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چکیــد ه| بخــش مهمــی از تمــدن ایــران در پیونــد بــا مدیریــت و بهره بــرداری از منابــع آبــی در مقیاس هــای 
مختلــف شــکل گرفته اســت. باغســتان ســنتی قزویــن از نمونه هــای منحصربه فــرد در پیونــد میان زیرســاخت های 
ــتان  ــر، باغس ــرن اخی ــم ق ــی رود. در نی ــمار م ــران به ش ــات ای ــانی در ف ــکونتگاه های انس ــعۀ س ــی و توس آب
به صورت هــای مختلــف بــا نابــودی و تخریــب روبــرو بــوده و اهمیــت حفاظــت منظــر آن در دهه هــای اخیــر مــورد 
بحــث قــرار گرفتــه  اســت. این نوشــتار با ســؤال از چگونگــی حفاظت از منظرباغســتان، با شــیوۀ تفســیری-تاریخی 
بــه خوانــش منظــر باغســتان قزویــن از دریچــۀ زیرســاخت آبــی شــکل دهنده بــه آن می پــردازد. بــه ایــن منظــور 
بــا رجــوع بــه مســتندات تاریخــی، تصاویــر و نقشــه ها، در کنــار مطالعــات معاصــر در باب باغســتان قزویــن و رجوع 
بــه تاریــخ شــفاهی، مصاحبــه بــا متولیــان و باغــداران، بــه واکاوی نقــش زیرســاخت آبــی در شــکل گیری مؤلفه هــا 
و فرایندهــای شــکل دهنده بــه منظــر باغســتان قزویــن می پــردازد. درنهایــت ایــن نوشــتار منظــر باغســتان قزویــن 
را منظــری آب-محــور بر می شــمارد. منظــری کــه در تمامــی مقیاس هــای ســرزمینی، محلــی تــا ُخــرد متأثــر از 
نحــوۀ مدیریــت و بهره بــرداری از منابــع آبــی بــوده اســت. بــه ایــن ترتیــب حفــظ و احیــای منظــر باغســتان قزوین 

را درگــرو حفــظ و احیــای سیســتم ســنتی آبــی آن به عنــوان مؤلفــۀ بنیــادی منظــر باغســتان می دانــد.

واژگان کلید ی| باغستان سنتی قزوین، زیرساخت آبی، منظر آب-محور، خوانش منظر، حفاظت منظر.
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مقد مـه| باغسـتان سـنتی قزوین بـه مجموعـه ای به هم پیوسـته از 
باغ هـای مثمـر بـدون دیوار دورتـادور شـهر قزوین اطاق می شـود 
کـه قدمتـی چنـد هزارسـاله دارد. سیسـتم آبـی سـنتِی مبتنـِی بر 
آب سـیاب های فصلـی، کـه بـه توسـعۀ شـبکۀ به هم پیوسـتۀ این 
باغـات در اطراف شـهرقزوین انجامیده، از نمونه هـای بدیع در ایران 
به شـمار مـی رود. امروزه بخـش قابل توجهی از این میـراث با تهدید 
نابـودی روبـرو اسـت1. یافتـن راهـکاری در نجـات، حفـظ و احیای 
باغسـتان بـه دغدغـه ای بـرای مردم و مسـئوالن در سـطح شـهر و 
اسـتان قزویـن تبدیل شـده و هرازچنـدگاه طرح هـا و برنامه هایـی 

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 Hydraulic Landscape, The Role of Water System in
Shaping the Landscape of Qazvin Traditional Orchards
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

بـرای احیـای باغسـتان، بازگردانـدن توجیـه اقتصادی و یـا ارتقای 
بهـره وری عمومـاً بـدون توجـه به ارزش هـای فرهنگی و سـاختاری 
باغسـتان پیشـنهاد می شـود. مواجهـه با ایـن تهدیدهـای روزافزون 
بیش ازپیـش بحـث حفاظت و ثبـت منظر فرهنگی باغسـتان قزوین 
را به صـورت ملـی و حتـی بین المللـی مطـرح می کنـد، ازجمله این 
اقدامـات ثبـت »دانـش بومي تقسـیم آب باغات سـنتي قزوین« در 
فهرسـت آثار ملی کشـور در سـال 1396 اسـت. اما چگونه می توان 
منظـری پیچیـده و چندوجهی مانند منظرباغسـتان را حفظ و احیا 
کـرد؟ مؤلفه هـای کلیـدی  منظـر باغسـتان قزویـن چـه هسـتند و 
چگونـه بایـد در جریـان حفاظـت و احیـا مـورد توجـه قرارگیرنـد؟ 
بـرای پاسـخ بـه ایـن سـؤال، ایـن نوشـتار بـا اتکا بـه مفهـوم منظر 
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و شـیوه های خوانـش آن بـه خوانـش منظـر باغسـتان قزویـن و 
به صـورت  می پـردازد.  آن  بـه  شـکل دهنده  مؤلفه هـای  شـناخت 
مشـخص با فرض زیرسـاخت آبی سـنتی به عنوان مؤلفـه ای حیاتی 
در منظـر باغسـتان، بـا خوانـش منظـر باغسـتان قزویـن از دریچـۀ 
زیرسـاخت آبـِی شـکل دهنده بـه آن، نقـش زیرسـاخت آبـی در 
شـکل گیری منظـر باغسـتان قزوین را مـورد واکاوی قـرار می دهد. 
مقالـه به صـورت مشـخص در سـه مقیـاس سـرزمینی، محلـه ای و 
همسـایگی )ُخـرد بـاغ( بـه خوانـش رابطۀ زیرسـاخت آبـی و منظر 
باغسـتان سـنتی قزوین پرداختـه و پیوند متقابل زیرسـاخت آبی با 
طبیعـت و جامعـه را موردپژوهـش قرارمی دهد. در نهایـت به اثبات 
ایـن فرضیـه می  پـردازد کـه منظـر باغسـتان در وجـوه مختلـف از 
سیسـتم آبیاری سـنتی آن متأثر اسـت و حفظ و احیای این منظر 

در گـرو حفـظ و احیای سیسـتم سـنتی آبی آن اسـت. 

روش انجام پژوهش
پژوهـش حاضـر از نـوع کیفـی، و شـیوۀ پژوهـش در ایـن نوشـتار 
اسـت.  مطالعه مـوردی  پژوهـش  بـر  مبتنـی  و  تفسـیری-تاریخی 
نوشـتار بـا مطالعـۀ پدیدارشناسـانۀ نمونه موردی )باغسـتان سـنتی 
قزویـن( و به صـورت مشـخص نقـش یـک مؤلفـۀ خـاص تأثیرگذار 
بـر شـکل گیری آن )زیرسـاخت آبـی سـنتی( بـه درک و تفسـیر 
منظـر باغسـتان قزویـن پرداختـه و ابعـاد وجـودی ایـن پدیـده از 
دریچـۀ مؤلفـۀ زیرسـاخت آبی سـنتی، مـورد تحلیـل قرارمی گیرد. 
ایـن نوشـتار بـا تکیه بـر مبانـی نظـری دانـش منظـر و شـیوه های 
خوانـش و شـناخت مؤلفه هـای شـکل دهنده بـه منظـر، بهره گیری 
از مطالعـات پیشـین و منابـع دسـت اول دربـارۀ باغسـتان قزویـن و 
همچنیـن بـا تکیه بر بازدیدهـا و مصاحبه هـای میدانی بـا باغداران، 
مسـئولین، خبرگان و فعاالن در موضوع باغسـتان سـنتی قزوین، به 
شـناخت، تجزیه وتحلیـل و در نهایـت طبقه بنـدی نقش زیرسـاخت 
آبـی سـنتی در شـکل دهی بـه منظـر باغسـتان قزوین می پـردازد.

پیشینۀ پژوهش
ایـن نوشـتار تاش می کنـد تا نقش زیرسـاخت آبی در شـکل دهی 
بـه منظر باغسـتان قزوین را مـورد کنکاش قرار دهـد. در این رابطه 
پیشـینۀ پژوهـش در دو بخـش نظـری و نمونه مـوردی )باغسـتان 

سـنتی قزویـن(، موردتوجه قـرار گرفت:
در ارتبـاط بـا نقـش زیرسـاخت های آبـی در شـکل گیری سـازمان 
و مورفولـوژی بافت هـای شـهری و روسـتایی و حومـه ای در ایـران 
تحقیقـات متنوعـی صـورت گرفته اسـت. مهم ترین ایـن پژوهش ها 
)پژوهشـگران غربـی( آغازگـر توجـه بـه نقـش شـبکه های تقسـیم 
آب به عنـوان مؤلفـه ای تأثیرگـذار در شـکل دهی بـه مورفولـوژی 
مثـال:  )بـرای  بوده انـد  ایـران  مرکـزی  فـات  در  زیسـتگاه ها 
 Bonine,1979; Bonine, 1982; Bonine,1989;  English, 1998
مطالعـات،  ایـن  ادامـۀ  در   )English, 1966; Spooner, 1974;

پژوهشـگران ایرانـی در دهـۀ اخیـر بـه نقـش و اهمیت شـبکه های 
آبـی در شـکل گیری سـازمان فضایـی شـهرهای ایـران به صـورت 
نامداریـان،  )Estaji & Raith, 2016؛  پرداخته انـد  عمومـی 
بهزاد فـر و خانـی، 1395؛ سـلطانی محمـدی، 1396؛ آل هاشـمی، 
1399(. توجـه بـه نقـش محـوری زیرسـاخت های آبـی سـنتی در 
شـکل دهی بـه منظـر شـهرهای ایـران به صـورت خاص بـا توجه به 
نـو بـودن مفهـوم منظـر در کشـور در معـدود پژوهش هایـی مـورد 
پرسـش قرارگرفتـه اسـت )منصـوری، آل هاشـمی و جمشـیدیان، 
1393( کـه عمومـاً بـر بافت هـای شـهری تکیـه  دارنـد و سـاختار 
منظـر در مقیـاس سـرزمینی و یـا حومـۀ شـهری و روابـط حاکـم 
در محدوده هـای خـارج شـهری مـورد توجـه ایـن مطالعـات قـرار 
نمی گیـرد. در ایـن بیـن نقـش آب در شـکل گیری منظـر فرهنگی 
در ایـران نیـز موضـوع معـدود مطالعـات در سـال های اخیـر بـوده 
 (Labbaf Khaneiki, 2020a; Labbaf Khaneiki, 2020b) اسـت 
کـه وجوه فرهنگـی و اجتماعـی آب در شـکل گیری منظر فرهنگی 

را مـورد توجـه قـرار می دهنـد. 
باغسـتان سـنتی قزویـن، بـا توجـه بـه جایـگاه ویـژۀ  آن در شـهر 
مثـال:  )بـرای  اسـت  بـوده   جامعـی  مطالعـات  موضـوع  قزویـن، 
اخـوی زادگان، 1381؛ مهندسـین مشـاور معمـاری و شهرسـازی 
پژوهش هایـی  جامـع،  مطالعـات  ایـن  پـس  از   .)1386 آورث، 
به صـورت مقالـه و یـا پایان نامـه بـه وجـه یـا وجوهـی از باغسـتان 
سـنتی تأکیـد کرده انـد )بـرای مثـال: احمـدی، 1388؛ بهشـتی، 
1390 دیزانـی، 1395؛ جمشـیدی، 1391(؛ و در این میان گروهی 
مشـخصاً بـه شـناخت منظـر فرهنگـی )منظـر( باغسـتان قزویـن 
1396الـف؛  صحـراکاران،  و  انـدرودی  مثـال:  )بـرای  پرداخته انـد 
زیرسـاخت های  مـورد  در  1396ب(.  صحـراکاران،  و  انـدرودی 
آبـی باغسـتان قزویـن، مطالعـات یـا به صـورت تاریخـی بـه معرفی 
سیسـتم سـنتی تقسـیم آب در باغسـتان قزویـن پرداختـه اسـت 
)صفی نـژاد، 1383( و یـا بـا رویکـردی آماری و مهندسـی، در حوزۀ 
منابـع آب، نیازهـای آبـی، منابـع خـاک و گونه هـای کشـاورزی به 
تحلیـل نیازهـای روز و توسـعه های آتـی باغسـتان بـدون توجـه به 
هویـت فرهنگـی باغسـتان قزویـن پرداخته انـد )گمرکچـی، اکبری 
و یونسـی، 1398(. بااین حـال به صـورت ویـژه راهکارهـای حفـظ 
و احیـای منظرباغسـتان، و یـا ارتبـاط میـان زیرسـاخت های آبـی 
و منظـر باغسـتان قزویـن به عنـوان پدیـده ای چندوجهـی مـورد 
مطالعاتـی مسـتقل قـرار نگرفته اسـت. این نوشـتار مشـخصاً نقش 
زیرسـاخت آبـی در شـکل دهی بـه منظـر باغسـتان سـنتی قزویـن 
)درک مـا از باغسـتان قزویـن در امروز و فرایندهـای منتهی به این 

ادراک( را مـورد کنـکاش قرارمی دهـد. 

باغستان سنتی قزوین
دشـت قزویـن در دامنـۀ رشـته کوه های البـرز قرارگرفتـه و اراضـی 
ویژگی هـای  فصلـی،  سـیابی  جریان هـای  و  حاصلخیـز  آبرفتـی 
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سـرزمینی دشـت قزوین به شـمار می رود. این ویژگـی جغرافیایی و 
منابـع آبی در مقیاس کان، منظر عمومی شـهر قزوین و باغسـتان 
سـنتی را شـکل   داده اسـت. باغسـتان سـنتی قزویـن به صـورت 
مجموعـه باغ هایـی بـدون حصـار بـه زیرمجموعه هایـی از محل هـا، 
فندهـا، نارهـا و بلوک هـا تقسیم شـده و به صـورت محلـی مدیریـت 
می شـود. اگرچـه بـا توجـه بـه اسـامی محل هـای باغسـتان، تاریخ 
ایـن مجموعـه باغ هـا را بـه دوران ساسـانی نسـبت می دهنـد، امـا 
قدیمی ترین مسـتندات، توصیفات جغرافیدانان و سـیاحان مسلمان 
از باغسـتان قزویـن اسـت کـه بـه وجـود باغسـتان های بی دیـوار با 
خـاک حاصلخیـز و محصوالت پسـته و انگور در اطراف شـهر قزوین 
و بهره گیـری آنهـا از آب سـیاب اشـاره دارد )ناصرخسـرو بـه نقـل 
از دبیرسـیاقی، 1381، 4؛ ابـن حوقـل، 1366، 113-123؛ قزوینی، 
13۷3، 216(. امـروز وجـود درختـان پسـتۀ کهنسـال بـا حـدود 
400 تـا 500 سـال سـن گـواه فرهنگ کهـن باغداری در باغسـتان 
سـنتی قزویـن اسـت. اگرچه باغسـتان قزوین بـرای قرن ها همچون 
حصـاری نعـل ماننـد دور قزویـن را در برمی گرفته اسـت، اما امروزه 
بـا حـدود 2۷80 هکتـار، تنها در سـه جهت شـرق، جنـوب و غرب 

اطـراف شـهر قزویـن را در برمی گیرد2.
در کنـار آب هـای زیرزمینـی و شـبکۀ قنـوات3 کـه شـهر قزویـن را 
مشـروب می کردنـد، ایـن مجموعـه باغـات گرداگرد شـهر قزوین با 
بهره بـرداری از آب مسـیل های سـیابی دشـت قزوین شـکل گرفته 
اسـت. ایـن تفـاوت در بهره بـرداری از آب، زمینـۀ تفـاوت در منظـر 
شـهر بـا باغسـتان اطـراف آن را در برداشـته کـه سـیاحان مختلف 
)شـاردن، 1335، 3۷؛ تاورنیـه، 1336، ۷۷( بـه آن اشـاره کرده انـد.

زیرساخت آبی سنتی باغستان سنتی قزوین
سیسـتم آبیاری سـنتی باغسـتان مبتنی بر رودهـای فصلی و طبق 
طومـار تقسـیم آب، مربـوط بـه نیمـۀ نخسـت قرن هشـتم هجری 
)صفی نـژاد، 1383، 89( همچنـان محور اصلی در آبیاری باغسـتان 
اسـت، اگرچـه در سـال های اخیـر بـا توجـه بـه نیـاز آبـی منابـع 
دیگـری چـون کانال آب سـد طالقـان، چاه هـا و نیـز تانکرهای آب 
بـرای مصارفی چـون آبیاری نهال ها، کشـت صیفی جـات و مصارف 
شـخصی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد )تصویـر 1(4. این سیسـتم 
سـنتی متکـی بـر مهـار و انتقـال آب پنـج رودخانۀ فصلـی ارنجک، 
بـازار، زویـار، دلیچـای )رودخانه هـای اصلـی( و وشـته )رودخانـۀ 
سـیابی(5 اسـت. در ایـن سیسـتم، آب از طریـق مجموعـه بندهـا، 
نهرهـای اصلـی و نهرهـای فرعـی، بـه دهانـۀ باغ هـا )بـه دو صورت 
سـردهنه )ورود مسـتقیم آب از نهر به باغ( یا ِشـرپ )سـرریز آب از 

باغـی بـه بـاغ دیگر( می رسـند.
آب رودخانه هـا در گام نخسـت به وسـیلۀ دریچه هـا و بندهای اصلی 
کنتـرل می شـود )بندهـا به صورت سـنتی خاکـی بوده اند امـا امروز 
حـدود 30 درصـد آنها به صورت بتنی بازسـازی  شـده و دریچه های 
فلـزی جایگزیـن بندهای قدیمی خاکی و دسـتی شـده اسـت. سـه 

بنـد اصلـی در مسـیر رودخانـۀ ارنجـک، سـه بنـد اصلی در مسـیر 
رودخانـۀ بـازار، دو بنـد اصلـی در مسـیر رودخانۀ زویـار و چهار بند 
اصلـی در مسـیر رودخانـۀ دلیچـای وظیفـۀ کنتـرل و تقسـیم آب 
رودخانـه را بـر عهـده دارد. رودخانـۀ وشـته به دلیـل سـیابی بودن 
فاقـد بند اسـت )حاجـی کریمـی، 1398(؛ آب رودخانه که سـرعت 
آن کنتـرل  شـده از طریـق دریچه هـای تقسـیم وارد نهرهای اصلی 
انتقـال آب می شـود؛ در محل هـا نهرهـای بـزرگ و اصلـی پـس  از 
انشـعاب گرفتن از رودخانه هـای اصلـی، آب را بـا سـاختاری درخت 
ماننـد بـه داخـل نهرهـای فرعـی هدایـت می کننـد. مقسـم هایی 
به شـکل دریچه هـای عمومـاً فلـزی کار تقسـیم آب میـان نهرهـا 
را بـر عهـده  دارنـد6؛ پـس  از آن جوی هـای میـان مرزهـای خاکـی 
کـه از خطـوط غیرهندسـی و ارگانیـک مـرزی کرت هـا و باغ هـا 
پیـروی می کننـد، آب را بـه دهانـۀ باغ هـا می رسـانند )احمـدی، 
1388، 29(؛ هـر قطعـۀ بـاغ )کـرت( که مرزهـای خاکی بـه ارتفاع 
حـدود یـک تـا یـک و نیـم متـر در اطرافـش شـکل گرفته اسـت، 
نقـش حوضچـۀ ذخیـرۀ آب را بـازی می کنـد و از طریـق دریچـۀ 
ورودی آب بـه نهـر متصـل اسـت. گروهـی از باغ هـا کـه ورودی و 
دسترسـی مسـتقیم بـه نهرهـای تقسـیم آب ندارنـد با سـرریز آب 
باغ مجاورشـان از دهانه های سـنگی )شـرپ( میان دو باغ مشـروب 
می شـوند۷. به این ترتیـب در ایـن سیسـتم یکپارچـه، نقطـۀ آغازین 
 )D( و نقطۀ پایانی کـرت آبگیر باغ )A( سیسـتم بنـد روی رودخانۀ

اسـت )تصاویـر 2 و 3(.

خوانش منظر و حفاظت از منظر باغستان سنتی قزوین
منظور از منظر در این نوشـتار تعریف به رسـمیت شـناخته  شدۀ آن 
به عنـوان پدیـده ای عینی-ذهنی حاصل تعامل انسـان بـا طبیعت و 
جامعه با جغرافیا و تاریخ اسـت )آل هاشـمی و منصوری، 1396(. آن 
بخش از زمین، آنچنان که توسـط مردم درک می شـود و خصوصیت 
آن حاصـل فعـل  و انفعـاالت متقابـل فاکتورهای طبیعی یا انسـانی 
اسـت (Council of Europe, 2000). در این تعریف منظر به همان 
انـدازه کـه محصول ابعـاد فیزیکی رابطۀ انسـان با محیطش اسـت، 
محصـول روابـط نشانه شناسـی و ذهنـی انسـان بـا محیطـش نیـز 
 .)Berque, 1995, 150-160; Berque, 2000; Olwig, 2004( هسـت
منظـر محصـول فعالیت و روابط انسـانی و نشـانی از رشـد جامعه را 
بـا خـود دارد (Wylie, 2006 ; Ingold, 1993) و حفاظـت از آن نیـز 
نـه حفاظـت مـوزه ای، بلکـه همراهی با رشـد و حفاظـت از فعالیت 
و رابطۀ انسـان با آن اسـت. براسـاس تعریـف اتحادیۀ اروپـا، منظور 
از حفاظـت منظـر8 مجموعـه فعالیت هایـی برای حفـظ و نگهداری 
ویژگی هـای ماهـوی منظـر برگرفتـه از پیکربنـدی طبیعـی و یـا 
فعالیت انسـانی اسـت. مدیریـت منظر9 نیـز مجموعـه فعالیت هایی 
بـرای تضمیـن حفاظـت مـداوم یـک منظر، بـا هـدف متوازن کردن 
تغییراتی اسـت که توسـط جریانات اجتماعـی، اقتصادی و محیطی 
از  رمزگشـایی   .(Council of Europe, 2000) می گیرنـد  شـکل 
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منظـر محصـول به رسمیت شـناختن ویژگـی گـذرا و پویابـودن آن 
(Ingold, 1993)  و شـناخت الیه هـای متنـوع شـکل دهنده بـه آن 

است.
براسـاس نظـر آگوسـتن بـرک، سـه الیـه منظـر را شـکل می دهد: 
طبیعـت )زمین شناسـی، سـیر تکامل، گـردش فصلـی و مانند آن(، 
جامعـه )تاریـخ فعالیـت انسـانی(، یـک فـرد )انسـانی کـه منظـر را 
می اندیشـد( (Berque, 2013, 7) و منظـر از پیونـد ایـن سـه الیـه 
در فراینـدی پیچیـده و رفت وبرگشـتی شـکل می گیـرد. در ایـن 
مفهـوم، خوانـش منظـر فعلـی سـاده نیسـت کـه بـا رویکردهـای 
جزءگرایانـه حاصل شـود. شـناخت رابطـه ای که بـرای قرن ها میان 
انسـان، اجتمـاع، طبیعـت و نیروهای طبیعـی شـکل گرفته و متأثر 
از فرهنـگ و روابـط اجتماعی-فـردی و تاریخـی و آئینی-ذهنـی 
سـاکنین تکامل یافتـه و می یابـد، فراینـدی پیچیـده اسـت کـه نیاز 
بـه خوانـش ارتباط دوسـویۀ مؤلفه ها بـا یکدیگر، تأثیـر متقابل آنها 

برهـم و درنهایـت ارتبـاط غایـی آنهـا در سیسـتمی کان دارد.
در ایـن نوشـتار بـرای خوانـش منظر باغسـتان قزوین این سـه الیه  
موردتوجـه قرارگرفتـه و در سـه مقیـاس، نقـش زیرسـاخت آبی در 
شـکل گیری منظـر باغسـتان مـورد تحلیـل الیـه ای قـرار می گیرد. 
در مقیـاس سـرزمینی منظـر باغسـتان قزویـن محصـول فرایندهـا 
و تعامـات زیسـتی و جغرافیایـی و طبیعـی بـا جامعـه اسـت. در 
ایـن مقیـاس منظـور از منظر، ویژگی هـای عمومی در شـکل گیری 

»نـگاه  در  کـه  اسـت  عمومـی  خصایـص  و  ویژگی هـا  قلمروهـا، 
آغازیـن« توسـط انسـان درک می شـود )مرلوپونتـی، 1391، 50-

51(. منظـور ادراک عمومـی و اولیـه از باغسـتان سـنتی قزویـن و 
آنچـه هویـت عمومی آن و محل تفـاوت آن با سـایر مجموعه باغ ها 
در شـهر قزویـن به شـمار مـی رود، اسـت. در گام بعـد فعالیت هـای 
انسـانی، مشـخصاً در مـورد باغسـتان قزوین کشـاورزی و فعالیت ها 
و مؤلفه هـای پیوسـته بـا آن مـورد تحلیـل قرارمی گیـرد. در ایـن 
مقیـاس روابـط اجتماعـی و فرهنگـی پیوسـته بـا ایـن فعالیت های 
شـکل دهنده بـه منظـر نیز موردتوجه اسـت. در مقیـاس ُخرد درک 
فردی پیوسـته بـا مؤلفه های فیزیکی، پویا و تغییرپذیر در باغسـتان 
موردبررسـی قـرار می گیـرد. در راسـتای فرضیۀ مقالـه این خوانش 
مشـخصاً از ورای سیسـتم آبـی سـنتی باغسـتان شـکل می گیرد. 

منظر آب-محور باغستان قزوین
قرن هـا  طـی  در  کـه  پویـا  منظـری  به عنـوان  قزویـن  باغسـتان 
تکامل یافته قابل  بررسـی اسـت. باغستان نشـانی از تمدن و فرهنگ 
پیوسـتۀ مـردم قزویـن بـا ظرفیت های آبی دشـت قزوین اسـت که 
بـه خلـق نظامـی پایـدار از روابط اجتماعـی و فرهنگی میـان مردم 
از یک سـو و روابـط پایـدار جامعـه بـا طبیعـت و نیروهـای طبیعـی 
از سـوی دیگر انجامیده اسـت. در شـناخت منظر عمومی باغسـتان 
و درک آغازیـن آن بـدون وارد شـدن بـه جزئیـات یـا روابطـی کـه 

.

تصویر 1. باغستان قزوین گرداگرد شهر قزوین در سال 1335 ه.ش. و پنج رود سیابی مشروب کنندۀ آن براساس عکس هوایی سال 1335 ه.ش. از شهر قزوین. 
مأخذ: نگارندگان.
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نگینـی در برمی گیـرد )تأکیـد بـر تضـاد میان سـبزی اطراف شـهر 
و خشـکی درون شـهر(، دوم، پیوسـتگی باغ ها و نداشـتن دیوار که 
ایـن حضـور سـبز را تقویـت می کنـد و سـوم، محصوالت باغسـتان 
کـه به ویـژه پسـته، انگـور و گاهی بـادام، و فـرم آنها که بـر کوتاهی 
می شـود  اشـاره هایی  خـاک  در  انگـور  کاشـت  نحـوۀ  و  درختـان 

.)1 )جدول 
در مقیـاس کان منظر عمومی باغسـتان قزوین را مجموعه باغ های 
بی دیـوار و حصـاری شـکل می دهـد کـه شـهر را در برگرفتـه، بـه 
هنـگام ورود بـه شـهر از میـان آنهـا می گذریـم، رود در آنهـا جاری 
اسـت و به کاشـت َدرهم اختصاص دارد. محدوده و نحوۀ قرارگیری 
باغ هـا در کنـار یکدیگـر، به صورت محصـور با مرزهای خاکی اسـت 
کـه امـکان نگه داشـتن آب در یک یـا دو دورۀ آبیاری سـاالنه که در 
زمان بهار اسـت و امکان کاشـت و داشـت گونه های گیاهی ویژه ای 
را مهیـا می سـازد. در ایـن مقیـاس به صـورت ویـژه منظر باغسـتان 

قزویـن بر سیسـتم آبیاری ویژۀ آن اسـتوار اسـت:
- محـل قرارگیـری و محـدودۀ گسـترش باغسـتان براسـاس آب 
مسـیل های سـیابی اطـراف شـهر شـکل گرفته اسـت.  تصویـر 4 
ارتبـاط باغسـتان قزویـن بـا مهـار آب پنـج رود فصلـی در دشـت 
قزویـن را نشـان می دهـد. میـزان توسـعۀ باغسـتان در چهـار طرف 

شـهر قزویـن منطبـق بـر امـکان دریافـت آب از رودهاسـت.
- مورفولـوژی عمومـی باغ ها به صـورت حوضچه هایی به هم پیوسـته 
و بـدون دیـوار و حصـار میـاِن آنهـا نیـز مبتنـی بـر شـیوۀ آبیـاری 

غرقابـی، و تقسـیم و سـرریز آب میـان باغات اسـت.
- نـوع گیاهـان و نحـوۀ کاشـت آنهـا نیـز به صـورت ویژه بـه زمان، 
نـوع و مـدت آبیـاری باغسـتان کـه به صـورت غرقابـی و یـک یـا 
دو بـار در سـال اسـت بسـتگی دارد. گونه هـای کاشـت شـده در 
باغسـتان ازجملـه پسـته، بادام، زردآلـو و انگـور و در برخی محات 
گردو،گونه هـای منطبـق بـر آبیـاری سـاالنه و بـا ریشـه های عمیق 
در خـاک هسـتند. نحـوۀ کاشـت کـه به صـورت تنـک، مختلـط و 
نامنظـم اسـت ویژگـی مهمـی در منظر عمومی باغسـتان به شـمار 
مـی رود و بسـته به میزان آبگیـری نامنظم مبتنی بر سـیاب، برای 

قرن هـا شـکل گرفته اسـت10.
- پربـار و کم بـار بودن و تفـاوت در نحوه و میزان کاشـت در نواحی 
مختلـف باغسـتان نیز متأثر از سیسـتم آبی ویژۀ باغسـتان و میزان 
آب رودخانه هـا، جنـس خـاک، ضوابـط و قوانیـن حاکم بر تقسـیم 
آب اسـت. دوری و نزدیکـی باغ هـا بـه ابتـدای رود و هم جـواری 
قطعه هـا بـا نهرهـا نقـش مهمـی در آبخـوری باغ ها به خصـوص در 
شـرایط کمبود دارد )سـیمیاری، 1398(. نکتۀ مهم دیگر آن اسـت 
کـه میـزان سـهم آب محل هـا و بلوک هـا متفـاوت اسـت. برخـی 
بلوک هـا دارای سـهم آب نبـوده و آب موردنیـاز خـود را از سـایر 
باغ هـا خریـداری می کننـد، در دوره هـای کم آبـی بـه خشـکی و 

تنکـی بیشـتر می رونـد )همان(.
- مسـیرهای دسترسـی کـه ارتبـاط قزویـن با شـهرهای اطـراف را 

تصوی 2. سیستم تقسیم آب سنتی باغستان قزوین از رودخانه تا قطعه های باغ. 
مأخذ: نگارندگان.

تصویر 3. جزئیات بسترهای انتقال و ذخیرۀ آب در سیستم آبی سنتی قزوین از 
رودخانه تا قطعه های باغ شامل 1( رودخانه، 2( کانال اصلی، 3( نهر فرعی، 4( 

کرت باغ. مأخذ: نگارندگان.

در مقیـاس پایین تـر ویژگی هـای خـاص منظـر باغسـتان را شـکل 
می دهـد، توصیفـات از باغسـتان راهگشاسـت. مهم تریـن ویژگـی و 
مؤلفه هایـی کـه در توصیـف قزویـن در ارتبـاط بـا باغسـتان قزوین 
مورداشـاره قرار می گیرد، عموماً در سـه بخش قابل  تقسـیم اسـت. 
نخسـت، مسـاحت عظیم باغستان در گرداگرد شـهر که آن را چون 
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فراهـم می سـاخته از طریـق جاده هایـی بـوده کـه از باغسـتان های 
قزویـن عبـور می کـرده و محـل عبـور کاروان هـا بـوده اسـت. ایـن 
جاده هـا از شـبکۀ تقسـیم آب پیـروی می کرده انـد و در حقیقـت 

انهـار اصلـی آبیـاری نیـز بوده اند )شـبکۀ جـاده ای مـدرن و راه آهن 
از ایـن منطـق پیـروی نمی کنـد( )اخـوی زادگان، 1381، 156(.

در مقیـاس میانـی در محل هـا، منظـر باغسـتان متأثـر از ارتبـاط 

روایت ها و توصیف ها تاریخ سیاح/مورخ

... قزوین باوجود کم آبی، فراخ نعمت و مساحت آن یک میل در یک میل است )ابن حوقل، 1366، 123-122(... درختان 
و موها و کشت ها دارد که همه از آب باران به عمل می آید و از محصوالت آنجا به جاهای دیگر نیز می برند )همان، 113(.

قرن 4 ه.ق. ابن حوقل

... باغستان بسیار داشت، بی دیوار و خار، و  هیچ مانعی از دخول در باغات نبود. قزوین را شهری نیکو دیدم... مگر آنکه 
آب در وی اندک بود و ... )ناصرخسرو، 13۷3، 5(.

قرن 5 ه.ق. ناصرخسرو 
قبادیانی

... بساتین و اشجار بسیار به آنجاست، نواحی و اطراف آن  همه نزهتگاه. بنای آن بر وجهی مطبوع شده که هیچ شهری 
به آن مقبولیت و مطبوعیت بنا نگشته است ... و نخلستان و باغات بر دور مدینۀ کبری است و محیط بساتین است ... 

)قزوینی، 13۷3، 216(.

قرن ۷ ه.ق. زکریا بن محمد 
بن محمود 

قزوینی

... رودخانه های قزوین سه رودخانه است که باغستان های قزوین از آب آن ها آبیاری می شود... )دبیر سیاقی، 1381، 58(. قرن ۷ ه.ق. عبدالکریم بن 
محمد رافعی 

قزوینی 

... آبش از قنوات است و درو باغستان بسیار است و در هر سال یک نوبت به وقت آبخیز سقی کنند. انگور و بادام و فستق 
بسیار از او حاصل شود. بعد از سیل سقی سیل خربزه و هندوانه بکارند بی آنکه آب دیگر یابد بر نیکو دهد .... )مستوفی، 
1362، 58(... باغستان شهر یا فندها متصل به همدیگر است در گرد شهر همچون کمری و به مساحت احتیاط کرده 

شده هزار جریب باشد و هر جریب شصت گام در شصت گام و میان باغستان هیچ زمینی باطل و مزروعی نیست 
)مستوفی، 1364، ۷۷9(.

قرن 8 ه.ق. حمداهلل مستوفی

...از غرائب دنیا باغات انگور آنجاست که در سالی زیاده از یک مرتبه آب نمی خورد ... میوۀ انگور شاهانی و خربزه و پسته 
نیک می شود ... )رازی، 13۷8، 1311(.

قرن 11 ه.ق. امین احمد رازی

علی رغم کمیابی آب همه گونه ارزاق و خواروبار در این شهر بسیار زیاد و فراوان می باشد، چون اراضی اطراف قزوین 
برخاف خود شهر از مجاری آب کامًا سیراب و سرشار است و به همین جهت اغنام و احشام، انواع و اقسام میوه جات 

و غات به فراوانی پرورش می یابد و به دست می آید و همچون سیل به طرف شهر جاری می شود. )شاردن، 1335، 
.)38-3۷

قرن 1۷ م. ژان شاردن

اطراف قزوین ازلحاظ کشت و زرع نسبتاً وضع خوبی داشت... )اورسل، 1382، 212(. قرن 19 م. ارنست اورسل

قزوین... دیوار و بارو ندارد و بیشتر از نصف شهر باغات است. در اراضی قزوین پسته به عمل می آید. درخت آن بزرگتر از 
درخت گردوی ده دوازده ساله نمی شود و پسته مثل انگور خوشه دار است )تاورنیه، 1336، ۷۷(.

قرن 1۷ م. ژان باپتیست 
تاورنیه

و به قدر نیم فرسخ، اطراف شهر باغات است که اکثر درخت های آن تاک و پسته می باشد... )بهلر، 1356، 9(. قرن 13ه.ش. موسیو بهلر

قزوین شهری بزرگ است. شارستان و حصار دارد؛ و آب روان ندارند. کی خوردن را کفایت بود. لیکن باغ ها و بوستان ها و 
کشتمند بی آب فراوان بود. ازآنجا بادام و مویز بسیار خیزد...؛ و کشت بر آب باران بود؛ و با بی آبی شهری پرنعمت است... 

)اصطخری، 1340، 1۷2-166(.

قرن 4 ه.ق. ابواسحق ابراهیم 
اصطخری

باغ ها مانند کمربند بسیار عریضی شهر قزوین را احاطه کرده اند. ... طولی نکشید که داخل تاکستان ها و باغ های پسته 
شدیم )دیوالفوا، 13۷1، 109(.

قرن 19 م. ژان دیوالفوا

از دور میان باغ ها اولین آتش های قزوین دیده می شود... اگر قزوین بیشتر از این آب داشت شهر خوبی می شد. زمین های 
اطراف شهر حاصلخیز و در کنار قنات های کم آبی که از برف کوه سرچشمه می گیرند گیاه بسیاری روییده است. باغ های 

میوه و انگور اطراف قزوین مقدار زیادی محصول زردآلو و پسته و هلو و اقسام انگور دارد. )مامانتوف، 1309، 25(.

قرن 19 م. ن. پ. مامانتوف

هرقدر به شهر قزوین نزدیک تر می شدیم... چون راه صاف و آسان بود با سرعت از میان مزارع آباد و باغ هایی که شامل 
درختان میوه خصوصاً مو و پسته بود گذشتیم )دوسرسی، 1362، 135(.

قرن 13 ه.ش.
قرن 19 م.

کنت دوسرسی

پس از دهکدۀ آقا بابا، دشتی هموار فرامی رسد و مسافر با نزدیک شدن به تاکستان های وسیع و بوستان هایی که زمانی 
شهر پرجمعیت قزوین را احاطه کرده بود هوس می کند که بر زین زبرجدین خود چندی هم چهارنعل بتازد )کرزن، 

.)۷1 ،136۷

قرن 19 م. جرج ناتانیل 
کرزن

شهرها را سواد دیوار است او سوادش ز باغ و گلزار است )عالمی 1388، 9(. قرن 10 ه.ق. عبدی بیگ

جدول 1. روایت ها و توصیف های تاریخی نوشته شده از باغستان سنتی قزوین. مأخذ: نگارندگان.
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باغ هـا بـا سیسـتم آبـی اسـت. ادراک مـا از باغسـتان بـا ورود بـه 
محل هـا و شـناخت روابـط حاکـم بر آنها نیـز به صورت مسـتقیم یا 

غیرمسـتقیم از سیسـتم آبـی تأثیـر می پذیـرد:
- محـدوده و مـرز میـان محل هـا و فندهـا براسـاس تقسـیم و در 
واقـع اشـتراکات آبـی میـان باغ هـا شـکل می گیـرد11. هـر رودخانه 
نواحی مشـخصی از باغسـتان را آبیاری می کند و منظر باغسـتان ها 
براسـاس رودخانـه ای کـه از آن آبیـاری می شـوند متفـاوت اسـت:  
هریـک از رودخانه هـا دارای سیسـتم تقسـیم آب مجـزا و نواحـی 
تحـت شـرب آنهـا بـه سـبب میـزان و عوامـل مختلفی چـون نحوۀ 
مدیریـت و مالکیـت، محل قرارگیری، مسـائل اقتصـادی و ... دارای 

وضعیـت کالبـدی متفاوتی هسـتند )رحمانـی، 1398(.
- در محل هـا، مـکان قرارگیـری چاه خانه هـا کـه مهم تریـن میـراث 
معمارانـه در باغسـتان اسـت نیـز در ارتبـاط بـا شـبکۀ تقسـیم آب 
تعییـن می شـود. چاه خانـه، بناهـای عمومـی و مشـاع ساخته شـده 

در محل هـا بـرای تأمیـن نیازهـای روزانـه و اسـتراحت باغـداران و 
همچنیـن برقـراری امنیـت در محل هـا بـا نـام »چاه خانـه« اسـت. 
باغبانـان بـرای اسـتراحت کـردن بـه چاه خانۀ محل خـود می رفتند 
و در فصـل برداشـت نیـز در چاه خانه هـا مسـتقر می شـدند تـا در 
هنـگام شـب بـه باغ ها سرکشـی کنند. هـر محل باغسـتان، حداقل 
همـۀ  بـه  مشـترک  به صـورت  کـه  اسـت  داشـته  چاه خانـه  یـک 
باغبانـان یـک محـل اختصـاص دارد. مکان یابـی چاه خانه هـا در هر 
محـل و یـا بلوک منـوط به دردسـترس بودن و میـزان امنیت حاکم 
بـر محـل بـوده و در کنـار نهـر آب شـکل می گیرنـد، گروهـی از 
آنهـا آب انبارهایـی برای نگهـداری آب هم داشـته اند )اخوی زادگان، 

.)112-109  ،1381
- مورفولـوژی باغ هـا در دل محل هـا از شـبکۀ نهرهـای آب پیـروی 
می کنـد. مسـیرهای دسترسـی در مقیاس هـای محلـی و میانـی 
اسـت.  گرفتـه  آب شـکل   تقسـیم  بـا شـبکۀ  در هماهنگـی  نیـز 

.

تصویر 4. طبقه بندی حوزه های آبخور باغستان سنتی قزوین در ارتباط با تقسیمات فند و محات باغستان. مأخذ: نگارندگان بر اساس نقشه های مهندسین مشاور 
معماری و شهرسازی آورث، 1386؛ حاجی کریمی، 1398.
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دسترسـی های باغ هـا کـه زمینۀ دسترسـی باغداران به باغ هایشـان 
درون محل هـا را مهیـا می سـاخته نیـز، در واقـع در درون نهرهـای 
توزیـع آب شـکل گرفته اسـت و راه هـای ورود بـه هـر بـاغ از دهنـۀ 
بـاغ بـوده کـه ایـن عـرف باغسـتان از سـال های گذشـته تاکنـون 

ست. ا
و  محل هـا  در  ارتباطـی  سلسـله مراتب  اجتماعـی،  روابـط   -
مدیریـت مشـارکتی باغسـتان منطبـق بـا تقسـیمات فندهـا، نارها 
و محل هـا مسـتقیماً منبعـث از تقسـیمات دیکته شـده از سیسـتم 
آبـی اسـت. از سـوی دیگـر، شـکل گیری و اجتمـاع باغ هـا در کنـار 
یکدیگـر بـدون حصـار به شـکل گیری روابـط پیچیـدۀ اجتماعی در 
مقیاس باغسـتان شـده اسـت. نظـام مدیریـت و روابـط اجتماعی و 
سلسـله مراتبی فندهـا بـا یکدیگر و بـا مدیریت رودخانـه نیز مبتنی 
بـر نظـام و سیسـتم آبـی اسـت و شـبکۀ به هم پیوسـته و دارای 
سلسـله مراتب شـامل دخو باشـی، دخـو، معتمدین، باغـدار، باغبان 

و کارگـر )همـان، 59(.
- میـزان آبگیـری باغسـتان، ارزش اراضـی12 و پربـار و کم باربـودن 
باغ هـای هـر محـل متأثـر از سیسـتم تقسـیم آب باغسـتان اسـت. 
و همچنیـن  تقسـیم کنندۀ آب محـل  نهـر  بـه  نزدیکـی  و  دوری 
وجـود ضابطـه ای ماننـد صـدر آب13 بـر میـزان باردهـی و پربـاری 
برخـی باغ هـای یـک محـل نسـبت بـه باغ هایـی دیگـر کـه از ایـن 
ضوابـط بهـره ای نمی برنـد و یـا بافاصلـه از ابتـدای نهـر در محل ها 
قـرار دارنـد و ممکـن اسـت در مواقـع کم آبـی سـهم آب ناچیـزی 
بـه آنهـا برسـد و یـا حتـی در دوره ای از آبگیری سـهم آبـی به آنها 
نرسـد14. به این ترتیـب باغسـتان قزوین بـا منظـری غیریکنواخت از 
باغسـتان های تنـک و کم بـار در کنـار کرت هـای پربـار و سرسـبز 
شـکل گرفته و این ویژگی منظرین مسـتقیماً از شـیوۀ تقسـیم آب 

باغسـتان منتج اسـت.
در مقیـاس ُخـرد، ارتبـاط فـردی و ادراک فـردی منطبـق بر درک 
عمیـق، منظـر باغسـتان را شـکل می دهد. ایـن منظر از دیـد افراد 
مرتبـط بـا باغسـتان، بازدیدکننـدگان قزوینـی آشـنا با باغسـتان و 
در ارتبـاط بـا کرت هـا یـا سـایر مقیاس هـای خرد باغسـتان اسـت. 
- مورفولـوژی باغ هـا به صـورت تک سـلول هایی متأثـر از سیسـتم 
آبـی اسـت. کوچک ترین سـلول شـکل دهنده به مجموعۀ باغسـتان 
را قطعـه یـا کـرت می گوینـد. انـدازۀ این قطعـات متفـاوت از 250  
تـا 6000 مترمربـع بـه تعـداد تقریبـی بیـن 12 تـا 13 هـزار قطعه 
بـا اشـکال نامنظـم و پیوسـته به هـم هسـتند. ایـن قطعـات عموماً 
به صـورت چهاروجهـی نامنظـم هسـتند کـه محـدودۀ اطـراف آنها 
را مرزهـای خاکـی در برمی گیـرد تـا آب را به صـورت غرقـاب در 
خـود نگـه دارند. براسـاس میـزان آبدهـی رودها، ارتفـاع مرز خاکی 
اطـراف قطعـات باغ هـا نیـز متفـاوت اسـت. در محل هـا و بلوک هـا 
براسـاس نزدیکـی و دوری بـه ابتدای نهر عرض مرزهـای خاکی نیز 
متفـاوت اسـت )بر طبـق برداشـت میدانـی نگارندگان در تابسـتان 

1398( )سـیمیاری، 1398(.

- نحـوۀ کاشـت مختلـط در باغ هـا متأثـر از سیسـتم آبـی و انطباق 
بـا نحـوه و میزان دریافت آب در طول سـال اسـت. عـاوه بر آن در 
جهـت تحکیـم مرزهای خاکـی باغ هـا در مقابل فرسـایش و ریزش 
ناشـی از مجـاورت بـا آب، گیاهانـی چـون گل زرد، گل محمـدی، 
سـماق و درخـت ارغـوان بـر روی مرز میان باغات کاشـت می شـود 
)بـر طبـق برداشـت میدانـی نگارنـدگان در تابسـتان 1398(. در 
ایـن مرزهـای شـکل یافته  باغسـتان  از  بازدیـد  مقیـاس خـرد در 

به صـورت ویـژه ای ادراک مـا از باغسـتان را متأثـر می سـازند.
از  بازدیـد  از زمـان  متأثـر  به شـدت  باغسـتان  از  فـردی  ادراک   -
باغسـتان بـوده و سیسـتم یـک بـار آبیـاری سـنتی نقشـی مهم در 

شـکل گیری ایـن تفـاوت در منظـر دارد. 
- سیسـتم آبی سـنتی با سـنت هایی خاص در جامعۀ قزوین پیوند 
خـورده اسـت. از جمله مراسـم »پنجاه بـه در« )روز پایـان آبگیری 
باغسـتان(15 میـان مـردم قزویـن به صـورت جشـن برگزار می شـده 
اسـت. امروز نیز این رسـم به صورت گلگشـت در باغسـتان در میان 
مـردم حفظ شـده  و در واقـع جشـنی برای شـکرگزاری سـال پر آب 

و یـا دعـا برای طلـب باران در سـال های کـم آب به شـمار می رود.

بحث و جمع بندی
ایـن نوشـتار بـا هـدف اثبـات بنیـادی بـودن زیرسـاخت آبـی در 
شـکل گیری منظـر باغسـتان قزویـن، بـا تکیـه  بـر مفهـوم منظر و 
تقسـیم سـه الیه ای خوانـش منظـر، بـه خوانـش منظـر باغسـتان 
قزویـن از ورای زیرسـاخت آبی شـکل دهنده  بـه آن پرداخت. نتایج 
نشـان می دهـد کـه منظـر باغسـتان در سـطوح مختلـف متأثـر از 

زیرسـاخت آبی سـنتی اسـت. 
در مقیاس سرزمینی و ادراک آغازین:

- محـدوده و نحـوۀ قرارگیـری باغسـتان در اطـراف شـهر، منظـر 
عمومـی باغسـتان به صـورت باغ هـای تنـک بـدون دیـوار و مـرز 
و همین طـور منظـر عمومـی متأثـر از گونـۀ درختـان منطبـق بـر 
آب وهـوا و شـیوۀ آبدهـی ویژه متأثر از سیسـتم تقسـیم آب اسـت.

در مقیاس میانی و ادراک نیمه عمیق:
- محـدودۀ محل ها و فندها براسـاس اشـتراکات سـهم آب از رودها 

شـکل می گیرد.
- منظـر عمومـی باغسـتان به صورت باغسـتان کم بـار و گاهی پربار 
در بخش هـای مختلـف براسـاس ارتبـاط و موقعیت قطعات نسـبت 
به سیسـتم تقسـیم آب شـکل می گیرد و منظـری غیریکنواخت بر 

باغسـتان حاکـم می کند.
- ارتبـاط اجتماعـی و سلسـله مراتب روابـط مدیریتـی منطبـق بـا 

تقسـیمات محل هـا و فندهـا شـکل گرفته اسـت.
- نحـوۀ قرارگیـری مسـیرهای دسترسـی و عبـوری میان باغسـتان 
کـه نحـوۀ ادراک و بازدیـد مـا از باغسـتان را نیـز متأثـر می سـازد 

همـگام بـا نهرهـای انتقال دهنـدۀ آب اسـت.
در مقیاس ُخرد و ادراک منطقی و فردگرایانه:
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-مورفولـوژی کرت هـا و قطعـات باغسـتان بـه سـهم آب باغ هـا و 
همین طـور نـوع هم جـواری آنهـا با سیسـتم آبی بسـته اسـت. نوع 
مرزهـا و کاشـت بـر روی مرزها در جهـت حفاظت مرزهـای خاکی 
قطعه هـا در برابـر آب داخـل قطعه هـا و همین طـور آب جـاری در 
نهرهـای تقسـیم آب در مجـاورت باغ هـا، رابطـۀ ذهنـی و جمعـی 
مـردم قزویـن کـه بـا باغسـتان درهم تنیـده اسـت، نمونـۀ بـارز آن 
مراسـم »پنجـاه بـه در« کـه منطبق بـر تقویـم آبیاری باغسـتان و 

به صـورت جشـنی عمومـی برگـزار می شـود.
- رابطـۀ باغـداران به صورت ارتباط همسـایگی و یـا مدیریت جمعی 
باغ هـا در هـر محـل نیـز از سیسـتم تقسـیم آب در باغسـتان متأثر 
اسـت. تصویـر 5 زیرسـاخت آبـی را در سـه مقیـاس در ارتبـاط بـا 

باغسـتان، فنـد و محـات و همسـایگی و کرت هـا نشـان می دهد.

نتیجه گیری
نتایـج ایـن پژوهش نشـان داد که منظر باغسـتان قزویـن نه تنها در 
مورفولـوژی و سـاختار عمومـی و مؤلفه های فیزیکی، کـه در روابط 
اجتماعـی، منظـر باغبانـی و کشـاورزی نیز به شـدت از زیرسـاخت 
آبـی سـنتی کـه بـرای قرن هـا وظیفـۀ آبیـاری ایـن باغسـتان را 
داشـته متأثر اسـت. ایـن تأثیـر، از ابتدای شـکل گیری باغسـتان تا 
بـه امـروز )بـا توجه به حفظ سیسـتم آبیـاری سـنتی در بخش های 

قابـل توجهـی از باغسـتان، بـا وجـود تغییـر در نظـم کاشـت در 
برخـی قسـمت ها و یـا افزوده شـدن منابـع آبـی متنوع امـا محدود 
دیگـری بـه باغسـتان در دهه هـای اخیـر( نقـش پررنگـی در منظر 
باغسـتان داشـته اسـت. این ارتباط بیـن منظر باغسـتان در معنای 
غایـی آن )بـه مفهـوم ارتبـاط انسـان بـا محیـط اطرافـش در ابعاد 
عینـی و ذهنـی غیرقابـل تفکیـک از یکدیگـر( به حـدی اسـت کـه 
می تـوان عنـوان منظـر آب-محور بر باغسـتان قزوین اطـاق کرد و 
زیرسـاخت آبـی را مؤلفه ای بنیادی در شـکل گیری منظر باغسـتان 
قزویـن به حسـاب آورد. بـا عنایـت بـه این اصـل که حفـظ و احیای 
یـک منظـر، حفظ و احیـای مؤلفه هـا و فرایندهای شـکل دهنده به 
آن اسـت و نـه حفـظ مـوزه وار منظـر به مثابـۀ آنچه به دیـد می آید. 
حفـظ و احیـای  منظـر باغسـتان قزویـن به صـورت ویـژه منـوط به 
حفـظ و احیای سیسـتم آبـی سـنتی آن، به عنوان مؤلفـۀ بنیادی و 
پایـۀ مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم مؤلفه هـا و فرایندهای شـکل دهنده 
بـه منظـر اسـت. در غیـر ایـن صـورت حفظ ظاهـر بـدون توجه به 
بنیادهـای شـکل دهنده بـه آن، درنهایـت سـبب ازمیان رفتن منظر 
باغسـتان قزویـن می شـود. نتایج ایـن پژوهش می تواند راهگشـا در 
حفاظـت و احیـای منظر باغسـتان قزوین باشـد تا پیوسـتگی منظر 
باغسـتان قزویـن در طـول تاریـخ بـا حفـظ و تقویـت مؤلفه هـای 

شـکل دهنده بـه آن ادامـه یابد. 

تصویر 5. ارتباط درهم تنیدۀ باغستان و سیستم آبی در سه مقیاس کان )کلیت باغستان(، میانی )محل( و خرد )همسایگی و کرت(. مأخذ: نگارندگان.
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منظر آب- محور، نقش نظام آبی در شکل گیری منظر باغستان سنتی قزوین و حفاظت از آن

پی نوشت ها
* در انجام این پژوهش سازمان باغستان های شهرداری قزوین جناب آقای مهندس رحمانی )ریاست سابق سازمان باغستان(، آقایان مهندس مهدی حاجی کریمی و 
مهندس سلمان سیمیاری و همچنین باغداران محترم باغستان قزوین به ویژه جناب آقای مهندس بابایی )از محل درزبان( با پژوهشگران همکاری داشتند که به این 

وسیله نویسندگان کمال تشکر و سپاسگزاری را از این بزرگواران دارند.
1. مقایسۀ تصاویر هوایی نشان می دهد که طی نیم قرن اخیر بیش از ۷00 هکتار از مساحت باغستان قزوین )در حدود 1/4 کل مساحت باغستان در سال 1350 
ه.ش.( از میان  رفته است که دالیل متعددی از توسعه و دست اندازی بافت شهری، تا خشکسالی و رهاشدگی باغ ها متأثر از شرایط آب وهوایی، اقتصادی و فرهنگی 

جامعه را در این تخریب مؤثر می دانند.
2. با احتساب سه محل بانام های یالیان، ورتپه و دیزج که خارج از محدودۀ اصلی باغستان های سنتی قزوین هستند اما شکل و مدیریتی همچون سایر باغ های سنتی 

دارند و در اسناد قدیمی نیز موجود می باشند، مساحت باغ های سنتی در حدود 3100 است.
3. براساس مکتوبات تاریخی تا قرن چهارم ه.ق. مردم شهر از آب چاه استفاده می کردند و از دورۀ غزنویان به بعد، بهره برداری از تکنیک قنات جهت استحصال آب 

در محل ها و ابنیۀ شهر مورد بهره برداری قرارگرفته است )دبیرسیاقی، 1381، 498(.
4. از سال 139۷ میزان هشت میلیون مترمکعب آب تحت عنوان طرح کشت از سوی سازمان جهاد کشاورزی به آبیاری باغ های سنتی قزوین اختصاص یافت که 
حجم آب موردنیاز و مصرف شده از این هشت میلیون مترمکعب، در سال های مختلف متفاوت بوده و وابسته به پرآبی و کم آبی ناشی از نزوالت جوی در آن سال 
است. عاوه بر این، در حدود 14 حلقه چاه عمیق در محدودۀ باغ ها وجود دارد )سیمیاری، مصاحبۀ شخصی، دی 22، 1398( که هشت حلقه از این چاه ها، داخل 
محل های باغستان قرارداد )مهندسان مشاور معماری و شهرسازی آورث، 1386، 255، ج. 2(. با توجه به نوع سیستم آبیاری باغستان که به صورت غرقاب است، چاه 
آب توانایی آبیاری باغ ها را ندارد ولی برای سال های کم آبی، احیای باغ ها و کاشت نهال به صورت ایجاد نهرهای باریک در حدود 5 درصد محل ها مورد استفاده قرار 

می گیرند )حاجی کریمی، 1398(.
5. بیشتر آبدهی رودخانه ها طی ماه های دی تا اردیبهشت است. آبیاری کلیۀ باغ های سنتی قزوین در یک یا دو نوبت از نیمۀ دی ماه شروع شده و بسته به رودخانه هایی 

که از آنها آب می گیرند تا 50 روز بعد از عید و یا تا شروع تابستان انجام می شود )سیمیاری، 1398(.
6. عرض کشوهای نهرهای اصلی 1/30 متر و نهرهای فرعی را بین 0/۷ تا یک متر بوده و نهرها نیز با توجه به نیاز آبی دارای عرض های مختلفی از یک تا پنج متر 

هستند )حاجی کریمی، 1398(.
۷. شیوۀ آبگیری غیرمستقیم سرریز آب باغی به باغ دیگر از دهانۀ سنگی میان مرز خاکی دو باغ که در زبان محلی »شرپ« نامیده می شود، بدین گونه است که ابتدا 

اولین باغ لبریز از آب شده و در ادامه آب از این باغ به باغ بعدی وارد می شود )اخوی زادگان، 1381، 133(.
Landscape protection .8

Landscape management .9
10. الگوي کاشت در باغ های سنتي قزوین به صورت مختلط و نامنظم است، درختان در هریک از قطعه ها بدون نظم خاصي کاشته شده اند همچنین در کف باغ ها 
نیز بوته های انگور پرورش داده می شود )مهندسین مشاور معماری و شهرسازی آورث، 1381، 183(. ازجمله دالیل عدم کاشت بیشتر درختان در بخش عمده ای از 

باغستان قزوین را می توان به محدودیت مقدار آب در دسترس اشاره کرد )حاجی کریمی، 1398(.
11. به صورت کلی تقسیمات در باغستان قزوین منبعث از اشتراکات در سیستم تقسیم آب و به قرار زیر است: 

- قطعه: کوچک ترین جزء باغستان است که با خاکریزهایی به ارتفاع 1 تا 1/5 متر محصور می شوند.
- محل: مجموعه ای از قطعات با مساحتی در حدود 30-10 هکتار که از انهار مشترکی آبیاری می شوند و توسط گروهی باغبان نگهداری می شوند.

- بلوک: مجموعه ای از قطعات با مساحتی حدوداً 5 تا 10 هکتار که از انهار مشترک مشروب می شوند و معموالً بلوک ها فاقد حقابه هستند و بعد از نوشته شدن طومار 
آب ایجاد شده اند.

- فند و نار: هر فند و نار شامل 5-4 محل و تعدادی بلوک است که در مجاورت یکدیگر قرار دارند و از نهرهای مشترک بهره می برند و درگذشته دخو مدیریت فند 
را بر عهده داشته است. اصطاح فند در نواحی غربی و جنوب غربی باغستان و در نواحی شرق و جنوب شرق باغستان واژۀ نار رایج است )همان(.

12. امروز در ارزش گذاری باغ های قزوین عواملی چون نحوۀ مدیریت و مالکیت، دسترسی، جمعیت و کیفیت پوشش گیاهی، وجود آب کافی و... همگی ازجمله 
عوامل تأثیرگذار هستند.

13. صدر آب عبارت از آبی است که با حق تقدم به باغی تعلق می گیرد و این باغ اول و زودتر از بقیه آبیاری می شود. باغی که از آب صدری استفاده می کند در نوبت 
خودش از حق آب استفاده می کند )اخوی زادگان، 1381، 120(. درنتیجه این باغ از بار بیشتر و درختان پربارتری نسبت به باغ های مجاورش در یک محل برخوردار 
است. در مقیاس همسایگی های میان کرت ها در محل ها همچنین نحوۀ دریافت آب از نهر و محل قرارگیری کرت ها نسبت به نهرها در میزان آبگیری و درنتیجه بر 
میزان باردهی کرت های محل ها تأثیر می گذارد، باغ های مجاور نهرها به طور مستقیم آبیاری می شوند. این باغ ها در زمان آب دوم و یا خرید آب در خشک سالی ها 

مشکلی ندارند و آبیاری اضافه بر یک نوبت حق آب به تصمیم باغدار بستگی دارد )همان، 132(.
14. ضابطۀ آبگیری در محل ها به  این  ترتیب است که باغ ها به ترتیب قرارگیری نسبت به ابتدای نهر از آب پرشده و بعد از پرشدن هر باغ نوبت به باغ بعدی می رسد. 
تقسیم آب رودخانه ها بین فندها، محل ها و انهار براساس طومار قدیمی و سپس تقسیم آب بین باغ ها، کًا بر عهدۀ باغبان های هر محل است و باغداران هیچ وظیفه ای 
ندارند. تقسیم آب بین باغ ها به این ترتیب است که روز قبل یا روزهای قبل از نوبت، هر باغبان موظف است برای دریافت آب و انجام آبیاری آماده شود. آمادگی شامل 
ایجاد بند خاکی در مقابل دهنۀ هر باغ و مسدودکردن دهۀ سایر باغ ها و انهار است تا آب بدون تلفات با عبور از مسیر معینی به نهر موردنظر وارد شود زمان تحویل 

آب معموالً غروب یا طلوع آفتاب است در صورت ابری بودن از ساعت کمک می گیرند )همان، 129(.
15. زمان آبگیری محل ها از نیمۀ دی شروع می شود و بسته به رودخانه عموماً تا 50 روز بعد از فروردین به پایان می رسد.
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