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پدیدارشناسی منظر کوشک در سیستم باغ شاه 
و آسیب شناسی تحوالت آن در ادوار مختلف
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ــه  ــق ب ــاد بهشــهر متعل ــۀ باغســتان شــهری عباس آب ــع در مجموع ــار واق ــاغ شــاه یکــی از آث ــده | ب چكی
دوران صفویــان اســت. ایــن بــاغ و کوشــک آن در بازه هــای زمانــی مختلــف به خصــوص در دوران معاصــر، 
دچــار تحوالتــی شــتاب زده، ســلیقه ای و تزئیناتــی بزک ماننــد شــده اســت کــه آســیبی جــدی بــر اصالــت و 
ــاغ ناشــی از  هویــت اثــر تلقــی می شــود. فرضیــۀ پژوهــش آن اســت کــه آســیب های تحــوالت نابه جــای ب
خــروج کوشــک از نگــرش سیســتمی و کل نگــر بــاغ در ازای ســطحی نگری و جزءنگــری بــه آن اســت. ایــن 
ــوالت  ــیب ها و تح ــاغ آس ــف ب ــۀ عط ــوان نقط ــک به عن ــر کوش ــی منظ ــا پدیدار شناس ــعی دارد ب ــه س مقال
ــی- ــا روش توصیف ــی ب ــورت کیف ــر به ص ــق حاض ــد. تحقی ــی کن ــف ارزیاب ــای آن را در ادوار مختل نابه ج

تحلیلــی و پدیدارشناســی به واســطۀ اطالعــات میدانــی و اســنادی انجــام شــده اســت. 
نتایــج تحقیــق نشــان داد، کوشــک بــا تأســی از نگــرش سیســتمی و کل نگــر در هماهنگــی بــا سیســتم بــاغ 
پدیــد آمــده اســت. گسســت نظام هــا در نگــرش جزء نگــر در ادوار بعــد موجــب خــروج کوشــک از سیســتم 
کل نگــر شــده اســت. ثمــرۀ ایــن نــگاه ســطحی و جزء نگــر نادیده انگاشــتن یــک کل نظم دهنــدۀ هدفمنــد، 
ــا معنــا، هــدف و هویــت  ــر ب ــرداری از کالبدهــای مغای ورود تغییــرات نابه جــا و ســلیقه های مختلــف، الگوب

منظــر کوشــک، در دوران حاضــر اســت. 
واژگان کلیدي | باغ شاه، منظر کوشک، پدیدارشناسی، نگرش سیستمی.

fdb1111@gmail.com،09137760596 :نویسندۀ مسئول*

مقدمـه | مجموعـه باغسـتان اشـرف البالد1، در مقیـاس شـهری 
در بسـتری از جنـگل، در دوران صفـوی بـا جهان بینـی اسـالمی 
بنـا شـده کـه امـروزه بخشـی از آن باقـی مانـده اسـت. بـاغ شـاه 
)عمـارت چهـل سـتون( کـه درواقع هسـتۀ اصلـی این باغ هاسـت 
عمـارت دیوان خانـه2 بـوده اسـت. ایـن کوشـک در حملـۀ افغان ها 
سـوزانده شـد و در زمان نادر شـاه افشـار دوباره بنا شـد )منصوری 
اساسـی  به طـور  قاجـار  دورۀ  در  کوشـک   .)18 رودکلـی،1390، 
تعمیـر شـد، امـا بـدون توجه بـه بـاغ مهجـور ماند. کوشـک فعلی 

اثر برجای مانده از دورۀ پهلوی اسـت )همان(. بازسـازی کوشـک با 
تحـوالت شـتاب زده و ناهمگـون با هویت و منظر بـاغ گاه به صورت 
سـلیقه ای و آرایشـی بی هویت در سـاختار تزیینات انجام شـد. این 
بنـا هـم اکنـون به عنوان سـاختمان شـهرداری اسـتفاده می شـود. 
پدیدارشناسـی منظـر کوشـک و ارزیابـی تحـوالت آن از اهمیـت 
به سـزایی در زمینـۀ مطالعـات، حفـظ هویـت آن در برابـر امـواج 
آن  بازآفرینـی  همچنیـن  و  سـلیقه ای  و  شـتاب زده  تحـوالت 

برخـوردار اسـت. 
ایـن مقالـه در پـی ارزیابـی و آسیب شناسـی تحـوالت نابه جـای 
کوشـک به عنـوان نقطـۀ عطـف بـاغ، در ادوار مختلـف، براسـاس 

اسـت.  صفـوی  دورۀ  در  آن  منظـر  نظام هـای  پدیدار شناسـی 
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سـؤاالت پژوهـش عبـارت اسـت از این دو پرسـش کـه »1. نگرش 
حاکـم بر کوشـک در پدیدارشناسـی نظام هـای آن در دورۀ صفوی 
بـر  وارد  آسـیب  های  و  نابه جـا  تحـوالت   .2« و  اسـت؟«  چگونـه 
کوشـک در ادوار بعـدی ثمـرۀ چیسـت؟« و فرضیـه آن اسـت کـه 
کوشـک حاصـل نگرش سیسـتمی و کل نگر و وحـدت و هماهنگی 
بـا سیسـتم بـاغ اسـت. آسـیب های تحـوالت نابه جای کوشـک نیز 
ناشـی از خروج منظر آن از سیسـتم کل نگر کوشـک در بسـتر باغ 

و جزءنگـری بـه نظام هـای آن اسـت.

پیشینۀ تحقیق
اسـناد اولیـۀ مربوط بـه مجموعـه باغ های اشـرف البالد در نوشـتار 
سـیاحان و توصیفـات نویسـندگان موجـود اسـت. برخـی مقـاالت 
تغییـرات آن را در دوره هـای بعـدی بازخوانـی و بررسـی کرده انـد. 
مصبـاح نمیمـی )1388( در مقالـۀ »رونـد شـکل گیری مجموعـه 
باغ هـای تاریخـی بهشـهر« این مجموعـه را از نظـر تاریخی مطالعه 
و رونـد تغییـرات کالبـدی آن را به طـور اجمالـی بیان کرده اسـت. 
منصـوری رودکلـی )1390( در مقالـه ای بـا عنـوان »بازشناسـی 
جایـگاه بـاغ شـاه در شـهر اشـرف البالد در دوران صفـوی و پس از 
آن« بـه جایگاه باغ، آسـیب ها و مشـکالت ایجادشـده بـرای آن در 
ارتبـاط با مجموعه پرداخته اسـت. منصوری رودکلی، دانشدوسـت 
و ابوئـی )1395( در مقالـه ای دیگـر »بازخوانـی سـیمای اصیل باغ 
شـاه بهشـهر در دوره هـای مختلـف تاریخـی« چهـرۀ اصیـل باغ و 
سـیر تحـوالت آن را از جنبـۀ کالبـدی بررسـی کرده انـد 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، 
نتایـج جامع تـری در حـوزۀ آسیب شناسـی،  بـه  بـرای دسـتیابی 

پیش گیـری از مداخـالت و تغییـرات سـلیقه ای نابه جاسـت.

مبانی نظری تحقیق
جایگاه کوشک در سیستم کل نگر باغ •

در پدیدارشناسـی بـاغ عارفـان، فیلسـوفان و دانشـمندان هرکـدام 
از دریچـۀ نـگاه خـود یکپارچگـی عالم هسـتی و وحـدت وجودش 
را در چهـره ای می بیننـد. در بـاغ همـۀ اجـزا، در تعامـل و پیونـد 
)شـاهچراغی، 1395،  پدیـد  آورنده انـد  را  یـک کل  یکدیگـر،  بـا 
ایـن سیسـتم کل نگـر  بـاغ، در  155(. منظـر کوشـک و عناصـر 
روابـط  و  عناصـر  از  حضـور می یابـد. در سیسـتم ها مجموعـه ای 
مشـخص میـان آنهـا وجـود دارد کـه یـک کل واحـد را می سـازند 
)Scott, 2006, 141(. همکاری و پیوند اجزای سیسـتم در راسـتای 
هـدف معیـن بـه گونـه ای اسـت کـه هرکـدام مکمـل دیگری انـد 
)سـبحانی تبریـزی، 1375، 73(. پـس تغییرات مسـتقل هر بخش 
خـارج از محیـط سیسـتم موجـب اختـالل، نقـص و یـا ضعـف در 
پدیـده می شـود. بسـته به میـزان این نـوع تغییرات، بـا افت کیفی 

پدیـده، دوری یـا نرسـیدن بـه هـدف مواجـه خواهیم شـد. بر این 
اسـاس منظـر کوشـک، خـود، پدیـده ای بدیـع اسـت کـه هدفدار، 
ماهیـت خـود را از تلفیـق نظام هـای هماهنـگ حاکـم بـر بـاغ، در 
تعامـل انسـان در تالقـی تاریـخ، فرهنـگ، جغرافیـا و ویژگی هـای 
مکانـی بسـتر به دسـت مـی آورد. نظام هـای 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 نظام هـای کوشـک در بسـتر بـاغ و اجزایـش روابطی 
برقـرار اسـت کـه از جمـع جبـری اجـزا به وجـود نیامـده و یـک 
واحـد سیسـتم و کل را تشـکیل داده اسـت. مهم تریـن نظام هـای 
بـاغ شـامل، کالبدی، کارکـردی، تمرکز حواس، معنایـی و فکری و 

همچنیـن زیبایـی باغ اسـت.
چیستی و هویت منظر کوشک در سیستم باغ •

منصـوری )1398، 3( معتقـد اسـت پایـداری زیبایـی بـاغ ایرانـی 
در همیـن هماهنگـی صورت هـا 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، 1386، 12(. بعدهـا نیـز بـا جهان بینـی اسـالمی ایـن 
ارتبـاط بـر پایـۀ احتـرام به طبیعـت و تأمـل در آیه هـای آن، ادامه 
یافـت )منصـوری، 1384، 58(. طبیعـت بـرای ایرانـی مسـلمان 
محیطـی آرامش بخـش اسـت که زمینه سـاز پرورش قـوای روحانی 
و برانگیختـن تأمـالت شـهودی و معرفت هـای قلبی اسـت )همان، 
61(. از این رو وسـیله ای ناب در خدمت انسـان و زمینه سـاز رشـد 
اوسـت )همـان(. مهـوش عالمـی )1390، 9( در بررسـی باغ هـای 
ایرانـی، جوهـر بـاغ را بیشـتر رابطـه با طبیعـت بکر می دانـد. یکی 
از مهم تریـن ویژگی هـای معمـاری در بـاغ ایرانـی تلفیـق بنـا و 
آمیختگـی آن بـا بـاغ، بـه واسـطۀ عناصـر طبیعـی شـکل دهنده، 
سـاختار و پیوندهـای فضایی میان آنهاسـت )دانشدوسـت، 1369، 
221(. بنـا فضـای بـاغ را قطـع نمی کنـد، بلکـه بـا دیگـر فضاهای 
بـاغ و بسـتر طبیعـی پیونـد می خـورد )همـان(. معمـاری بـاغ از 
کل تـا جـزء، انتظـام و پیکره مندکـردن حـواس و تمرکـز انسـان 
را بـر عهـده  دارد )شـاهچراغی، 1395، 160(. پیوسـتگی و تلفیـق 
کوشـک و بـاغ از طریـق تحریـک حـواس پنجگانـۀ انسـان تقویت 
شـده اسـت )همـان، 87(. پیوسـتگی درون و بیـرون و بی مـرزی 
بیـن آن دو و حـس نامحـدودی موجـب فرح بخشـی و روح افزایـی 
انسـان حاضر در آن اسـت )همـان، 87-88(. کوشـک نیز در نقش 
نظـرگاه، سـعی در ایجـاد تعامـل و بهره گیری انسـان بـا منظر باغ، 
بـه واسـطۀ عناصری نظیـر ایوان، کوشـک، صفه، چـادر و مانند آن 
دارد )تیمـوری گـرده و حیدرنتـاج، 1393، 23-24(. کوشـک ها با 
قرارگرفتـن در باالتریـن نقطـه، یا ایجـاد طبقه و ارتفـاع، همچنین 
بـا گسـترش دیـد، گشـودگی و تـداوم فضایـی در نقـش نظـرگاه 
حضـور یافتنـد. حداکثـر بهره منـدی از منظـر آب و گیـاه به عنوان 
مهم تریـن عناصـر طبیعـی در بـاغ ایرانـی، در مـکان نظـرگاه رخ 
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می دهـد )حیدرنتـاج و رضـازاده، 1394، 48(. نظـرگاه در بـاغ، بـا 
توجـه بـه درون در جـوار طبیعـت بـرون، مهیای مقدمات سـیر در 

آفـاق و انفـس در نظاره گرنـد )اعتضـادی و بینـا، 1394، 38(. 
نظـرگاه، علی رغـم ایجـاد مکانـی بـرای حظ بصـری، لذت بخشـی، 
بـا ایجـاد حداکثـر تعامـل بـا طبیعـت تقویت کنندۀ قوا و سـالمتی 
جسـمانی، روحـی، روانـی و رشـد معنـوی اسـت. طـرح صلیبـی 
بـاغ، حداکثـر انـرژی را در کانـون، یعنـی کوشـک ایجـاد می کنـد 
و انسـان را از کثـرت مـادی رهـا می کننـد )رضایی مـود، 1383، 
26-31(. در ایـن موقعیـت امـواج منفـی تخلیـه و امـواج مثبـت 
در بـدن نفـوذ می کنـد و انسـان را بـه تأمـل وامـی دارد. تأمـل و 
دعوت کنندگـی بـاغ موجـب جدایـی انسـان از هیاهـوی بیـرون و 
پیونـد او بـه نظـام معنایـی آن می شـود. همچنیـن تقویـت تعامل 
بـا طبیعـت نقـش بسـیار مؤثـری در سـالمتی، درمـان و افزایـش 
دارد  مغـزی  عملکـرد  رشـد  و  روانـی  روحـی،  جسـمی،  قـوای 

 .)Kaplan, 1972; kellert, 2005; Jordan, 2015(
پس کوشـک به عنوان بخشـی از سیسـتم باغ، با موقعیـت مکانی و 
معمـاری خـود، غنی ترین فرصت را بـرای ارتباط بـا طبیعت، تأمل 
و بهره بـرداری مـادی و معنـوی، هماهنـگ بـا نظام هـای سیسـتم 
بـاغ، فراهـم می کند. کوشـک با حداکثـر تعامل با طبیعـت و منظر 
بـاغ، علی رغـم داشـتن یک شـخصیت برجسـته، در خدمـت منظر 
بـاغ و دسـتیابی بـه اهـداف متعالی انسـانی اسـت. زیبایی کوشـک 
نیـز در نـگاه سیسـتمی و کل نگـر 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 
نظام هـای  می شـود.  درک  هدفـدار  بـاغ،  بسـتر  در  حضـوری  و 
کارکـردی، کالبـدی، تمرکـز حـواس، معنایـی، ذهنـی و زیبایی در 
کوشـک به عنـوان بخشـی از یـک سیسـتم بـاغ در هماهنگـی بـا 
هـم، در بسـتر جغرافیایـی و فرهنگی مکان، هدفمنـد و موجد یک 

واحدند.  کلیـت 

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 نظام ها 
و زیبایـی و روابـط میـان آنهـا و آسیب شناسـی تحوالت اثـر دارد. 

پدیدارشناسی نظام های سیستم کوشک در دورۀ صفوی 
واحـد سیسـتم کوشـک در سیسـتم نظام منـد منظـر بـاغ، حاصل 
تعامـل و هماهنگـی نظام هـای آن در حکم اجزای سیسـتم، اسـت. 
از ایـن رو بـرای فهـم هویت منظر کوشـک، نحوۀ عملکرد سیسـتم 
و روابـط میانشـان در بسـتر بـاغ، همچنیـن آسیب شناسـی آن، به 
بررسـی نظام هـای تشـکیل دهندۀ ایـن سیسـتم )نظـام کالبـدی، 

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

نظام کالبدی •
شـاهان صفـوی سـتاوندهای آذربایجان را در معمـاری خود به کار 
معمـاری  در  سـتاوند3  پارادایـم   .)207  ،1384 )پیرنیـا،  بردنـد 
به صـورت  به ویـژه صفـوی،  اسـالمی،  دوران  باغ هـای  در  ایـران، 
وسـیع در طـرح برون گـرا اسـتفاده شـده اند )متدیـن و متدیـن، 
1394، 34-35(. عمـارت باغ شـاه ته مایـه ای از کاخ های آپادانای 
تخـت جمشـید اما با سـاختاری تغییریافته داشـته اسـت. چنانکه 
اشـتراکاتی کلـی، چـون فرم هـای چهارگـوش، شـکل های سـاده 
و قائم الزاویـه و وجـود تـاالر سـتون دار در میـان دو تـودۀ قرینـه 
عمـارت  گفـت  می تـوان  کلـی  به طـور  اسـت.  داشـته  وجـود 
دیوان خانـه به عنـوان یـک فـرم موجود در اذهـان ایرانیان برشـی 
از کوشـک های برون گـرای نه قسـمتی یـا آپادانایـی اسـت کـه به 
دلیـل امتیـاز یـک راسـتا، سـه قسـمتش بر جـا مانـده و در یـک 
راسـتا کشـیدگی دارد )تصویـر 1(. هماهنگـی بـا شـرایط بسـتر، 
تماشـایی  مناظـر  از  بهره گیـری  و  زمیـن  شـیب  وجـود  چـون 
دالیـل  جملـه  از  می تـوان  را  اقلیمـی،  مؤلفه هـای  و  طبیعـی 
واقـع  کوشـک  برشـمرد.  آن  و جهت گیـری  کوشـک  کشـیدگی 
بـر صفـه، در میـان یـک تاالرسـتون دار یک طبقـه، بـا 16 سـتون 
چوبـی در ارتفـاع دوطبقـه اسـت )ملگونـف، 1364، 88(. تـاالر 
سـتون دار 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 2(. تغییر 
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.

تصویر 1. برشی از کوشک نه قسمتی آپادانا و تغییر ساختاری آن به سه قسمتی 
و جهت دارشدن آن. مأخذ: گدار، 1377.
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نظام کارکردی •
پیونددهندۀ  - عامل  مهم ترین  کوشک،  نظرگاهی  نقش 

کوشک با باغ و منظر طبیعی
یعنـی  در فعـل نظـر، اصلی تریـن رویـداد هویت بخـش نظـرگاه، 
و  نظـرگاه-درون(  مـکان  )در  نظاره گـر  میـان  دوسـویه  ارتبـاط 
منظـرۀ مطلـوب )بیـرون( روی می دهـد )اعتضادی و بینـا، 1394، 
38-39(. گشـودگی دو جبهـۀ متقابـل کوشـک به فعـل نظر قوت 
بخشـیده و طبقـات تـوده و تـاالر ایسـتای میانـی نظرگاه هایـی بـا 
کیفیـات متفـاوت ایجـاد کـرده اسـت. تـاالر سـتون دار 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 ارتفاع گرفتـن نظرگاه از بسـتر، حتی نـوای غالب 
موسـیقی طبیعـت تغییـر می کنـد. به واسـطۀ ارتفـاع طبقـه، منظر 
هوایـی و کریـدور دیـد خیابـان بـاغ و منظـر دور طبیعـی، یعنـی 
دریـا، جنـگل و آسـمان، بـه منظر بـاغ دوختـه می شـود و بر قوت 
تلفیقشـان می افزایـد. بـه ایـن ترتیـب کیفیـت نظـرگاه بـاغ موجد 
تجربه هـای حسـی متفـاوت، وحـدت میـان منظـر بـاغ و طبیعی و 

اعتـالی تأثیراتشـان بـر انسـان، می شـود. 
نظام تمرکز حواس و تأثیرات آن •
قوای  - مغزی،  عملكرد  تقویت کنندۀ  و  تأمل برانگیز  مكانی 

ادراکی و شهود
فعال کـردن حواس پنج گانه در ادراک، با اسـتفاده از عناصر طبیعی 
و نیروهـای آن و به فعلیت رسـاندن پتانسـیل های طبیعـی مکان در 
نـوع انتظام بخشـی بـاغ و طرح کوشـک صـورت می گیرد. 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 نظام هـای 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 دعوت کننده 
ایـن  می کنـد.  ایجـاد  انسـان  در  اندیشـه  و  غـور  تأمـل،  بـه 
کیفیـت مسـبب خودارزیابـی شـخصی اسـت کـه گام هـای بعـدی 
خودشـکوفایی فـردی و جمعـی و بهداشـت روان را تأمیـن می کند 
نیروهـای  از  بهره گیـری   .)171-170  ،1395 )شـاهچراغی، 
شـفابخش طبیعـی معجـزه ای در سـالمتی، رشـد و درمان انسـان 
محسـوب می شـود )کتلـر، 1397(. انرژی هـای طبیعـی در هالـۀ 
)رضایی مـود،  می گـذارد  مثبـت  تأثیـر  بـدن  الکترومغناطیـس 
1383، 26-31(. از سـویی افـرادی کـه تجربـۀ بیشـتری از ارتباط 
بـا طبیعـت را دارنـد، احسـاس قدرت و اسـتعداد بیشـتری کسـب 

.)Selhub & Logan, 2012, 11( می کننـد 
پـس فرصـت مکـث و سـکون در نظـرگاه بـا واقع شـدن در مرکـز 
میـدان انرژی هـای مثبـت، موجـب افزایـش تمرکـز حـواس، تأمل 
و تعقـل، تقویـت  عملکـرد مغـزی، مکاشـفه، اعتمادبه نفـس و قوای 

ادراکـی و شـهودی می شـود. 
نظام معنایی و رابطۀ آن با نظام های دیگر •
 معبدی عارفانه و اعتالدهندۀ بینش معبودشناسی -

بـاغ ایرانـی طبیعـت را مشـهود و عناصـر موجـود در آن را تفسـیر 
کـرده و بـه آن معنـا داده اسـت. در اذهان صفویان بینشـی عارفانه 
و روحیـه ای ملـی و مذهبـی اسـالمی جـاری بـوده کـه در پیوند با 
سیاسـت بوده اسـت )بنگریـد بـه متدیـن، 1389، 61؛ تمیم داری، 
1372، 45-91(. یکـی از مظاهـر عینـی وجـود حکمـت عرفانـی 
در بـاغ شـاه، اسـتفاده از کهن الگـوی چهاربـاغ ایرانـی اسـت کـه 
در ایـن بـاغ نیـز نمـود یافتـه اسـت. ایـن الگـو در دوران بعـد از 
اسـالم، تمثیلـی از بهشـت قرآنـی و در نظـر عارفـان تمثیلـی از 
وجـه باطنـی خلقـت اسـت )شـاهچراغی، 1395، 123؛ مقـدادی 
الگـوی  نیـز   )6  ،1390( عالمـی   .)7  ،1395 موسـوی گیالنی،  و 

چهاربـاغ را اسـتعاره ای از عالـم خلقـت مـی داد. 
نظاره گـر از کوشـک بـاغ شـاه، در یک سـکانس، نشـانه و تمثیلی 
از بهشـت زمینـی و وجـه باطنـی خلقت و آیه هـای خالق را درک 
امتـزاج  بـا  آیه نگـر،  بـا رویکـردی  می کنـد. در سکانسـی دیگـر 
منظـر طبیعـی در منظـر بـاغ، بـر قـوت ادراک خـود می افزایـد 
و پـی بـه جمـال و عظمـت خالـق می بـرد. قرارگیـری انسـان در 
میـدان انـرژی و مـکان تأمل برانگیز کوشـک فرصتی بـرای نظر به 
آیـات الهـی و چیـزی بیـش از دیدن اسـت؛ نگاهی اسـت که توأم 
بـا مکاشـفه و درک الیه هـای عمیق تـر اسـت )منصـوری، 1383، 
79(. در اینجـا کوشـک به مثابـۀ یـک معبـد بـا نقـش نظرگاهـی 
خـود سـعی در نمایانـدن زیبایی هـا و یـادآوری نشـانه های وجود 
زیبایـی مطلـق دارد. نشـانه ها حکایـت از وجودی فراتـر از عینیت 
آن شـود  یـا چگونگـی  وارد چیسـتی  بی آنکـه  دارد،  حس شـده 
)همـان، 74(. التـذاذ از جمـال ظاهـری خلقـت مقدمـۀ وصـول 

مأخذ:   شاه.  باغ  در کوشک  دید  امتداد  و  تغییرات ساختاری ستاوند   .2 تصویر 
دونالد ویلبر، 1387.
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عارفـان بـه خالـق اسـت کـه شـخص را مسـتعد درک حسـن و 
جمـال غیبـی می کنـد )بنگریـد بـه زرین کـوب، 1364، 178(. 
مطلـق،  زیبایـی  و  حسـن  ادراک  در  شـهودی  ادراک  ارتقـای 
گره هـای درونـی را می گشـاید و لحظه لحظه انسـان را بـه جهانی 

مطلـوب رهنمـون می کنـد. 
بنابرایـن کوشـک باغ شـاه به مثابۀ یک معبد، از طریـق نمادپردازی 
و آیه نگـری، پلـۀ عروجـی در بعـد کمالـی، رشـد و اعتـالی بینش 
معبودشناسـی انسـان دارد. از ایـن منظر، باغ معبـدی عارفانه برای 
انسـان بوده اسـت. چنان کـه اغلب پژوهشـگران نیز بر ایـن باورند، 
در بـاغ ایرانـی نهایـت مـادی بـه بی نهایـت معنـوی اعتـال می یابد 

)شاهچراغی، 1395، 159(. 
جایگاه بزرگان و خدایان -

نقـش مـکان نظرگاهـی کوشـک در اعتالی سـالمتی، قـوا و کمال 
انسـانی دربردارنـدۀ حسـن و ارزش مکانـی و همچنیـن نشـانی از 
هویـت و مقام رشـدیافتۀ اسـتفاده کننده گان آن اسـت. زیرا محیط 
برانگیزاننـدۀ احسـاس های گوناگـون و مؤثر در افکار و رفتار اسـت 
)گروتـر، 1390، 32؛ Ding & Lin, 2009, 75(. بنابرایـن کوشـک 
جایـگاه بـزرگان و مقامـات و تفاخـر بـه بسـتر روح انگیـز فکـری و 
شخصیتشـان بـوده اسـت. از ایـن نظر، شـاه در این جایـگاه، مثالی 
از زیبایی پنداشـته می شـده اسـت. چون مکان او سعی در نزدیکی 
او بـه زیبایـی مطلـق، افزایش کمـال و قدرتـش دارد. به نظر می آید 
معمـار بـا طـرح کیفیـات ذکرشـده، تداعی کننـدۀ برتـری مقـام 
شـاهی از نظـر عقلـی، عرفانـی، و جلوه دادن او به سـان 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 سلسـله مراتب محـور حرکـت از ورودی تـا کوشـک؛ ایـن نظـم 
فرصتـی بـرای آمادگـی روحـی، تأمـل و درک حقیقـت در فضـای 
تـا  ورودی  روبه بـاالی  سلسـله مراتب  اسـت.  بـاغ  انرژی بخـش 
کوشـک براسـاس جهان بینـی ایرانیـان حرکـت از ظلمـت بـه نـور 
را معنـا می کنـد )براتـی، آل هاشـمی و میناتـور سـجادی، 1396، 
6(. می تـوان گفـت در ایـن حرکـت، شـاه بـه نـوری از جانـب خدا 
در زمیـن تعبیـر می شـده کـه سلسـله مراتب آن بـه نشـانۀ احترام 
همـراه بـا حرکتـی باطمأنینه بـرای مالقات اوسـت. این گونه فضای 

بـاغ بـه تـاج و تخـت ابهـت نیز بخشـیده اسـت.
بـه  نزدیکـی  از  نمـادی  ایـن حرکـت  بـاغ؛  ـ حرکـت روبه بـاالی 
آسـمان، معنویـت و نـور، در عیـن دوری از هیاهـوی زمینـی و 

اسـت.  تاریکـی 
ـ پیوسـتگی فضایـی کوشـک بـا بسـتر در عیـن داشـتن حریـم؛ 
تداعـی وجـود شـاهی از خود مـردم امـا در مرتبه ای رشـدیافته تر.

بنابرایـن کوشـک در نقطـۀ اتصـال زمین و آسـمان صاحبش یعنی 
شـاه را مقامـی بـا ارزش واالی فکـری و صاحـب حسـن و زیبایـی 

معرفـی کـرده کـه به واسـطۀ نیروهـای طبیعـی و ماوراء الطبیعـه 
سـعی در افزایـش قدرتـش دارد.   

نظام کالبدی در خدمت معنا و اهداف متعالی -
کوشـک مکانـی اسـت کـه تـوان بالقـوۀ محیـط را بالفعـل کـرده 
اسـت. چنانکـه نوربـرگ شـولتز خاصیت وجـودی سـاختمان را در 
همیـن موضـوع می دانـد کـه موجـب تبدیل جـا به مکان می شـود 
)Norberg-Schulz, 1982, 18(. به طـور کلـی کوشـک در نظمـی 
دوگانـه پدیـده آمـده: در نظام کلی انسـان مدار و در جـزء و فضای 
ملمـوس طبیعت مدار. سـاختار کوشـک از مصالحی بومی، هم سـاز 
بـا اقلیم و بسـتر مثـل چوب شـکل گرفته که حداقل دسـت درازی 
بـه طبیعـت را در قبـال حداکثـر سـازگاری، احتـرام و تواضع دارد. 
سـتون های ظریـف تـاالر اجـازۀ حداکثـر فرصـت حضـور بـاغ بـه 
درون مـکان و تعامـل با آن را پدید آورده انـد. آرامش رنگ بی کروم 
بـا کارکـرد بـاغ، به مثابـۀ محیـط تأمـل، ادراک شـهودی و رشـد، 
سـازگار اسـت )ibid.: 63(. کوشـک متواضعانه در نهایت سـادگی و 
وحـدت بـا منظـر باغ و طبیعـی، بـه دور از هرگونه منیـت و عرض 
انـدام، سـعی در عرضـۀ پتانسـیل های خـود مـکان، سـودمندی و 
بسـتری بـرای رشـد عقلـی و کمالـی بـودن و اهـداف متعالی ذهن 
دارد. زیـرا معمـاری کوشـک بیشـتر از ایجـاد توده هـای 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 عینیت یافتـن آن اسـت. 
نظام معنایی و ارتباط آن با زیبایی -

در مجمـوع، معمـاری و هندسـۀ بـاغ از فرم هـای سـاده و غالبـاً 
مستطیل شـکل اسـت. به نظـر می آیـد عناصـر اصلـی بـاغ یعنـی 
آب، گیـاه و کوشـک، کـه تابـع ایـن نـوع هندسـۀ سـاده اند، فـارغ 
از مباحـث دیگـر ماننـد صـورت در ذهن مانده، سـلیقه، تناسـب با 
نحـوۀ عملکـرد و هم خوانـی خطوط هندسـی یـا مؤلفه هـای دیگر، 
ظرفـی سـاده، متواضـع، بااقتـدار و محتـرم بـرای حضـور موضـوع 

اصلـی و مقدمـه ای در تعریـف سـوژه اسـت.
تنهـا ماهیـت ظاهـری  زیبایـی  اندیشـمندان مسـلمان،  نـگاه  در 
و  غنی تـر  برتـر،  آن  ژرف تـر  الیه هـای  بلکـه  نـدارد،  تجربـی  و 
لذت بخش تـر اسـت، به تعبیـری درک زیبایـی بـه سـیر درونـی و 
راه کسـب بیرونـی نیـاز دارد )نقـره کار، 1389، 76-77(. بـا ظهور 
نگـرش اسـالمی، 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، 
58(. اهـداف 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 اسـالمی آیه هـای وجود 
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حسـن و زیبایـی مطلق انـد. زیبایـی در ذات و طبیعـت آنهاسـت 
کـه نیـاز بـه بزک کـردن ندارنـد و معمـاری، بـا احترام، واسـطه ای 
بـرای تجلـی و بهره منـدی آنهاسـت. تغییـرات پدیده هـای بـاغ که 
حـواس مـادی تـا مفهومـی را اغنا می کننـد، سرمسـتی از این نگاه 
آیه گراسـت کـه ارزش قدسـی می یابد )هاشـمی زادگان و شـیبانی، 
منافـع  و  زیبایی هـا  تکویـن  از  ایرانـی  بـاغ  کیفیـت   .)5  ،1395
عالـم مـاده به مـاورا اسـتعال یافته اسـت )همـان(. معمـاری تابعی 
از مفهـوم درخـور معـرف سـوژه، سـلیقه ای 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. به واسـطۀ شـرایط موجود در کوشـک 
و عوامـل بیرونـی، یعنـی آیه هـای زیبایـی، فـرد ادراک کننـده بـا 
اعتـالی درونـی و اجـازۀ رخنـۀ زیبایـی بـه درون، در پـی مرتبـۀ 
کمالـی و درک الیه هـای ژرف تـر و لذت بخش تـر زیبایـی اسـت. 
او رابطـه ای  بـا رشـد کمالـی  ایـن زیبایـی در فـرد  عمـق درک 
مسـتقیم دارد. در نتیجـه حقیقـت زیبایـی از طریـق علـم حصولی 
و حضـوری متناسـب بـا ظرفیـت فـرد ادراک کننـده بـر او تجلـی 
فـرد  بـا حضـور  زیبایـی در کوشـک  و حضـور می یابـد. معنـای 

ادراک کننـده، مقـام عرفانـی و نسـبت شـناخت و نزدیکـی او بـه 
زیبایـی مطلـق، بـه تکامـل می رسـد. پـس کوشـک ظـرف حضور 
زیبایـی اسـت که تأثیـری ماندگار بـر ادراک کننده خواهد داشـت.

درنتیجـه کوشـک در یـک نگـرش کل نگـر در سیسـتم بـاغ حضور 
بـا  هماهنگـی  در  آن،  مختلـف  نظام هـای  الیه هـای  کـه  یافتـه 

یکدیگـر و مکمـل هـم، موجـد حیـات کوشـک شـده اند.

تحوالت منظر سیستم کوشک در دورۀ قاجار
در ایـن دوران سـیر تکاملـی معمـاری در مواجهـه با جهـان مدرن 
قطـع شـد. معمـاری تحـت تأثیـر اندیشـه ها، 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، 1394، 20-21(. در ایـن بحران، تحوالت و آسـیب هایی 
بـر نظام هـای سیسـتم منظر کوشـک وارد شـد )تصویـر 3( که در 

جـدول 1 بـه آنها اشـاره شـده اسـت.
پـس هماهنگـی نظام هـای منظـر در حـال کناره گیـری از نگـرش 
اسـتقالل گرایی،  بـه  ورود  و  بـاغ  کوشـک  سیسـتمی  و  کل نگـر 
جزء گرایـی نظام ها و گسسـت ارتباطـات میان آنهاسـت. کناررفتن 

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

تحوالت دورۀ قاجارنظام سیستم

نظام کالبدی

در این زمان متأثر از نوگرایی مدرن کوشک به سبک 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 3(. در ادامه به تغییرات متأثر از این سبک اشاره می شود:

ـ محصورکردن نظرگاه طبقۀ فوقانی؛
ـ تقارن و تکرار فرم ها در نما؛

ـ استفاده از قوس کمانی؛
ـ تغییر شمایل بیرونی تاالر با جایگزینی جرزها و تقسیمات عمودی متقارن به جای ستون های باریک تاالر؛

ـ ایجاد و تأکید بر محور ورودی با بزرگترشدن مقیاس دهانۀ وسط؛
ـ استفاده از مصالح سفیدرنگ شبه سنگ در نما، اما فاقد تزیینات نئوکالسیک؛

نظام معنایی، 
زیبایی و رابطۀ 

آن با دیگر 
نظام ها

تجددگرایی کوشک را به سمت عرضۀ مظاهر کالبدی، مطرح شدن تودۀ معماری به عنوان سوژۀ زیبایی، با گرایش به زیبایی بیرونی بر 
محوریت دستاورد خلق انسان، سوق داده است. کوشک لباسی شبه نئوکالسیک بر اندام معماری ایرانی کرده که، مغایر با هویت سابق و 

سلیقه های 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 مؤلفه هایی 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 الهام شدن جهان مدرن، ارزش های قدسی و جنبۀ 

متعالی و هدفمند زیبایی در حال محوشدن است.

نظام کارکردی

کارکرد نظرگاهی کوشک با ضخیم تر شدن جداره ها و تعریف قوی تر فضای داخل تاالر ضعیف تر شده است. زیرا تلفیق و پیوستگی فضای باغ 
با کوشک با تمرکز بیشتر به فضای داخل کمتر از قبل شده است. از طرفی محصور شدن نظرگاه طبقۀ فوقانی از کیفیت تنوع نظرگاه کاسته 
است. بنابر چنین تحوالتی در نظام کالبدی، فکری و تمرکز حواس به نظر می آید کارکرد کوشک بیشتر بر جنبۀ لذت بخشی و حظ بصری 

تأکید کرده و هدف های متعالی کمال انسانی در آن کم رنگ تر شده است.

نظام تمرکز 
حواس

با توجه به تغییرات کالبدی کوشک و ضعیف تر شدن عملکرد نظرگاهی آن، از تعامل کوشک با منظر باغ و طبیعت بسترش کاسته شده است. 
استقالل بیشتر فضاهای معماری، به خصوص تاالر، توجه انسان را بیشتر از قبل به فضای داخل معطوف می کند. در صورتی که در سابق وجود 
حداقل عناصر کالبدی در نظرگاه و ضعیف تر بودن مرز معماری از باغ به حداکثر پیوستگی میان آنها و قوای تمرکز حواس و تأثیرات مثبت 

آن منجر می شده است.
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جستـار

نفـوذ  اجـازۀ  واحـد  یـک کلیـت  یـا  نظم دهنـده  واحـد  سیسـتم 
تحـوالت خـارج از محیط سیسـتم را به کوشـک داده و آن را دچار 

اسـت.  سـردرگمی کرده 

تحوالت منظر سیستم کوشک در دورۀ پهلوی
بـا ورود مدرنیسـم و شـروع اعمـال رویکردهای آن در شهرسـازی، 
اثـر کاسـته شـد.  باقی مانـدۀ  بافـت تاریخـی  از توجـه بـه ارزش 
به طـوری کـه گاهـی اصالـت تاریخـی، فـارغ از چیسـتی و جایـگاه 

و هویـت بنـا، فـدای عملکـرد و رفـاه می شـد. در چنیـن دورانـی، 
بخـش اعظـم مجموعـه بـرای رفاه بیشـتر کاربـران تغییـر یافت یا 
نابـود شـد )منصوری رودکلـی و همـکاران، 1395، 46(. تحوالت و 
آسـیب های وارد بـر نظام هـای سیسـتم منظـر کوشـک )تصویر 4( 

در ایـن بحـران در جـدول 2 آمده اسـت.
نظـام کالبـدی و مفهوم زیبایی از سیسـتم کوشـک گسسـته شـده 
و در پـی معرفـی زیبایـی ابژه و دسـتاورد انسـانی، بـا فاصله گرفتن 
از کل هدفمنـد بـاغ، اسـتقالل پیـدا کرده اند. همیـن عوامل همراه 
کاهـش تعامـل بـا منظـر بـاغ تضعیـف نظام حسـی را منجر شـده 
اسـت. درحالی کـه در سـابق نظام هـا در ارتبـاط و مکمـل بـا هـم، 
در یـک سیسـتم کل نگـر، معنـا می گرفتنـد. دسـتاورد ایـن نگرش 
جزءنگـر سـطحی ورود سـلیقه های مغایـر بـا هویـت و سیسـتم 

کوشـک بوده اسـت.

جمهوری  دورۀ  در  کوشک  سیستم  منظر  تحوالت 
اسالمی 

در ادامـۀ تحـوالت عمیـق دورۀ پهلـوی و گسسـت نظام هـا، شـاهد 
تحوالتـی در عصـر حاضـر هسـتیم )تصویـر 5( کـه در جـدول 3 
آورده شـده اسـت. منظـر کوشـک دچـار جدایی و گسسـت ارتباط 
بـا  زیبایـی  و  حسـی  کارکـردی،  معنایـی،  کالبـدی،  نظام هـای 
خروجـش از نظـام هماهنـگ و کل نگـر شـده اسـت. ورود تغییرات 
نابه جـا و سـلیقه هایی خالـی از هویـت و معنـا در خـارج از محیـط 

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

تحوالت دورۀ پهلوینظام سیستم

نظام کالبدی

معماری کوشک در این دوران، با تحوالتی عمیق تر 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 لبه ها و تناسبات حجم کلی قبل؛

ـ برجسته شدن محور ورودی، استقالل پله در حجم بیرون با کیفیت سه بعدی و نمایش تندیس وارانه که تاالر را از عنصری استاتیک به 
دینامیک و به فضای ورودی مبدل کرده است )بنگرید به تصویر 4(؛

ـ استفاده از قوس های کمانی و رومی و طرح پنجره ها؛
ـ استفاده از نمای سفیدرنگ و نرده ها که البته کمتر از تزیینات این سبکی استفاده شده؛

به تبع این تحوالت، تغییر کیفیت های معماری، مثل بسته شدن 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 
نظام ها

زیبایی معنایی دیگر یافته است. کوشک در پی عرض اندام شبه غربی خود در پی منیت و نمایش زیبایی با رویکرد ابژکتیو و ناسازگار با هویت 
زمینه شده است، درحالی که در سابق مکان کوشک مهم تر از ساختار آن بوده و مکان نمایش زیبایی ها، پرورش قوای فکری و تعالی انسانی 

و در خدمت اهداف منظر بوده است. در این تغییر نگرش و برتری ابژه، کم توجهی به نظاره گر، ارزش های ذاتی هر عنصر و کاهش روابط 
نظام های منظر کوشک در بستر باغ و کنش میان آنها اتفاق افتاده است. پس مفهوم زیبایی و تأثیرات ماندگار آن با قوت نگرش ابژکتیو و 

جزء نگری نظام کالبدی تنزل یافته است.

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

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 تأمل برانگیز 
تاالر موجب ضعف پیوند انسان با باغ و بهره وری مادی و معنوی و نفوذ زیبایی به درون به واسطۀ ادراک حسی، عقلی و شهودی شده اند.

جدول 2. تحوالت نظام های سیستم کوشک در دورۀ پهلوی. مأخذ: نگارندگان.
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تحوالت دورۀ جمهوری اسالمینظام سیستم

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

نظام معنایی، 
زیبایی و رابطۀ 

آن با دیگر 
نظام ها

با خالی شدن مفاهیم و ارزش های 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 4(. با گسست ارتباط حسی کوشک از باغ برای القای مفهوم زیبایی مطلق، سودمندی و 

معنا جایگاهی در زیبایی شناسی 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 ضرورت ها و نیازمندی هایی مغایر با هویت و هدف 

سیستم کوشک داشته که بر تشدید تحوالت نابه جای کالبدی دامن زده است )بنگرید به تصویر 5(. انتخاب 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 جداره ها، موجب استقالل بیشتر بنا 
از باغ شده است. ضعف تعامل کوشک با باغ موجب تضعیف نظام تمرکز حواس و تأثیرات مثبت آن شده است.

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

ساختار  در  اساسی  تغییراتی  امروز  که  پهلوی  کوشک  فعلی  وضعیت  تصویر4. 
http://harfonline.ir :جدارۀ بیرونی آن ایجاد نشده است. مأخذ

سیسـتم کوشـک در اثـر جزء نگـری درواقـع نادیده انگاشـتن علت 
وجـودی و هـدف غایـی ایـن پدیده در بسـتر باغ و غفلـت از روابط 

و تأثیـر کنـش نظام هـا بـر هـم و بـر کل سیسـتم اسـت.

بحث 
نتایـج نظـر صاحب نظـران نشـان داد کوشـک در بـاغ مکانـی برای 
تقویـت ارتبـاط بـا طبیعـت و بهره بـرداری مـادی، معنـوی از آن 
در بسـتر فرهنگـی و جغرافیایـی اسـت. کوشـک محصول نگرشـی 
سیسـتمی و کل نگـر، هماهنگـی و وحـدت نظام هـای کارکـردی، 
کالبـدی، تمرکـز حـواس، معنایـی، فکـری و سـلیقه های حاصـل 
از تـداوم معناهاسـت. تحلیـل نظام هـای کوشـک در دوران صفوی 
نشـان از وجـود نگرشـی کل نگـر و سیسـتمی به عنـوان بخشـی از 
سیسـتم بـاغ اسـت. ایـن هماهنگـی و نگـرش سیسـتمی موجـد 
زیبایـی مانـدگار در کوشـک بوده انـد. امـا ارزیابـی تحوالت نشـان 
داد کناره گیـری ایـن نگرش و اسـتقالل مفاهیم نظام ها و گسسـت 
ارتبـاط الیه هـا در سیسـتم کوشـک از دورۀ قاجـار شـروع شـده و 

در دورۀ پهلـوی، بـا نفـوذ بیشـتر موج مدرنیسـم، شـتاب بیشـتری 
سـلیقه های  ورود  و  نابه جـا  تحـوالت   .)6 )تصویـر  اسـت  گرفتـه 
متنـوع ناشـی از جزءنگـری، عـدم هماهنگـی و گسسـت نظام ها از 
سیسـتم کل نگـر کوشـک در سیسـتم بـاغ موجب افـت کیفیت آن 

است. شـده 

نتیجه گیری
پدیدارشناسـی نظام هـای کوشـک در دورۀ صفـوی نشـان از وجود 
نگـرش سیسـتمی و کل نگـر به کوشـک در سیسـتم باغ شـاه دارد. 
نقطـۀ عطـف تحـوالت اساسـی نابه جـای کوشـک در دورۀ پهلـوی 
و  مدرنیسـم  ورود  بـا  اسـت.  گرفتـه  آن شـتاب  از  پـس  و  بـوده 
اندیشـه های 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 کل نگر و 
سیسـتمی کوشـک شکسـته شـده اسـت. جزء نگـری بـه نظام های 
در  بـاغ  نظام هـای  الیه هـای  انطبـاق  عـدم  و  گسسـت  کوشـک، 
تشـکیل یـک کل واحـد و همچنیـن ضعـف ارتبـاط میـان آنهـا در 
سیسـتم کوشـک و بـاغ موجـب ضعـف و آسـیب منظـرش شـده 
اسـت. گسسـت نظام هـای کارکـردی، کالبـدی، تمرکـز حـواس، 
معنایـی، ذهنـی و زیبایی در کوشـک، به عنوان بخشـی از سیسـتم 
بـاغ، کوشـک را بـه عنصـری وصله شـده به بـاغ مبدل کرده اسـت. 
زیـرا یک سیسـتم کل نگر به مجموعه ای از گسسـت ها مبدل شـده 
اسـت. گاهـی تغییـرات نابه جای جزء نگـر، علی رغم عـدم هماهنگی 
نظام هـا بـا هـم در سیسـتم در راسـتای هـدف، بـا هـم در تعارض 
قـرار گرفتـه و در سیسـتم اختـالل ایجـاد کـرده اسـت. تقلید های 
مغایـر بـا هویت کوشـک و زمینـه، و ورود سـلیقه های متفـاوت در 
نظام هـای مختلـف و خـارج از محیط سیسـتم و تحـوالت نابه جا از 

چالش هـای نـگاه جزء نگـر، سـطحی و ابژکتیـو اسـت. 
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تصویر 6. نمودار افزایش افت کیفی منظر کوشک در کناره گیری از سیستم کل نگر در ازای جزءنگری در ادوار مختلف. مأخذ: نگارندگان.

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

پی نوشت ها
1. بهشهر کنونی

2. محلی برای به حضور پذیرفتن و پذیرایی از سفرا و مهمانان دربار.
3. چهلستون هایی که در سه طرف دیوار ندارند.
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