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چكيــده | بــاغ شــاه یکــی از آثــار واقــع در مجموعــۀ باغســتان شــهری عباسآبــاد بهشــهر متعلــق بــه
دوران صفویــان اســت .ایــن بــاغ و کوشــک آن در بازههــای زمانــی مختلــف بهخصــوص در دوران معاصــر،
دچــار تحوالتــی شــتابزده ،ســلیقهای و تزئیناتــی بزکماننــد شــده اســت کــه آســیبی جــدی بــر اصالــت و
هویــت اثــر تلقــی میشــود .فرضیــۀ پژوهــش آن اســت کــه آســیبهای تحــوالت نابهجــای بــاغ ناشــی از
خــروج کوشــک از نگــرش سیســتمی و کلنگــر بــاغ در ازای ســطحینگری و جزءنگــری بــه آن اســت .ایــن
مقالــه ســعی دارد بــا پدیدارشناســی منظــر کوشــک بهعنــوان نقطــۀ عطــف بــاغ آســیبها و تحــوالت
نابهجــای آن را در ادوار مختلــف ارزیابــی کنــد .تحقیــق حاضــر بهصــورت کیفــی بــا روش توصیفــی-
تحلیلــی و پدیدارشناســی بهواســطۀ اطالعــات میدانــی و اســنادی انجــام شــده اســت.
نتایــج تحقیــق نشــان داد ،کوشــک بــا تأســی از نگــرش سیســتمی و کلنگــر در هماهنگــی بــا سیســتم بــاغ
پدیــد آمــده اســت .گسســت نظامهــا در نگــرش جزءنگــر در ادوار بعــد موجــب خــروج کوشــک از سیســتم
کلنگــر شــده اســت .ثمــرۀ ایــن نــگاه ســطحی و جزءنگــر نادیدهانگاشــتن یــک کل نظمدهنــدۀ هدفمنــد،
ورود تغییــرات نابهجــا و ســلیقههای مختلــف ،الگوبــرداری از کالبدهــای مغایــر بــا معنــا ،هــدف و هویــت
منظــر کوشــک ،در دوران حاضــر اســت.
واژگان كليدي | باغ شاه ،منظر کوشک ،پدیدارشناسی ،نگرش سیستمی.

مقدمـه | مجموعـه باغسـتان اشـرفالبالد ،1در مقیـاس شـهری
در بسـتری از جنـگل ،در دوران صفـوی بـا جهانبینـی اسلامی
بنـا شـده کـه امـروزه بخشـی از آن باقـی مانـده اسـت .بـاغ شـاه
(عمـارت چهـل سـتون) کـه درواقع هسـتۀ اصلـی این باغهاسـت
عمـارت دیوانخانـه 2بـوده اسـت .ایـن کوشـک در حملـۀ افغانها
سـوزانده شـد و در زمان نادر شـاه افشـار دوباره بنا شـد (منصوری
رودکلـی .)18 ،1390،کوشـک در دورۀ قاجـار بهطـور اساسـی
تعمیـر شـد ،امـا بـدون توجه بـه بـاغ مهجـور ماند .کوشـک فعلی
*نویسندۀ مسئولfdb1111@gmail.com،09137760596 :
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اثر برجایمانده از دورۀ پهلوی اسـت (همان) .بازسـازی کوشـک با
تحـوالت شـتابزده و ناهمگـون با هویت و منظر بـاغ گاه بهصورت
سـلیقهای و آرایشـی بیهویت در سـاختار تزیینات انجام شـد .این
بنـا هـم اکنـون بهعنوان سـاختمان شـهرداری اسـتفاده میشـود.
پدیدارشناسـی منظـر کوشـک و ارزیابـی تحـوالت آن از اهمیـت
بهسـزایی در زمینـۀ مطالعـات ،حفـظ هویـت آن در برابـر امـواج
تحـوالت شـتابزده و سـلیقهای و همچنیـن بازآفرینـی آن
برخـوردار اسـت.
ایـن مقالـه در پـی ارزیابـی و آسیبشناسـی تحـوالت نابهجـای
کوشـک بهعنـوان نقطـۀ عطـف بـاغ ،در ادوار مختلـف ،براسـاس
پدیدارشناسـی نظامهـای منظـر آن در دورۀ صفـوی اسـت.

پدیدارشناسی منظر کوشک در سیستم باغ شاه و آسیبشناسی تحوالت آن | فرزانه السادات دهقان و کیوان فرقانی
سـؤاالت پژوهـش عبـارت اسـت از این دو پرسـش کـه « .1نگرش
حاکـم بر کوشـک در پدیدارشناسـی نظامهـای آن در دورۀ صفوی
چگونـه اسـت؟» و « .2تحـوالت نابهجـا و آسـیبهای وارد بـر
کوشـک در ادوار بعـدی ثمـرۀ چیسـت؟» و فرضیـه آن اسـت کـه
کوشـک حاصـل نگرش سیسـتمی و کلنگر و وحـدت و هماهنگی
بـا سیسـتم بـاغ اسـت .آسـیبهای تحـوالت نابهجای کوشـک نیز
ناشـی از خروج منظر آن از سیسـتم کلنگر کوشـک در بسـتر باغ
و جزءنگـری بـه نظامهـای آن اسـت.

پیشینۀ تحقیق

اسـناد اولیـۀ مربوط بـه مجموعـه باغهای اشـرفالبالد در نوشـتار
سـیاحان و توصیفـات نویسـندگان موجـود اسـت .برخـی مقـاالت
تغییـرات آن را در دورههـای بعـدی بازخوانـی و بررسـی کردهانـد.
مصبـاح نمیمـی ( )1388در مقالـۀ «رونـد شـکلگیری مجموعـه
باغهـای تاریخـی بهشـهر» این مجموعـه را از نظـر تاریخی مطالعه
و رونـد تغییـرات کالبـدی آن را بهطـور اجمالـی بیان کرده اسـت.
منصـوری رودکلـی ( )1390در مقالـهای بـا عنـوان «بازشناسـی
جایـگاه بـاغ شـاه در شـهر اشـرفالبالد در دوران صفـوی و پس از
آن» بـه جایگاه باغ ،آسـیبها و مشـکالت ایجادشـده بـرای آن در
ارتبـاط با مجموعه پرداخته اسـت .منصوری رودکلی ،دانشدوسـت
و ابوئـی ( )1395در مقالـهای دیگـر «بازخوانـی سـیمای اصیل باغ
شـاه بهشـهر در دورههـای مختلـف تاریخـی» چهـرۀ اصیـل باغ و
سـیر تحـوالت آن را از جنبـۀ کالبـدی بررسـی کردهانـد کـه علـل
تغییـرات چنـدان مـورد توجه و بحـث مقاله نیسـت .از آنجا که در
منظـر بـاغ ،تنها بعـد کالبدی مطرح نیسـت ،الزمۀ پدیدارشناسـی
کوشـک و ارزیابـی تحـوالت آن در کلیـت سیسـتم نظامنـد بـاغ،
بـرای دسـتیابی بـه نتایـج جامعتـری در حـوزۀ آسیبشناسـی،
پیشگیـری از مداخلات و تغییـرات سـلیقهای نابهجاسـت.

مبانی نظری تحقیق

••جایگاه کوشک در سیستم کلنگر باغ

در پدیدارشناسـی بـاغ عارفـان ،فیلسـوفان و دانشـمندان هرکـدام
از دریچـۀ نـگاه خـود یکپارچگـی عالم هسـتی و وحـدت وجودش
را در چهـرهای میبیننـد .در بـاغ همـۀ اجـزا ،در تعامـل و پیونـد
بـا یکدیگـر ،یـک کل را پدیـد آورندهانـد (شـاهچراغی،1395 ،
 .)155منظـر کوشـک و عناصـر بـاغ ،در ایـن سیسـتم کلنگـر
حضـور مییابـد .در سیسـتمها مجموعـهای از عناصـر و روابـط
مشـخص میـان آنهـا وجـود دارد کـه یـک کل واحـد را میسـازند
( .)Scott, 2006, 141همکاری و پیوند اجزای سیسـتم در راسـتای
هـدف معیـن بـه گونـهای اسـت کـه هرکـدام مکمـل دیگریانـد
(سـبحانی تبریـزی .)73 ،1375 ،پـس تغییرات مسـتقل هر بخش
خـارج از محیـط سیسـتم موجـب اختلال ،نقـص و یـا ضعـف در
پدیـده میشـود .بسـته به میـزان این نـوع تغییرات ،بـا افت کیفی

پدیـده ،دوری یـا نرسـیدن بـه هـدف مواجـه خواهیم شـد .بر این
اسـاس منظـر کوشـک ،خـود ،پدیـدهای بدیـع اسـت کـه هدفدار،
ماهیـت خـود را از تلفیـق نظامهـای هماهنـگ حاکـم بـر بـاغ ،در
تعامـل انسـان در تالقـی تاریـخ ،فرهنـگ ،جغرافیـا و ویژگیهـای
مکانـی بسـتر بهدسـت مـیآورد .نظامهـای هماهنـگ عناصـر بـاغ
مثـل سیسـتم کوشـک خـود جزئـی از یـک سیسـتم بزرگتـر در
نظـام هماهنـگ باغ اسـت کـه در مجموع یـک کل را پدیـد آورده
اسـت .میـان نظامهـای کوشـک در بسـتر بـاغ و اجزایـش روابطی
برقـرار اسـت کـه از جمـع جبـری اجـزا بهوجـود نیامـده و یـک
واحـد سیسـتم و کل را تشـکیل داده اسـت .مهمتریـن نظامهـای
بـاغ شـامل ،کالبدی ،کارکـردی ،تمرکز حواس ،معنایـی و فکری و
همچنیـن زیبایـی باغ اسـت.

••چیستی و هویت منظر کوشک در سیستم باغ

منصـوری ( )3 ،1398معتقـد اسـت پایـداری زیبایـی بـاغ ایرانـی
در همیـن هماهنگـی صورتهـا بـا نظام فکـری و فلسـفی ایرانیان
اسـت .ایرانیـان از دوران کهـن بـا طبیعـت و عناصـر آن پیونـدی
مقـدس داشـتند و در بـاور آنـان جایـگاه خاصـی داشـته اسـت
(جـوادی .)12 ،1386 ،بعدهـا نیـز بـا جهانبینـی اسلامی ایـن
ارتبـاط بـر پایـۀ احتـرام به طبیعـت و تأمـل در آیههـای آن ،ادامه
یافـت (منصـوری .)58 ،1384 ،طبیعـت بـرای ایرانـی مسـلمان
محیطـی آرامشبخـش اسـت که زمینهسـاز پرورش قـوای روحانی
و برانگیختـن تأملات شـهودی و معرفتهـای قلبی اسـت (همان،
 .)61از اینرو وسـیلهای ناب در خدمت انسـان و زمینهسـاز رشـد
اوسـت (همـان) .مهـوش عالمـی ( )9 ،1390در بررسـی باغهـای
ایرانـی ،جوهـر بـاغ را بیشـتر رابطـه با طبیعـت بکر میدانـد .یکی
از مهمتریـن ویژگیهـای معمـاری در بـاغ ایرانـی تلفیـق بنـا و
آمیختگـی آن بـا بـاغ ،بـه واسـطۀ عناصـر طبیعـی شـکلدهنده،
سـاختار و پیوندهـای فضایی میان آنهاسـت (دانشدوسـت،1369 ،
 .)221بنـا فضـای بـاغ را قطـع نمیکنـد ،بلکـه بـا دیگـر فضاهای
بـاغ و بسـتر طبیعـی پیونـد میخـورد (همـان) .معمـاری بـاغ از
کل تـا جـزء ،انتظـام و پیکرهمندکـردن حـواس و تمرکـز انسـان
را بـر عهـده دارد (شـاهچراغی .)160 ،1395 ،پیوسـتگی و تلفیـق
کوشـک و بـاغ از طریـق تحریـک حـواس پنجگانـۀ انسـان تقویت
شـده اسـت (همـان .)87 ،پیوسـتگی درون و بیـرون و بیمـرزی
بیـن آن دو و حـس نامحـدودی موجـب فرحبخشـی و روحافزایـی
انسـان حاضر در آن اسـت (همـان .)88-87 ،کوشـک نیز در نقش
نظـرگاه ،سـعی در ایجـاد تعامـل و بهرهگیری انسـان بـا منظر باغ،
بـه واسـطۀ عناصری نظیـر ایوان ،کوشـک ،صفه ،چـادر و مانند آن
دارد (تیمـوری گـرده و حیدرنتـاج .)24-23 ،1393 ،کوشـکها با
قرارگرفتـن در باالتریـن نقطـه ،یا ایجـاد طبقه و ارتفـاع ،همچنین
بـا گسـترش دیـد ،گشـودگی و تـداوم فضایـی در نقـش نظـرگاه
حضـور یافتنـد .حداکثـر بهرهمنـدی از منظـر آب و گیـاه بهعنوان
مهمتریـن عناصـر طبیعـی در بـاغ ایرانـی ،در مـکان نظـرگاه رخ
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جستـار
میدهـد (حیدرنتـاج و رضـازاده .)48 ،1394 ،نظـرگاه در بـاغ ،بـا
توجـه بـه درون در جـوار طبیعـت بـرون ،مهیای مقدمات سـیر در
آفـاق و انفـس در نظارهگرنـد (اعتضـادی و بینـا.)38 ،1394 ،
نظـرگاه ،علیرغـم ایجـاد مکانـی بـرای حظ بصـری ،لذتبخشـی،
بـا ایجـاد حداکثـر تعامـل بـا طبیعـت تقویتکنندۀ قوا و سلامتی
جسـمانی ،روحـی ،روانـی و رشـد معنـوی اسـت .طـرح صلیبـی
بـاغ ،حداکثـر انـرژی را در کانـون ،یعنـی کوشـک ایجـاد میکنـد
و انسـان را از کثـرت مـادی رهـا میکننـد (رضاییمـود،1383 ،
 .)31-26در ایـن موقعیـت امـواج منفـی تخلیـه و امـواج مثبـت
در بـدن نفـوذ میکنـد و انسـان را بـه تأمـل وامـیدارد .تأمـل و
دعوتکنندگـی بـاغ موجـب جدایـی انسـان از هیاهـوی بیـرون و
پیونـد او بـه نظـام معنایـی آن میشـود .همچنیـن تقویـت تعامل
بـا طبیعـت نقـش بسـیار مؤثـری در سلامتی ،درمـان و افزایـش
قـوای جسـمی ،روحـی ،روانـی و رشـد عملکـرد مغـزی دارد
(.)Kaplan, 1972; kellert, 2005; Jordan, 2015
پس کوشـک بهعنوان بخشـی از سیسـتم باغ ،با موقعیـت مکانی و
معمـاری خـود ،غنیترین فرصت را بـرای ارتباط بـا طبیعت ،تأمل
و بهرهبـرداری مـادی و معنـوی ،هماهنـگ بـا نظامهـای سیسـتم
بـاغ ،فراهـم میکند .کوشـک با حداکثـر تعامل با طبیعـت و منظر
بـاغ ،علیرغـم داشـتن یک شـخصیت برجسـته ،در خدمـت منظر
بـاغ و دسـتیابی بـه اهـداف متعالی انسـانی اسـت .زیبایی کوشـک
نیـز در نـگاه سیسـتمی و کلنگـر بـاغ ،در تعامـل بـا انسـان و بـا
بسـتر ،تکامـل یافتـه اسـت .کوشـک تنهـا زیبایـی کالبـدی ،فارغ
از معنـا ،هویـت و هـدف بـاغ نـدارد ،بلکـه از طریـق علـم حصولی
و حضـوری در بسـتر بـاغ ،هدفـدار درک میشـود .نظامهـای
کارکـردی ،کالبـدی ،تمرکـز حـواس ،معنایـی ،ذهنـی و زیبایی در
کوشـک بهعنـوان بخشـی از یـک سیسـتم بـاغ در هماهنگـی بـا
هـم ،در بسـتر جغرافیایـی و فرهنگی مکان ،هدفمنـد و موجد یک
کلیـت واحدند.

نظـام معنایـی ،زیبایی و رابطـۀ آن با دیگر نظامهـا ،نظام کارکردی
و نظـام تمرکـز حواس) پرداخته شـده اسـت.

••نظام کالبدی

شـاهان صفـوی سـتاوندهای آذربایجان را در معمـاری خود بهکار
بردنـد (پیرنیـا .)207 ،1384 ،پارادایـم سـتاوند 3در معمـاری
ایـران ،در باغهـای دوران اسلامی ،بهویـژه صفـوی ،بهصـورت
وسـیع در طـرح برونگـرا اسـتفاده شـدهاند (متدیـن و متدیـن،
 .)35-34 ،1394عمـارت باغ شـاه تهمایـهای از کاخهای آپادانای
تخـت جمشـید اما با سـاختاری تغییریافته داشـته اسـت .چنانکه
اشـتراکاتی کلـی ،چـون فرمهـای چهارگـوش ،شـکلهای سـاده
و قائمالزاویـه و وجـود تـاالر سـتوندار در میـان دو تـودۀ قرینـه
وجـود داشـته اسـت .بهطـور کلـی میتـوان گفـت عمـارت
دیوانخانـه بهعنـوان یـک فـرم موجود در اذهـان ایرانیان برشـی
از کوشـکهای برونگـرای نهقسـمتی یـا آپادانایـی اسـت کـه به
دلیـل امتیـاز یـک راسـتا ،سـه قسـمتش برجـا مانـده و در یـک
راسـتا کشـیدگی دارد (تصویـر  .)1هماهنگـی بـا شـرایط بسـتر،
چـون وجـود شـیب زمیـن و بهرهگیـری از مناظـر تماشـایی
طبیعـی و مؤلفههـای اقلیمـی ،را میتـوان از جملـه دالیـل
کشـیدگی کوشـک و جهتگیـری آن برشـمرد .کوشـک واقـع
بـر صفـه ،در میـان یـک تاالرسـتوندار یکطبقـه ،بـا  16سـتون
چوبـی در ارتفـاع دوطبقـه اسـت (ملگونـف .)88 ،1364 ،تـاالر
سـتوندار میانـی مکانـی ایسـتا در نقـش نظرگاه اسـت .سـاختار
سـتاوند میانـی ،در سـاختار تغییریافتـه ،موانـع دیـد دو سـمت
متقابـل راسـتای اصلـی را حـذف کـرده اسـت (تصویـر  .)2تغییر
سـاختار سـتاوند موجـب امتـدا دیـد ،تـداوم فضـای بـاغ ،حفـظ
پیوسـتگی و تلفیق بیشـتر کوشـک بـا طبیعت ،هماهنگی بیشـتر
بـا اقلیـم منطقـه و گـردش هـوا ،تقویـت نظـام حـواس و اهـداف
کارکـردی و معنایـی شـده اسـت.

روش تحقیق

پژوهـش حاضـر ،از نـوع کیفـی و بـه روش توصیفی-تحلیلـی و
پدیدارشناسـی روی کوشـک باغ شـاه انجام شـده اسـت .براسـاس
مطالعـات میدانـی و اسـنادی ،پژوهـش سـعی بر فهم نحـوۀ تعامل
کوشـک بـا باغ ،محیط و انسـان ،با تکیـه بر پدیدارشناسـی نظامها
و زیبایـی و روابـط میـان آنهـا و آسیبشناسـی تحوالت اثـر دارد.

پدیدارشناسینظامهایسیستمکوشکدردورۀصفوی

واحـد سیسـتم کوشـک در سیسـتم نظاممنـد منظـر بـاغ ،حاصل
تعامـل و هماهنگـی نظامهـای آن در حکم اجزای سیسـتم ،اسـت.
از ایـن رو بـرای فهـم هویت منظر کوشـک ،نحوۀ عملکرد سیسـتم
و روابـط میانشـان در بسـتر بـاغ ،همچنیـن آسیبشناسـی آن ،به
بررسـی نظامهـای تشـکیلدهندۀ ایـن سیسـتم (نظـام کالبـدی،
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تصویر  .1برشی از کوشک نهقسمتی آپادانا و تغییر ساختاری آن به سهقسمتی
و جهتدارشدن آن .مأخذ :گدار.1377 ،

پدیدارشناسی منظر کوشک در سیستم باغ شاه و آسیبشناسی تحوالت آن | فرزانه السادات دهقان و کیوان فرقانی

تصویر  .2تغییرات ساختاری ستاوند و امتداد دید در کوشک باغ شاه .مأخذ:
دونالد ویلبر.1387 ،

••نظام کارکردی

-نقش نظرگاهی کوشک ،مهمترین عامل پیونددهندۀکوشک با باغ و منظر طبیعی
در فعـل نظـر ،اصلیتریـن رویـداد هویتبخـش نظـرگاه ،یعنـی
ارتبـاط دوسـویه میـان نظارهگـر (در مـکان نظـرگاه-درون) و
منظـرۀ مطلـوب (بیـرون) روی میدهـد (اعتضادی و بینـا،1394 ،
 .)39-38گشـودگی دو جبهـۀ متقابـل کوشـک به فعـل نظر قوت
بخشـیده و طبقـات تـوده و تـاالر ایسـتای میانـی نظرگاههایـی بـا
کیفیـات متفـاوت ایجـاد کـرده اسـت .تـاالر سـتوندار در طبقـۀ
پاییـن مهیـای فرصـت مکـث و بیشـترین تعامـل بـا منظـر بـاغ و
عناصـر آب ،بـاد و گیاهـان اسـت ،امـا طبقـۀ بـاال تعامـل انسـان
بیشـتر بـا منظـر طبیعـی دور مثـل جنگل و دریـا ،تـاج درختان و
آسـمان اسـت .بـا ارتفاعگرفتـن نظرگاه از بسـتر ،حتی نـوای غالب
موسـیقی طبیعـت تغییـر میکنـد .بهواسـطۀ ارتفـاع طبقـه ،منظر
هوایـی و کریـدور دیـد خیابـان بـاغ و منظـر دور طبیعـی ،یعنـی
دریـا ،جنـگل و آسـمان ،بـه منظر بـاغ دوختـه میشـود و بر قوت
تلفیقشـان میافزایـد .بـه ایـن ترتیـب کیفیـت نظـرگاه بـاغ موجد
تجربههـای حسـی متفـاوت ،وحـدت میـان منظـر بـاغ و طبیعی و
اعتلای تأثیراتشـان بـر انسـان ،میشـود.

••نظام تمرکز حواس و تأثیرات آن

-مکانی تأملبرانگیز و تقویتکنندۀ عملکرد مغزی ،قوایادراکی و شهود
فعالکـردن حواس پنجگانه در ادراک ،با اسـتفاده از عناصر طبیعی
و نیروهـای آن و بهفعلیترسـاندن پتانسـیلهای طبیعـی مکان در
نـوع انتظامبخشـی بـاغ و طرح کوشـک صـورت میگیرد .کوشـک
در امتـزاج چنـد عامـل بـه میـدان انـرژی خـود قـوت داده اسـت.
حداکثـر تعامـل منظـر بـاغ با منظـر طبیعـی و تجمع هوشـمندانۀ
عناصـر طبیعی در طـرح صلیبی باغ در نظرگاه -کوشـک -متمرکز
شـده و وحـدت پیـدا کرده اسـت .معمـاری کوشـک در هماهنگی

بـا نظامهـای دیگـر ،تلفیـق و وحـدت بـا طبیعـت و نظـام بـاغ و
همچنیـن سـازگاری بـا طبیعـت چنیـن تأثیراتی را در پـی دارد:
کیفیـت معماری کوشـک خلوتی مطلـوب و کیفیتـی دعوتکننده
بـه تأمـل ،غـور و اندیشـه در انسـان ایجـاد میکنـد .ایـن
کیفیـت مسـبب خودارزیابـی شـخصی اسـت کـه گامهـای بعـدی
خودشـکوفایی فـردی و جمعـی و بهداشـت روان را تأمیـن میکند
(شـاهچراغی .)171-170 ،1395 ،بهرهگیـری از نیروهـای
شـفابخش طبیعـی معجـزهای در سلامتی ،رشـد و درمان انسـان
محسـوب میشـود (کتلـر .)1397 ،انرژیهـای طبیعـی در هالـۀ
الکترومغناطیـس بـدن تأثیـر مثبـت میگـذارد (رضاییمـود،
 .)31-26 ،1383از سـویی افـرادی کـه تجربـۀ بیشـتری از ارتباط
بـا طبیعـت را دارنـد ،احسـاس قدرت و اسـتعداد بیشـتری کسـب
میکننـد (.)Selhub & Logan, 2012, 11
پـس فرصـت مکـث و سـکون در نظـرگاه بـا واقعشـدن در مرکـز
میـدان انرژیهـای مثبـت ،موجـب افزایـش تمرکـز حـواس ،تأمل
ت عملکـرد مغـزی ،مکاشـفه ،اعتمادبهنفـس و قوای
و تعقـل ،تقویـ 
ادراکـی و شـهودی میشـود.

••نظام معنایی و رابطۀ آن با نظامهای دیگر

 -معبدی عارفانه و اعتالدهندۀ بینش معبودشناسیبـاغ ایرانـی طبیعـت را مشـهود و عناصـر موجـود در آن را تفسـیر
کـرده و بـه آن معنـا داده اسـت .در اذهان صفویان بینشـی عارفانه
و روحیـهای ملـی و مذهبـی اسلامی جـاری بـوده کـه در پیوند با
سیاسـت بوده اسـت (بنگریـد بـه متدیـن61 ،1389 ،؛ تمیمداری،
 .)91-45 ،1372یکـی از مظاهـر عینـی وجـود حکمـت عرفانـی
در بـاغ شـاه ،اسـتفاده از کهنالگـوی چهاربـاغ ایرانـی اسـت کـه
در ایـن بـاغ نیـز نمـود یافتـه اسـت .ایـن الگـو در دوران بعـد از
اسلام ،تمثیلـی از بهشـت قرآنـی و در نظـر عارفـان تمثیلـی از
وجـه باطنـی خلقـت اسـت (شـاهچراغی123 ،1395 ،؛ مقـدادی
و موسـویگیالنی .)7 ،1395 ،عالمـی ( )6 ،1390نیـز الگـوی
چهاربـاغ را اسـتعارهای از عالـم خلقـت مـیداد.
نظارهگـر از کوشـک بـاغ شـاه ،در یک سـکانس ،نشـانه و تمثیلی
از بهشـت زمینـی و وجـه باطنـی خلقت و آیههـای خالق را درک
میکنـد .در سکانسـی دیگـر بـا رویکـردی آیهنگـر ،بـا امتـزاج
منظـر طبیعـی در منظـر بـاغ ،بـر قـوت ادراک خـود میافزایـد
و پـی بـه جمـال و عظمـت خالـق میبـرد .قرارگیـری انسـان در
میـدان انـرژی و مـکان تأملبرانگیز کوشـک فرصتی بـرای نظر به
آیـات الهـی و چیـزی بیـش از دیدن اسـت؛ نگاهی اسـت که توأم
بـا مکاشـفه و درک الیههـای عمیقتـر اسـت (منصـوری،1383 ،
 .)79در اینجـا کوشـک بهمثابـۀ یـک معبـد بـا نقـش نظرگاهـی
خـود سـعی در نمایانـدن زیباییهـا و یـادآوری نشـانههای وجود
زیبایـی مطلـق دارد .نشـانهها حکایـت از وجودی فراتـر از عینیت
حسشـده دارد ،بیآنکـه وارد چیسـتی یـا چگونگـی آن شـود
(همـان .)74 ،التـذاذ از جمـال ظاهـری خلقـت مقدمـۀ وصـول
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جستـار
عارفـان بـه خالـق اسـت کـه شـخص را مسـتعد درک حسـن و
جمـال غیبـی میکنـد (بنگریـد بـه زرینکـوب.)178 ،1364 ،
ارتقـای ادراک شـهودی در ادراک حسـن و زیبایـی مطلـق،
گرههـای درونـی را میگشـاید و لحظهلحظه انسـان را بـه جهانی
مطلـوب رهنمـون میکنـد.
بنابرایـن کوشـک باغ شـاه بهمثابۀ یک معبد ،از طریـق نمادپردازی
و آیهنگـری ،پلـۀ عروجـی در بعـد کمالـی ،رشـد و اعتلای بینش
معبودشناسـی انسـان دارد .از ایـن منظر ،باغ معبـدی عارفانه برای
انسـان بوده اسـت .چنانکـه اغلب پژوهشـگران نیز بر ایـن باورند،
در بـاغ ایرانـی نهایـت مـادی بـه بینهایـت معنـوی اعتلا مییابد
(شاهچراغی.)159 ،1395 ،
-جایگاه بزرگان و خدایاننقـش مـکان نظرگاهـی کوشـک در اعتالی سلامتی ،قـوا و کمال
انسـانی دربردارنـدۀ حسـن و ارزش مکانـی و همچنیـن نشـانی از
هویـت و مقام رشـدیافتۀ اسـتفادهکنندهگان آن اسـت .زیرا محیط
برانگیزاننـدۀ احسـاسهای گوناگـون و مؤثر در افکار و رفتار اسـت
(گروتـر32 ،1390 ،؛  .)Ding & Lin, 2009, 75بنابرایـن کوشـک
جایـگاه بـزرگان و مقامـات و تفاخـر بـه بسـتر روحانگیـز فکـری و
شخصیتشـان بـوده اسـت .از ایـن نظر ،شـاه در این جایـگاه ،مثالی
از زیبایی پنداشـته میشـده اسـت .چون مکان او سعی در نزدیکی
او بـه زیبایـی مطلـق ،افزایش کمـال و قدرتـش دارد .بهنظر میآید
معمـار بـا طـرح کیفیـات ذکرشـده ،تداعیکننـدۀ برتـری مقـام
شـاهی از نظـر عقلـی ،عرفانـی ،و جلوهدادن او بهسـان واسـط خیر
و نعمـت خداونـدی بـر زمین بـرای مخاطـب و برانگیختـن چنین
احساسـی در او بوده اسـت:
ـ تسـلط دیـد شـاه از کوشـک بـر زمینه و مـردم (نمـادی قدرت و
نظـارت بر مـردم)؛
ـ سلسـلهمراتب محـور حرکـت از ورودی تـا کوشـک؛ ایـن نظـم
فرصتـی بـرای آمادگـی روحـی ،تأمـل و درک حقیقـت در فضـای
انرژیبخـش بـاغ اسـت .سلسـلهمراتب روبهبـاالی ورودی تـا
کوشـک براسـاس جهانبینـی ایرانیـان حرکـت از ظلمـت بـه نـور
را معنـا میکنـد (براتـی ،آلهاشـمی و میناتـور سـجادی،1396 ،
 .)6میتـوان گفـت در ایـن حرکـت ،شـاه بـه نـوری از جانـب خدا
در زمیـن تعبیـر میشـده کـه سلسـلهمراتب آن بـه نشـانۀ احترام
همـراه بـا حرکتـی باطمأنینه بـرای مالقات اوسـت .اینگونه فضای
بـاغ بـه تـاج و تخـت ابهـت نیز بخشـیده اسـت.
ـ حرکـت روبهبـاالی بـاغ؛ ایـن حرکـت نمـادی از نزدیکـی بـه
آسـمان ،معنویـت و نـور ،در عیـن دوری از هیاهـوی زمینـی و
تاریکـی اسـت.
ـ پیوسـتگی فضایـی کوشـک بـا بسـتر در عیـن داشـتن حریـم؛
تداعـی وجـود شـاهی از خود مـردم امـا در مرتبهای رشـدیافتهتر.
بنابرایـن کوشـک در نقطـۀ اتصـال زمین و آسـمان صاحبش یعنی
شـاه را مقامـی بـا ارزش واالی فکـری و صاحـب حسـن و زیبایـی
52
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معرفـی کـرده کـه بهواسـطۀ نیروهـای طبیعـی و ماوراءالطبیعـه
سـعی در افزایـش قدرتـش دارد.
-نظام کالبدی در خدمت معنا و اهداف متعالیکوشـک مکانـی اسـت کـه تـوان بالقـوۀ محیـط را بالفعـل کـرده
اسـت .چنانکـه نوربـرگ شـولتز خاصیت وجـودی سـاختمان را در
همیـن موضـوع میدانـد کـه موجـب تبدیل جـا به مکان میشـود
( .)Norberg-Schulz, 1982, 18بهطـور کلـی کوشـک در نظمـی
دوگانـه پدیـده آمـده :در نظام کلی انسـانمدار و در جـزء و فضای
ملمـوس طبیعتمدار .سـاختار کوشـک از مصالحی بومی ،همسـاز
بـا اقلیم و بسـتر مثـل چوب شـکل گرفته که حداقل دسـتدرازی
بـه طبیعـت را در قبـال حداکثـر سـازگاری ،احتـرام و تواضع دارد.
سـتونهای ظریـف تـاالر اجـازۀ حداکثـر فرصـت حضـور بـاغ بـه
درون مـکان و تعامـل با آن را پدید آوردهانـد .آرامش رنگ بیکروم
بـا کارکـرد بـاغ ،بهمثابـۀ محیـط تأمـل ،ادراک شـهودی و رشـد،
سـازگار اسـت ( .)ibid.: 63کوشـک متواضعانه در نهایت سـادگی و
وحـدت بـا منظـر باغ و طبیعـی ،بـه دور از هرگونه منیـت و عرض
انـدام ،سـعی در عرضـۀ پتانسـیلهای خـود مـکان ،سـودمندی و
بسـتری بـرای رشـد عقلـی و کمالـی بـودن و اهـداف متعالی ذهن
دارد .زیـرا معمـاری کوشـک بیشـتر از ایجـاد تودههـای معماری و
تزیینـش بـر مـکان و جایـگاه نظرگاهـی خـود و حداکثـر تعامل با
طبیعـت و سـازگاری با آن تأکیـد دارد.
بنابرایـن موضـوع اصلـی عـرض انـدام کالبد کوشـک نیسـت ،بلکه
مـکان آن ،جایـگاه و نحـوۀ تعامـل انسـان در ایـن سیسـتم ،در
دسـتیابی بـه لذت ،آرامش و اهـداف ذهنی ،تکامل و رشـد کمالی،
شـعوری و معرفتـی و چگونگـی عینیتیافتـن آن اسـت.
-نظام معنایی و ارتباط آن با زیباییدر مجمـوع ،معمـاری و هندسـۀ بـاغ از فرمهـای سـاده و غالبـاً
مستطیلشـکل اسـت .بهنظـر میآیـد عناصـر اصلـی بـاغ یعنـی
آب ،گیـاه و کوشـک ،کـه تابـع ایـن نـوع هندسـۀ سـادهاند ،فـارغ
از مباحـث دیگـر ماننـد صـورت در ذهن مانده ،سـلیقه ،تناسـب با
نحـوۀ عملکـرد و همخوانـی خطوط هندسـی یـا مؤلفههـای دیگر،
ظرفـی سـاده ،متواضـع ،بااقتـدار و محتـرم بـرای حضـور موضـوع
اصلـی و مقدمـهای در تعریـف سـوژه اسـت.
در نـگاه اندیشـمندان مسـلمان ،زیبایـی تنهـا ماهیـت ظاهـری
و تجربـی نـدارد ،بلکـه الیههـای ژرفتـر آن برتـر ،غنیتـر و
لذتبخشتـر اسـت ،بهتعبیـری درک زیبایـی بـه سـیر درونـی و
راه کسـب بیرونـی نیـاز دارد (نقـرهکار .)77-76 ،1389 ،بـا ظهور
نگـرش اسلامی ،تغییـر مفهوم طبیعـت و عناصـر آن از «مقدس»
بـه «آیـه» دگرگونـی بنیـادی را در نقـش منظـر باغ ایجـاد نکرده،
بلکـه وضعیـت منظر قبلـی تکامل یافته اسـت (منصـوری،1384 ،
 .)58اهـداف متعالـی انسـانی ،طبیعت و عناصـر آن مثل گیاه خود
موضـوع اصلـی منظـر بـاغ اسـت .آب و گیـاه عناصر اصلـی حیات،
مظهـر سـودمندی ،قداسـت یـا در نگرش اسلامی آیههـای وجود

پدیدارشناسی منظر کوشک در سیستم باغ شاه و آسیبشناسی تحوالت آن | فرزانه السادات دهقان و کیوان فرقانی
حسـن و زیبایـی مطلقانـد .زیبایـی در ذات و طبیعـت آنهاسـت
کـه نیـاز بـه بزککـردن ندارنـد و معمـاری ،بـا احترام ،واسـطهای
بـرای تجلـی و بهرهمنـدی آنهاسـت .تغییـرات پدیدههـای بـاغ که
حـواس مـادی تـا مفهومـی را اغنا میکننـد ،سرمسـتی از این نگاه
آیهگراسـت کـه ارزش قدسـی مییابد (هاشـمیزادگان و شـیبانی،
 .)5 ،1395کیفیـت بـاغ ایرانـی از تکویـن زیباییهـا و منافـع
عالـم مـاده به مـاورا اسـتعال یافته اسـت (همـان) .معمـاری تابعی
از مفهـوم درخـور معـرف سـوژه ،سـلیقهای برجامانـده از تفاسـیر
ذهنـی ،عملکـرد و اهـداف متعالی انسـانی اسـت.
بنابرایـن کالبـد معمـاری بـاغ و کوشـک از کل تـا جـزء ،ظرفـی
مناسـب بـرای عرضۀ زیبایـی و حضور انسـان در میدانی از حسـن
و زیبایی اسـت تا رشـد یابد .بهواسـطۀ شـرایط موجود در کوشـک
و عوامـل بیرونـی ،یعنـی آیههـای زیبایـی ،فـرد ادراککننـده بـا
اعتلای درونـی و اجـازۀ رخنـۀ زیبایـی بـه درون ،در پـی مرتبـۀ
کمالـی و درک الیههـای ژرفتـر و لذتبخشتـر زیبایـی اسـت.
عمـق درک ایـن زیبایـی در فـرد بـا رشـد کمالـی او رابطـهای
مسـتقیم دارد .در نتیجـه حقیقـت زیبایـی از طریـق علـم حصولی
و حضـوری متناسـب بـا ظرفیـت فـرد ادراککننـده بـر او تجلـی
و حضـور مییابـد .معنـای زیبایـی در کوشـک بـا حضـور فـرد

ادراککننـده ،مقـام عرفانـی و نسـبت شـناخت و نزدیکـی او بـه
زیبایـی مطلـق ،بـه تکامـل میرسـد .پـس کوشـک ظـرف حضور
زیبایـی اسـت که تأثیـری ماندگار بـر ادراککننده خواهد داشـت.
درنتیجـه کوشـک در یـک نگـرش کلنگـر در سیسـتم بـاغ حضور
یافتـه کـه الیههـای نظامهـای مختلـف آن ،در هماهنگـی بـا
یکدیگـر و مکمـل هـم ،موجـد حیـات کوشـک شـدهاند.

تحوالت منظر سیستم کوشک در دورۀ قاجار

در ایـن دوران سـیر تکاملـی معمـاری در مواجهـه با جهـان مدرن
قطـع شـد .معمـاری تحـت تأثیـر اندیشـهها ،امـواج نوگرایـی و
مظاهـر مـدرن قـرار گرفـت و توجـه از الهـوت و سـنت به سـمت
ناسـوت و تجـدد گرایـش پیـدا کرد .درنهایـت منبع الهام از سـنت
و گذشـته بـه سـوی غـرب و جهـان مـدرن گرایـش پیـدا کـرد
(قبادیـان .)21-20 ،1394 ،در ایـن بحران ،تحوالت و آسـیبهایی
بـر نظامهـای سیسـتم منظر کوشـک وارد شـد (تصویـر  )3که در
جـدول  1بـه آنها اشـاره شـده اسـت.
پـس هماهنگـی نظامهـای منظـر در حـال کنارهگیـری از نگـرش
کلنگـر و سیسـتمی کوشـک بـاغ و ورود بـه اسـتقاللگرایی،
جزءگرایـی نظامها و گسسـت ارتباطـات میان آنهاسـت .کناررفتن

جدول  .1تحوالت نظامهای سیستم کوشک در دورۀ قاجار .مأخذ :نگارندگان.
نظام سیستم

تحوالت دورۀ قاجار

نظام کالبدی

در این زمان متأثر از نوگرایی مدرن کوشک بهسبک نئوکالسیک بازسازی شد ،اما عناصر اصلی معماری ایرانی ،هویت نظرگاهی و ارتباط
فضایی آن با باغ همچنان به شکل سابق باقی مانده است (بنگرید به تصویر  .)3در ادامه به تغییرات متأثر از این سبک اشاره میشود:
ـ محصورکردن نظرگاه طبقۀ فوقانی؛
ـ تقارن و تکرار فرمها در نما؛
ـ استفاده از قوس کمانی؛
ـ تغییر شمایل بیرونی تاالر با جایگزینی جرزها و تقسیمات عمودی متقارن بهجای ستونهای باریک تاالر؛
ـ ایجاد و تأکید بر محور ورودی با بزرگترشدن مقیاس دهانۀ وسط؛
ـ استفاده از مصالح سفیدرنگ شبهسنگ در نما ،اما فاقد تزیینات نئوکالسیک؛

نظام معنایی،
زیبایی و رابطۀ
آن با دیگر
نظامها

تجددگرایی کوشک را به سمت عرضۀ مظاهر کالبدی ،مطرحشدن تودۀ معماری بهعنوان سوژۀ زیبایی ،با گرایش به زیبایی بیرونی بر
محوریت دستاورد خلق انسان ،سوق داده است .کوشک لباسی شبهنئوکالسیک بر اندام معماری ایرانی کرده که ،مغایر با هویت سابق و
سلیقههای معماری ایرانی ،شکلی القاطی به آن داده است .استفاده از مصالح بومی و سازگار با محیط چندان مورد توجه نبوده و احترام و
تواضع سابق به طبیعت نیز کاسته شده است .وجود چنین مؤلفههایی در بازسازی کوشک نشان از استقالل نظام کالبدی و زیبایی ظاهری
کوشک با توجه به موازین فکری نوگرای غرب از کلیت و سیستم باغ دارد .درپی منبع الهامشدن جهان مدرن ،ارزشهای قدسی و جنبۀ
متعالی و هدفمند زیبایی در حال محوشدن است.

نظام کارکردی

کارکرد نظرگاهی کوشک با ضخیمترشدن جدارهها و تعریف قویتر فضای داخل تاالر ضعیفتر شده است .زیرا تلفیق و پیوستگی فضای باغ
با کوشک با تمرکز بیشتر به فضای داخل کمتر از قبل شده است .از طرفی محصورشدن نظرگاه طبقۀ فوقانی از کیفیت تنوع نظرگاه کاسته
است .بنابر چنین تحوالتی در نظام کالبدی ،فکری و تمرکز حواس بهنظر میآید کارکرد کوشک بیشتر بر جنبۀ لذتبخشی و حظ بصری
تأکید کرده و هدفهای متعالی کمال انسانی در آن کمرنگتر شده است.

نظام تمرکز
حواس

با توجه به تغییرات کالبدی کوشک و ضعیفترشدن عملکرد نظرگاهی آن ،از تعامل کوشک با منظر باغ و طبیعت بسترش کاسته شده است.
استقالل بیشتر فضاهای معماری ،بهخصوص تاالر ،توجه انسان را بیشتر از قبل به فضای داخل معطوف میکند .در صورتی که در سابق وجود
حداقل عناصر کالبدی در نظرگاه و ضعیفتر بودن مرز معماری از باغ به حداکثر پیوستگی میان آنها و قوای تمرکز حواس و تأثیرات مثبت
آن منجر میشده است.
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جستـار

تصویر  .3وضعیت کوشک در دورۀ قاجار .مأخذ :عکاسخانۀ کاخ گلستان.

سیسـتم واحـد نظمدهنـده یـا یـک کلیـت واحـد اجـازۀ نفـوذ
تحـوالت خـارج از محیط سیسـتم را به کوشـک داده و آن را دچار
سـردرگمی کرده اسـت.

تحوالت منظر سیستم کوشک در دورۀ پهلوی

بـا ورود مدرنیسـم و شـروع اعمـال رویکردهای آن در شهرسـازی،
از توجـه بـه ارزش بافـت تاریخـی باقیمانـدۀ اثـر کاسـته شـد.
بهطـوری کـه گاهـی اصالـت تاریخـی ،فـارغ از چیسـتی و جایـگاه

و هویـت بنـا ،فـدای عملکـرد و رفـاه میشـد .در چنیـن دورانـی،
بخـش اعظـم مجموعـه بـرای رفاه بیشـتر کاربـران تغییـر یافت یا
نابـود شـد (منصوری رودکلـی و همـکاران .)46 ،1395 ،تحوالت و
آسـیبهای وارد بـر نظامهـای سیسـتم منظـر کوشـک (تصویر )4
در ایـن بحـران در جـدول  2آمده اسـت.
نظـام کالبـدی و مفهوم زیبایی از سیسـتم کوشـک گسسـته شـده
و در پـی معرفـی زیبایـی ابژه و دسـتاورد انسـانی ،بـا فاصلهگرفتن
از کل هدفمنـد بـاغ ،اسـتقالل پیـدا کردهاند .همیـن عوامل همراه
کاهـش تعامـل بـا منظـر بـاغ تضعیـف نظام حسـی را منجر شـده
اسـت .درحالیکـه در سـابق نظامهـا در ارتبـاط و مکمـل بـا هـم،
در یـک سیسـتم کلنگـر ،معنـا میگرفتنـد .دسـتاورد ایـن نگرش
جزءنگـر سـطحی ورود سـلیقههای مغایـر بـا هویـت و سیسـتم
کوشـک بوده اسـت.

تحوالت منظر سیستم کوشک در دورۀ جمهوری
اسالمی

در ادامـۀ تحـوالت عمیـق دورۀ پهلـوی و گسسـت نظامهـا ،شـاهد
تحوالتـی در عصـر حاضـر هسـتیم (تصویـر  )5کـه در جـدول 3
آورده شـده اسـت .منظـر کوشـک دچـار جدایی و گسسـت ارتباط
نظامهـای کالبـدی ،معنایـی ،کارکـردی ،حسـی و زیبایـی بـا
خروجـش از نظـام هماهنـگ و کلنگـر شـده اسـت .ورود تغییرات
نابهجـا و سـلیقههایی خالـی از هویـت و معنـا در خـارج از محیـط

جدول  .2تحوالت نظامهای سیستم کوشک در دورۀ پهلوی .مأخذ :نگارندگان.
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نظام سیستم

تحوالت دورۀ پهلوی

نظام کالبدی

معماری کوشک در این دوران ،با تحوالتی عمیقتر نسبت به قبل و الگوبرداری از سبک فرنگی نئوکالسیک ،بازسازی شد .تحوالت ایجادشده
بر حسب این سبک در جدارۀ بیرونی و نما چنین بوده:
ـ قرینگی نما با حفظ لبهها و تناسبات حجم کلی قبل؛
ـ برجستهشدن محور ورودی ،استقالل پله در حجم بیرون با کیفیت سهبعدی و نمایش تندیسوارانه که تاالر را از عنصری استاتیک به
دینامیک و به فضای ورودی مبدل کرده است (بنگرید به تصویر )4؛
ـ استفاده از قوسهای کمانی و رومی و طرح پنجرهها؛
ـ استفاده از نمای سفیدرنگ و نردهها که البته کمتر از تزیینات این سبکی استفاده شده؛
بهتبع این تحوالت ،تغییر کیفیتهای معماری ،مثل بستهشدن کریدور دید و تداوم فضای باغ ،ضعف کارکرد کوشک در نقش نظرگاه و
کاهش تعامل و ارتباطات سیستمی با باغ صورت گرفت.

نظام معنایی،
زیبایی و رابطۀ
آن با دیگر
نظامها

زیبایی معنایی دیگر یافته است .کوشک در پی عرض اندام شبهغربی خود در پی منیت و نمایش زیبایی با رویکرد ابژکتیو و ناسازگار با هویت
زمینه شده است ،درحالیکه در سابق مکان کوشک مهمتر از ساختار آن بوده و مکان نمایش زیباییها ،پرورش قوای فکری و تعالی انسانی
و در خدمت اهداف منظر بوده است .در این تغییر نگرش و برتری ابژه ،کمتوجهی به نظارهگر ،ارزشهای ذاتی هر عنصر و کاهش روابط
نظامهای منظر کوشک در بستر باغ و کنش میان آنها اتفاق افتاده است .پس مفهوم زیبایی و تأثیرات ماندگار آن با قوت نگرش ابژکتیو و
جزءنگری نظام کالبدی تنزل یافته است.

نظام کارکردی

استقالل زیاد بنا نسبت به قبل ،از سیستم باغ و تبدیل نقش نظرگاه به بنایی در باغ

نظام تمرکز
حواس

در کل معماری با طبیعت به معماری بر طبیعت و جدا از سیستم مبدل شده است .محصوریت تاالر و تغییر کیفیت فضای مکث تأملبرانگیز
تاالر موجب ضعف پیوند انسان با باغ و بهرهوری مادی و معنوی و نفوذ زیبایی به درون به واسطۀ ادراک حسی ،عقلی و شهودی شدهاند.
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در دورۀ پهلـوی ،بـا نفـوذ بیشـتر موج مدرنیسـم ،شـتاب بیشـتری
گرفتـه اسـت (تصویـر  .)6تحـوالت نابهجـا و ورود سـلیقههای
متنـوع ناشـی از جزءنگـری ،عـدم هماهنگـی و گسسـت نظامها از
سیسـتم کلنگـر کوشـک در سیسـتم بـاغ موجب افـت کیفیت آن
شـده است.

نتیجهگیری

تصویر .4وضعیت فعلی کوشک پهلوی که امروز تغییراتی اساسی در ساختار
جدارۀ بیرونی آن ایجاد نشده است .مأخذhttp://harfonline.ir :

سیسـتم کوشـک در اثـر جزءنگـری درواقـع نادیده انگاشـتن علت
وجـودی و هـدف غایـی ایـن پدیده در بسـتر باغ و غفلـت از روابط
و تأثیـر کنـش نظامهـا بـر هـم و بـر کل سیسـتم اسـت.

بحث

نتایـج نظـر صاحبنظـران نشـان داد کوشـک در بـاغ مکانـی برای
تقویـت ارتبـاط بـا طبیعـت و بهرهبـرداری مـادی ،معنـوی از آن
در بسـتر فرهنگـی و جغرافیایـی اسـت .کوشـک محصول نگرشـی
سیسـتمی و کلنگـر ،هماهنگـی و وحـدت نظامهـای کارکـردی،
کالبـدی ،تمرکـز حـواس ،معنایـی ،فکـری و سـلیقههای حاصـل
از تـداوم معناهاسـت .تحلیـل نظامهـای کوشـک در دوران صفوی
نشـان از وجـود نگرشـی کلنگـر و سیسـتمی بهعنـوان بخشـی از
سیسـتم بـاغ اسـت .ایـن هماهنگـی و نگـرش سیسـتمی موجـد
زیبایـی مانـدگار در کوشـک بودهانـد .امـا ارزیابـی تحوالت نشـان
داد کنارهگیـری ایـن نگرش و اسـتقالل مفاهیم نظامها و گسسـت
ارتبـاط الیههـا در سیسـتم کوشـک از دورۀ قاجـار شـروع شـده و

پدیدارشناسـی نظامهـای کوشـک در دورۀ صفـوی نشـان از وجود
نگـرش سیسـتمی و کلنگـر به کوشـک در سیسـتم باغ شـاه دارد.
نقطـۀ عطـف تحـوالت اساسـی نابهجـای کوشـک در دورۀ پهلـوی
بـوده و پـس از آن شـتاب گرفتـه اسـت .بـا ورود مدرنیسـم و
اندیشـههای آن ،از معمـاری نئوکالسـیک در مرمـت و بازسـازی از
آن الگوبـرداری شـد کـه موجـد ناهماهنگی با سیسـتم کوشـک در
بسـتر کلیـت واحـد باغ بوده اسـت .در ایـن وهله دیـدگاه کلنگر و
سیسـتمی کوشـک شکسـته شـده اسـت .جزءنگـری بـه نظامهای
کوشـک ،گسسـت و عـدم انطبـاق الیههـای نظامهـای بـاغ در
تشـکیل یـک کل واحـد و همچنیـن ضعـف ارتبـاط میـان آنهـا در
سیسـتم کوشـک و بـاغ موجـب ضعـف و آسـیب منظـرش شـده
اسـت .گسسـت نظامهـای کارکـردی ،کالبـدی ،تمرکـز حـواس،
معنایـی ،ذهنـی و زیبایی در کوشـک ،بهعنوان بخشـی از سیسـتم
بـاغ ،کوشـک را بـه عنصـری وصلهشـده به بـاغ مبدل کرده اسـت.
زیـرا یک سیسـتم کلنگر به مجموعهای از گسسـتها مبدل شـده
اسـت .گاهـی تغییـرات نابهجای جزءنگـر ،علیرغم عـدم هماهنگی
نظامهـا بـا هـم در سیسـتم در راسـتای هـدف ،بـا هـم در تعارض
قـرار گرفتـه و در سیسـتم اختلال ایجـاد کـرده اسـت .تقلیدهای
مغایـر بـا هویت کوشـک و زمینـه ،و ورود سـلیقههای متفـاوت در
نظامهـای مختلـف و خـارج از محیط سیسـتم و تحـوالت نابهجا از
چالشهـای نـگاه جزءنگـر ،سـطحی و ابژکتیـو اسـت.

جدول  .3تحوالت نظامهای سیستم کوشک در دورۀ جمهوری اسالمی .مأخذ :نگارندگان.
نظام سیستم

تحوالت دورۀ جمهوری اسالمی

نظام کالبدی

تغییرات فضایی در پالن و تعداد طبقات (منصوری رودکلی و همکاران )1395 ،و جدایی بیشتر از منظر و طبیعت باغ

نظام معنایی،
زیبایی و رابطۀ
آن با دیگر
نظامها

با خالیشدن مفاهیم و ارزشهای درونی از هویت کوشک ،در حال حاضر سعی شده با نوشتار ارزشی بر سردر ورودی ،بزک ظاهر و رنگ،
معنا و زیبایی کوشک جبران شود (بنگرید به تصویر  .)4با گسست ارتباط حسی کوشک از باغ برای القای مفهوم زیبایی مطلق ،سودمندی و
معنا جایگاهی در زیباییشناسی کوشک ندارد .معیار تغییر و ورود هر چیزی ،سلیقۀ شخصی شده نه توجه به کیفیت سیستم کوشک.

نظام کارکردی

در این زمان کاربری شهرداری به کوشک تحمیل شده است .غافل از اینکه این کاربری ضرورتها و نیازمندیهایی مغایر با هویت و هدف
سیستم کوشک داشته که بر تشدید تحوالت نابهجای کالبدی دامن زده است (بنگرید به تصویر  .)5انتخاب نوع کاربری فعلی و تغییر نظرگاه
به یک بنای اداری نیز ناشی از گسست نظام کارکردی از کل و جزءنگری است.

نظام تمرکز
حواس

افزایش محصوریت فضایی با افزایش طبقات در کالبد سابق ،خردشدن فضای پالن و افزایش محصوریت جدارهها ،موجب استقالل بیشتر بنا
از باغ شده است .ضعف تعامل کوشک با باغ موجب تضعیف نظام تمرکز حواس و تأثیرات مثبت آن شده است.
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جستـار

تصویر  .5پالن وضعیت فعلی کوشک پهلوی .مأخذ :میراث فرهنگی مازندران.

تصویر  .6نمودار افزایش افت کیفی منظر کوشک در کنارهگیری از سیستم کلنگر در ازای جزءنگری در ادوار مختلف .مأخذ :نگارندگان.
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