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گزارش علمی 
روز درختكاری، بازگشت درختان مثمر و چشم انداز مرمت طرح كاشت در باغ فین 

حمیدرضا جیحانی*

بی گمان غرس درخت در روز درختكاری پدیدۀ دلنشینی است. اما این موضوع زمانی دلنشین تر می شود كه كاشت 
درختان جوان در جایی با پیشینۀ باغ فین انجام گیرد. پیش از این و در سال 1382 و زمانی كه مسئولیت طرح مرمت 
باغ فین را برعهده داشتم، در برخی كرت ها درختان مثمری كاشته شدند. درختان یادشده متأسفانه در اثر رخدادهای 
نیمۀ دهۀ 1380 حذف شدند. حدود ده سال پس از حذف درختان تازه غرس شدۀ مذكور و طی مراسمی در روز 
سه شنبه پانزدهم اسفند 1396 حدود 150 اصله نهال درختان مثمر با طرحی مشخص در میان كرت های باغ فین 
كاشته شد. این طرح كاشت، نتیجۀ بخشی از طرح مرمتی است كه براساس برنامۀ مدیریت محوطۀ میراث جهانی 
باغ فین تهیه شده است. اگر از اندك درختان مثمر در سالیان اخیر چشم پوشی كنیم، دست كم برای چندین دهه، 
كرت های باغ فین فاقد حضور این عناصر بوده اند. باوجود این، نقشه ای كه دونالد ویلبر و همسرش مارگارت سور 
ویلبر از باغ فین در سال 1939 ترسیم كرده اند و اولین بار در كتاب باغ ایرانی نوشتۀ دونالد ویلبر و فیلیس اكرمن در 
سال 1940 منتشر شده است، نشان می دهد كه محدودۀ كرت ها مملو از درختان میوه است )تصویر 1(. اگر كسان 
دیگری همچون من به اصالت نقشۀ ویلبر شك داشته باشند، آگاهی از فروش انارهای باغ به مبلغ 20 ریال در سندی 
به تاریخ 29 آذر 1316 )برابر با 19 دسامبر 1937( آشكار می كند كه باغ صاحب درختان انار بوده و بخشی از محصول 
انار آن به فروش می رسیده؛ چنانكه رئیس ادارۀ معارف و اوقاف كاشان خواستار واریز وجه فروش محصوالت یادشده 
به صندوق مالیه شده است. اما در حالی كه معمواًل توجه بیشتر معطوف به درختان سرو و گونه های مشابه است، چرا 

كاشت درختان مثمر از اهمیت برخوردار است؟

* استادیار دانشكده معماری و هنر دانشگاه كاشان و عضو هیأت راهبری پایگاه میراث جهانی باغ های تاریخی ایران
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برای پاسخ دادن به پرسش طرح شده باید به متن روضۀ هشتم رسالۀ ارشادالزراعۀ قاسم بن یوسف ابونصر هروی 
رجوع كرد؛ جایی كه نویسنده بخش قابل توجهی از متن دستورالعمل كوتاه خود را به نحوۀ كاشت گیاهان در طرح 
مورد نظرش اختصاص داده است. هروی ذیل عنوان »طرح چهارباغ و عمارت« می نویسد كه: »اول دستور آنست 
كه گرد چهارباغ را از پای دیوار سه ذرع گذاشته بعد از آن یك ذرع جوی سازند و كنار جوی كه جانب دیوارست 
و حاشیه گویند سفیدار سمرقندی نزدیك یكدیگر كارند كه خوش نما است و ناژو چندان لطافتی و میمنتی ندارد و 
جانب دیگرِی جوی كه آن نیز حاشیه است سوسن مناسب است و سه ذرع دیگر جهت َعرق كه راه رو است گذارند 
و بعد از آن یك ذرع دیگر جهت جوی و جانب عرق را بر حاشیه]،[ سوسن كاشته بِر لوله پَل كه پنج ذرع از سفیدار 
دور است زردآلو كارند و باید كه میان دو زردآلو هشت ذرع فاصله باشد و در میان آن گل سرخ و شفتالو مناسب است 
و از زردآلویی كه مذكور شد هر پنج ذرع را در میان فاصله گذاشته باز زردآلو كاشته آلوانگور پیوند نمایند و بعد از 
آن میانه راست را شه جوی گذاشته]،[ آب را به حوض كه رو به عمارت است آورند و كنارۀ آن بر حاشیه همیشه بهار و 
سوسن رسمی و خنجری باشد كه خوش نما است و در هر دو كناره شه جوی مذكور]،[ عرق جهت راه رو گذاشته بعد 
از آن جهت سه برگه جا ترتیب نمایند و بر هر جانب سه برگه زار در مرتبۀ علیا چهار چمن جدا نموده]،[ چمن ]اول[ 
انار]،[ چمن دویم بهی]،[ چمن سیم شفتالو و چمن چهارم امرود باشد و بعد از چهارچمن باغچه ها ترتیب نموده ...« 
)هروی، 927، 210الف، 210ب و 211الف(. هروی در ادامۀ متن باال بطور مفصل به گل هایی اشاره می كند كه باید 

در باغچه های نُه گانه كاشته شوند )همان، 211الف(. 
متن باال نشان می دهد كه هروی بر كاشت سوسن در بِر جوی تأكید كرده است و این درحالی است كه در سوی 
دیگر جوی باید سفیدار و یا زردآلو كاشته شود. اینكه هروی به دقت به مقابل هم قرار دادن سوسن با درختان سفیدار 

تصویر 1. نقشۀ باغ فین در انتهای دهۀ 1930، ترسیم شده توسط دونالد و 
)Wilber and Ackerman 1940( مارگارت سور ویلبر

تصویر 2. سندی از مكاتبات داخلی ادارۀ معارف و اوقاف كاشان در 
سال 1316 )آرشیو ادارۀ میراث فرهنگی كاشان(



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 12 ـ پاییز و زمستان 96

161

و زردآلو اشاره می كند، در كنار دقت او در این كه كاشت گونه ای از درختان یا گل ها خوش نما باشد، نشان می دهد كه 
او به درك ما از طرح مورد نظرش و چیدمان گیاهان در آن طرح توجه داشته است. به بیان دیگر او جزئیاتی را مد 
نظر داشته تا منظر باغ مورد نظرش خوش نما باشد. از این رو می توان عناصری چون سوسن، درختان سفیدار و زردآلو 
و همچنین سه برگه كه در جای دیگری به آن اشاره می كند را نمایندۀ طیف وسیع تری از گیاهان دانست كه هركدام 
با یكدیگر در یك اشكوب جای می گیرند. براین اساس نخستین اشكوب از آِن سه برگه است كه گیاهی پوششی 
است و روی سطح خاك قرار می گیرد. دومین اشكوب نیز به سوسن و دیگر گل ها اختصاص می یابد كه از سه برگه 
بلندتر و از درختان مثمر همچون زردآلو كوتاه ترند. دو اشكوب بعدی به درختان مثمر و سفیدارهایی اختصاص دارد 
كه در حاشیه كاشته می شوند. این دو اشكوب اخیر درختان دیگری را نیز شامل می شوند. مثال درختان چنار كه طبق 
شرح هروی گرِد كرسی عمارت كاشته می شوند )همان، 211ب( نیز در بلندترین اشكوب گیاهی باغ قرار دارند و 
درختان مثمر دیگر همچون شفتالو و انار و بهی و شلیل و امرود نیز در اشكوبی كوتاه تر از درختان سفیدار و بلندتر 
از گل ها جای می گیرند. ازاین رو به نظر می رسد عدم حضور درختان مثمر به حذف ناخواستۀ بخشی از عناصر اصلی 
تشكیل دهندۀ منظر باغ منجر شده باشد؛ بخشی كه به واسطۀ تناسب نزدیك میان ارتفاع درختان مثمر با قامت 
انسان، قرابت بیشتری با او دارد. این منظر به واسطۀ محل قرارگیری و ارتفاع درختان مثمر، بیش از سایر عناصر به 
چشم می آید. درعین حال این عناصر در تحدید و تعریف منظرهای درونی باغ و جدا كردن خیابان ها و راه روهای 
درون آن نیز نقش دارند. باوجود این، نقش درختان مثمر محدود به موضوع یادشده نیست و آنها عناصری معنابخش 

نیز محسوب می شوند.  
برای مثال هروی به حالوت انگور اشاره می كند كه طعم و مزه و رنگ و بوی خود را از خدا برگرفته است و از بِه 
نمدپوش می گوید كه رنگ و بویش یادآور عاشقان خداوند است )همان، 3الف(. به نظر می رسد میوه ها نشانی از عالم 
باال دارند و گل ها به لطف و فرمان خداست كه آفریده می شوند. اما باید توجه كرد كه نیكویی ثمرها محدود به میوۀ 
خاصی نمی شود، همۀ میوه ها دارای حسن هستند و این را از ذات بهشتی خود می یابند و مهم تر اینكه نیكویی ثمرها 
نوعی از ادراك زیبایی مبتنی بر جلوۀ بصری را گوشزد می كند. هروی خربزه را مدح می كند و برای آن مقامی شامخ 
برمی شمارد و عبدی بیگ شیرازی در خمسۀ جنات عدن ضمن بهشتی دانستن، خاستگاه آن را كه پالیز و گونه ای از 
باغ یا بستان است، هم ردیف بهشت برمی شمارد )عبدی بیگ 1979، 23(. او خربزۀ شكافته شده از شدت شیرینی را با 

»زلیخا« مقایسه می كند كه برای اغواگری گریبان خود را چاك داده بود تا زیبایی های نهان را آشكار كند.  
گه چاك فكنده در گریبان/ وان چاك رسیده تا به  دامان

گه عزت او چو جان »شیرین«/ در چاشنی اش بتان شیرین )همان، 26(
عبدی بیگ »شیرینِی« خربزه را با »بتاِن« »شیرین« یا زیبا پیوند می دهد تا نشان دهد كه ادراك زیبایی در یك باغ 
مثمر تا چه اندازه می تواند نمودهای بصری داشته باشد. توصیف او در وصف خربزه آشكار می كند كه طعم و مزۀ آن 

همچون زیبایی بصری ادراك می شود. 
براین اساس درختان میوه هم معنای دقیق تری را كه با طبیعت میوه ها و زیبایی بصری مرتبط است به باغ می آورند 
و هم در تعریف منظر درون باغ و ارتقاء آن نقش دارند. باوجوداین باید توجه داشت كه منظر باغ، جدای از عناصر 
غیرگیاهی كه موضوع این نوشته نیست، آن طور كه پیشتر گفته شد به عناصر گیاهی دیگری نیز وابسته است. در این 
مورد باید به گیاهان پوششی همچون شبدر اشاره كرد، نقش گل ها را یادآور شد و جایگاه درختان سرو را بررسی كرد. 
خوشبختانه در باغ فین، پوشش چمن اخیراً حذف شده و راه برای افزودن گیاهان پوششی بومی هموار شده است. 
ازسوی دیگر با كاشت درختان میوه و همراه با رشد آنها احتمااًل در سال های آتی نیاز به گیاهانی همچون شمشاد 
كه در بِر كرت ها و برای تفكیك فضاها و راه روها كاشته شده اند، كم خواهد شد. اگر چنین شود جای این گیاهان 
می بایست به گونه های همچون گل های تزئینی سپرده شود تا طرح كاشت گیاهان باغ تعریف دقیق تری بیابد. اما 
بخش وسیع و مهمی از مداخالت آتی در جهت دستیابی به طرح اصیل باغ، مطالعۀ آسیب طرح كاشت درختان 
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سرو است كه در بازه ای وسیع و از بعد از مرگ فتحعلیشاه تا سالیان اخیر دستخوش تغییرات ناصحیح و بازكاشت 
غیردقیق شده اند. ازاین رو، جریان مرمت طرح كاشت باغ باید ادامه بیابد و ازجمله بازكاشت یا حذف درختان سروی 
كه خارج از طرح اصیل كاشته شده اند، می بایست برطبق مستندات تاریخی و مطالعات صورت گرفته و نه تصورات 

و انتظارات امروزی انجام بگیرد.  
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