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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 باغ هــای ایرانــی 
ــری از ســبک های رنســانس،  ــا مشــاهده شــد. در دوران قاجــار برگی ــی در ســاختار آنه ــد و تغییرات ــاب نیاورن ت
ــا تأثیرپذیــری  بــاروک و رمانتیــک در شــکل گیری باغ هــای تهــران اثرگــذار بــود و ســاختار بــاغ بــه تدریــج و ب
ســطحي از آنهــا تغییــر کــرد. محققــان عمومــاً تغییــرات را بــدون اشــاره بــه ســبکی خــاص، منســوب بــه اروپــا 
یــا غــرب می داننــد. ایــن در حالــی  اســت کــه مکتب هــای منظرســازی در اروپــا بــا توجــه بــه تنــوع ســرزمین 
ــر  ــا تأثی ــب کــه باغ هــای دوران قاجــار از اروپ ــن مطل ــان ای و پیشــینۀ تاریخی-فلســفی، متفــاوت هســتند و بی
گرفته انــد، امــری نامفهــوم اســت. بررســی ویژگی هــای کالبــدی و اندیشــه های موجــود در ســبک های باغســازی 
رنســانس، بــاروک و رمانتیــک و بازشناســی آنهــا در باغ هــای دوران قاجــار شــهر تهــران، می توانــد ارتبــاط میــان 
ایــن دو را بــه تفکیــک ســبک و مؤلفه هــای موثــر بــر آن نمایــان کنــد. ایــن مقالــه در تــالش اســت تــا از اطــالق 
ــاروک و  ــا شناســایی ویژگی هــای ســبک های باغســازی رنســانس، ب ــی خــودداری کــرده و ب واژۀ باغســازی غرب
رمانتیــک، اثرگــذاری آنهــا در باغ هــای تهــران در دورۀ قاجــار را ردیابــی کنــد. بــه همیــن منظــور بــا رویکــردی 
کیفــی و راهبــردی توصیفی-تحلیلــی و بــا بهره گیــری از منابــع کتابخانــه ای و بررســی اســناد و تصاویــر موجــود، 
ــا  ــد و ب ــران را واکاوي می کن ــاری در ته ــای قاج ــک و باغ ه ــاروک، رمانتی ــانس، ب ــازی رنس ــای باغس ویژگی ه
رویکــردي قیاســي بــه مطابقــت اصــول و ســاختارهاي ایــن دو می پــردازد. آنچــه مشــخص اســت باغســازی در 
ــای  ــا، تفاوت ه ــازی در اروپ ــبک های باغس ــاخص ترین س ــوان ش ــه عن ــک، ب ــاروک و رمانتی ــانس، ب دوران رنس
اساســی دارنــد و گرته بــرداری ســطحی از آنهــا منجــر بــه ســاختاری التقاطــی در باغ هــای 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.
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مقدمـه |  هنر باغسـازی در ایـران قدمتی طوالنـی دارد. باغ ها در دل 
بیابـان و در دامنـۀ کـوه، محیطـی زیبـا و سـودمند ایجـاد می کردنـد. 
از ایـن رو بـاغ در طـول تاریـخ ایـران همواره سـاختاری مـورد احترام 
و ارزشـمند بـوده و ایرانی هـا در سـاخت و حفـظ آن سـعی و تـالش 
فـراوان می کردند. برای تأمین شـرایط مناسـب، مشـقت انتقـال آب از 

دوردسـت از طریـق قنـات را بـه جان می خریدنـد و در مظهـر آن آب 
و سـایر عناصـر طبیعـی را با سـاختاری منظم و هندسـی بـه نمایش 
می گذاشـتند. بـاغ از دوران صفویـه بـه عنـوان عنصر شـکل دهنده به 
سـاختار فیزیکـی شـهر ایفـای نقش کـرده و تـا مدت ها 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 

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
European Gardening Style as a Vague Expression,

  Impact of Renaissance, Baroque and Romantic Styles on Construction of
Tehran’s Gardens during Qajar Era
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.
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جـدا می شـد، در طول تاریخ تغییـرات اندکی به خـود دید و به همین 
دلیـل اسـت کـه برخی سـاختار آن را کهن الگـو می دانند. بـا این حال 
تحـوالت گسـتردۀ ذهنـی و کالبـدی در مکتب هـای 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 به وجـود 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 به وجـود آورد. شـهرها گسـترش یافت و حصارشـان برچیده 
شـد، کاربری های شـهری جدید مانند پسـت و پلیس راه اندازی شـد و 
مکتب خانه هـا جـای خـود را بـه مدرسـه ها دادند. باغ هـا و به خصوص 
باغ هـای تهـران در عهـد قاجـار نیـز از گزنـد ایـن تحـوالت در امـان 
نبودند و با برداشـت هاي سـطحي از سـبک های باغسـازی رنسـانس، 
بـاروک و رمانتیـک تغییـر شـکل یافتنـد. در متن های علمـی معاصر 
عمومـاً از اصطالح »باغسـازی اروپایی« برای ذکر ایـن تأثیرپذیری یاد 
شـده کـه مفهومـی کلـی را منتقـل می کنـد. ایـن در حالی اسـت که 
هریک از این سـبک های باغسـازی، ریشـه های تاریخی و فلسفی و در 
نتیجـه وجـوه کالبـدی متفـاوت دارنـد. بنابراین اطالق کلمـۀ غربی یا 
اروپایـی بـه آنهـا امری کلـی و نامفهوم بیان می کنـد و در گفتار علمی 
از وضـوح و دقـت مطلـب می کاهد. از این رو این مقاله در تالش اسـت 
مفهومـی مشـخص تر از عبـارت »باغسـازی اروپایـی« بیان کنـد و به 
جسـتجوی وجـوه هریـک از مکتب هـای ذکرشـده در باغ هـای تهران 
در دورۀ قاجـار بپـردازد تـا نحـوۀ وام گیـری و به کارگیـری ویژگی های 
هریک از سـبک های باغسـازی را در باغ های دوران قاجار شـهر تهران 

بررسـی کند.

پیشینۀ تحقیق
بـا اینکـه در حـوزۀ باغ هـای ایرانـی در سـالیان اخیر مطالعـات زیادی 
صـورت گرفته، امـا مطالعه در خصوص سـبک باغسـازی دوران قاجار 
محـدود بـه یـک بخـش از کتاب هـا و چندین مقاله اسـت. ایـن مقاله 
بیش از 50 سـند علمی در زمینۀ باغ ایرانی را بررسـی کرده که بیشتر 
آنهـا بـه تحـوالت یـک باغ خـاص اشـاره داشـته اند. در منابعـی که به 
تحـوالت باغسـازی قاجار توجـه کرده انـد، این تغییرات به »باغسـازی 
اروپایی« منسـوب شـده و در اکثر موارد از نام سـبک باغسازی مربوطه 

یادی نشـده و یا به اشـاره ای سـطحی و مختصر اکتفا شـده اسـت.
روحانـی )1389، 36( در کتـاب »طراحـی باغ و احداث فضای سـبز«، 
در بخـش باغ هـای قاجـار چندیـن بـار از اصطـالح »سـبک اروپایی« 
اسـتفاده کـرده اسـت. سـیفی و حکمتـی )1383، 22، 23و 27( نیـز 
در کتـاب »طراحـی بـاغ و پـارک« از عبارت هـای »سـبک اروپایـی« 
و »طـرح اروپایـی« در توضیـح باغ هـای قاجـار اسـتفاده کـرده اسـت. 
»مهین دخـت صبـا« در ترجمـۀ کتاب »باغ هـای ایران و کوشـک های 
آن« نوشـتۀ ویلبـر )1384، 69(، در توضیـح باغ هـای دوران قاجـار در 

چند مورد از این اصطالح اسـتفاده کرده و برخی از نشـانه های آن که 
در باغ هـای دوران قاجار ظهور کرده را برشـمرده اسـت. نعیما )1392، 
225، 242( در کتـاب »باغ هـای ایـران« و در بخـش باغ های 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 سـبک های 
باغسـازی در اروپا، همچنان اصطالح »سـبک اروپایی« مورد اسـتفاده 
اسـت. راسـخی و تهرانی در ترجمۀ کتـاب »باغ های ایرانی-اسـالمی« 
)زانگـری، رحمتی و لورنـزی، 1391، 433(، در بخش باغ نارنجسـتان 

از عبـارت »شـیوۀ اروپایی« اسـتفاده کرده اند.
 در بخـش مقـاالت نیـز می تـوان نمونه هـای زیـادی از کاربـرد ایـن 
اصطالح و اصطالحات مشـابه مشاهده کرد. سلطانی )1386، 52، 53( 
در مقالـۀ »شـکل گیری بوسـتان های 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 
)1382، 90، 91( در مقالۀ »شـاخص ها و ویژگی های باغسـازی دوران 
قاجـار در تهـران« اصطـالح »باغ هـای غربـی«، »باغ آرایـی اروپایی« و 
»باغسـازی غربـی« را اسـتفاده کـرده و جیحانـی )1392، 7( در مقالۀ 
»فرنگی سـازی در بـاغ ایرانـی، دگرگونـی در باغ هـای تهـران در دهـۀ 
1300 قمـری« از اصطـالح »باغ هـای اروپایـی« اسـتفاده کرده اسـت. 
اکبـری، نخسـتین خیـاط و نخسـتین خیـاط )1396، 32( در مقالـۀ 
»بررسـی تطبیقـی الگوی طراحـی فرش های طرح باغ و بـاغ ایرانی در 
دورۀ صفویـه و قاجاریـه« نیز از تأثیر »باغسـازی اروپایی« بر باغسـازی 
ایـران در دورۀ قاجـار سـخن بـه میـان آورده انـد. حبیـب، اعتصـام و 
قدوسـی فر )1392، 62، 63( در مقالۀ »تبارشناسـی پارک های 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 
کرده انـد. گـودرزی )1396، 391( در مقالـۀ » تحلیلـی بـر باغسـازی 
ایـران از آغـاز دوران هخامنشـی تـا پایـان عصـر پهلـوی« بـه تقلیـد 
باغ های قاجار از »باغسـازی اروپایی« و »باغسـازی غربی« اشـاره دارد. 
مجلسـی کوپایـی، انصـاری، بمانیـان و فخـار تهرانـی )1392، 7( نیـز 
در مقالـۀ »ویژگی هـای نخسـتین پارک تهـران، پـارک امین الدوله« با 
وجـود اشـاره بـه بـاغ انگلیسـی همچنـان از »بـاغ غربـی« و »باغ های 
اروپایـی« یـاد می کننـد. دادبـه )1385، 331( در مقالـۀ »مکتب هـای 
بـاغ آرایـی« به نفـوذ »اروپا« در باغسـازی ایران اشـاره می کند. متدین 
)1389، 59( در مقالـۀ »علـل پیدایـش باغ هـای تاریخـی ایرانـی« به 
تقلیـد از »پارک هـای غربـی« اشـاره دارد و سـلطان زاده )1382، 92( 
نیـز در مقالـۀ »از بـاغ تـا پـارک« اصطـالح »معمـاری اروپایـی« را در 
ایـن خصوص اسـتفاده کرده و اقتبـاس باغ های ایرانـی در دوران قاجار 
را بـه معمـاری اروپایـی نسـبت داده اسـت. بنابراین همان گونـه که در 
پژوهش هـای فـوق ذکـر شـد و در برخـی منابـع دیگر نیـز قابل رصد 
اسـت، اصطـالح باغسـازی اروپایـی به یـک اصطـالح رایـج در ادبیات 
باغ هـای دوران قاجار تبدیل شـده اسـت. در اکثـر منابعی که به نحوی 
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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 مقاله ها و مطالعـات صورت گرفته 
عمومـاً بـه معرفی چنـد نمونه از آثـار به جای مانـده از باغ هـای ایرانی 
در این دوره اشـاره شـده و تغییرهای سبک باغسازی در باغ های قاجار 

مـورد توجه نبوده اسـت.

روش پژوهش
ایـن پژوهـش بـا رویکـردی کیفـی و راهبـردی توصیفی-تحلیلی، 
و تصاویـر  اسـناد مکتـوب  منابـع کتابخانـه ای،  از  بهره گیـری  بـا 
موجـود، از یک سـو بـه جمـع آوري اطالعـات در زمینـۀ باغ هـای 
قاجـاري تهـران و ویژگی هـای آنها پرداخته اسـت و از سـوي دیگر 
نگاهـي بـه ویژگی های سـاختاري مکتب های باغسـازي رنسـانس، 
بـاروک و رمانتیـک کـرده و از طریـق مقایسـۀ تطبیقـي باغ هـا و با 
بهره گیـری از روش اسـتدالل تحلیلـي و اسـتنتاجی بـه تطبیـق 
اصـول و سـاختارهاي مکتب هـای باغسـازی رنسـانس، بـاروک و 

رمانتیـک و باغ هـای تهـران پرداختـه اسـت.

سبک های باغسازی در اروپا
همان طور که در پیشـینۀ تحقیق اشـاره شـد، در ادبیات باغسـازی 
از  آنهـا  در  آمـده  به وجـود  سـاختاری  تحـوالت  و  قاجـار  دوران 
اصطـالح »باغسـازی اروپایـی« زیاد اسـتفاده شـده و عمومـاً آنچه 
از سـبک های باغسـازی رنسـانس، باروک و رمانتیک، در باغسـازی 
دورۀ قاجـار بـه عاریت گرفته شـده، تحت این عنوان خالصه شـده 
اسـت. این درحالی اسـت که سـبک های باغسـازی در اروپا اساسـاً 
بـا توجـه بـه اندیشـه و فلسـفۀ حاکـم و تنـوع اقلیمـی و سیاسـی، 
سـاختار و نمـود متفـاوت داشـته اند و اطـالق عبـارت »باغسـازی 

اروپایـی« بـه همـۀ آنها از وضوح مطلـب می کاهـد. بنابراین در این 
مقالـه و در جهـت تدقیـق موضـوع تالش شـده شـرح مختصری از 
سـاختار و ویژگی های باغسـازی رنسـانس، بـاروک و رمانتیک ارائه 
و مطابـق جـدول 1 جمـع بندی شـود تا بتـوان بررسـی دقیق تری 
از تأثیـرات آنهـا در باغ هـای دوران قاجـار ارائـه داد و بـه وضـوح 

بیشـتر عبـارت »باغسـازی اروپایی« کمـک کرد.
باغسازي رنسانس •

پـس از عبـور از قرون وسـطي و باغ هـای مذهبـي و مقـدس کـه 
بیشـتر در دیرهـا و صومعه هـا احـداث مي شـد و بـا ظهـور منطـق 
خردمحـور رنسـانس در هندسـه و پرسـپکتیو، رونـد غلبـۀ انسـان 
بـر طبیعـت آغـاز شـد و امـکان ویالسـازي فراهـم آمـد. پرداختن 
بـه  اعصـاب  تمـدد  و  فراغـت  اوقـات  از  لذت بـردن  ادبیـات،  بـه 
واسـطۀ دوري از هیاهـوي شـهر، هـدف باغسـازان رنسانسـي بـود. 
بدین ترتیـب انسـان گرایي و نمایـش ثـروت در باغ ویال بـروز یافت 
)حقیقت بیـن و همـکاران، 1397، 37(. الگوهـاي باغ هـای اولیـۀ 
رنسـانس بسـترهاي گیاهـي بـا هندسـۀ منظـم راسـت گوشـه و 
بـه شـکل مربـع و مسـتطیل اسـت کـه بـه نظـر مي رسـد برگرفته 
از تجربـۀ جنگجویـان صلیبـي از دیـدار باغ هـای شـرقي هسـتند 
)ترنـر، 1395، 281(. »آلبرتـي« بـه اسـتفاده از گلدان هاي بزرگ، 
سـاخت مجسـمه، کاشـت گیاهـان کمیـاب و نظـم در کاشـت در 
باغ هـا اشـاره دارد )متدیـن، 1396، 132(. در دوران اوج رنسـانس 
برون گرایـي و دیـد بـه مناظـر پیرامونـي به وسـیلۀ ایجـاد تراس و 
تأکیـد بـر پرسـپکتیو بـا ایجـاد محـور به اوج خود رسـید و انسـان 
تسـلط خـود بر طبیعـت را با هـرس گیاهان و به کارگیـري گیاهان 
تزیینـي بـه رخ کشـید. در طـول ایـن دوران تراس هـاي وسـیع، 
ایـوان سرپوشـیده، گـذرگاه طاقـدار، آالچیـق، مجسـمه و آبنمـا از 

جملـه عناصـر باغ هـای رنسـانس در ایتالیـا به شـمار مي آمدنـد.

نقشهعناصر موجودویژگی های ساختاریسبک باغسازی

- هندسۀ راست گوشهباغ رنسانس
- محور مرکزي

- الهام از باغ های ایراني-اسالمي
- برون گرایي و دید به مناظر پیراموني به وسیلۀ 

ایجاد تراس

- آالچیق، مجسمه، گلدان، پلکان
- هرس کردن گیاهان

- نظام محوري قدرتمند و بیکرانباغ باروک
- تراس بندی های زمین

- برون گرایي
- چشم اندازهاي مناسب و تأکید بر بي نهایت

- شکل های متنوع نمایش آب، تنوع 
پوشش گیاهي، مجسمه سازي، فواره ها، 

ایوان ها، جاده ها، محورها، پله، پل ها
- گیاهان به صورت هرس شده

- جاده هاي باریک و کرمي شکلباغ رمانتیک
- الهام از باغ های چینی و ژاپنی

- توده اي از درختان در فاصله های اتفاقي
- دریاچه اي کوچک و جویبارهای ماري شکل

- معبدها، ویرانه هاي گوتیک، ستون هاي 
سنگي

- تپه، محوطۀ چمني
- مسیر کالسکه راني

جدول 1. ویژگی های ساختاري و عناصر موجود در باغ های رنسانس، باروک و رمانتیک. مأخذ: نگارندگان؛ مأخذ تصاویر: ترنر، 1395.
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تأثیر سبک های باغسازی رنسانس، باروک و رمانتیک بر باغ های تهران در دوران قاجار

باغسازي باروك  •
سـبک بـاروک با ادامـۀ محورهـاي بـاغ، وراي مرزهـاي محصورکننده 
در باغ هـای رنسـانس در ایتالیـا آغـاز شـد و در فرانسـه بـه اوج خـود 
رسـید. در ایـن دوره کشـف هاي بـه عمل آمده در هندسـه، علـم نور و 
دورنمـا، طراحـي بـاغ را تحت تأثیر قـرار داد )ترنـر، 1395، 328(. این 
سـبک به عنوان سـبک محبوب اشـراف در قرن شـانزدهم در سراسـر 
اروپـا گسـترش یافت. قصرهـاي پرتصنع، معمـاري تندیس گـرا، نظم 
و تزئینـات حداکثـري، وسـعت نظام محـوري قدرتمند، تنوع پوشـش 
گیاهـي و تسـلط مطلـق، از شـاخصه هاي باغ هـای بـاروک هسـتند 
)متدیـن، 1396، 143(. باغ هـای بـاروک بـا کمـک هندسـه، قدرت و 
اقتـدار انسـان بـر طبیعـت پیرامونش را بیـان مي کند. عناصـر موجود 
در باغ هـای باروک، شـکل های پیچیـده و متنوع نمایش آب، پوشـش 
گیاهـي، مجسمه سـازي، فواره هـا، ایوان هـا، جاده هـا، محورهـا، پله ها، 
پل ها و بناي اصلي هسـتند )حقیقت بین و همکاران، 1397، 88(. باغ 
بـاروک را نمی تـوان بـدون آب که در تراس بندی هـای آن به دو صورت 
سـاکن و جاري ظاهر مي شـوند، تصور کرد. در باغ های باروک از شـکل 
زمیـن بهره بـرده شـده و در زمین هاي ناهمـوار تراس بندی های زمین 
در جهـت فراهم کـردن چشـم اندازهاي مناسـب و تأکید بـر بي نهایت 
اسـتفاده شـده اسـت. گیاهان به صورت هرس شـده و تجسـم تسـلط 

انسـان بر طبیعت اسـتفاده مي شـدند.
باغسازي  رمانتیک •

قـرن  اولیـۀ  باغ هـای  بـود.  باغسـازي  ایـن شـیوۀ  زادگاه  انگلسـتان 
هجدهـم در حالي کـه فرم هـاي طبیعـي خـود را گسـترش مي دادند، 
شـامل المان هـاي معمارانۀ زیادي نظیـر معبدها، ویرانه هـاي گوتیک، 
سـتون هاي سـنگي و مانند آن بودند که در نقاط مرکزي چشـم اندازها 
به مسـیرهاي پیاده متصل می شـدند. باغ های انگلیسـي قرن هجدهم 
متأخـر، بـر چشـم اندازها و منظره هایـي رو بـه شـاخصه هاي طبیعـي 
تمرکـز کردنـد )همـان، 133(. در این باغ ها جاده هـاي باریک و کرمي 
شـکل، تـوده اي از درختـان در فاصله هـای اتفاقي، دریاچـه اي کوچک 
و جویبارهـای مـاري شـکل به جـاي حوضچه هـا و جوي بندي هـاي 
متقارن اسـتفاده شـده اسـت )متدیـن و متدیـن، 1394، 4(. طراحان 
بـاغ انگلیسـي دریاچه هـا و تپه را شـکل دادنـد و از درختـان به عنوان 
پتانسـیل هاي  از  بدین ترتیـب  کردنـد.  اسـتفاده  بصـري  قاب هـاي 
و  )حقیقت بیـن  می شـود  اسـتفاده  سـایت  در  موجـود  توپوگرافـي 
همکاران، 1397، 134(. بنابراین نشـانه هاي اصلي این سـبک، محوطۀ 
چمنـي کـه تـا جلـوي خانـه ادامـه دارد، آرایـش حلقـوي عنصرهـا، 
دریاچۀ مارپیچ، کمربند درختي دایره ای شـکل و مسـیر کالسـکه راني 
پیرامونـي هسـتند )ترنـر، 1395، 406(. در این باغ هـا تعادل و ترکیب 
نقاشـي گونۀ منظـر جایگزیـن اصـل تقـارن ریاضـي باغ هـای 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، تأثیر سـبک هاي باغسـازي رنسـانس، بـاروک و رمانتیک در 
باغسـازي ایرانـي هرچنـد به صـورت سـطحی و عینی، اما بـه صورت 

قابـل مالحظـه اي افزایـش مي یابـد و بـه پیدایش تغییرات سـاختاري 
و حتـي تغییـر نـام برخـي از فضاها بـه پـارک مي انجامد. بـا این حال 
در اکثـر نوشـته ها اشـاره اي بـه سـبک خاصـي نشـده اسـت. در ادامه 
ایـن مقالـه سـعي دارد به بازشناسـي تأثیر باغ هـای رنسـانس، باروک 
و رمانتیـک بـر باغ های قاجار شـهر تهران به تفکیک سـبک بپـردازد.

باغ های قاجاري در تهران
پیـش از دورۀ قاجـار و در سـفرنامۀ سـیاحان اروپایـي همچون »پیترو 
دالوالـه« و »کالویخـو« از تهـران سـخن آمده و شـهري خـرم و فرح زا 
همـراه بـا باغ هـای بـزرگ توصیـف شـده اسـت. با آغـاز سـلطنت آقا 
محمدخـان قاجـار و انتقـال پایتخـت بـه تهـران، اولیـن باغ -کاخ هـا 
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 کوهسـتان های البـرز که مبدأ آب های جاری اسـت توسـعه 
می یابـد و بـزرگان و اعیـان بـه احـداث باغ هـای تفریحـی می پردازند. 
در نقشـه اي کـه توسـط »ناسـکوف« روس در سـال 1205 هجـري 
شمسـي تهیـه شـده، ایـن امر کامـاًل گویاسـت )تصویـر 1(. بـاغ قصر 
قجر تهران به منظور سـکونت تابسـتانی سـاخته شـد و باغ های وسیع 
و باصفـای زیـادی بـا حوض های بـزرگ در دور آن در نظر گرفته شـد 
)اعتمادی پـور و بهرامیـان، 1391، 88(. بـاغ نگارسـتان، بـاغ اللـه زار1، 
بـاغ سـردار ایروانـی و بـاغ نظامیـه خـارج از حصـار تهـران قدیـم نیز 
در ایـن دوره احـداث می شـود. بـا نگاهـي به نقشـۀ تصویـر 1 می توان 
متوجه شـد اسـتقرار باغ ها کامالً وابسـته به مسـیر قنات ها و آب هاي 
جـاري از منطقه هـای کوهپایه اي شـمال تهران اسـت. همچنین نظام 
سـاختاری باغ هـا هنـوز از الگـو و هندسـۀ راسـت گوشـۀ بـاغ ایرانـی 
تبعیـت می کـرده و فضایـی محصـور شـده را شـامل می شـده اسـت 

)سـلطانی، 1386، 51(.
از ویژگـی باغ هـا در ایـن دوره می تـوان به احداث در خـارج از محدودۀ 
حصار و در سـمت شـمال، امتداد شـمال-جنوبی، اسـتقرار در راستای 
محـور آب هـای جاری، هندسـۀ چهارضلعی و سـاختار محوری اشـاره 
کرد )ن.ک. به تصویر 1(. در دوران ناصرالدین شـاه و با آغاز سـفرهای 
شـاه2 و اعیـان و بزرگانـی همچون »حاج سـیاح«، »حـاج امین الدوله« 
و »میـرزا ابوطالـب خان« بـه اروپا، تحوالت اولیه در سـاختار اجتماعی 
و کالبدی ایران و حرکت به سـوی مدرنیسـم آغاز شـد. بر این اسـاس 
شـهر گسـترش یافت و حصار ناصری جایگزین حصار شـاه طهماسبی 
شـد. بسـیاری از باغ هـای دورۀ فتحعلیشـاهی یـا نابـود شـدند و یا در 
داخـل حصـار جدید قرار گرفتنـد )ایرانی بهبهانی و سـلطانی، 1382، 
84؛ زانگـری و همـکاران، 1391، 431(. در همیـن دوران باغ هـای 
بسـیاری توسـط اعیـان و رجـال زمـان در داخـل و خـارج از حصـار 
جدیـد شـهر احداث شـد که همگـی آنها با ته رنـگ و الگـوی باغ های 
ایرانـی بنا شـده بود. باغ های مسـتوفی الممالک، حسـن آباد، فرمانفرما، 
اتابک، بهارسـتان، مسـعودیه3 )که به باغ نظامیه افزوده شـده اسـت(، 
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بختیـاری، مخبرالدولـه و امیریه از جمله باغ های داخل حصار هسـتند 
و بـاغ قصرهای دوشـان تپـه، عشـرت آباد، صاحبقرانیه4، سـلطنت آباد، 
شهرسـتانک، فرمانیـه و کامرانیـه در خارج از حصار جدیـد و در دامنۀ 
کوهسـتان البـرز و بـا تبعیـت از سـاختار قنات هـا5 احـداث شـده اند 
)ایرانی بهبهانی و سـلطانی، 1382، 85؛ سـلطانی، 1386، 51؛ متدین، 
1389، 57(. مقایسـۀ دو نقشـۀ تهیه شده توسـط »آگوست کرشیش« 
و »عبدالغفارخـان نجم الملـک« در سـال هاي 1237 و 1270 ه.ش و 
در اوایـل و اواخر دوران سـلطنت ناصرالدین شـاه، نشـان دهندۀ تمایل 
زیـاد بـه باغسـازي در میـان بـزرگان و اهمیت یافتـن آن در ایـن دوره 

دارد )تصاویـر 2 و 3(.
بـا توجـه بـه نوشـته های »دوسـتعلی خـان معیرالممالـک« در مقالۀ 
»ابنیـه عصـر قاجـار«، به نظـر می رسـد در ایـن دوره کاشـت گیاهان 
تزئینـی و چمـن بـا وسـعت زیـاد در ایـن باغ هـا رونـق می گیـرد و در 
سـال 1307 ه.ق »ادارۀ باغ هـای دولتـی« جهـت نگهـداری از باغ هـا و 
درختـکاری راه اندازی می شـود )معیرالممالـک، 1339، 22(. در دوران 

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 درگیری هـای سیاسـی کمترین توجـه به امور باغسـازی 
صورت گرفت و هنر باغسـازی رو به افول نهاد. در نقشـه اي که توسـط 
ادارۀ تفتیـش وزارت معـارف مابین سـال هاي 1299 و 1304 ه.ش )در 
میانـۀ دوران کودتاي سـید ضیا طباطبایي و سـقوط حکومـت قاجار( 
از شـهر تهـران تهیـه شـده اسـت، نشـانه اي از باغ هـا و نام آنهـا دیده 
نمی شود. مقایسۀ دو تصویر 2 و 3 باهم نمایانگر گسترش شهر و تغییر 
مرزهـاي شـهر با ایجـاد حصار ناصري اسـت. بر این اسـاس مسـاحت 
باغ های موجود در محدودۀ شـهر افزایش یافته اسـت. گسـترش شـهر 
به سـمت شـمال قابل مالحظه اسـت. در بررسي نقشـۀ عبدالغفارخان 
نجم الملـک اسـتفاده از اصطـالح پارک مشـاهده می شـود. بـه طوری 
کـه پـارک )امین الدوله( بـه عنوان اولیـن پارک، پارک ظل السـلطان و 
پارک نظامیه، هر سـه باغ هایی دارای مسـیرهای منحنی بوده و حتی 
دریاچـه ای بـه فـرم طبیعـی در آنهـا وجـود دارد کـه سـبک باغ هـای 

امین ماهان و ریحانه خرم رویی

تصویر 1. نقشۀ تهران قدیم، بررسي نحوۀ استقرار باغ ها و شهر در دورۀ فتحعلیشاه قاجار، تهیه شده توسط ناسکوف روس در سال 1205 ه.ش. 
www.tehranshenasi.com :مأخذ
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تأثیر سبک های باغسازی رنسانس، باروک و رمانتیک بر باغ های تهران در دوران قاجار

رمانتیک انگلیسـی را به ذهن می رساند )مجلسـی کوپایی و همکاران، 
.)5 ،1392

بحث
و  • باروك  رنسانس،  باغ های  ساختاري  تأثیرات  بررسی 

رمانتیک بر باغ ایرانی دوران قاجار
آنچه مشـخص اسـت تداوم و اسـتمرار الگوی باغ ایرانی در طول تاریخ 
زمینه سـاز باغ هـای تهـران در دوران قاجـار بـوده و گونه هـای باغ های 
تخـت و چهاربـاغ و تک محـور را می تـوان در بسـیاری از باغ هـای این 
دوران مشـاهده کرد. بیشـترین تغییـرات در باغ های قاجـار را می توان 
پـس از سـفر شـاه و بـزرگان بـه فرنـگ ردیابی کـرد. حال سـؤال این 
اسـت سـبک های 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 نسـل های 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 باغ هـای ایـن دوره می تـوان مشـاهده کـرد. باغ های تخت 
بـا تأکیـد بر چشـم انداز و منظرۀ دوردسـت و معمـاری مبتنی بر صفه 

نیـز در ایـن دوران قابل تأمل اسـت.
بـا بررسـي نقشـه هاي ترسـیم شـده از تهـران در دوران قاجـار کـه 
پیشـتر بـه آنهـا اشـاره شـد، باغ هـای اولیـۀ دورۀ قاجـار از جملـه باغ 
نگارسـتان بیشـتر دارای محـور طولی بین سـردر و بنـای اصلی بودند 
و یـا همچـون بـاغ قصر قاجـار به صـورت پلکانـی6 در دامنـۀ کوه های 

البـرز، احـداث می شـدند. »کارال سـرنا« در اواخـر قـرن نـوزده عنـوان 
می کنـد: » قصـر قاجـار به صـورت یک آمفي تأتر سـاخته شـده که از 
آنجـا منظره های اطراف مشـاهده می شـود« )اعتمادي پـور و بهرامیان، 
1391، 88(. در هـر دو حالت هندسـۀ راسـت گوشـه قابل شناسـایي 
اسـت و محـور شـمالي-جنوبي که با توجـه به جهت جریـان آب هاي 
مناطق کوهسـتاني شـمال تهـران به سـمت جنوب شـکل گرفته اند، 
در آنهـا دیـده می شـود. بـه نظر می رسـد تأکید بـر ناظر در باغسـازی 
رنسـانس و بـاروک و هندسـۀ قدرتمنـد در ایـن دو سـبک، خـود را با 
سـاختار هندسـی باغسـازی ایرانـی هماهنـگ دیده انـد و و صرفـاً بـر 
برخـی از وجـوه آن تأکیـد بیشـتری دارنـد و آن را تقویـت می کننـد. 
توجـه بـه محـور و تماشـای مناظـر دوردسـت از کوشـک که پیشـتر 
در باغ هـای تخـت قابـل مشـاهده بـود، در ایـن دوران و بـه تأثیـر از 
باغسـازی رنسـانس و بـاروک در باغ هـای قاجار اهمیت بیشـتری پیدا 
می کنـد. باغ هایی نظیر دوشـان تپـه، کامرانیـه و صاحبقرانیه از جملۀ 
آنهـا هسـتند. همچنین محـور اصلـی و ارتباطي بین سـردر و عمارت 
مجموعـه کـه یکـی از اصلي تریـن ویژگي هـا در باغ های ایرانی اسـت، 
بـه تدریـج و بـا ورود فنـاوری مدرن، بـه مانند آنچه در بـاغ نظامیه رخ 
داد، تغییـر ماهیـت مي دهـد و بـه محورهـاي کالسـکه رو تغییـر پیدا 
می کنـد کـه این مطلـب در باغ های بـاروک و رمانتیک قابل مشـاهده 
اسـت. نقشـۀ برخـي از آنهـا در جدول 2 آورده شـده اسـت )در نقشـۀ 
عبدالغفارخان نجم الملک تعداد بسـیار بیشـتري از باغ های با هندسـۀ 
ایرانـي مشـاهده مي شـود(. می توان گفت سـبک رمانتیک انگلیسـی، 
بـا فـرم هندسـی متفـاوت و برگرفتـه از فرم هـای طبیعـی و هندسـۀ 
مارپیـچ هرچنـد در تعـداد باغ هـای محدود، اما بیشـترین تأثیـر را در 
هندسـۀ باغ هـای قاجـاری بـه جـای گذاشـته اسـت. به نحوی کـه در 
نقشـۀ نجم الملـک، نام پارک بـر باغ های خصوصی متأثر از این سـبک  

تصویر 2. نقشۀ تهیه شده توسط عبدالغفار خان نجم الملک در سال 1270 ه.ش 
)اواخر سلطنت ناصرالدین شاه( واقع در حصار ناصری.

www.tehranshenasi.com :مأخذ

)اوایل  ه.ش  در سال 1237  آگوست کرشیش  توسط  تهیه شده  نقشۀ  تصویر 3. 
سلطنت ناصرالدین شاه( واقع در حصار صفوی )شاه طهماسبی(.

www.tehranshenasi.com :مأخذ
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باغ قصر قاجارباغ الله زارباغ مسعودیهباغ نگارستانباغ نظامیهنام باغ

نقشه

ویژگی های 
باغ های 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

- تغییر شکل و ابعاد محور اصلی از پیاده رو به کالسکه رو )باغ های باروک و رمانتیک(تأثیر هندسی
- تقویت تأکید بر مناظر دوردست، استفاده از تپه و فرم پلکانی )باغ های رنسانس و باروک(

www.tehranshenasi.com :جدول 2. نقشۀ برخي از باغ های دورۀ قاجار. مأخذ: نگارندگان؛ مأخذ تصاویر

امین ماهان و ریحانه خرم رویی

پارك ظل السلطانپارك امین الدولهنام پارك

نقشه

عدم تقارن، استفاده از فرم های منحنی، به کارگیری دریاچه، استفاده از جزیره، الحاِق بخش منحنی به هندسۀ راست گوشه، ویژگی ها
محصوریت، استفاده از کلمۀ پارک

متأثر از باغسازی رمانتیک انگلیسیتأثیر

www.tehranshenasi.com :جدول 3. نقشه پارک هاي موجود در نقشۀ نجم الملک. مأخذ: نگارندگان؛ مأخذ تصاویر

نهـاده شـده اسـت. همان طور کـه در جدول 3 مشـخص اسـت، پارک 
امین الدولـه و پـارک ظل السـلطان، باغ هایی دارای مسـیرهای منحنی 
بوده و حتی دریاچه ای به فرم طبیعی در آنها وجود داشـته و هندسـۀ 
نامتقـارن در آنهـا بـه وضـوح قابـل مالحظـه اسـت. با توجه به نقشـۀ 
پـارک امین الدولـه، بـه نظر می رسـد هندسـۀ نامتقـارن و منحنی بر 
بسـتری از سـاختار هندسـی باغ ایرانی قرار گرفته اسـت. بـا این حال 
بـا توجه به نوشـته های مربـوط به دوران مشـروطه می توان فهمید که 
ایـن پارک هـای اولیـه ماننـد الگوی بـاغ ایرانی محصور بودنـد و امکان 

ورود عمـوم مـردم بـه آنها وجود نداشـت.

و  • باروك  رنسانس،  باغسازی  سبک های  تأثیر  بررسي 
رمانتیک بر عناصر ساختاری باغ در دوران قاجار

- آب: همان طـور کـه در بخـش قبـل ذکـر شـد در دوران قاجـار نیـز 
آب قنـات و آب هـاي جاري از کوهسـتان هاي شـمالی در سـازماندهی 
هندسـی باغ هـا و جهـت اسـتقرار آنهـا، هماننـد الگوی کهـن باغ های 
ایرانـی نقـش مهمـی بـازی می کـرد. آب پـس از ورود به بـاغ در محور 
اصلـی جریـان پیـدا کرده و بـه شـکل های مختلف همچون اسـتخر و 
نهـر خودنمایی می کـرد. در باغ های پلکانی که بیشـتر در کوهپایه هاي 
شـمال تهـران احـداث مي شـدند نیـز از آبشـار و سـطوح شـیبدار و 
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تأثیر سبک های باغسازی رنسانس، باروک و رمانتیک بر باغ های تهران در دوران قاجار

عناصر معماریگیاهآب

مجسمه های انسانی، آالچیق و نرده های تأکید زیاد بر دید و منظر------رنسانس
چوبی و فلزی

تغییر فرم حوض ها، از شکل های باروک
راست گوشه به فرم های دایره ای

- تأکید زیاد بر دید و منظر اطراف
-ورود گونه های گیاهی جدید

-تپه های مصنوعي گلکاری شده
-به کارگیری پرچین و هرس و فرم دهی به گیاهان

- مجسمه های انسانی 
- تغییر فرم کوشک اصلی

- افزودن کاله فرنگی در کنار کوشک 
اصلی

- افزودن دریاچه با فرم منحنيرمانتیک
- ایجاد جزیره در داخل دریاچه

-کاشت چمن
- ایجاد تک درخت در سطح چمن کاری

- پل
- برج ساعت

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

فواره هـای بلنـد که بـا نیروی ثقلی کار می کردند، اسـتفاده می شـد. به 
نظـر می رسـد تغییـر فرم حوض هـا در باغ های با سـاختار هندسـی )از 
شـکل های راسـت گوشـه به فرم هـای دایـره ای( در ایـن دوران به تأثیر 
از باغ های سـبک باروک فرانسـوی باشـد و در دوران متأخرتر و به تأثیر 
از سـبک رمانتیـک انگلیسـی دریاچه هایي بـا فرم هاي منحنـي در باغ 
ایجـاد شـد که در نقشـۀ پـارک امین الدولـه و پارک ظل السـلطان قابل 
مشـاهده اسـت. در برخي از باغ ها مانند باغ شـاه و باغ امیریه جزیره اي 
در داخـل دریاچـه احداث شـد که با پلی )با شـمایلی از باغ های شـرق 
دور( بـه باغ متصل می شـود و مجسـمه اي در داخل آن قـرار مي دادند.

- گیـاه: در دوران قاجـار در باغ هـا گیاهـان سـایه انداز و بلنـد کاشـته 
شـده و حـوض به عنـوان نقطۀ کانونی باغ محسـوب می شـد. درختان 
چنـار، کاج ایرانـی و سـرو همچنـان ماننـد الگـوی باغ هـای ایـران، 
گیاهـان شـاخص در محـور اصلی باغ هـای دوران قاجار محسوب شـده 
و اسـتفاده از گیاهـان مثمـر در قطعـات کرت هـا ماننـد گذشـته ادامه 
دارد. گلدان هـای گل نیـز کـه امـکان جابه جایی سـریع در زمسـتان و 
تغییـر شـکل بـاغ را در سـریع ترین زمـان ممکـن فراهم می کننـد، در 
باغ هایـي همچون باغ مسـعودیه مـورد اسـتفاده قرار می گیرنـد. با این 
حـال در زمینـۀ کاشـت گیاهـان و بهره گیـری از دید و منظـر به تأثیر 
از سـبک باغسـازی رنسـانس و باروک تفاوت هایی نسـبت به گذشـته 
می تـوان مشـاهده کـرد. ورود گونه هـای گیاهی جدیـد و وارداتی مانند 
پیـچ امین الدولـه و بهره گیـری از درختـان تزیینی مانند ابریشـم، بداغ 
و بیـد در ایـن دوره افزایـش مي یابـد که تنـوع گیاهی باغ هـای باروک 
را بـه ذهـن می رسـاند. دونالـد ویلبر از کاشـت گل هاي کوکـب و اختر 
و گالیـول در بـاغ چـال نـام بـرده اسـت. در باغ های شـاه، امیریـه و باغ 
چـال از تپه هـای مصنوعـي گلکاری شـده در میانۀ باغ اسـتفاده شـده 
اسـت. همچنیـن کاشـت چمـن ماننـد باغ هـای رمانتیک انگلیسـی و 
ایجـاد فضـای شـاعرانه در فضـای باغ هـای متأخـر )پـارک( رواج پیـدا 
می کنـد. از سـوی دیگـر تسـلط انسـان خردگـرای باروک بـر طبیعت 
کـه با خارج کـردن گیاه از فرم طبیعـی، نمود پیدا می کـرد، در باغ های 
قاجـار نیـز بـا به کارگیـری پرچین هـا، هـرس و فرم دهی بـه گیاهان و 

همچنیـن تأکید بـر چشـم انداز به کار گرفته شـد7. 

- عناصـر معمـاری: اکثـر باغ هـای ایـن دوره ماننـد الگـوی باغ های 
ایرانـی، خصوصـی و دارای دیوارهـای بلنـد بودنـد )ایرانـي بهبهانـي و 
سـلطاني، 1386(. دیوارها فرم و هندسـۀ خارجی باغ را شـکل می دادند 
و مفهـوم کوچه-بـاغ را کـه تـا امـروز نیـز ادامـه یافتـه اسـت بـه ذهن 
می رسـاندند. عمارت سـردر و کوشـک اصلی به عنوان ارکان اصلی باغ 
در دوران قاجـار نیز باقي ماندنـد؛ هرچند بناي اصلي در باغ های متأخر 
تغییر فرم و شـکل دادند و یا عمارتی با شـمایل جدید در کنار عمارت 
پیشـین احـداث شـد. در باغ های دوشـان تپـه و صاحبقرانیـه می توان 
تأثیـرات معمـاري روسـي را در عمـارت کوشـک اصلـی مشـاهده کرد 
و اصطـالح »کاله فرنگـی« در ایـن دوران بـر سـر زبان هـا افتـاد. برخی 
عناصـر الحاقی جدیـد و گاه نشـانۀ دوران مدرن در باغ هـای این دوران 
مشـاهده شـده اسـت. پـل )بـاغ امیریه، بـاغ شـاه( و برج سـاعت )کاخ 
گلسـتان و سـلطنت آبـاد(، به تأثیـر از باغ هـای رمانتیک انگلیسـی به 
باغ هـای دوران قاجـار اضافه شـدند و مسـئلۀ جالب سـبک پل هاسـت 
کـه بـه پل هـای باغسـازی چیـن و ژاپن نزدیکتر اسـت. مجسـمه های 
انسـانی )باغ دوشـان تپه، عشـرت آباد، کامرانیه، صاحبقرانیه(، آالچیق 
)بـاغ نگارسـتان( و نرده هـای چوبی و فلزی )باغ شـاه، دوشـان تپه( نیز 
از باغ هـای رنسـانس و بـاروک به عاریت گرفته شـده اسـت. بهره گیری 
از پرده هایـی از جنـس کتان با نقاشـی های تزئینی )بـاغ نظامیه، کاخ-

بـاغ گلسـتان، قصـر قجـر، بـاغ صاحبقرانیـه( در ایـن دوران رواج پیـدا 
کـرد. آنچـه در جـدول 4 مشـخص اسـت، تأکیـد بـر الگوی غالـب باغ 
ایرانـی در باغ هـای قاجاری در تهران اسـت و عمدۀ تغییـرات و تأثیرات 
از باغ های رنسـانس، باروک و رمانتیک، برداشـت هایی شـکلی و فرمال 
از آنهاسـت کـه بـه صورت سـطحی و تقلیـدی در باغ هـای متأخر این 
دوران و بـه تأثیـر از سـفر بزرگان به فرنـگ رخ داده اسـت. در جدول 5 
ویژگی هـا و عناصـر تعدادی از مهمترین باغ های تهـران در دوران قاجار 
دسـته بندی شـده و ارتباط سـاختارهای وارداتی و هریک از سبک های 
باغسـازی اشاره شـده در بـاال را نمایـان می کنـد. نکتـه اینجاسـت کـه 
الگـوی غالب بـاغ ایرانی در اغلب باغ های این جدول مشـخص اسـت و 
سـبک باغسـازی مطرح شـده گاه تغییراتی سـطحی در باغ ایجاد کرده 

و گاه بـر تقویـت سـاختار بـاغ ایرانی تأکید کرده اسـت.



زمستان 141399 شمارۀ 53

امین ماهان و ریحانه خرم رویی

نام باغ
سال 
ساخت
)ه.ق(

عناصرویژگي هاساختار کليپادشاه
سبک 

باغسازی 
تأثیرگذار

نقشه یا عکس

فتحعلیشاه1222نگارستان

)الگوی تک محور باغ 
ایرانی(

هندسۀ راست گوشه، 
داراي محور شمالي- 

جنوبي، محصور

خیابان بندي 
منظم

سردر ورودي دو 
طبقه، کوشک هشت 

ضلعي، آالچیق، 
حمام و سرسره، 

استخر بزرگ

---

قبل از الله زار
فتحعلیشاه1222

)الگوی تک محور باغ 
ایرانی(

هندسۀ راست گوشه، 
داراي محور شمالي- 

جنوبي، محصور

خیابان بندی 
منظم

بعدها با تغییر 
ساختار باغ به 
آن باغ وحش 
اضافه مي شود

------

 

فتحعلیشاه1223قصر قاجار

)الگوی باغ ایرانی: باغ 
تخت(

پلکانی، داراي محور

دید و منظر 
گسترده، 

خیابان بندی 
منظم

کوشک وسط، سردر 
ورودي، استخر 

بزرگ، آبشار
---

ناصرالدین 1267صاحبقرانیه
شاه

)الگوی باغ ایرانی: باغ 
تخت(
پلکانی

دید و منظر به 
اطراف، استقرار 

بر روي سکو

تپه های مصنوعي 
گل، عمارت با سبک 

معماري روسي، 
ایوان، گلدان، 

مجسمه

باروک

ناصرالدین 1276سلطنت آباد
--شاه

چشم انداز 
گسترده

عمارت کاله فرنگي، 
استخر، تپۀ گل، برج 

ساعت

باروک
رمانتیک

ناصرالدین 1290مسعودیه
شاه

)الگوی تک محور باغ 
ایرانی(

داراي محور
هندسۀ منظم

حوض مدور، سردر 
ورودي، مسیر 

کالسکه رو، جوي آب، 
گلدان

باروک

جدول 5. معرفي ویژگی های باغ های قاجار و مطابقت آن با سبک باغسازی تأثیرگذار. مأخذ: نگارندگان.
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نام باغ
سال 

ساخت 
)ه.ق(

عناصرویژگی ها ساختار کلیپادشاه
سبک 

باغسازی 
تأثیرگذار

نقشه یا عکس

ناصرالدین 1290نظامیه
شاه

)الگوی باغ ایرانی: 
چهارباغ(

هندسۀ راست گوشه، 
داراي محور شمالي- 

جنوبي، محصور

خیابان بندی 
منظم، چهارباغ، 
کوشک در محل 
تالقي دو محور

---کوشک

--1290امین الدوله
دوبخش با هندسۀ 
منظم و هندسۀ 

منحني

خطوط منحني، 
محصور

دریاچۀ بزرگ، پل، 
کاله فرنگي، سردر 
ورودي، گلخانه، 

قایق، مبلمان

رمانتیک

--1295کامرانیه
)الگوی باغ ایرانی: باغ 

تخت(
پلکانی، داراي محور

دید و منظر 
گسترده، 

خیابان بندی 
منظم

استخر بزرگ، عمارت 
کاله فرنگي، گلخانه، 

مجسمه، گلدان، 
آبشار

باروک
--

قبل از شاه
1306------

دریاچۀ مصنوعي، 
جزیره، مجسمۀ 

ناصرالدین شاه، پل، 
تپه های مصنوعي گل

--رمانتیک

مظفرالدین 1322دوشان تپه
شاه

)الگوی باغ ایرانی: باغ 
تخت(

پلکانی، داراي محور
عدم تقارن

عمارت با معماري 
نیم دایره، ایوان، 
استخر بزرگ، 

مجسمه

رنسانس
باروک

----فرمانیه
)الگوی باغ ایرانی: 

چهارباغ(
داراي محور، محصور

کوشک در 
باالترین و 

شمالیترین نقطه

استخر بزرگ، جوي 
باروکآب

ناصرالدین --امیریه
----شاه

دریاچۀ گرد، پل، 
جزیره، تپه های 

مصنوعي گل، تنوع 
گلهاي خارجي، 

گلخانه

رمانتیک

ادامۀ جدول 5. 
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پی نوشت ها
1. بنگرید به حبیبی و اهری )1387(.

2. بنگرید به ناصرالدین شاه قاجار )1371(، ناصرالدین شاه قاجار )1377( و ناصرالدین شاه قاجار )1379(.
3. بنگرید به ایرانی بهبهانی، شکوهی دهکردی و سلطانی )1392(.

4. بنگرید به زیرک )1383(.
5. بسیاری از باغ های این دوره دارای قنات های اختصاصی هستند که در اسناد به آنها اشاره شده است. مانند باغ سلطنت آباد، باغ نظامیه و باغ صاحبقرانیه.

6. این باغ ها به باغ های تخت مشهور بودند و نمونه های بسیاری از آنها در دوران مختلف بنا شده است. برای مطالعۀ بیشتر بنگرید به خویی و گراوند )1388(، خویی 
و گراوند )1389( و اعتمادی پور و بهرامیان )1391(.

7. این بخش خالصه ای است از: ایرانی بهبهانی و سلطانی )1382(، سلطان زاده )1382(، مجلسی کوپایی و همکاران )1392( و نعیما )1392(.

نتیجه گیری
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 
سـبک های  از  تأثیراتـی  سـرزمین ها،  آن  در  ایرانیـان  تحصیـل  و 
باغسـازی رنسـانس، بـاروک و رمانتیـک در باغ های ایرانی مشـاهده 
می شـود. آنچه مشـخص اسـت با وجود این تهاجـم فرهنگی، الگوی 
بـاغ ایرانـی همچنان الگوی غالب در باغ های تهران اسـت و سـاختار 
چهاربـاغ، باغ هـای محـوری و باغ هـای تخـت در آنها دیده می شـود. 
بیشـتر تغییـرات به صورت برداشـت هایی فرمال و سـطحی، بر روی 
باغ هایـی بـا الگوی بـاغ ایرانی رخ داده که گاه ویژگی های سـاختاری 
آن را تقویـت کـرده و گاه بـه سـاختار فرمـی آن لطمـه وارد کـرده 
اسـت. یکـی از مهمتریـن الگوهـای باغ هـای ایـن دوران بـا توجه به 
اسـتقرار در کوهپایـۀ البـرز، باغ های تخت و پلکانی اسـت که در آنها 
کوشـک بـر روي تپه قرار گرفته و سـکوبندی و تأکید بر چشـم انداز 
دوردسـت اسـت. ایـن سـبک در باغ های قصـر قاجار، دوشـان تپه و 
کامرانیـه قابل مشـاهده اسـت و تأثیـر باغ های باروک و رنسـانس بر 
تقویـت ایـن الگو بـا تأکید بـر منظره های دوردسـت دیده می شـود. 
در باغ هـای مسـطح نیز که بیشـتر الگوی چهاربـاغ و باغ تک محوری 
دارنـد بـه تأثیـر از باغ هـای رنسـانس و باروک، شـاهد عریض شـدن 
محـور اصلـی برای ورود کالسـکه هسـتیم. بـا این حـال در برخی از 

مـوارد مانند پارک امین الدوله و ظل السـطان، مسـیرها و شـکل های 
منحنـی در بـاغ بـه تأثیـر از باغ هـای رمانتیـک دیـده می شـود؛ اما 
همچنـان ته رنـگ بـاغ ایرانـی در آنهـا قابـل مشـاهده اسـت. عناصر 
جدیـدي ماننـد آالچیق، تپۀ مصنوعـي گل، دریاچـۀ مصنوعي، پل، 
مجسـمه، مبلمـان و مـواردی از ایـن دسـت )ن.ک. بـه جـدول 4( 
الحاقاتـی تقلیـدی هسـتند کـه گاه بـدون تأثیـر بـر سـاختار کلـی 
بـاغ ایرانـی بـه آن افـزوده شـده اند. از مهمترین تغییرات ایجادشـده 
در باغ هـای تهـران می تـوان بـه  ایـن مـوارد اشـاره کـرد: احـداث 
کوشـک های چندضلعـی با عنـوان کاله فرنگـي در باغ های دوشـان 
تپـه، سـلطنت آباد و امین الدولـه، کاشـت گیاهان کمیـاب و گلکاری 
تزئینـی و تندیـس وار )بـا بهره گیـری از هـرس گیاهـان( بـه تأثیر از 
سـبک بـاروک فرانسـوی در بـاغ کامرانیه و دوشـان تپه، اسـتفاده از 
تپه هـای گل و گیـاه متفـاوت در باغ هـای نگارسـتان، عشـرت آبـاد، 
چـال، صاحبقرانیـه و دوشـان تپـه و دریاچـۀ طبیعی، جزیـره، پل و 
چمـن کاري وسـیع در بـاغ )پارک( هـای امین الدوله و ظل السـلطان 
بـه تأثیـر از سـبک باغسـازی رمانتیک انگلیسـی. الزم به ذکر اسـت 
مسـیر سـفرهای شـاهان قاجار که بیشـتر از روسـیه آغاز می شود 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 نمونه های شـاخصی از باغ ایرانی جهت بررسـی در 

مطالعـات آینده وجـود دارد. 
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