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چکیــده | بــاغ از دوران کهــن در ایــران شــکل گرفتــه و تــا دوران معاصــر بــه حیــات خــود ادامــه داده اســت .در
دوران قاجــار و بــا پدیدارشــدن تحــوالت فکــری بســیاری از ســاختارهای کهــن شــهری از جملــه باغهــای ایرانــی
تــاب نیاورنــد و تغییراتــی در ســاختار آنهــا مشــاهده شــد .در دوران قاجــار برگیــری از ســبکهای رنســانس،
بــاروک و رمانتیــک در شــکلگیری باغهــای تهــران اثرگــذار بــود و ســاختار بــاغ بــه تدریــج و بــا تأثیرپذیــری
ســطحي از آنهــا تغييــر كــرد .محققــان عمومـاً تغییــرات را بــدون اشــاره بــه ســبکی خــاص ،منســوب بــه اروپــا
یــا غــرب میداننــد .ایــن در حالــیاســت کــه مکتبهــای منظرســازی در اروپــا بــا توجــه بــه تنــوع ســرزمین
و پیشــینۀ تاریخی-فلســفی ،متفــاوت هســتند و بیــان ایــن مطلــب کــه باغهــای دوران قاجــار از اروپــا تأثیــر
گرفتهانــد ،امــری نامفهــوم اســت .بررســی ویژگیهــای کالبــدی و اندیشـههای موجــود در ســبکهای باغســازی
رنســانس ،بــاروک و رمانتیــک و بازشناســی آنهــا در باغهــای دوران قاجــار شــهر تهــران ،میتوانــد ارتبــاط میــان
ایــن دو را بــه تفکیــک ســبک و مؤلفههــای موثــر بــر آن نمایــان کنــد .ایــن مقالــه در تــاش اســت تــا از اطــاق
واژۀ باغســازی غربــی خــودداری کــرده و بــا شناســایی ویژگیهــای ســبکهای باغســازی رنســانس ،بــاروک و
رمانتیــک ،اثرگــذاری آنهــا در باغهــای تهــران در دورۀ قاجــار را ردیابــی کنــد .بــه همیــن منظــور بــا رویکــردی
کیفــی و راهبــردی توصیفی-تحلیلــی و بــا بهرهگیــری از منابــع کتابخانـهای و بررســی اســناد و تصاويــر موجــود،
ویژگیهــای باغســازی رنســانس ،بــاروک ،رمانتیــک و باغهــای قاجــاری در تهــران را واكاوي میکنــد و بــا
رويكــردي قياســي بــه مطابقــت اصــول و ســاختارهاي ایــن دو میپــردازد .آنچــه مشــخص اســت باغســازی در
دوران رنســانس ،بــاروک و رمانتیــک ،بــه عنــوان شــاخصترین ســبکهای باغســازی در اروپــا ،تفاوتهــای
اساســی دارنــد و گرتهبــرداری ســطحی از آنهــا منجــر بــه ســاختاری التقاطــی در باغهــای تهــران شــده اســت .بــا
ایــن حــال الگــوی بــاغ ایرانــی در بســیاری از مــوارد همچنــان قابــل مشــاهده اســت.

واژگان کلیدی | باغ قاجاری ،تهران ،رنسانس ،باروک ،رمانتیک.

مقدمـه | هنر باغسـازی در ایـران قدمتی طوالنـی دارد .باغها در دل
بیابـان و در دامنـۀ کـوه ،محیطـی زیبـا و سـودمند ایجـاد میکردنـد.
از ایـن رو بـاغ در طـول تاریـخ ایـران همواره سـاختاری مـورد احترام
و ارزشـمند بـوده و ایرانیهـا در سـاخت و حفـظ آن سـعی و تلاش
فـراوان میکردند .برای تأمین شـرایط مناسـب ،مشـقت انتقـال آب از
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دوردسـت از طریـق قنـات را بـه جان میخریدنـد و در مظهـر آن آب
و سـایر عناصـر طبیعـی را با سـاختاری منظم و هندسـی بـه نمایش
میگذاشـتند .بـاغ از دوران صفویـه بـه عنـوان عنصر شـکلدهنده به
سـاختار فیزیکـی شـهر ایفـای نقش کـرده و تـا مدتها تلفیـق آن با
شـهر سـبب ارتقای کیفـی و بصـری منظر شـهرهای ایرانی شـد .باغ
به دلیل اینکه سـاختاری عموماً خصوصی داشـت و مانند بسـیاری از
شـهرهای ایـران دارای حریـم بود و با دیـواری از فضـای پیرامون خود

تأثیر سبکهای باغسازی رنسانس ،باروک و رمانتیک بر باغهای تهران در دوران قاجار
جـدا میشـد ،در طول تاریخ تغییـرات اندکی به خـود دید و به همین
دلیـل اسـت کـه برخی سـاختار آن را کهنالگـو میدانند .بـا این حال
تحـوالت گسـتردۀ ذهنـی و کالبـدی در مکتبهـای غربـی و تغییر از
سـنت بـه مدرنیتـه که آغـاز تأثیرگـذاری بـر سـایر ممالک بـود و در
دوران معاصـر بـا اصطالح انقالب صنعتـی قابل ردیابی اسـت ،تعارض
زیـادی در جوامع سـنتی و شـکل زندگی آنها بهوجـود آورد و معماری
و شهرسـازی و حتـی باغسـازی را دچـار تغییـرات زیـادی کـرد .ایران
نیـز از ایـن امر مسـتثنی نبـود و برداشـت سـطحی برخـی از بزرگان
و اشـراف دوران قاجـار ،تغییراتـی در سـاختارهای کالبـدی و ذهنـی
ایرانیـان بهوجـود آورد .شـهرها گسـترش یافت و حصارشـان برچیده
شـد ،کاربریهای شـهری جدید مانند پسـت و پلیس راهاندازی شـد و
مکتبخانههـا جـای خـود را بـه مدرسـهها دادند .باغهـا و به خصوص
باغهـای تهـران در عهـد قاجـار نیـز از گزنـد ایـن تحـوالت در امـان
نبودند و با برداشـتهاي سـطحي از سـبکهای باغسـازی رنسـانس،
بـاروک و رمانتیـک تغييـر شـكل یافتنـد .در متنهای علمـی معاصر
عمومـاً از اصطالح «باغسـازی اروپایی» برای ذکر ایـن تأثیرپذیری یاد
شـده کـه مفهومـی کلـی را منتقـل میکنـد .ایـن در حالی اسـت که
هریک از این سـبکهای باغسـازی ،ریشـههای تاریخی و فلسفی و در
نتیجـه وجـوه کالبـدی متفـاوت دارنـد .بنابراین اطالق کلمـۀ غربی یا
اروپایـی بـه آنهـا امری کلـی و نامفهوم بیان میکنـد و در گفتار علمی
از وضـوح و دقـت مطلـب میکاهد .از این رو این مقاله در تالش اسـت
مفهومـی مشـخصتر از عبـارت «باغسـازی اروپایـی» بیان کنـد و به
جسـتجوی وجـوه هریـک از مکتبهـای ذکرشـده در باغهـای تهران
در دورۀ قاجـار بپـردازد تـا نحـوۀ وامگیـری و بهکارگیـری ویژگیهای
هریک از سـبکهای باغسـازی را در باغهای دوران قاجار شـهر تهران
بررسـی کند.

پیشینۀتحقیق

بـا اینکـه در حـوزۀ باغهـای ایرانـی در سـالیان اخیر مطالعـات زیادی
صـورت گرفته ،امـا مطالعه در خصوص سـبک باغسـازی دوران قاجار
محـدود بـه یـک بخـش از کتابهـا و چندین مقاله اسـت .ایـن مقاله
بیش از  50سـند علمی در زمینۀ باغ ایرانی را بررسـی کرده که بیشتر
آنهـا بـه تحـوالت یـک باغ خـاص اشـاره داشـتهاند .در منابعـی که به
تحـوالت باغسـازی قاجار توجـه کردهانـد ،این تغییرات به «باغسـازی
اروپایی» منسـوب شـده و در اکثر موارد از نام سـبک باغسازی مربوطه
یادی نشـده و یا به اشـارهای سـطحی و مختصر اکتفا شـده اسـت.
روحانـی ( )36 ،1389در کتـاب «طراحـی باغ و احداث فضای سـبز»،
در بخـش باغهـای قاجـار چندیـن بـار از اصطلاح «سـبک اروپایی»
اسـتفاده کـرده اسـت .سـیفی و حکمتـی (23 ،22 ،1383و  )27نیـز
در کتـاب «طراحـی بـاغ و پـارک» از عبارتهـای «سـبک اروپایـی»
و «طـرح اروپایـی» در توضیـح باغهـای قاجـار اسـتفاده کـرده اسـت.
«مهیندخـت صبـا» در ترجمـۀ کتاب «باغهـای ایران و کوشـکهای
آن» نوشـتۀ ویلبـر ( ،)69 ،1384در توضیـح باغهـای دوران قاجـار در

چند مورد از این اصطالح اسـتفاده کرده و برخی از نشـانههای آن که
در باغهـای دوران قاجار ظهور کرده را برشـمرده اسـت .نعیما (،1392
 )242 ،225در کتـاب «باغهـای ایـران» و در بخـش باغهای تهران به
پیروی از سـخنان ویلبر همان اصطالح را اسـتفاده کرده اسـت .در این
کتـاب بـا وجود اختصاص بخشـی بـا عنـوان «تأثیر باغسـازی اروپایی
بـر باغسـازی اواخـر قاجـار در ایـران» و توضیـح مختصـر سـبکهای
باغسـازی در اروپا ،همچنان اصطالح «سـبک اروپایی» مورد اسـتفاده
اسـت .راسـخی و تهرانی در ترجمۀ کتـاب «باغهای ایرانی-اسلامی»
(زانگـری ،رحمتی و لورنـزی ،)433 ،1391 ،در بخش باغ نارنجسـتان
از عبـارت «شـیوۀ اروپایی» اسـتفاده کردهاند.
در بخـش مقـاالت نیـز میتـوان نمونههـای زیـادی از کاربـرد ایـن
اصطالح و اصطالحات مشـابه مشاهده کرد .سلطانی ()53 ،52 ،1386
در مقالـۀ «شـکلگیری بوسـتانهای شـهری در دورۀ معاصـر :گذر از
مفهوم باغ به پارک» ،مهمترین ویژگی باغسـازی قاجار را نفوذ «سبک
اروپایـی» در سـبک ایرانـی دانسـته اسـت .ایرانی بهبهانی و سـلطانی
( )91 ،90 ،1382در مقالۀ «شـاخصها و ویژگیهای باغسـازی دوران
قاجـار در تهـران» اصطلاح «باغهـای غربـی»« ،باغآرایـی اروپایی» و
«باغسـازی غربـی» را اسـتفاده کـرده و جیحانـی ( )7 ،1392در مقالۀ
«فرنگیسـازی در بـاغ ایرانـی ،دگرگونـی در باغهـای تهـران در دهـۀ
 1300قمـری» از اصطلاح «باغهـای اروپایـی» اسـتفاده کرده اسـت.
اکبـری ،نخسـتین خیـاط و نخسـتین خیـاط ( )32 ،1396در مقالـۀ
«بررسـی تطبیقـی الگوی طراحـی فرشهای طرح باغ و بـاغ ایرانی در
دورۀ صفویـه و قاجاریـه» نیز از تأثیر «باغسـازی اروپایی» بر باغسـازی
ایـران در دورۀ قاجـار سـخن بـه میـان آوردهانـد .حبیـب ،اعتصـام و
قدوسـیفر ( )63 ،62 ،1392در مقالۀ «تبارشناسـی پارکهای شهری
دورۀ پهلـوی اول ،نمونـه موردی :باغ ملی تهران» به «باغسـازی غرب»
و تأثیـر آن بـر ایـران در اثـر گسـترش مـراودات ایـران و غـرب اشـاره
کردهانـد .گـودرزی ( )391 ،1396در مقالـۀ « تحلیلـی بـر باغسـازی
ایـران از آغـاز دوران هخامنشـی تـا پایـان عصـر پهلـوی» بـه تقلیـد
باغهای قاجار از «باغسـازی اروپایی» و «باغسـازی غربی» اشـاره دارد.
مجلسـی کوپایـی ،انصـاری ،بمانیـان و فخـار تهرانـی ( )7 ،1392نیـز
در مقالـۀ «ویژگیهـای نخسـتین پارک تهـران ،پـارک امینالدوله» با
وجـود اشـاره بـه بـاغ انگلیسـی همچنـان از «بـاغ غربـی» و «باغهای
اروپایـی» یـاد میکننـد .دادبـه ( )331 ،1385در مقالـۀ «مکتبهـای
بـاغ آرایـی» به نفـوذ «اروپا» در باغسـازی ایران اشـاره میکند .متدین
( )59 ،1389در مقالـۀ «علـل پیدایـش باغهـای تاریخـی ایرانـی» به
تقلیـد از «پارکهـای غربـی» اشـاره دارد و سـلطانزاده ()92 ،1382
نیـز در مقالـۀ «از بـاغ تـا پـارک» اصطلاح «معمـاری اروپایـی» را در
ایـن خصوص اسـتفاده کرده و اقتبـاس باغهای ایرانـی در دوران قاجار
را بـه معمـاری اروپایـی نسـبت داده اسـت .بنابراین همانگونـه که در
پژوهشهـای فـوق ذکـر شـد و در برخـی منابـع دیگر نیـز قابل رصد
اسـت ،اصطلاح باغسـازی اروپایـی به یـک اصطلاح رایـج در ادبیات
باغهـای دوران قاجار تبدیل شـده اسـت .در اکثـر منابعی که بهنحوی
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امین ماهان و ریحانه خرمرویی
بـه تغییـرات الگوی باغ ایرانـی در این دوران اشـاره دارند ،این اصطالح
مـورد اسـتفاده قرار گرفتـه و تصوری مبهـم و کلـی در ذهن مخاطب
ایجـاد کرده اسـت .هرچند در سـایر مقالهها و مطالعـات صورت گرفته
عمومـاً بـه معرفی چنـد نمونه از آثـار بهجای مانـده از باغهـای ایرانی
در این دوره اشـاره شـده و تغییرهای سبک باغسازی در باغهای قاجار
مـورد توجه نبوده اسـت.

اروپایـی» بـه همـۀ آنها از وضوح مطلـب میکاهـد .بنابراین در این
مقالـه و در جهـت تدقیـق موضـوع تالش شـده شـرح مختصری از
سـاختار و ویژگیهای باغسـازی رنسـانس ،بـاروک و رمانتیک ارائه
و مطابـق جـدول  1جمـع بندی شـود تا بتـوان بررسـی دقیقتری
از تأثیـرات آنهـا در باغهـای دوران قاجـار ارائـه داد و بـه وضـوح
بیشـتر عبـارت «باغسـازی اروپایی» کمـک کرد.

روش پژوهش

پـس از عبـور از قرونوسـطي و باغهـای مذهبـي و مقـدس كـه
بیشـتر در ديرهـا و صومعههـا احـداث ميشـد و بـا ظهـور منطـق
خردمحـور رنسـانس در هندسـه و پرسـپكتيو ،رونـد غلبـۀ انسـان
بـر طبيعـت آغـاز شـد و امـكان ويالسـازي فراهـم آمـد .پرداختن
بـه ادبيـات ،لذتبـردن از اوقـات فراغـت و تمـدد اعصـاب بـه
واسـطۀ دوري از هياهـوي شـهر ،هـدف باغسـازان رنسانسـي بـود.
بدینترتیـب انسـانگرايي و نمايـش ثـروت در باغ ويال بـروز يافت
(حقیقتبیـن و همـکاران .)37 ،1397 ،الگوهـاي باغهـای اوليـۀ
رنسـانس بسـترهاي گياهـي بـا هندسـۀ منظـم راسـت گوشـه و
بـه شـكل مربـع و مسـتطيل اسـت كـه بـه نظـر ميرسـد برگرفته
از تجربـۀ جنگجويـان صليبـي از ديـدار باغهـای شـرقي هسـتند
(ترنـر« .)281 ،1395 ،آلبرتـي» بـه اسـتفاده از گلدانهاي بزرگ،
سـاخت مجسـمه ،كاشـت گياهـان كميـاب و نظـم در كاشـت در
باغهـا اشـاره دارد (متديـن .)132 ،1396 ،در دوران اوج رنسـانس
برونگرايـي و ديـد بـه مناظـر پيرامونـي به وسـيلۀ ايجـاد تراس و
تأكيـد بـر پرسـپكتيو بـا ايجـاد محـور به اوج خود رسـيد و انسـان
تسـلط خـود بر طبيعـت را با هـرس گياهان و بهكارگيـري گياهان
تزيينـي بـه رخ كشـيد .در طـول ايـن دوران تراسهـاي وسـيع،
ايـوان سرپوشـيده ،گـذرگاه طاقـدار ،آالچيـق ،مجسـمه و آبنمـا از
جملـه عناصـر باغهـای رنسـانس در ايتاليـا بهشـمار ميآمدنـد.

ايـن پژوهـش بـا رویکـردی کیفـی و راهبـردی توصیفی-تحلیلی،
بـا بهرهگیـری از منابـع کتابخانـهای ،اسـناد مکتـوب و تصاويـر
موجـود ،از يكسـو بـه جمـعآوري اطالعـات در زمينـۀ باغهـای
قاجـاري تهـران و ویژگیهـای آنها پرداخته اسـت و از سـوي ديگر
نگاهـي بـه ویژگیهای سـاختاري مکتبهای باغسـازي رنسـانس،
بـاروک و رمانتیـک کـرده و از طريـق مقايسـۀ تطبيقـي باغهـا و با
بهرهگیـری از روش اسـتدالل تحليلـي و اسـتنتاجی بـه تطبیـق
اصـول و سـاختارهاي مکتبهـای باغسـازی رنسـانس ،بـاروک و
رمانتیـک و باغهـای تهـران پرداختـه اسـت.

سبکهای باغسازی در اروپا

همانطور که در پیشـینۀ تحقیق اشـاره شـد ،در ادبیات باغسـازی
دوران قاجـار و تحـوالت سـاختاری بهوجـود آمـده در آنهـا از
اصطلاح «باغسـازی اروپایـی» زیاد اسـتفاده شـده و عمومـاً آنچه
از سـبکهای باغسـازی رنسـانس ،باروک و رمانتیک ،در باغسـازی
دورۀ قاجـار بـه عاریت گرفته شـده ،تحت این عنوان خالصه شـده
اسـت .این درحالی اسـت که سـبکهای باغسـازی در اروپا اساسـاً
بـا توجـه بـه اندیشـه و فلسـفۀ حاکـم و تنـوع اقلیمـی و سیاسـی،
سـاختار و نمـود متفـاوت داشـتهاند و اطلاق عبـارت «باغسـازی

••باغسازي رنسانس

جدول  .1ویژگیهای ساختاري و عناصر موجود در باغهای رنسانس ،باروک و رمانتیک .مأخذ :نگارندگان؛ مأخذ تصاویر :ترنر.1395 ،
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سبک باغسازی

ویژگیهای ساختاری

عناصر موجود

باغ رنسانس

 هندسۀ راست گوشه محور مركزي الهام از باغهای ايراني-اسالمي برونگرايي و ديد به مناظر پيراموني به وسيلۀايجاد تراس

 آالچيق ،مجسمه ،گلدان ،پلكان -هرسكردن گياهان

باغ باروک

 نظام محوري قدرتمند و بیکران تراسبندیهای زمين برونگرايي -چشماندازهاي مناسب و تأكيد بر بينهايت

 شکلهای متنوع نمايش آب ،تنوعپوشش گياهي ،مجسمهسازي ،فوارهها،
ايوانها ،جادهها ،محورها ،پله ،پلها
 -گیاهان به صورت هرسشده

باغ رمانتیک

 جادههاي باريك و كرمي شكل الهام از باغهای چینی و ژاپنی تودهاي از درختان در فاصلههای اتفاقي -درياچهاي كوچك و جویبارهای ماري شكل

 معبدها ،ويرانههاي گوتيك ،ستونهايسنگي
 تپه ،محوطۀ چمني -مسير كالسكهراني

شمارۀ  53زمستان 1399

نقشه

تأثیر سبکهای باغسازی رنسانس ،باروک و رمانتیک بر باغهای تهران در دوران قاجار

••باغسازي باروك

سـبك بـاروك با ادامـۀ محورهـاي بـاغ ،وراي مرزهـاي محصوركننده
در باغهـای رنسـانس در ايتاليـا آغـاز شـد و در فرانسـه بـه اوج خـود
رسـيد .در ايـن دوره كشـفهاي بـه عملآمده در هندسـه ،علـم نور و
دورنمـا ،طراحـي بـاغ را تحت تأثير قـرار داد (ترنـر .)328 ،1395 ،اين
سـبك به عنوان سـبك محبوب اشـراف در قرن شـانزدهم در سراسـر
اروپـا گسـترش يافت .قصرهـاي پرتصنع ،معمـاري تنديسگـرا ،نظم
و تزئينـات حداكثـري ،وسـعت نظام محـوري قدرتمند ،تنوع پوشـش
گياهـي و تسـلط مطلـق ،از شـاخصههاي باغهـای بـاروك هسـتند
(متديـن .)143 ،1396 ،باغهـای بـاروك بـا كمـك هندسـه ،قدرت و
اقتـدار انسـان بـر طبيعـت پيرامونش را بيـان ميكند .عناصـر موجود
در باغهـای باروك ،شـکلهای پيچيـده و متنوع نمايش آب ،پوشـش
گياهـي ،مجسمهسـازي ،فوارههـا ،ايوانهـا ،جادههـا ،محورهـا ،پلهها،
پلها و بناي اصلي هسـتند (حقيقتبين و همكاران .)88 ،1397 ،باغ
بـاروك را نمیتـوان بـدون آب که در تراسبندیهـای آن به دو صورت
سـاكن و جاري ظاهر ميشـوند ،تصور كرد .در باغهای باروك از شـكل
زميـن بهره بـرده شـده و در زمينهاي ناهمـوار تراسبندیهای زمين
در جهـت فراهمکـردن چشـماندازهاي مناسـب و تأكيد بـر بينهايت
اسـتفاده شـده اسـت .گياهان به صورت هرسشـده و تجسـم تسـلط
انسـان بر طبيعت اسـتفاده ميشـدند.

••باغسازي رمانتيک

انگلسـتان زادگاه ايـن شـيوۀ باغسـازي بـود .باغهـای اوليـۀ قـرن
هجدهـم در حاليكـه فرمهـاي طبيعـي خـود را گسـترش ميدادند،
شـامل المانهـاي معمارانۀ زيادي نظيـر معبدها ،ويرانههـاي گوتيك،
سـتونهاي سـنگي و مانند آن بودند كه در نقاط مركزي چشـماندازها
به مسـيرهاي پياده متصل میشـدند .باغهای انگليسـي قرن هجدهم
متأخـر ،بـر چشـماندازها و منظرههايـي رو بـه شـاخصههاي طبيعـي
تمركـز كردنـد (همـان .)133 ،در اين باغها جادههـاي باريك و كرمي
شـكل ،تـودهاي از درختـان در فاصلههـای اتفاقي ،درياچـهاي كوچك
و جویبارهـای مـاري شـكل بهجـاي حوضچههـا و جويبنديهـاي
متقارن اسـتفاده شـده اسـت (متديـن و متديـن .)4 ،1394 ،طراحان
بـاغ انگليسـي درياچههـا و تپه را شـكل دادنـد و از درختـان به عنوان
قابهـاي بصـري اسـتفاده كردنـد .بدینترتیـب از پتانسـيلهاي
توپوگرافـي موجـود در سـايت اسـتفاده میشـود (حقيقتبيـن و
همكاران .)134 ،1397 ،بنابراین نشـانههاي اصلي اين سـبك ،محوطۀ
چمنـي كـه تـا جلـوي خانـه ادامـه دارد ،آرايـش حلقـوي عنصرهـا،
درياچۀ مارپيچ ،كمربند درختي دايرهای شـكل و مسـير كالسـكهراني
پيرامونـي هسـتند (ترنـر .)406 ،1395 ،در اين باغهـا تعادل و تركيب
نقاشـيگونۀ منظـر جايگزيـن اصـل تقـارن رياضـي باغهـای بـاروک
فرانسـوي اسـت .آنچـه مشـخص اسـت در دوران قاجـار و به خصوص
با آغاز سـفرهاي شـاهان و بزرگان مملکت به اروپا و ورود مستشـاران
خارجـي ،تأثير سـبكهاي باغسـازي رنسـانس ،بـاروک و رمانتیک در
باغسـازي ايرانـي هرچنـد به صـورت سـطحی و عینی ،اما بـه صورت

قابـل مالحظـهاي افزايـش مييابـد و بـه پيدايش تغییرات سـاختاري
و حتـي تغييـر نـام برخـي از فضاها بـه پـارك ميانجامد .بـا اين حال
در اكثـر نوشـتهها اشـارهاي بـه سـبك خاصـي نشـده اسـت .در ادامه
ايـن مقالـه سـعي دارد به بازشناسـي تأثير باغهـای رنسـانس ،باروک
و رمانتیـک بـر باغهای قاجار شـهر تهران به تفکیک سـبک بپـردازد.

باغهای قاجاري در تهران

پيـش از دورۀ قاجـار و در سـفرنامۀ سـیاحان اروپايـي همچون «پيترو
دالوالـه» و «كالويخـو» از تهـران سـخن آمده و شـهري خـرم و فرحزا
همـراه بـا باغهـای بـزرگ توصيـف شـده اسـت .با آغـاز سـلطنت آقا
محمدخـان قاجـار و انتقـال پايتخـت بـه تهـران ،اولیـن باغ-کاخهـا
در شـهر تهـران شـکل گرفـت .او در کاخ-بـاغ گلسـتان اقامـت گزید.
در دورۀ فتحعلـی شـاه قاجـار توسـعۀ شـهر شـدت بیشـتری یافتـه و
بناهـای زیـادی احـداث شـد .شـهر در ایـن دوره و در خـارج از حصار
بـه طرف کوهسـتانهای البـرز که مبدأ آبهای جاری اسـت توسـعه
مییابـد و بـزرگان و اعیـان بـه احـداث باغهـای تفریحـی میپردازند.
در نقشـهاي كـه توسـط «ناسـكوف» روس در سـال  1205هجـري
ً
كاملا گوياسـت (تصویـر  .)1بـاغ قصر
شمسـي تهيـه شـده ،ايـن امر
قجر تهران به منظور سـکونت تابسـتانی سـاخته شـد و باغهای وسیع
و باصفـای زیـادی بـا حوضهای بـزرگ در دور آن در نظر گرفته شـد
(اعتمادیپـور و بهرامیـان .)88 ،1391 ،بـاغ نگارسـتان ،بـاغ اللـهزار،1
بـاغ سـردار ایروانـی و بـاغ نظامیـه خـارج از حصـار تهـران قدیـم نیز
در ایـن دوره احـداث میشـود .بـا نگاهـي به نقشـۀ تصویـر  1میتوان
متوجه شـد اسـتقرار باغها كام ً
ال وابسـته به مسـير قناتها و آبهاي
جـاري از منطقههـای كوهپايهاي شـمال تهران اسـت .همچنين نظام
سـاختاری باغهـا هنـوز از الگـو و هندسـۀ راسـت گوشـۀ بـاغ ایرانـی
تبعیـت میکـرده و فضایـی محصـور شـده را شـامل میشـده اسـت
(سـلطانی.)51 ،1386 ،
از ویژگـی باغهـا در ایـن دوره میتـوان به احداث در خـارج از محدودۀ
حصار و در سـمت شـمال ،امتداد شـمال-جنوبی ،اسـتقرار در راستای
محـور آبهـای جاری ،هندسـۀ چهارضلعی و سـاختار محوری اشـاره
کرد (ن.ک .به تصویر  .)1در دوران ناصرالدین شـاه و با آغاز سـفرهای
شـاه 2و اعیـان و بزرگانـی همچون «حاج سـیاح»« ،حـاج امینالدوله»
و «میـرزا ابوطالـب خان» بـه اروپا ،تحوالت اولیه در سـاختار اجتماعی
و کالبدی ایران و حرکت بهسـوی مدرنیسـم آغاز شـد .بر این اسـاس
شـهر گسـترش یافت و حصار ناصری جایگزین حصار شـاه طهماسبی
شـد .بسـیاری از باغهـای دورۀ فتحعلیشـاهی یـا نابـود شـدند و یا در
داخـل حصـار جدید قرار گرفتنـد (ایرانی بهبهانی و سـلطانی،1382 ،
84؛ زانگـری و همـکاران .)431 ،1391 ،در همیـن دوران باغهـای
بسـیاری توسـط اعیـان و رجـال زمـان در داخـل و خـارج از حصـار
جدیـد شـهر احداث شـد که همگـی آنها با تهرنـگ و الگـوی باغهای
ایرانـی بنا شـده بود .باغهای مسـتوفیالممالک ،حسـنآباد ،فرمانفرما،
اتابک ،بهارسـتان ،مسـعودیه( 3که به باغ نظامیه افزوده شـده اسـت)،
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امین ماهان و ریحانه خرمرویی

تصویر  .1نقشۀ تهران قدیم ،بررسي نحوۀ استقرار باغها و شهر در دورۀ فتحعليشاه قاجار ،تهيه شده توسط ناسكوف روس در سال  1205ه.ش.
مأخذwww.tehranshenasi.com :

بختیـاری ،مخبرالدولـه و امیریه از جمله باغهای داخل حصار هسـتند
و بـاغ قصرهای دوشـان تپـه ،عشـرتآباد ،صاحبقرانیه ،4سـلطنتآباد،
شهرسـتانک ،فرمانیـه و کامرانیـه در خارج از حصار جدیـد و در دامنۀ
کوهسـتان البـرز و بـا تبعیـت از سـاختار قناتهـا 5احـداث شـدهاند
(ایرانی بهبهانی و سـلطانی85 ،1382 ،؛ سـلطانی51 ،1386 ،؛ متدین،
 .)57 ،1389مقايسـۀ دو نقشـۀ تهيهشده توسـط «آگوست كرشيش»
و «عبدالغفارخـان نجمالملـك» در سـالهاي  1237و  1270ه.ش و
در اوايـل و اواخر دوران سـلطنت ناصرالدين شـاه ،نشـاندهندۀ تمايل
زيـاد بـه باغسـازي در ميـان بـزرگان و اهميتيافتـن آن در ايـن دوره
دارد (تصاویـر  2و .)3
بـا توجـه بـه نوشـتههای «دوسـتعلی خـان معیرالممالـک» در مقالۀ
«ابنیـه عصـر قاجـار» ،به نظـر میرسـد در ایـن دوره کاشـت گیاهان
تزئینـی و چمـن بـا وسـعت زیـاد در ایـن باغهـا رونـق میگیـرد و در
سـال  1307ه.ق «ادارۀ باغهـای دولتـی» جهـت نگهـداری از باغهـا و
درختـکاری راهاندازی میشـود (معیرالممالـک .)22 ،1339 ،در دوران
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مظفرالدیـن شـاه با توجه به افزایش جمعیت و نیـاز به افزایش بناهای
مـورد نیـاز ،شـهر گسـترش یافـت و در اواخـر ایـن سلسـله بـه دلیل
مشـکالت و درگیریهـای سیاسـی کمترین توجـه به امور باغسـازی
صورت گرفت و هنر باغسـازی رو به افول نهاد .در نقشـهاي كه توسـط
ادارۀ تفتيـش وزارت معـارف مابين سـالهاي  1299و  1304ه.ش (در
ميانـۀ دوران كودتاي سـيد ضيا طباطبايي و سـقوط حكومـت قاجار)
از شـهر تهـران تهيـه شـده اسـت ،نشـانهاي از باغهـا و نام آنهـا ديده
نمیشود .مقايسۀ دو تصویر  2و  3باهم نمايانگر گسترش شهر و تغيير
مرزهـاي شـهر با ايجـاد حصار ناصري اسـت .بر اين اسـاس مسـاحت
باغهای موجود در محدودۀ شـهر افزايش يافته اسـت .گسـترش شـهر
به سـمت شـمال قابل مالحظه اسـت .در بررسي نقشـۀ عبدالغفارخان
نجمالملـك اسـتفاده از اصطلاح پارك مشـاهده میشـود .بـه طوری
کـه پـارک (امینالدوله) بـه عنوان اولیـن پارک ،پارک ظلالسـلطان و
پارک نظامیه ،هر سـه باغهایی دارای مسـیرهای منحنی بوده و حتی
دریاچـهای بـه فـرم طبیعـی در آنهـا وجـود دارد کـه سـبک باغهـای

تأثیر سبکهای باغسازی رنسانس ،باروک و رمانتیک بر باغهای تهران در دوران قاجار

تصویر  .2نقشۀ تهیهشده توسط عبدالغفار خان نجمالملک در سال  1270ه.ش
(اواخر سلطنت ناصرالدين شاه) واقع در حصار ناصری.
مأخذwww.tehranshenasi.com :

تصویر  .3نقشۀ تهیهشده توسط آگوست کرشیش در سال  1237ه.ش (اوایل
سلطنت ناصرالدین شاه) واقع در حصار صفوی (شاه طهماسبی).
مأخذwww.tehranshenasi.com :

رمانتیک انگلیسـی را به ذهن میرساند (مجلسـی کوپایی و همکاران،
.)5 ،1392

البـرز ،احـداث میشـدند« .كارال سـرنا» در اواخـر قـرن نـوزده عنـوان
میکنـد « :قصـر قاجـار به صـورت يك آمفيتأتر سـاخته شـده كه از
آنجـا منظرههای اطراف مشـاهده میشـود» (اعتماديپـور و بهراميان،
 .)88 ،1391در هـر دو حالت هندسـۀ راسـت گوشـه قابل شناسـايي
اسـت و محـور شـمالي-جنوبي كه با توجـه به جهت جريـان آبهاي
مناطق كوهسـتاني شـمال تهـران به سـمت جنوب شـكل گرفتهاند،
در آنهـا ديـده میشـود .بـه نظر میرسـد تأکید بـر ناظر در باغسـازی
رنسـانس و بـاروک و هندسـۀ قدرتمنـد در ایـن دو سـبک ،خـود را با
سـاختار هندسـی باغسـازی ایرانـی هماهنـگ دیدهانـد و و صرفـاً بـر
برخـی از وجـوه آن تأکیـد بیشـتری دارنـد و آن را تقویـت میکننـد.
توجـه بـه محـور و تماشـای مناظـر دوردسـت از کوشـک که پیشـتر
در باغهـای تخـت قابـل مشـاهده بـود ،در ایـن دوران و بـه تأثیـر از
باغسـازی رنسـانس و بـاروک در باغهـای قاجار اهمیت بیشـتری پیدا
میکنـد .باغهایی نظیر دوشـان تپـه ،کامرانیـه و صاحبقرانیه از جملۀ
آنهـا هسـتند .همچنین محـور اصلـی و ارتباطي بين سـردر و عمارت
مجموعـه كـه یکـی از اصليتريـن ويژگيهـا در باغهای ایرانی اسـت،
بـه تدريـج و بـا ورود فنـاوری مدرن ،بـه مانند آنچه در بـاغ نظامیه رخ
داد ،تغييـر ماهيـت ميدهـد و بـه محورهـاي كالسـكهرو تغييـر پیدا
میکنـد کـه این مطلـب در باغهای بـاروک و رمانتیک قابل مشـاهده
اسـت .نقشـۀ برخـي از آنهـا در جدول  2آورده شـده اسـت (در نقشـۀ
عبدالغفارخان نجمالملک تعداد بسـيار بيشـتري از باغهای با هندسـۀ
ايرانـي مشـاهده ميشـود) .میتوان گفت سـبک رمانتیک انگلیسـی،
بـا فـرم هندسـی متفـاوت و برگرفتـه از فرمهـای طبیعـی و هندسـۀ
مارپیـچ هرچنـد در تعـداد باغهـای محدود ،اما بیشـترین تأثیـر را در
هندسـۀ باغهـای قاجـاری بـه جـای گذاشـته اسـت .بهنحوی کـه در
نقشـۀ نجمالملـک ،نام پارک بـر باغهای خصوصی متأثر از این سـبک

بحث

••بررسی تأثيرات ساختاري باغهای رنسانس ،باروک و
رمانتیک بر باغ ایرانی دوران قاجار

آنچه مشـخص اسـت تداوم و اسـتمرار الگوی باغ ایرانی در طول تاریخ
زمینهسـاز باغهـای تهـران در دوران قاجـار بـوده و گونههـای باغهای
تخـت و چهاربـاغ و تکمحـور را میتـوان در بسـیاری از باغهـای این
دوران مشـاهده کرد .بیشـترین تغییـرات در باغهای قاجـار را میتوان
پـس از سـفر شـاه و بـزرگان بـه فرنـگ ردیابی کـرد .حال سـؤال این
اسـت سـبکهای باغسـازی رنسـانس ،باروک و رمانتیک چه تأثیراتی
بـر هندسـۀ بـاغ قاجـاری گذاشـتند و آیـا تأثیـر همـه به یـک میزان
بوده اسـت؟ مسـلماً سـاختار قوی هندسـی باغ ایرانی و ماندگاری آن
در ذهـن نسـلهای ایرانـی ،تـا حد زیـادی توانسـته در برابـر تغییرات
مقاومـت نشـان دهد و عمـده تغییـرات وارداتی به صـورت تقلیدی از
شـکل و فرم و بدون پشـتوانۀ فکری و محتوایی صورت گرفته اسـت .از
این رو ،الگوی غالب باغسـازی ایرانی که تأکید بر سـردر و محوراصلی
در محـور ورودی و کوشـک اصلـی در انتهـای میـدان دیـد دارد را در
بسـیاری از باغهـای ایـن دوره میتـوان مشـاهده کـرد .باغهای تخت
بـا تأکیـد بر چشـمانداز و منظرۀ دوردسـت و معمـاری مبتنی بر صفه
نیـز در ایـن دوران قابل تأمل اسـت.
بـا بررسـي نقشـههاي ترسـيم شـده از تهـران در دوران قاجـار كـه
پيشـتر بـه آنهـا اشـاره شـد ،باغهـای اولیـۀ دورۀ قاجـار از جملـه باغ
نگارسـتان بیشـتر دارای محـور طولی بین سـردر و بنـای اصلی بودند
و يـا همچـون بـاغ قصر قاجـار به صـورت پلکانـی 6در دامنـۀ کوههای
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امین ماهان و ریحانه خرمرویی
جدول  .2نقشۀ برخي از باغهای دورۀ قاجار .مأخذ :نگارندگان؛ مأخذ تصاویرwww.tehranshenasi.com :

باغ نظاميه

نام باغ

باغ نگارستان

باغ مسعوديه

باغ اللهزار

باغ قصر قاجار

نقشه

ویژگیهای
باغهای اولیه

غلبۀ الگوی باغ ایرانی ،محصور ،تأکید بر محور اصلی و ارتباط بین کوشک و سردر ،تقارن ،هندسۀ راست گوشه ،فرم پلکانی ،استفاده از
جریان آب و حوض

تأثیر هندسی

 تغییر شکل و ابعاد محور اصلی از پیادهرو به کالسکهرو (باغهای باروک و رمانتیک) -تقویت تأکید بر مناظر دوردست ،استفاده از تپه و فرم پلکانی (باغهای رنسانس و باروک)

نهـاده شـده اسـت .همانطور کـه در جدول  3مشـخص اسـت ،پارک
امینالدولـه و پـارک ظلالسـلطان ،باغهایی دارای مسـیرهای منحنی
بوده و حتی دریاچهای به فرم طبیعی در آنها وجود داشـته و هندسـۀ
نامتقـارن در آنهـا بـه وضـوح قابـل مالحظـه اسـت .با توجه به نقشـۀ
پـارک امینالدولـه ،بـه نظر می رسـد هندسـۀ نامتقـارن و منحنی بر
بسـتری از سـاختار هندسـی باغ ایرانی قرار گرفته اسـت .بـا این حال
بـا توجه به نوشـتههای مربـوط به دوران مشـروطه میتوان فهمید که
ایـن پارکهـای اولیـه ماننـد الگوی بـاغ ایرانی محصور بودنـد و امکان
ورود عمـوم مـردم بـه آنها وجود نداشـت.

••بررسي تأثير سبکهای باغسازی رنسانس ،باروک و
رمانتیک بر عناصر ساختاری باغ در دوران قاجار

 آب :همانطـور كـه در بخـش قبـل ذكـر شـد در دوران قاجـار نیـزآب قنـات و آبهـاي جاري از كوهسـتانهاي شـمالی در سـازماندهی
هندسـی باغهـا و جهـت اسـتقرار آنهـا ،هماننـد الگوی کهـن باغهای
ایرانـی نقـش مهمـی بـازی میکـرد .آب پـس از ورود به بـاغ در محور
اصلـی جریـان پیـدا کرده و بـه شـکلهای مختلف همچون اسـتخر و
نهـر خودنمایی میکـرد .در باغهای پلکانی كه بیشـتر در كوهپايههاي
شـمال تهـران احـداث ميشـدند نیـز از آبشـار و سـطوح شـیبدار و

جدول  .3نقشه پاركهاي موجود در نقشۀ نجمالملك .مأخذ :نگارندگان؛ مأخذ تصاویرwww.tehranshenasi.com :

نام پارک

پارك ظل السلطان

پارك امين الدوله

نقشه

12

ویژگیها

الحاق بخش منحنی به هندسۀ راست گوشه،
عدم تقارن ،استفاده از فرمهای منحنی ،بهکارگیری دریاچه ،استفاده از جزیره،
ِ
محصوریت ،استفاده از کلمۀ پارک

تأثیر

متأثر از باغسازی رمانتیک انگلیسی
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تأثیر سبکهای باغسازی رنسانس ،باروک و رمانتیک بر باغهای تهران در دوران قاجار
فوارههـای بلنـد که بـا نیروی ثقلی کار میکردند ،اسـتفاده میشـد .به
نظـر میرسـد تغییـر فرم حوضهـا در باغهای با سـاختار هندسـی (از
شـکلهای راسـت گوشـه به فرمهـای دایـرهای) در ایـن دوران به تأثیر
از باغهای سـبک باروک فرانسـوی باشـد و در دوران متأخرتر و به تأثیر
از سـبک رمانتیـک انگلیسـی درياچههايي بـا فرمهاي منحنـي در باغ
ايجـاد شـد که در نقشـۀ پـارك امينالدولـه و پارك ظلالسـلطان قابل
مشـاهده اسـت .در برخي از باغها مانند باغ شـاه و باغ اميريه جزيرهاي
در داخـل درياچـه احداث شـد كه با پلی (با شـمایلی از باغهای شـرق
دور) بـه باغ متصل میشـود و مجسـمهاي در داخل آن قـرار ميدادند.
 گیـاه :در دوران قاجـار در باغهـا گیاهـان سـایهانداز و بلنـد کاشـتهشـده و حـوض به عنـوان نقطۀ کانونی باغ محسـوب میشـد .درختان
چنـار ،کاج ایرانـی و سـرو همچنـان ماننـد الگـوی باغهـای ایـران،
گیاهـان شـاخص در محـور اصلی باغهـای دوران قاجار محسوبشـده
و اسـتفاده از گیاهـان مثمـر در قطعـات کرتهـا ماننـد گذشـته ادامه
دارد .گلدانهـای گل نیـز کـه امـکان جابهجایی سـریع در زمسـتان و
تغییـر شـکل بـاغ را در سـریعترین زمـان ممکـن فراهم میکننـد ،در
باغهایـي همچون باغ مسـعوديه مـورد اسـتفاده قرار میگیرنـد .با این
حـال در زمینـۀ کاشـت گیاهـان و بهرهگیـری از دید و منظـر به تأثیر
از سـبک باغسـازی رنسـانس و باروک تفاوتهایی نسـبت به گذشـته
میتـوان مشـاهده کـرد .ورود گونههـای گیاهی جدیـد و وارداتی مانند
پیـچ امینالدولـه و بهرهگیـری از درختـان تزیینی مانند ابریشـم ،بداغ
و بیـد در ايـن دوره افزايـش مييابـد که تنـوع گیاهی باغهـای باروک
را بـه ذهـن میرسـاند .دونالـد ويلبر از كاشـت گلهاي كوكـب و اختر
و گاليـول در بـاغ چـال نـام بـرده اسـت .در باغهای شـاه ،اميريـه و باغ
چـال از تپههـای مصنوعـي گلکاری شـده در میانۀ باغ اسـتفاده شـده
اسـت .همچنیـن کاشـت چمـن ماننـد باغهـای رمانتیک انگلیسـی و
ایجـاد فضـای شـاعرانه در فضـای باغهـای متأخـر (پـارک) رواج پیـدا
میکنـد .از سـوی دیگـر تسـلط انسـان خردگـرای باروک بـر طبیعت
کـه با خارجکـردن گیاه از فرم طبیعـی ،نمود پیدا میکـرد ،در باغهای
قاجـار نیـز بـا بهکارگیـری پرچینهـا ،هـرس و فرمدهی بـه گیاهان و
همچنیـن تأکید بـر چشـمانداز بهکار گرفته شـد.7

 عناصـر معمـاری :اکثـر باغهـای ايـن دوره ماننـد الگـوی باغهایایرانـی ،خصوصـی و دارای دیوارهـای بلنـد بودنـد (ايرانـي بهبهانـي و
سـلطاني .)1386 ،دیوارها فرم و هندسـۀ خارجی باغ را شـکل میدادند
و مفهـوم کوچه-بـاغ را کـه تـا امـروز نیـز ادامـه یافتـه اسـت بـه ذهن
میرسـاندند .عمارت سـردر و کوشـک اصلی به عنوان ارکان اصلی باغ
در دوران قاجـار نیز باقي ماندنـد؛ هرچند بناي اصلي در باغهای متأخر
تغيير فرم و شـكل دادند و یا عمارتی با شـمایل جدید در کنار عمارت
پیشـین احـداث شـد .در باغهای دوشـان تپـه و صاحبقرانيـه میتوان
تأثيـرات معمـاري روسـي را در عمـارت کوشـک اصلـی مشـاهده كرد
و اصطلاح «کاله فرنگـی» در ایـن دوران بـر سـر زبانهـا افتـاد .برخی
عناصـر الحاقی جدیـد و گاه نشـانۀ دوران مدرن در باغهـای این دوران
مشـاهده شـده اسـت .پـل (بـاغ امیریه ،بـاغ شـاه) و برج سـاعت (کاخ
گلسـتان و سـلطنت آبـاد) ،به تأثیـر از باغهـای رمانتیک انگلیسـی به
باغهـای دوران قاجـار اضافه شـدند و مسـئلۀ جالب سـبک پلهاسـت
کـه بـه پلهـای باغسـازی چیـن و ژاپن نزدیکتر اسـت .مجسـمههای
انسـانی (باغ دوشـان تپه ،عشـرت آباد ،كامرانيه ،صاحبقرانيه) ،آالچیق
(بـاغ نگارسـتان) و نردههـای چوبی و فلزی (باغ شـاه ،دوشـان تپه) نیز
از باغهـای رنسـانس و بـاروک به عاریت گرفته شـده اسـت .بهرهگیری
از پردههایـی از جنـس کتان با نقاشـیهای تزئینی (بـاغ نظامیه ،کاخ-
بـاغ گلسـتان ،قصـر قجـر ،بـاغ صاحبقرانیـه) در ایـن دوران رواج پیـدا
کـرد .آنچـه در جـدول  4مشـخص اسـت ،تأکیـد بـر الگوی غالـب باغ
ایرانـی در باغهـای قاجاری در تهران اسـت و عمدۀ تغییـرات و تأثیرات
از باغهای رنسـانس ،باروک و رمانتیک ،برداشـتهایی شـکلی و فرمال
از آنهاسـت کـه بـه صورت سـطحی و تقلیـدی در باغهـای متأخر این
دوران و بـه تأثیـر از سـفر بزرگان به فرنـگ رخ داده اسـت .در جدول 5
ویژگیهـا و عناصـر تعدادی از مهمترین باغهای تهـران در دوران قاجار
دسـتهبندی شـده و ارتباط سـاختارهای وارداتی و هریک از سبکهای
باغسـازی اشارهشـده در بـاال را نمایـان میکنـد .نکتـه اینجاسـت کـه
الگـوی غالب بـاغ ایرانی در اغلب باغهای این جدول مشـخص اسـت و
سـبک باغسـازی مطرحشـده گاه تغییراتی سـطحی در باغ ایجاد کرده
و گاه بـر تقویـت سـاختار بـاغ ایرانی تأکید کرده اسـت.

جدول  .4تأثیر سبکهای باغسازی رنسانس ،باروک و رمانتیک بر عناصر ساختاری باغ ایرانی در دوران قاجار .مأخذ :نگارندگان.
آب

گیاه

عناصر معماری

رنسانس

------

تأکید زیاد بر دید و منظر

مجسمههای انسانی ،آالچیق و نردههای
چوبی و فلزی

باروک

تغییر فرم حوضها ،از شکلهای
راست گوشه به فرمهای دایرهای

 تأکید زیاد بر دید و منظر اطرافورود گونههای گیاهی جدیدتپههای مصنوعي گلکاری شده-بهکارگیری پرچین و هرس و فرمدهی به گیاهان

رمانتیک

 افزودن درياچه با فرم منحني -ایجاد جزيره در داخل درياچه

کاشت چمن -ایجاد تک درخت در سطح چمنکاری

 مجسمههای انسانی تغيير فرم کوشک اصلی افزودن کاله فرنگی در کنار کوشکاصلی
 پل -برج ساعت
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جدول  .5معرفي ویژگیهای باغهای قاجار و مطابقت آن با سبک باغسازی تأثیرگذار .مأخذ :نگارندگان.
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نام باغ

سال
ساخت
(ه.ق)

پادشاه

ساختار كلي

ويژگيها

نگارستان

1222

فتحعليشاه

(الگوی تکمحور باغ
ایرانی)
هندسۀ راست گوشه،
داراي محور شمالي-
جنوبي ،محصور

خيابانبندي
منظم

سردر ورودي دو
طبقه ،كوشك هشت
ضلعي ،آالچيق،
حمام و سرسره،
استخر بزرگ

الله زار

قبل از
1222

فتحعليشاه

(الگوی تکمحور باغ
ایرانی)
هندسۀ راست گوشه،
داراي محور شمالي-
جنوبي ،محصور

خیابانبندی
منظم
بعدها با تغيير
ساختار باغ به
آن باغوحش
اضافه ميشود

---

قصر قاجار

1223

فتحعليشاه

ديد و منظر
گسترده،
خیابانبندی
منظم

كوشك وسط ،سردر
ورودي ،استخر
بزرگ ،آبشار

---

صاحبقرانيه

1267

ناصرالدين
شاه

(الگوی باغ ایرانی :باغ
تخت)
پلکانی

ديد و منظر به
اطراف ،استقرار
بر روي سكو

تپههای مصنوعي
گل ،عمارت با سبك
معماري روسي،
ايوان ،گلدان،
مجسمه

باروک

سلطنتآباد

1276

ناصرالدين
شاه

--

چشمانداز
گسترده

عمارت كاله فرنگي،
استخر ،تپۀ گل ،برج
ساعت

باروک
رمانتیک

مسعوديه

1290

ناصرالدين
شاه

(الگوی تکمحور باغ
ایرانی)
داراي محور

هندسۀ منظم

حوض مدور ،سردر
ورودي ،مسير
كالسكهرو ،جوي آب،
گلدان

باروک
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(الگوی باغ ایرانی :باغ
تخت)
پلکانی ،داراي محور

عناصر

سبک
باغسازی
تأثیرگذار

---

---

نقشه يا عكس

تأثیر سبکهای باغسازی رنسانس ،باروک و رمانتیک بر باغهای تهران در دوران قاجار
ادامۀ جدول .5
سال
ساخت
(ه.ق)

پادشاه

ساختار کلی

ویژگیها

عناصر

1290

ناصرالدين
شاه

(الگوی باغ ایرانی:
چهارباغ)
هندسۀ راست گوشه،
داراي محور شمالي-
جنوبي ،محصور

خیابانبندی
منظم ،چهارباغ،
كوشك در محل
تالقي دو محور

كوشك

---

امينالدوله

1290

--

دوبخش با هندسۀ
منظم و هندسۀ
منحني

خطوط منحني،
محصور

درياچۀ بزرگ ،پل،
كاله فرنگي ،سردر
ورودي ،گلخانه،
قايق ،مبلمان

رمانتیک

كامرانيه

1295

--

(الگوی باغ ایرانی :باغ
تخت)
پلکانی ،داراي محور

ديد و منظر
گسترده،
خیابانبندی
منظم

استخر بزرگ ،عمارت
كاله فرنگي ،گلخانه،
مجسمه ،گلدان،
آبشار

شاه

قبل از
1306

--

--

--

درياچۀ مصنوعي،
جزيره ،مجسمۀ
ناصرالدين شاه ،پل،
تپههای مصنوعي گل

رمانتیک

دوشان تپه

1322

مظفرالدين
شاه

(الگوی باغ ایرانی :باغ
تخت)
پلکانی ،داراي محور

عدم تقارن

عمارت با معماري
نيم دايره ،ايوان،
استخر بزرگ،
مجسمه

رنسانس
باروک

فرمانيه

--

--

(الگوی باغ ایرانی:
چهارباغ)
داراي محور ،محصور

كوشك در
باالترين و
شماليترين نقطه

استخر بزرگ ،جوي
آب

باروک

اميريه

--

ناصرالدين
شاه

--

--

درياچۀ گرد ،پل،
جزيره ،تپههای
مصنوعي گل ،تنوع
گلهاي خارجي،
گلخانه

رمانتیک

نام باغ

نظاميه

سبک
باغسازی
تأثیرگذار

باروک

نقشه یا عکس

--

--
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نتیجهگیری

بـاغ در ایـران از دیربـاز بـا سـاختاری قـوی ریشـه در فرهنـگ و
هویـت ایـن مردمـان دارد .الگویـی کهن که تـا اواسـط دوران قاجار
بـا کمتریـن میـزان تغییـرات بـه حیـات خـود ادامـه داد .از اواسـط
ایـن دورۀ تاریخـی و بـا آغـاز سـفرهای شـاهان و بـزرگان بـه فرنگ
و تحصیـل ایرانیـان در آن سـرزمینها ،تأثیراتـی از سـبکهای
باغسـازی رنسـانس ،بـاروک و رمانتیـک در باغهای ایرانی مشـاهده
میشـود .آنچه مشـخص اسـت با وجود این تهاجـم فرهنگی ،الگوی
بـاغ ایرانـی همچنان الگوی غالب در باغهای تهران اسـت و سـاختار
چهاربـاغ ،باغهـای محـوری و باغهـای تخـت در آنها دیده میشـود.
بیشـتر تغییـرات به صورت برداشـتهایی فرمال و سـطحی ،بر روی
باغهایـی بـا الگوی بـاغ ایرانی رخ داده که گاه ویژگیهای سـاختاری
آن را تقویـت کـرده و گاه بـه سـاختار فرمـی آن لطمـه وارد کـرده
اسـت .یکـی از مهمتریـن الگوهـای باغهـای ایـن دوران بـا توجه به
اسـتقرار در کوهپایـۀ البـرز ،باغهای تخت و پلکانی اسـت که در آنها
كوشـك بـر روي تپه قرار گرفته و سـكوبندی و تأکید بر چشـمانداز
دوردسـت اسـت .ایـن سـبک در باغهای قصـر قاجار ،دوشـان تپه و
كامرانيـه قابل مشـاهده اسـت و تأثیـر باغهای باروک و رنسـانس بر
تقویـت ایـن الگو بـا تأکید بـر منظرههای دوردسـت دیده میشـود.
در باغهـای مسـطح نیز که بیشـتر الگوی چهاربـاغ و باغ تکمحوری
دارنـد بـه تأثیـر از باغهـای رنسـانس و باروک ،شـاهد عریضشـدن
محـور اصلـی برای ورود کالسـکه هسـتیم .بـا این حـال در برخی از

پینوشتها

مـوارد مانند پارک امینالدوله و ظلالسـطان ،مسـیرها و شـکلهای
منحنـی در بـاغ بـه تأثیـر از باغهـای رمانتیـک دیـده میشـود؛ اما
همچنـان تهرنـگ بـاغ ایرانـی در آنهـا قابـل مشـاهده اسـت .عناصر
جديـدي ماننـد آالچيق ،تپۀ مصنوعـي گل ،درياچـۀ مصنوعي ،پل،
مجسـمه ،مبلمـان و مـواردی از ايـن دسـت (ن.ک .بـه جـدول )4
الحاقاتـی تقلیـدی هسـتند کـه گاه بـدون تأثیـر بـر سـاختار کلـی
بـاغ ایرانـی بـه آن افـزوده شـدهاند .از مهمترین تغییرات ایجادشـده
در باغهـای تهـران میتـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد :احـداث
کوشـکهای چندضلعـی با عنـوان كاله فرنگـي در باغهای دوشـان
تپـه ،سـلطنتآباد و امينالدولـه ،کاشـت گیاهان کمیـاب و گلکاری
تزئینـی و تندیـسوار (بـا بهرهگیـری از هـرس گیاهـان) بـه تأثیر از
سـبک بـاروک فرانسـوی در بـاغ کامرانیه و دوشـان تپه ،اسـتفاده از
تپههـای گل و گیـاه متفـاوت در باغهـای نگارسـتان ،عشـرت آبـاد،
چـال ،صاحبقرانیـه و دوشـان تپـه و دریاچـۀ طبیعی ،جزيـره ،پل و
چمـنكاري وسـيع در بـاغ (پارک)هـای امینالدوله و ظلالسـلطان
بـه تأثیـر از سـبک باغسـازی رمانتیک انگلیسـی .الزم به ذکر اسـت
مسـیر سـفرهای شـاهان قاجار که بیشـتر از روسـیه آغاز میشود و
همجـواری کشـور روسـیه با ایـران نیز باعـث تأثیرگـذاری معماری
منظـر روسـی بـر معماری منظـر ایرانی شـده که در جـای خود نیاز
بـه مطالعـه و بحـث دارد .در نهایـت باید اشـاره کـرد در دورۀ قاجار
در سـایر شـهرها نمونههای شـاخصی از باغ ایرانی جهت بررسـی در
مطالعـات آینده وجـود دارد.

 .1بنگرید به حبیبی و اهری (.)1387
 .2بنگرید به ناصرالدین شاه قاجار ( ،)1371ناصرالدین شاه قاجار ( )1377و ناصرالدین شاه قاجار (.)1379
 .3بنگرید به ایرانی بهبهانی ،شکوهی دهکردی و سلطانی (.)1392
 .4بنگرید به زیرک (.)1383
 .5بسیاری از باغهای این دوره دارای قناتهای اختصاصی هستند که در اسناد به آنها اشاره شده است .مانند باغ سلطنتآباد ،باغ نظامیه و باغ صاحبقرانیه.
 .6این باغها به باغهای تخت مشهور بودند و نمونههای بسیاری از آنها در دوران مختلف بنا شده است .برای مطالعۀ بیشتر بنگرید به خویی و گراوند ( ،)1388خویی
و گراوند ( )1389و اعتمادیپور و بهرامیان (.)1391
 .7این بخش خالصهای است از :ایرانی بهبهانی و سلطانی ( ،)1382سلطانزاده ( ،)1382مجلسی کوپایی و همکاران ( )1392و نعیما (.)1392
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••حبیبی ،سیدمحسن و اهری ،زهرا .)1387( .اللهزار-عرصۀ تفرج ،از باغ تا
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