، در . افتـه اسـت  يدسـت   يبهشت
لبـر، پشـر و   يز از ويكـامال متمـا   بروك دربـاره بـاغ  ل ي، تحليويآرش
  . (Brookes,1987). است يعالم

ـ اهم عناصر باغق يدق ي، مطالعه و بررسيدگاه ساختاريدر د  تي
باغ بر اساس نظم . ن عنصر هر باغ استيتر ياه اصليگ .رددا ياريبس
ر يد كـه آن را از سـا  شـو  يل مـ يفـرح بخـش تبـد    ييبه فضا ياهيگ

 . كند يز ميمعمارگونه متما يفضاها

ار كـم و  يران بسيا يخيتار يباغها ياهينظم گ يمطالعه بر رو
كتـاب  توان بـه   ينه مين زمياز جمله منابع موجود در ا. محدود است

ل يـ ن كتاب بـه دل يا .دكراشاره  )۱۳۴۶( ياد الزراعه ابونصر هروارش
مطـرح   يموريت ةدور يكه در مورد باغها ياتيمات خوب و جزئيترس

 يخيتـار  يباغها ين منابع در مستند سازيتر از مهم يكيكرده است 
  ).۲شكل شماره(است

دفـع   يانواع خاك، زمان كاشـت، چگـونگ   ةارشاد الزراعه دربار
معطر، كاشت  يياهان دارويانواع حبوبات و غالت، گ حشرات، كشت

ـ يتزئ يهـا و گلهـا   انداز، بوته هيوه، درختان سايدرختان م  ةو نحـو  ين
است كـه   ياطالعات ير مثمر حاويوند زدن انواع درختان مثمر و غيپ

افـت  يكمتـر   يبعـد  يها در دوره وفرد است  هخود منحصر ب ةدر دور
  (Mushiri,1968).شود يم

 

  
 و نحوه ياهيگ يمقطع باغ، گونه ها): ٢( ةشمار شکل

 )۱۳۴۶،يابو نصر هرو(کاشت آن 

  
ـ ن يباستان شناس قاتيتحق از حاصل اكتشافات  يز در بازسـاز ي

كـه بـاغ    ياز جمله محققان .باشند يت ميحائز اهم يخيتار يباغ ها
ـ ا براسـاس را  يرانيا ـ ويد ،قـرار داده  يمـورد بررسـ  ن اطالعـات  ي د ي

ـ  ق گمانـه ياز طر يو .است يشناس اسكاتلند اناستروناخ، باست ، يزن
افته است كه امكـان  يدست  يكاو و استخراج شواهد، به مدارككندو
 ,Stronach)..كند يفراهم م يهخامنش ةباغ را در دور يم الگويترس

1978)  
تالش ها پيرامون مستند سازي باغهاي تاريخي  ياگر چه همگ

پراكنده بـوده و   ،ن مطالعاتيا رشتيكن تا به امروز بيل ،ارزشمند است
 يخيتـار  يدن به بازسـاز يرس به منظورمنسجم و جامع  ييفاقد الگو
آن در  ر عناصرييباغ و امكان تغ ييايبا توجه به پودر واقع،  .باغ است

ر يتصـو نشـان دهنـده    از مدارك بـاغ كـه   يويآرش وجودگذر زمان، 
  .است يالزم و ضرور ،باشداز آن در هر دوره  يروشن

ان بـا اتكـا بـه دانـش     ينيشياست كه پ يساختار كامل يرانيباغ ا
شناخت ساختار . كرده اندخود و درك توان پنهان بستر خلق  يتجرب
درون آن و مسـتلزم   يفراتـر از مرزهـا   ،يطـ يمح يكـرد يروبـا   باغ

بـاغ را برخواسـته از بسـتر خـود      ،كـرد يرو نيا. است جامع يمطالعات
 يخيو تـار  يفرهنگ ،يو ساختار يكيزيف يها جنبه يند و تماميب يم

ـ ا. دهـد  يقـرار مـ   گريكـد يبا  ارتباطرا در  آن رامونيو پ باغ  نـوع  ني
 آغـاز  برداشت وضع موجـود  منظورب يروش فهرست بردار باق يتحق

بـه   ،، تاريخي و فرهنگي بـاغ يطيهاي مح جنبه يتا با بررس دشو يم
 آنهـا  يزو مسـتند سـا   يخيتار يباغها ييشناسا يجامع برا ييالگو

  .ابديدست 

  



  
  
  
  

۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۴۸  

   يبررس مواد و روش
 بـه  يابيدسـت ، محيطـي  كـرد يروكه بـر اسـاس    با توجه به اين

مسـتدل   يروشـ ، زمـان و مكـان  و تاريخي بـاغ در   هاي طبيعي اليه
ـ در ا بنابراين ،باشد يدر بررسي باغهاي تاريخي م يوعلم  مقالـه  ني

ـ  يبـاغ هـا   يو مستند ساز يابيارز بمنظورروش  نيا از زين  يخيارت
بـا جمـع آوري و مطالعـه     ايـن روش  بـر اسـاس   .استفاده شده است

ـ و از طر هـا، تصـاوير قـديمي    سـفرنامه  اسناد تـاريخي، مدارك ،   قي
 بـاغ  ييشناسـا  برداري از وضع موجود فهرستو  يدانيمهاي  برداشت
ي اطالعاتي ها اليه، ن مطالعات يل ايرد و سپس با تحليگ يانجام م

بـه صـورت منسـجم     يسازي باغهـاي تـاريخ  مورد نياز براي مستند
   .شود  فراهم مي

بـه منظـور    را فهرسـت بـرداري   ، روشكنـان شـل  يم اولين بار
در  (Conan,1985). نمودمستند سازي باغهاي تاريخي فرانسه ارائه 

اين روش پژوهشگر اطالعات موجود از اسناد تاريخي و آنچه كه در 
ـ   يدانيمهاي  برداشت هـايي ثبـت    در فـيش  را دسـت آورده  هاز بـاغ ب

هر فيش در برگيرنده اطالعات تاريخي، طبيعي، سـاختاري،  . كند مي
ـ     واز باغ است  ...تركيب بندي و   ةامكـان تفكيـك اطالعـات و تهي

نشـان  ) ۱( ةسازد كه در جـدول شـمار   هاي مختلف را ميسر مي اليه
هـاي مختلـف    گـذاري اليـه   ، بـا روي هـم  سـرانجام  .داده شده است

توان به الگويي بـراي بازسـازي تـاريخي     تحليل آنها مي اطالعاتي و
كشورها و بر اساس  ريسا است اين روش علمي در گفتني. باغ رسيد

مستند سازي باغهـاي تـاريخي مـورد     بمنظورمنشور فلورانس   انونق
 يهـا  يژگـ يش هـا و و يح فيدر ادامه، به تشر .گيرد استفاده قرار مي

  .شود يه مپرداخت آن هادر  باغ يمورد بررس
  ياطالعات در فهرست بردار يآور جمع يها شيف): ١(ة شمار جدول

  ها يژگيو  شينام ف  

  باغ يت باغ، عملكرد فعلي، موقعيميقد يها ، ناميخيتار ةنام باغ، دور  ت باغيكل  ۱

  ت باغيباغ، اهم ينماد و الگو  باغ يها شاخصه  ۲

  يخيه و مستندات تارياولبنا كننده، علل احداث باغ، عملكرد   خچه باغيتار  ۳

  ي، منابع آبي، خاك شناسيب، بستر ، توپوگرافيش  باغ يكيزيساختار ف  ۴

  يي، نظم فضاياه، نظم آب، نظم معمارينظم گ  انتظام باغ  ۵

  د، مقاطعيو جد يمير قديه، تصاوي، پالن اوليپالن فعل  باغ يب بنديترك  ۶

  يفعل ةمختلف و دور ياه ه، دورهياول ةبنا در دور يكاربر  بنا يكاربر  ۷

رون به درون يرون و از بيد از درون باغ به بيد ياين زوايينوع منظر اطراف باغ، تع  د و منظريد  ۸
  باغ

  باغ  يف كليتعر
در  ت اسـت كـه  يـ ن رو حائز اهمياز ا محل استقرار باغ يبررس

و امـروزه بـا    بـود  در خارج از شهر احداث شده باغ ،از موارد ياريبس
عملكـرد بـاغ   . قرار گرفته است يشهر يها درون فضاها رشه ةتوسع
در  هـر بـاغ   .شـود  يمـ  يبررس شيفن يدر ا است كهگر موارد ياز د

بـه طـور   . ده اسـت شـ احـداث   يبراساس عملكرد خاصـ  زمان خود،
ـ يي،دائم محل اقامت يرانيمعمول باغ ا ـ و  يالق  يفاتيتشـر  يمكـان ا ي

ـ غو تبـاغ   ش، عملكردين فيبر اساس ا. بوده است در گـذر  ات آن ريي
   .شود يم يزمان بررس

  باغ يها شاخصه
، يمانند دربار يوه زندگيش ياز نوع يتواند نماد يم يخيباغ تار

از باغ ها بـه   ين برخيهمچن. ره باشديوغ ي، مذهبيو قشالق يالقيي

ه منظـر وجود ، كاشته شدهاهان يخاص مانند نوع گ يها يژگيل ويدل
باغ در  يگاه. ندهستهم، منحصر بفرد م يا خاطره يادآوريا ي و ژهيو

  . دشو يم و سبب شاخص شدن آن ميمنظر منطقه سه
  باغ ةخچيتار

. دارد يا ژهيـ ت ويـ خچه باغ، ارائه مسـتندات اهم يتار يدر بررس
، يخيتـار  متـون ماننـد   رتبطمدارك و اسـناد مـ   يآور مطالعه و جمع

 هـا  نقشه رجال، هاي هها، خاطر يو نگارگر يمير قديها، تصاو سفرنامه
بـه پـالن    يابيبمنظور دستاحان، يه شده توسط سيته يها يو كروك

  .شود يم يش بررسين فيموثر بوده و در ا ه باغياول

  باغ يكيزيساختار ف
 يمــيط اقليز، شـرا يباغهـا براسـاس منــابع آب، خـاك حاصــلخ   

 يرانيا يدر باغها. اند ط شكل گرفتهيسازگار با مح ياهانيمطلوب و گ



  
  
  
  

  ۱۴۹  روش شناخت و مستند سازي باغهاي تاريخي ناشناخته ايران

، قـرار دارد  بـاغ  يوارهـا يبـرون از د  يا در نقطه آب، ،غبا ياصل أمنش
مجموعه به  ،بستر .به مظهر آب دارد يبستگباغ  ن جهت استقراريبد

ط بروز ين و منظر است كه شرايم، شكل زمياز آب، اقل يا وستهيهم پ
 يشناخت و حفاظت از بستر، ثبات و مانـدگار  .آورد يوجود م هباغ را ب

ـ  .كنـد  ين مـ يباغ را تضم ماننـد دشـت،    يمختلفـ  ياغ در بسـترها ب
ـ . شكل گرفته اسـت  ...ابان، شهر و يه، بيكوهپا ن آب در بـاغ از  يمأت

صـورت   ...ماننـد چـاه، قنـات، چشـمه، رود و      يق منابع مختلفـ يطر
ـ كه تـداوم و پا  ييرد و از آن جايگ يم ار وابسـته بـه   يبـاغ بسـ   يداري

ـ ته يبرا قيو دق ياطالعات كاف يآور حضور آب است، جمع ـ ه اي ن ي
  .باشد يم يش ضروريف

  انتظام باغ
بـاغ اسـت كـه     يمنظور از انتظام باغ، نظم و شـكل سـازمانده  

رنده يدر برگ ينظام ساختار. باشد يم ييو فضا يشامل نظام ساختار
عناصـر   يريقرارگ ةنحو ييبوده و نظم فضا ياه، آب و معمارينظم گ

ـ . دهد يگر را نشان ميكديباغ در كنار  ط يه تناسـب شـرا  هر منطقه ب
ـ و پا ياهـان بـوم  يگ يخود، دارا يعيو طب يطيمح ـ ي م يدار در آن اقل

 انتخابم آن منطقه يهر باغ متناسب با اقل ياهيپوشش گ نوع واست 
در زمـان،   يداريگر و پايكديآن ها با  ياه، همجوارينوع گ. شود يم

   .شود يش بدقت مطالعه مين فيدر ا
و  يشــينما( هــا يوروان در جــ بصــورت ؛اشــكال مختلــف آب

ش يدر ف يستيباآبشار و فواره  ها و ساكن در استخر و حوض ،)ياريآب
ـ گ قـرار  ةنحـو  ديبا مي يدر نظم معمار .شود برداشت انتظام باغ  يري

بـاغ   يها و تراس بند ، پله هاواريها، د باغ و ارتباط آنها با گذر يبناها
در  يمعماراه و ينظم آب، گ يوستگينحوه پ تينهاو در ده ش يبررس

 .شود يص داده ميش تشخين فيا

 
  باغ يب بنديترك

ـ گقرار ةنحـو ش ين فيدر ا  ـ م  و ارتبـاط  يري  و ان عناصـر بـاغ  ي
ـ يبا وضـع  يميه و قدير اوليسه پالن، مقاطع، تصاويمقا بـاغ،   يت فعل

  .كند يممنعكس  را زمان در گذرباغ  يب بنديترك يچگونگ

 
  بناها  يكاربر

 يهـا  ازيـ وجود دارد كه بـر اسـاس ن   يمتفاوت يدر هر باغ بناها
ـ بنا و تغ يتوجه به كاربر. اند گوناگون ساخته شده رات آن در گـذر  يي

 يمختلف زمان يها است كه بنا در دوره يزمان، مشخص كننده نقش
 . فا كرده استيا

  د و منظر يد
 يبطـور عمـده در بـاغ هـا     ،كـه در باغهـا   ييها يژگياز و يكي
رد توجـه آن بـه منظـر    يـ گ يقرار م يسمورد برر و باروك، يرنسانس

ـ د يايزوا. رون استيدرون و ب كـه در درون بـاغ وجـود دارد و     يدي
 يمـورد تعمـق قـرار مـ    ش ين فيباغ، در ا يرونيارتباط آن با منظر ب

  . رديگ
و  يت حقوقيوضع شيف، شناخت اطالعاتل يتكم برايدر انتها 

از وضـع موجـود    يمرمت يها ازيبنا و ن يا سازه يها يژگي، وياقتصاد
 . دشو يم هيتهباغ 

  
 يمستند ساز ةبا نحو يبردار تطابق روش فهرست يابيارز
 باغها يخيتار

ـ يـ چ فعاليهـ " منشـور فلـورانس   ۱۵ ةمـاد  براساس و  يت مرمت
ق كامـل در  يـ د بدون تحقينبا يخيك باغ تاري يتر از آن بازساز مهم

د كرن يتوان تضم يق مين تحقيبه كمك ا. رديه صورت گيمراحل اول
در . شـود  يانجـام مـ   يبر اسـاس اصـول علمـ    يا بازسازيكه مرمت 
تكامـل بـاغ مبـذول     يبه مراحل متوال يتوجه كاف ديبا ميمرمت باغ 

  ".داشت
هـا   ر دورهينسـبت بـه سـا    يزمـان   چ دورهيهـ  يد براياصوال نبا

ـ و  ،زوال ةكـه درجـ   يمگـر در مـوارد  . ت قائل شدياولو ـ ا تخري ب ي
آن بـا   يم بـه بازسـاز  يباشـد كـه تصـم    ياز باغ به حـد  ييها بخش

 ا مدارك مستند و موثق گرفته شـود ي ،ماندهيباق يها استفاده از نشانه
(Anon,2003). 

 ةدر هر دوررا از اطالعات باغ  يويآرش ،يروش فهرست بردار 
 يتوان بـاغ را طبـق الگـو    يرد كه به كمك آن ميگ يدر بر م يزمان
ـ در ا .دكـر  يبازسازواحياء  آن  يخيرات تارييا با حفظ تغيه و ياول ن ي

ـ ر الممالـك  يسـپهدار رامهرمـز، مشـ    يخيق سه باغ تـار يتحق زد و ي
اند انتخاب  شده يه تهران كه در حال حاضر مرمت و باز سازيمسعود

. رنـد يگ يمقرار  يابيمورد ارز يشده و به كمك روش فهرست بردار
غ بـه  هـر بـا   يا در بازسـاز يـ شود كـه آ  ين اساس نشان داده ميبر ا

بر اساس  ا باغيمنشور فلورانس توجه شده و و  آن يخيمستندات تار
 .قرار گرفته است يو بازساز مورد مرمت ،وضع موجود 

  
   رامهرمز) يميصم(باغ سپهدار ‐١

ران اسـت كـه در اسـتان    يا يميقد ياز باغها يكيباغ سپهدار 
ور ن شاه قاجار به دسـت يالد ن باغ در زمان مظفريا. خوزستان قرار دارد



  
  
  
  

۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۵۰  

بمنظـور  ن خـان سـپهدار   يبه نام محمد حس يارين بختياز خوان يكي
 .ساخته شده است رامهرمز در ييفرمانروا و سكونت

ـ باغ سپهدار نقـش تول  ،در حال حاضر ـ بـاغ م (  يدي دارد و  )وهي
مـورد   يمـردم شناسـ   ةبه عنوان مـوز  آنشده  يبازساز يبخش ها

  ).۱۳۸۱مز،رامهر يراث فرهنگيم(رد يگ يد عموم قرار ميبازد

 يها نوشته شاملباغ  يخياسناد تار يپس از مطالعه و جمع آور
 ي، الگـو ييهـوا  يهـا  و عكس ها ، نقشهيميقد يها ، عكسيخيتار
شـكل شـمارة    در.شـد  ييشناسارات آن در گذر زمان ييه باغ و تغياول
 .نشان داده شده است ۱۳۳۵ت باغ در سال يوضع) ۳(

 بندي در باغ سپهدار عموما مستطيل شكل بـوده و فاقـد   كرت

 بـه  هـا  قسـمت  اغلب طرح كاشت در. است بوده سبز ديوار و پرچين

 يمـ  خطـي  شـكل  بـه  گياهي پارترهاي حاشيه باغ و در انبوه شكل
 .اند شده كاشته متقارن شكل به نخل درختان حوض اطراف در .باشد

 

 

 

      
  )چپ( اي مقابل كوشك و مالك باغ عكسي از حوض دايرهو ) راست( ۱۳۳۵غ در سال عكس هوايي با): ۳( ةشكل شمار

 )۱۳۸۱ميراث فرهنگي رامهرمز، :مآخذ(

 
ـ يبمنظـور سـا  ( كنار اندرخت باغ اصلي محورهاي در  ،)يه افكن

 انـواع  و تـوت  اندرخت باغ، فرعي محورهاي امتداد در و نارنج نخل،

ـ ، هاست شده كاشته گنجشك زبان و مركبات  هـاي  گـل  از نيمچن

ـ م در كوتـاه  هـاي  بوته به عنوان كاغذي گل و رز تزئيني  ان كـرت ي

 اسناد و مـدارك  و مطالعه نظم گياهي باغ يبررس .است شده استفاده
بدون توجـه بـه    اهانيگ يزنده سازدهد كه در باز  نشان مي يخيتار

ـ و تغ يپالن اصـل  نيكاشت و همچن يو الگو يباغچه بند رات آن يي
 .شده است يبازساز و براساس وضع موجود ماندر گذر ز

براساس فيش اطالعات نظم آب، در باغ سپهدار آب به صورت 
در . اسـت هاي خاكي و سـاكن در حـوض وسـط بـاغ      روان در جوي

  .شده استحوض مركزي باغ به شكل اوليه مرمت  بازسازي
در شـمال   واقع براساس فيش اطالعات نظم معماري، كوشك 

در شرق  ،عمارت سردر. نصر معماري درون باغ استمهمترين ع ،باغ
گـذر اصـلي   ق ياز طرباغ محل اصلي ورود ميهمانان به باغ بوده كه 

ترين بخش باغ  عمارت اندروني در شمالي. با كوشك در ارتباط است
 يهـا بنا. داردبا ديگر فضاهاي بـاغ   يمحدودتر ساخته شده و ارتباط

ـ تخر ر در جنوب باغمحل سكونت خدمه، مطبخ، اصطبل و انبا ب و ي
در زمـان پهلـوي دوم بنـايي بـا      .آثاري از آنهـا وجـود نـدارد     اكنون

بر روي سكو سـاخته شـده   ) ساختمان اداري(معماري دوران پهلوي 
تغييـرات در نظـم معمـاري     .)۱۳۸۱ميراث فرهنگي رامهرمـز، ( است

دهـد كـه در    باغ و عناصر الحاقي و حذف شده از آن، نشان مي ةاولي
بدون  ت باغ توجهي به بازسازي تاريخي الگوي اوليه باغ نشده ومرم

   .باغ مرمت شده است ،يب بنديرات تركييتغ يبررس
بـاغ سـپهدار داراي دو    براساس فيش اطالعـات نظـم فضـايي،   

  :محور اصلي است
 ةمحور اصلي شرقي ـ غربـي كـه قـويترين ارتبـاط دهنـد       -

 ورودي باغ و كوشك اصلي است 
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نوبي كـه كوشـك اصـلي را بـه حـوض      محور شمالي ـ ج  -
كوشـك  . كنـد  ناهاي جنوبي باغ مـرتبط مـي  بدرون باغ و 

باغ و در ارتباط نزديك با اندروني  پالندر يك سوم اصلي 
  .قرار گرفته استواقع در شمال باغ 

سه محور فرعي در امتداد محور اصلي شرقي ـ غربي وجود دارد  
ميـوه فـراهم    هـاي غميـان با  ازبـراي عبـور   را كه گـذرهاي متعـدد   

دري كه براي رفت و آمد وسـايل نقليـه تعبيـه شـده     .كرده است مي
 . استاست در امتداد يكي از اين محورهاي فرعي 

مستندات تاريخي و اطالعات جمع آوري شده در باغ سپهدار، به 
ـ   يروشـ  يريبكـارگ دليل عدم  آرشـيو اطالعـاتي،    ةمنسـجم در تهي

اجراي طرح  در منشور فلورانس عدم توجه به همچنين .پراكنده است
 براساستا نظم فضايي و گياهي  دهيگردسبب  ،باغ يو بازساز مرمت

 معمـاري در بـاغ    كـه دهد  اين امر نشان مي.دشووضع موجود مرمت 
دار بـوده و نظـم   م بازسازي از اهميت بيشتري برخـور به هنگاسپهدار

از  و يـا پراكنـدگي مسـتندات    ،گياهي و فضايي آن به دليـل كمبـود  
بـا جمـع    )۴( ةشـكل شـمار  در .برخوردار بوده اسـت   يت كمترياهم
 يخيو مطالعـات تـار   ياه،معمـار ياطالعات در مورد نظم آب،گ يآور

شـود كـه در    يه باغ در گذر زمان مشاهده مـ يرات پالن اولييباغ، تغ
  .نشده است يمرمت به آن توجه

  

  
  )سمت راست( و پس از تغييرات )سمت چپ(هدار در زمان احداث انتظام باغ سپ يها نمايش اليه) : ٤( ةشکل شمار

  
 زدير الممالك يباغ مش ‐٢

رزا فتح يمقاجار است كه  ةشاخص دور يرالممالك از باغهايمش
ـ به عنوان محل اقامت در خارج از شـهر   الممالكريمشخان اهللا  زد ي
 يداريـ خر يبخـش خصوصـ  از  ۱۳۷۹ن باغ در سـال  يا. بنا نهادآنرا 

ـ     ۱۳۸۱تابستان سال  شده و در (  .ده اسـت يرسـ  يبـه ثبـت آثـار مل
و  يهمزمان با ثبت آن، طـرح بازسـاز   ).۱۳۸۵،  و همكاران فرهمند

بـه   در حـال حاضـر  آغاز شد و  يخيباغ براساس مستندات تار ياياح
  .رديگ ير الممالك مورد استفاده قرار ميعنوان هتل ـ باغ مش

 يخيغ، متـون تـار  خچه بـا يبه تار يابيو دست يش برداريدر ف 
 و )۱۳۵۷(خــاطرات باســتاني پـاريزي در كتــاب حماســه كــوير زد، يـ 

اول و دوم،  الممالكتصاوير قديمي به جامانده از باغ در دوران مشـير 
هـاي ميـرزا    يزد، گفتـه  يراث فرهنگيمهاي انجام شده توسط  رولووه

و بـاغ   محمد شـريفي، باغبـان فعلـي    م ومحمود دهقاني ميراب قدي

 هـاي طبيعـي و تـاريخي بـاغ     هـاي عينـي، اليـه    داشـت همچنين بر
 ياصـل ل آنهـا پـالن   يها و تحل هين اليا يگذار هم يبا روو  استخراج

  .ديم گرديترس ر الممالك اوليمربوط به دوره مش باغ
 يليمسـتط  يهـا  كـرت  در )درختان انار( اهان باغيگ يكل به طور
 شك اصليكورامون يپدر گذر زمان به دو كرت بزرگ  و كاشته شده

 ،يچهـار باغچـه كوچـك در اطـراف حـوض اصـل       .افته استير ييتغ
و  يـي اهـان دارو يگ بوده كـه  يعمارت اصل يكننده منظر جلو تيتقو
داده  يشمعدان و يفصل يرز، گلها يها خود را به بوته يجا آن يبوم

در پـاي ايـن   اسـت و   ياصـل  يگـذرها  امتـداد درختان كاج در. است
هـاي امـين الدولـه     ي دوران قاجـار پـيچ  ساز درختان طبق الگوي باغ

وجود داشـته و گفتـه    يباغ، تاكستان يدر ضلع غرب .كاشته شده است
انگور دوران خود بوده اسـت كـه در    هاين باغيتر شود از معروف يم

نشان  يمطالعه و بررس .ن آن شده استيگزيجا ييبنا يت كنونيوضع

  آبنظم 

  معمارينظم 

 نظم فضايي 

كرت بندينظم   



  
  
  
  

۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۵۲  

بدون توجه بـه   ط موجود ويو تنوع آن با شرا ياهينظم گ دهد كه مي
  . ه انجام گرفته استياول ياهينظم گ

 وشـده   تـامين مـي   ر آبـاد يبه نام ام يدر گذشته آب باغ از قنات
ـ بمنظـور آب (هاي خـاكي   صورت روان در جوي ن بهحضور آ و  )ياري

در بازسـازي بـاغ مشـير،    . بـوده اسـت   باغ اي ساكن در حوض دايره
در مسير جوي ها  نصب فواره وانتظام آب تغيير يافته و با ايجاد آبنما 

  .شود گون نيز مشاهده مي آب به صورت شرشر و فواره، اصلي
ر اول و دوم بــه صــورت مجــزا از يبــاغ در زمــان مشــ يبناهــا

سكو  يباغ بر رو ييك سوم انتهايدر  يكوشك اصل. اند گر بودهيكدي
با توجـه بـه   . باغ اشراف داشته است ير فضاهايساخته شده و بر سا

ـ بـر ا  و شتر بـوده يب باغ به بنا يان، نسبت فضادمين چيا ن اسـاس  ي
ـ بـا تغ  .و باغ وجود داشته اسـت  ين معماريب يارتباط تنگاتنگ رات يي

 يباغ، نظم معمـار  يدارير دوم و خريصورت گرفته پس از فوت مش
 ينظم معمار تطابق دهد كه ها نشان مي بررسي وافته ير ييتغز يباغ ن

   .كمرنگ شده است احداث در زمان يموجود با نظم معمار
در  يعمارت اصـل  وشكل گرفته  يك محور اصليباغ بر اساس 

از زمان احـداث تـاكنون در   گر باغ يد يبناها. استن محوريا يراستا
 يراستاباغ در  يورود. وجود دارند يو جنوب ي، غربيسه جبهه شمال

ـ از طر يبـه كوشـك اصـل    يدسترسـ  وقرار نگرفته  ياصل محور ق ي
ـ و گ يرات در نظم معمارييتغ .رديگ يصورت م يفرع يگذرها  ياهي

 باغ، يبازساز .ن بروديدر باغ از ب ييسبب شده تا تقارن و تعادل فضا
آن رات ييـ ه و تغيپالن اول در موردمدارك و مستندات بدون توجه به 

 ه بـاغ، ياز پالن اول يكه شواهد يحالدر ، انجام گرفته است زماندر 
شـكل  در . وجـود دارد  يدر وضع كنون ،يانيو حوض م يعمارت اصل

باغ در زمان احـداث و   ييو فضا ياه، معماريانتظام آب، گ )۵(شماره 
باغ  يو نحوه بازساز رات در گذر زمانيينشان دهنده تغ وضع موجود،

   .ه استيبدون توجه به نظام اول
  باغ مسعوديه تهران

، )رزا ظـل السـلطان  يوانخانه مسعود ميد(  باغ عمارت مسعوديه
جزء باغها و عمـارات دوران قاجـار    وواقع در ميدان بهارستان كنوني 

ميـراث   ).۶شكل شماره (آيد  در شمال شهر تهران قديم به شمار مي
به تعيين حـريم و  ،  ۱۳۷۷در سال  فرهنگي پس از ثبت اين اثر ملي

و سپس اقدام به انجام مطالعـات و مرمـت    هاعالم ضوابط آن پرداخت
  ).۱۳۸۲آيت اهللا زاده شيرازي،( استه تاريخي آن كرد

  )سمت راست( راتييو پس از تغ )سمت چپ( رالممالک در زمان احداثيانتظام باغ مش يها هيش الينما) : ٥( ةشکل شمار

 شـامل  يخياطالعـات تـار   از يمجموعه ا ،باغ يجهت بازساز
 ظل السلطان، سند وكالت به جا مانده از ظل خاطرات ،يخياسناد تار

 يهـا  بـه يكت ،)۱۳۸۲،يرازيشـ (عبدالغفار السلطان به فرزندش، نقشه 
اسـناد و  ، ييهـوا  يهـا  ، عكسيميقد يها ه، عكسيعمارت مسعود

ـ بـاغ و عمـارت و تغ   يبررسـ كه بـه   مرتبطمدارك  و  ييفضـا  راتيي
  .داشته است يپردازد، نقش اساس يباغ م يعملكرد

 اي كـه  ا دورهباغ مسعوديه از زمان احداث تتغييرات بسياري بر 
. اسـت  تحميـل شـده  ) ۱۳۷۷تـا   ۱۲۹۰( قـرار گرفتـه  مطالعـه   مورد

بـاغ  در واقـع آن چـه امـروز از     ":كند شيرازي در مقاله خود بيان مي

  آبنظم 

  معمارينظم 

 نظم فضايي 

 نظم كرت بندي 



  
  
  
  

  ۱۵۳  روش شناخت و مستند سازي باغهاي تاريخي ناشناخته ايران

مسعوديه باقيمانده و به آن معروف است آن بخشي اسـت كـه رضـا    
 "سـلطنه خريـداري كـرد    لا دولت از همدم براي ۱۳۴۲خان در سال 

  ).۱۳۸۲ازي،آيت اهللا زاده شير(

  
  شمال تهران و موقعيت هايبخشي از باغ): ۶( ةشکل شمار

 )۱۳۸۲آيت اهللا زاده شيرازي، :مأخذ(مسعوديه،  باغ  

 

ـ  ها كاوش منجـر بـه    بـاغ، شناسـي   باسـتان  يهـا  يو گمانه زن
بـا  ها بـاغ شـد و    باغچه بندي وهاي اصلي،آبنماها  پوش دستيابي كف

ـ پـالن اول  روشـني از  تـاريخي، تصـوير   دقيق اسناد مطالعات ه بـاغ  ي
، عمليـات  باغ يپس از ارائه طرحهاي ساماندهي و احيا .آمددست  هب

 .آغاز شده و تا كنون نيز ادامـه دارد  ۱۳۷۷مرمت و بازسازي از سال 
دوران  براسـاس پـالن  بـاغ   يبازسـاز  ةنشان دهند) ۷( ةشكل شمار

 .استالسلطان  ظل

  
 ةراساس پالن دوربازسازي باغ مسعوديه ب): ۷( ةشکل شمار

  )۱۳۸۲آيت اهللا زاده شيرازي، :مأخذ(ظل السلطان ، 

با هندسه منظم در اطراف حـوض   ييها ه باغچهيباغ مسعود در
در شـرق و غـرب بـاغ كـه بـا       يليبـزرگ مسـتط   يها و كرت ياصل

زنده در باز .وجود داشته است ،شدند يبه هم متصل م يكيبار يراهها
، با يو باستان شناس تاريخي العاتمط براساس باغ ياهينظم گ يساز

 ياط هايبه ح يدرختان خرمالو از كنار حوض اصل( اهانيگ ييجابجا
   .ا گردديه احياول ياهينظم گ سعي شد، )باغ

 يشـهر  يهـا  يكه از جو ياز قنات هيمسعود در گذشته آب باغ 
 .)وسف آبـاد و دروازه دولـت  يقنات (  شد ين ميمأگذشته است ت يم

ن در ها و سـاك  يشتر به صورت روان در جوين باغ بيحضور آب در ا
 حـوض  يدر زمـان پهلـو   .عمارت بوده اسـت  يجلو يا رهيحوض دا

باسـتان   يهـا  كـه بـا كـاوش   ده شده بـود  ياط ها پوشيدرون ح يها
ه ياول يبه شكل الگو ن حوض ها آشكار ويا ،ها يو گمانه زن يشناس

  .ه استشد يآن بازساز
واقع در جبهـه   يدو بنا يعني،  هيمسعود باغ ياصل يها عمارت 

ـ و عمـارت سـردر، دچـار تغ   ) خانه وان خانه و حوضيد( يجنوب رات يي
و بدنـه  )  ابان ملتيهمجوار خ( باغ يبدنه غرب ي، ول اند نشده يا عمده
بـا گـذر زمـان     يبه طور كل)  يو اندرون يرونيحد فاصل ب( آن يشرق
ـ ن يد جـواد يه و عمارت سـ يريعمارت مش .نده اشدب يتخر ز دچـار  ي

ـ را يالگـو رات ييـ ت گرفته از تغأشتر نشيشده است كه ب يراتييتغ  جي
در  .اسـت ) ۱۳۱۰اول در حـدود سـال    يپهلـو  ةاحتمـاالً دور (زمـان  
و  يمير و اسـناد قـد  ياسـتفاده از تصـاو   ان بناها بيا يخيتار يبازساز
ـ اول يالگـو  يبازسـاز در  ي، سعيباستان شناس يها كاوش  وبـاغ   ةي
شده  يقاجار و پهلو يها يژگيرات و وييا با توجه به تغبناه يبازساز
  .است

 يخيمطالعات و وجـود مـدارك تـار    يه گستردگيدر باغ مسعود
در كشـد و   ير ميمختلف به تصو يزمان يها كه باغ را در دوره ،اريبس

شناخت دقيـق و جـامع    ،كنندگان باغ مرمتضمن با توجه به نگرش 
. ه انجام گرفتياول يالگو يازسازجهت ب ،هاي تاريخي و طبيعي اليه

ـ اول يالگـو  يبازسـاز  عالوه بر آن چه گفته شد، و  هيمسـعود  ه بـاغ ي
صورت گرفتـه   منشور فلورانس ، براساسيرات آن در دوره پهلوييتغ

ه و يش انتظام باغ بر اساس پالن اوليبانما) ۸(در شكل شماره  .است
  .است دهيجاد شده در باغ مشخص گرديرات اييوضع موجود، تغ



  
  
  
  

۱مجله محيط شناسي شماره  ۱۵۴  

  
  )سمت راست( راتييو پس از تغ )سمت چپ( ه در زمان احداثيانتظام باغ مسعود يها هيش الينما): ٨( ةشکل شمار
  بحث و نتيجه گيري

حفاظت  يبرا يا مقدمه يخيتار يباغها يشناخت و مستند ساز
اسـت و در گـذر زمـان دسـتخوش     يپو يباغ ارگان. ستا اء آنهايو اح

چنـان  . است يدائم و مرمت يدگيرس ازمندين ابراينبنشود،  ير مييتغ
از آن حذف  يشده باشد و عناصر يه باغ دچار دگرگونياول يچه الگو

باغ  يعيو طب يخيتار يها هيبه كمك شناخت الاضافه شده باشد،  اي
ـ افت و بـر ا يدست  باغ ةهر دور يهاالگو توان به يم ن اسـاس بـه   ي

  .داختپر آنيا پالن اوليه  يخيتار يبازساز
مـدارك بـه    يآور جمـع  يبـرا  يراهكار يفهرست بردار روش

 از تـا  رسـاند  يمـ  ياريـ محقـق را   كه صورت منسجم و جامع است
 يگذار هميو با رو شناخت حاصل كندباغ  يخيو تار يعيطب يها هيال

هرچـه اطالعـات    راستادر اين . ابديباغ دست  يآنها به نظام ساختار
در  بـه نظـام بـاغ    يابي، دسـت ر باشـد تر و كاملت قيشده دق يجمع آور

  .ر استيامكان پذ يشتريبا سهولت ب مختلف يها دوره
شـد و   يبررس يفهرست بردار روش باباغ  سهق ،ين تحقيدر ا

ه يـ سپس بـر پا .قرار گرفت يابيانجام گرفته، مورد ارز يها يبازساز
ـ گردسـعي   يو اسـناد  يخيو متـون تـار   يمطالعات يش هايف بـا   دي

 يه بازسازيهر باغ ، پالن اول يو فرهنگ يخيتار يها هيشناخت از ال
اس انجام شده نشـان  يق .ردياس قرار گيو با پالن مرمت شده مورد ق

و توجـه بـه منشـور     يروش فهرسـت بـردار  بر اسـاس  دهد كه  يم
آن بـر   يخيتار يا بازسازيباغ در مرحله احداث و  يفلورانس، بازساز

بـاغ  .رديـ گ يانجـام مـ   يبه صـورت اصـول   ،رات در زمانيياساس تغ
منشـور فلـورانس،   بـه  ل عـدم توجـه   يبه دل رالممالك و سپهدار،يمش

به اسـناد و مـدارك    يمتك منسجم يمدارك و فقدان روش يپراكندگ
شـده   يمرمت و بازسـاز  ،باغ ت موجوديو تنها توجه به وضع يخيتار

ـ ا از ييها بخش ياگرچه در بازساز .است ـ بـاغ بـه ال  ن دو ي  يهـا  هي

 مطالعـات ن امر آگاهانه و بر اسـاس  يتوجه شده است اما ا آن يزمان
  . نبوده است

 بـاغ  يخيتار ينه بازسازيدر زم يل آگاهيه به دليدر باغ مسعود
ــورانس و انســجام در جمــع آور  و مــدارك و  يبراســاس منشــور فل

 ي، بازسـاز دهيه انجامياز باغ مسعود يمطالعات جامعمستندات كه به 
از .صورت گرفته است آن يخيرات تارييو تغ هياول يالگو راساسباغ ب

 يعناصـر  يخيتار يگذار ل ارزشيبه دل هيباغ مسعوددر  ن جهت،يا
آن براساس  يبازساز ،افزوده شده است يبعد يها از باغ كه در دوره

ق يـ ن تحقيت، درايدر نها.هر دوره بوده است يخيتار يها هيحفظ ال
انجـام شـده بمنظـور     يزان انطباق راهكارهـا يم) ۲( ةجدول شمار با

نشـان داده   يبا روش فهرسـت بـردار   يخين سه باغ تاريا يبازساز
  .شده است

با روش  سه باغ يزان انطباق بازسازيم): ۲(جدول شمارة 

  يفهرست بردار

تطابق با روش 
  يفهرست بردار

  شينام ف
  نام باغ

  سپهدار
ر يمش

  الممالك
  هيمسعود

اطالعات  يجمع آور
بر اساس مستندات 

  يخيرتا

        ت باغيكل
 يشاخصه ها

  باغ
      

        خچه باغيتار

، يدانيم يها برداشت
 يو رو يبند هيال

  اطالعات يهم گذار

        اهينظم گ
        نظم آب
         ينظم معمار

   يينظم فضا
ب يترك( 

  ) باغ  يبند

      

  آبنظم 

  معمارينظم 

كرت بندينظم   



  
  
  
  

  ۱۵۵  روش شناخت و مستند سازي باغهاي تاريخي ناشناخته ايران

هـر بـاغ    ينحوه مرمت و بازساز دهندهنشان ) ۳(شمارة جدول 
به طـور كلـي در بررسـي باغهـاي سـپهدار       .است يط كنونيدر شرا

هـايي از   رامهرمز، مشيرالممالك يزد و مسـعوديه تهـران كـه نمونـه    
ند، نشـان داده شـد كـه هـر چـه روش      هسـت باغهاي بازسازي شده 

سازي باغ به روش فهرست برداري نزديكتـر باشـد، بازسـازي     مستند
 .دارد ه باغينسبت به پالن اول تري تاريخي باغ صورت واقعي

 

 

 
  

  مرمت و بازسازي باغ در شرايط فعلي ةنحو): ٣(ة جدول شمار

  
  نام باغ 

  هيمسعود  ر الممالكيمش  سپهدار
مرمت  ةنحو

 يو بازساز
  باغ

براساس 
وضع 
  موجود

براساس وضع 
  موجود با الحاقات

 يها هيبراساس ال
  شده يبررس يخيتار

  

  يادداشت

Engelbert Kaempfer 
  صفوي شاه سليمان ةدر دورسفارت سوئد در ايران  پزشك
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