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چکیــده | مازنــدران بهواســطه برخــورداری از مواهــب طبیعــی در طــی اعصــار
گذشــته محمــل مناســبی بــرای بــاغ ســازی بــوده اســت .در دوره صفــوی
و حکومــت شــاهعباس ،ایــن منطقــه بــرای شــکار و گذرانــدن قشــاق از
اهميــت خاصــي برخــوردار گشــت و باغهــای زيــادي در ایــن ناحیــه احــداث
شــد .شــهر ســاری نیــز بهعنــوان مرکــز سیاســی آن دوره ،باغهایــی داشــت
کــه عــدم شــناخت آنهــا بــه دلیــل فرســایش طبیعــی ،توســعه شــهرها و
ادغــام باغهــا در بافــت شــهر و تغییــر کاربــری آنهــا ،موجــب مهجــور مانــدن
ایــن گــروه از باغهــای ایرانــی شــده اســت .آثــار اندکــی از باغهــای مازنــدران
برجایمانــده و مطالعــات گســتردهای در خصــوص آنهــا صــورت نگرفته اســت.
شــناخت باغهــای ازمیانرفتــه مازنــدران و یافتــن الگــوی حاکــم بــر آنهــا
میتوانــد کمــک شــایانی در راســتای فهــم غنیتریــن منظــر انسانســاخت
ایرانــی و گامــی مؤثــر در راه بازشناســی بــاغ ایرانــی باشــد .پژوهــش حاضــر
بــر اســاس اســناد تاریخــی و کاوشهــای میدانــی بــه بازشناســی بــاغ شــاه
ســاری بــا هــدف یافتــن الگــوی حاکــم بــر ســاختار آن پرداختــه اســت .در
ابتــدا متــون و اســناد تاریخــی و گفتههــای جهانگــردان در خصــوص بــاغ
و در ادامــه بــه کمــک عکسهــای تاریخــی موجــود ،ســاختار بــاغ بررســی
شــد .پــس از تجزیهوتحلیــل و ترســیم پــان احتمالــی بــاغ بــا اســتفاده از
مســتندات تاریخــی و اصــول بــاغ ایرانــی ،میتــوان دریافــت کــه بــاغ شــاه
دارای ســاختار هندســی منظــم بــوده و عمارتــی دورویــه در محــل محــور
اصلــی آن قــرار داشــته اســت .پــس از دخــل و تصــرف در دوره پهلــوی اول،
خیابــان خیــام امــروزی در راســتای محــور اصلــی بــاغ شــکلگرفته و تبدیــل
بــه شــریان شــهری شــد .در ادامــه ،ساختوســاز ابنیــه مختلــف در محــدوده
دو ســمت محــور اصلــی بــاغ از ســوی مــردم آغــاز شــد و محلههــای مســکونی
کهنــه بــاغ شــاه در شــهر ســاری بــه وجــود آمــد.
واژگان کلیــدی | بــاغ ایرانــی ،باغهــای مازنــدران ،ســاری ،کهنــه بــاغ شــاه،
نــو بــاغ شــاه.

سیر تحول کهنه باغ شاه ساری

مقدمــه | رســم و روش پادشــاهان ایرانــی کــه بــا همراهــان
خــود در چارچــوب «ییــاق و قشــاق» بــه شــکار
میپرداختنــد ،مســتلزم احــداث شــبکه باغهایــی در طــول
مســیرهای منتخــب بــود ،چنانکــه بــه گفتــه اســکندر
بیــک ،منشــی شــاهعباس« ،شــاه بخــش اعظــم اوقــات
قشــاق خــود را در مازنــدران بــه شــکار میپرداخــت»
(پتروچیولــی .)237 : 1392 ،در دوره شــاهعباس صفــوی،
منطقــه جنوبــی دریــای خــزر کــه زادگاه مــادرش نیــز بــوده
اســت ،بهعنــوان پایتخــت تفریحــی وی در مقابــل پایتخــت
سیاســی ،اصفهــان ،از اعتبــار باالیــی برخــوردار و درنتیجــه
در بســیاری از شــهرهای آن باغــات و شــکارگاههایی جهــت
گــذران ماههایــی از ســال احــداث شــد .عنایــت بــه اســناد
تاریخــی و آثــار بهجامانــده از باغهــا حاکــی از ایــن اســت
کــه شــهرهای مختلــف مازنــدران ،ازجملــه بهشــهر (اشــرف
البــاد) ،فرحآبــاد ،بابــل ،آمــل و ســاری ،باغهــای شــاخصی
داشــتند؛ امــا عــدم شــناخت باغهــای مذکــور ،بــه دلیــل
فرســایش طبیعــی ،توســعه شــهرها ،ادغــام باغهــا در بافــت
شــهر و تغییــر کاربــری آنهــا ،موجــب مهجــور مانــدن ایــن
گــروه از باغهــای ایرانــی شــده اســت .بازشناســی ایــن باغهــا
از طریــق اســناد و مکتوبــات تاریخــی و اثــرات کالبــدی
بهجامانــده میتوانــد کمــک شــایانی در فهــم ویژگیهــای
باغهــای کرانــه جنوبــی دریــای خــزر و در مقیاســی کالنتــر،
بــاغ ایرانــی باشــد .ســؤال محــوری تحقیــق ایــن اســت کــه
موقعیــت مکانــی دقیــق و ســاختار اصلــی بــاغ شــاه ســاری
چــه بــوده اســت؟ بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال ،مقالــه به
بررســی تاریخــی اســناد ،مکتوبــات ،تصاویــر و نقشــههای
موجــود از بــاغ شــاه و شــهر ســاری میپــردازد.
نویســندگان و پژوهشــگران متأخــر در کتابهــا و مقــاالت
متعــددی بــه مطالعــه و بررســی بــاغ ایرانــی پرداختهانــد.
همانطــور کــه ذکــر شــد بــه دلیــل آثــار انــدک بهجامانــده
از باغهــای تاریخــی مازنــدران ،مطالعــه و پژوهــش اندکــی
در ایــن خصــوص صــورت گرفتــه اســت .ازجملــه  :حیدرنتــاج
( )1389در پایاننامــه دکتــری خــود هنجــار شــکلیابی
باغهــای مازنــدران را موردبحــث قــرار داده و نحــوه
شــکلگیری آنهــا را بــا باغهــای ایرانــی مقایســه کــرده،
کــه البتــه در آن بــه باغهــای ســاری نپرداختــه اســت.
همچنیــن عالمــی ( )1390نیــز در مقالــهای بــه معرفــی

تصویر  : 1موقعیت کنونی باغهای تاریخی ساری.
مأخذ.۲۰۱۵ ،google earth :

اســناد باغهــای ســلطنتي دوره صفويــه در ســاري پرداختــه
اســت کــه در آن بیشــتر ،ســند نقشـه دولتخانـه ســاري در
دوره مظفرالدیــن شــاه مــورد تحلیــل و بررســی قرارگرفتــه
و اشــاره درســت و روشــنی بــه بــاغ شــاهعباس در شــمال
شــهر ســاری نشــده اســت.
فرضیــه | ســاختار هندســی بــاغ شــاه تابــع نظــام هندســی
عمــود بــر هــم و محورهــای طوالنــی بــا دیــد عمیــق بــوده
اســت و خیابــان خیــام کنونــی در شــهر ســاری منطبــق بــر
محــور اصلــی آن بــاغ قرارگرفتــه اســت.

مرور تاریخی باغ شاه ساری

در شــهر ســاری بقایــای ســه بــاغ تاریخــی از دوره صفویــه
وجــود دارد .دو بــاغ در کنــار ســبزهمیدان شــهر قرارگرفتــه
بودنــد و دیگــری در شــمال و بــه ســمت شــهر تاریخــی
فرحآبــاد (تصویــر  .)1از دو باغــی کــه در میــدان اصلــی
شــهر قــرار داشــت ،بــاغ اول در ضلــع جنوبــی میــدان
تابستان  ۱۳۹۵شماره ۳۵
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تصویــر  : 2تعریــف مســیر بــا درختــان ســرو؛ بــاغ شــاه ســاری .مأخــذ  :آلبــوم
ناصرالدینشــاه ،عکــس شــماره .۱۲۰۶۹

توســط شــاهعباس احــداث گردیــده و در زمــان حکومــت
آقــا محمدخــان قاجــار بــراي حاکــم محلــي بازسازیشــده
بــود .ایــن بــاغ کــه بــاغ شــاه نامیــده میشــد ،بعدهــا
توســط محمدقلــي ميــرزا ملــکآرا ،پســر فتحعلــي شــاه
قاجــار ،احیــاء و ســاختمانهای اندرونــي و بيرونــي بــه
همــراه يــک کالهفرنگــی در وســط آن احــداث شــد و بــه
نــام بــاغملـکآرا شــهرت یافــت .بــاغ بــه شــکل مســتطيلی
وســيع بــا ابعــاد  150در  700متــر ،چهــار ســاختمان اصلــي
را در برداشــت و حاکــم محلــی در آن بــه عيــش و نــوش
میپرداخــت .ســياحان اروپايــي قــرن نوزدهــم بــه توصيــف
ســاختمانهای تزیینشــده بــا نقاشــیهایی در ایــن بــاغ
کــه مربــوط بــه پیروزیهــای شــاه اســماعيل و نادرشــاه
اســت ،میپردازنــد و بــه ويرانــي تدريجــي و مســامحه و
غفلــت از آنهــا اشــاره و همچنیــن از همجــواری درختــان
نخــل و چنــار صحبــت ميکننــد (ویلبــر.)134 : 1390،
بــاغ دوم ،مقابــل بــاغ آقــا محمدخــان قاجــار در عــرض
ميــدان بهوســیله حاکمــي محلــي بــه نــام محمدقلــي
8
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ميــرزا ساختهشــده بــود .ایــن بــاغ درواقــع دولتخانــه يــا
خانــه حکومتــي در ســاري بــود و شــامل خانــه حاکــم و ســه
ســاختمان ديگــر بــوده اســت .در گزارشهــای مربــوط بــه
اقدامــات مرمتــي ســاختمانهای اداره گمــرک در ســاري،
در دوره حکومــت مظفرالديــن شــاه قاجــار ،بــه دولتخانــه
ســاری اشارهشــده اســت .ایــن ســند شــامل نقشــه
دولتخانــه ســاري اســت کــه کامــ ً
ا خــراب بــود و ارزش
مرمــت و بازســازي نداشــت .ايــن نقشــه بهعنــوان تنهــا
ســند پيمايــش شــده دولتخانــه ســاري کــه قســمتي از
آن در دوره صفــوي بناشــده اســت ،مدرکــي مهــم بــه شــمار
مــيرود (عالمــی.)1390،
بــاغ ســوم در قســمت شــمال شــهر قرار داشــت کــه آن را هم
بــاغ شــاه مینامیدنــد و در زمــان شــاه عبــاس احداثشــده
بــود .بنابرايــن دو بــاغ بــه نــام بــاغ شــاه خوانــده ميشــدند.
باغــی کــه موضــوع مقالــه اســت ،قديميتــر بــوده ،بهوســیله
شــاهعباس در شــمال شــهر ایجادشــده بــود و بــر اســاس
مســتندات تاریخــی در خروجــی شــهر بــه ســمت فرحآبــاد
قــرار داشــت .ایــن بــاغ در دورههــای بعــد چنــدان موردتوجه
نبــود و ناصرالدینشــاه در ســفر اول خــود بــه مازنــدران ،آن
را ویران ـهای بــدون دیــوار توصیــف کــرد و دســتور احــداث
دیــوار و حفــظ بــاغ را داد؛ امــا پــساز آن متــروک مانــد و از
آن هيــچ ردپايــي برجــای نمانده اســت.

توصیف باغ شاه از نگاه سیاحان

در ســفرنامهها و متــون تاریخــی اشــارات کوتــاه و پراکنــدهای
بــه باغهــای تاریخــی ســاری شــده اســت .اولیــن اشــاره بــه
باغهــای ســاری در کتــاب «تاریــخ عالــمآرای عباســی»
اســت کــه در آن اســکندر بیــک ،منشــی شــاهعباس ،بــه
باغــات و عمــارات مرغــوب کــه در شــهر ســاری ایجادشــده
بــود ،اشــاره میکنــد .پــسازآن ،دیگــر منابعــی کــه بــه
ایــن باغهــا اشــاره داشــتند ،مربــوط بــه دوره قاجــار اســت.
ناصرالدینشــاه در ســفر اول و دوم خــود بــه مازنــدران ،از این
باغهــا بازدیــد کــرده و دســتور مرمــت آنهــا را داده اســت.
دیگــر ســیاحانی کــه در اوایــل قــرن نوزدهــم بــه مازنــدران
ســفرکردهاند نیــز اشــارات کوتاهــی بــه باغهــای ســاری
داشــتند ،اطالعــات کلــی از بــاغ ارائــه دادنــد و بهتفصیــل
ســاختار باغهــا و موقعیــت آنهــا را بیــان نکردهانــد.
اســکندر بیــک منشــی بــه احــداث کاخهــا و باغهــای شــاه

سیر تحول کهنه باغ شاه ساری

عبــاس در مازنــدران اشــارهکرده اســت .وی از باغهــای
اشــرف بــا عنــوان «دارالســلطنه» و از باغهــای فرحآبــاد بــا
عنــوان «دارالســرو» یــاد میکنــد .همچنیــن بــه «عمــارات
و باغــات مرغــوب در ســاری؛ عــاوه بــر آنهایــی کــه در
آمــل ،بارفــروش ،عباسآبــاد و اســترآباد» ایجادشــده بودنــد،
اشــاره میکنــد (اســکندر بیــک.)1111: 1335 ،
دونالــد ویلبــر در کتــاب خــود مینویســد« :در مجــاورت
شــهر مهــم ســاری و در خــود آن شــهر ،بقایــای ســه بــاغ
وجــود دارد کــه دوتــای آنهــا مربــوط بــه دوره شــاهعباس
هســتند .در قســمت شــمال ایــن شــهر بــاغ شــاه کــه در
زمــان شــاهعباس احداثشــده ،دیــده میشــود .امــروزه
در ایــن بــاغ کوشــکی بــه چشــم میخــورد کــه در کنــار
اســتخر بناشــده و معلــوم اســت کــه در ســالهای بعــد
تعمیــر و مرمــت گردیــده و ســقف آن از ســفال قرمزرنــگ
پوشــیده شــده اســت» (ویلبــر.)134 : 1390 ،
رابینــو کــه در ســالهای  1908و  1909میــادی بــه
مازنــدران ســفر کــرد مینویســد « :قصــر حکومتــی ســاری
توســط آغامحمدخــان قاجــار ،در زمینــی کــه قبـ ً
ا بــاغ شــاه
عبــاس بــوده ساختهشــده اســت .قســمتی از آن بهواســطه
آتشســوزی تخریــب و توســط ملــکآرا بازســازیشــده
اســت .در ســمت دیگــر میــدان روبــروی قصــر حاکــم ،بــاغ
شــاه اســت کــه بــه بــاغ ملـکآرا مشــهور اســت .بــاغ قدیمــی
کــه شــاهعباس احــداث کــرده بــود ،در شــمال ســاری
واقعشــده اســت.)Rabino, 1928: 25( ».
ناصرالدینشــاه در نخســتین ســفرنامه خــود بــه مازنــدران،
بــاغ شــاه را اینگونــه توصیــف میکنــد « :بــاغ در منتهــای
شــهر واقــع اســت .ایــن بــاغ دو ســردر عالــی داشــته یکــی
رو بــه شــهر و ســردر دیگــر رو بــه خیابــان فرحآبــاد و در
حقیقــت دروازه آن خیابــان محســوب میشــد .از دو چیــز
آن بــاغ زیــاده از وصــف تعجــب نمــودم یکــی از وســعت فضــا
و اســتحکام بنــا و خــوش اســلوبی و خوبــی غــرس اشــجار آن
و نظــم و ترتیــب ســروها و نارنجهــا کــه درنهایــت تازگــی و
غرابــت بــود ...میــرزا مســیح را خواســتم دســتورالعمل تعمیر
و اصــاح بــاغ را در ســاختن دیــوار ســردرها و ســایر ابنیــه و
عمــارات بهطــور دلخــواه دســتورالعمل و مبالغــه در خــوب
تعمیــر نمــودن دادم» (نــوری.)156 : 1389 ،
در دومیــن ســفر ناصرالدینشــاه بــه مازنــدران نیــز بــه ایــن
بــاغ اشارهشــده اســت « :از خیابــان معــروف بــه فرحآبــاد
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بــه بــاغ شــاهعباس رفتیــم .عضدالملــک همــراه بــود؛ از در
پاییــن بــاغ قســمت شــهر وارد شــدیم .دیــواری محکــم دور
بــاغ و کالهفرنگــی چوبــی مشــابه کالهفرنگــی ملکآرایــی
در وســط ساختهشــده .ســفر اول کــه اینجــا آمــده بودیــم
دور ایــن بــاغ ،از مســتحدثات شــاهعباس مرحــوم ،خــراب و
ویــران بــود و دیــوار نداشــت؛ حکــم شــد دیــواری دورادورش
کشــیدند .از ســردر کالهفرنگــی ســاختند کــه حــاال تمــام
اســت و ایــن بــاغ اشــجار ســرو و نارنــج کهــن بیحــد اســت.
 ...عمارتــی دورویــه از قدیــم در ایــن بــاغ اســت» (مهجــوری،
)190:1380؛ (تصویــر .)2
میــرزا ابراهیــم کــه بــا مکنــزی در میانــه ســالهای -77
 1276ه .ق .بــه ســاری آمــده بود نوشــته اســت « :محمدقلی
میــرزای ملـکآرا در بیــرون شــهر در ســمت جنــوب ،باغــی
بنانهــاده اســت کــه عمــارت اندرونــی ،بیرونــی و در وســط،
کالهفرنگــی و اشــجار و مرکبــات و درخــت ســرو بســیار و آب
روان میباشــد .هــرگاه تعمیــر نشــود خرابــه خواهــد شــد.
مثــل بــاغ شــاهعباس کــه در شــهر میباشــد کــه درخــت و
تابستان  ۱۳۹۵شماره ۳۵

9

جستار

تصویــر  : 4محــدوده بــاغ شــاه در عکــس هوایــی ســال  .۱۳۳۵مأخــذ  :آرشــیو
ســازمان نقشــهبرداری کل کشــور.

مرکبــات و ســرو دارد لیکــن بــی در و دربــان خرابــه افتــاده
اســت» (میــرزا ابراهیــم.)95 :1355 ،
کاپیتــان چارلــز فرانســیس مکنــزی نخســتین کنســول
انگلیســی در شــمال ایــران در ســفر بــه شــمال بــه بــاغ
دیگــری از شــاهعباس اشــاره میکنــد کــه نزدیــک
دروازهای بــود کــه از آن وارد شــهر ســاری شــده بــود و ایــن
بــاغ بهجــز بــاغملــکآرا بــوده اســت کــه مکنــزی در آن
ســاکن شــده بــود (مکنــزی.)123 :1359 ،

باغ شـاه در تاریخ محالت ساری

در تاریـخ محلات شـهر سـاری دو محلـه بـه نـام بـاغ شـاه
وجـود دارد ،یکـی «نوبـاغ شـاه» و دیگری «کهنه باغ شـاه».
محلـه نوبـاغ شـاه کـه در جنـوب سـبزهمیدان قـرار دارد
بیشـتر بـه بـاغ شـهرت دارد تـا محلـه و آن بـه اعتبـار باغی
اسـت کـه محمدقلـی میرزا ملـکآرا فرزنـد چهـارم فتحعلی
شـاه قاجـار کـه به مـدت سـیوهفت سـال حاکـم مازندران
بـوده ،احـداث کرده اسـت .ایـن بـاغ از دوره پهلـوی کارکرد
نظامـی داشـته اسـت (احمـدی.)1390 ،
محله کهنه باغ شـاه منطقهای اسـت در شـمال شـهر سـاری
کـه تمامـی آن درگذشـته باغـی بـه مسـاحت تقریبـی 20
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هکتـار بـوده اسـت .ایـن محلـه از ابتـدای خیابـان  18دی
فعلـی آغـاز و تـا دروازه فرحآبـاد یـا سـهراه مالمجدالدیـن
ادامـه داشـت (همان).
محلـه کهنـه بـاغ شـاه کـه دارای درختـان متعـدد ازجملـه
مرکبـات و سـروهای کهنسـال و نیز سـاختمانی کالهفرنگی
و سـردرهای شـمالی و جنوبـی بـود ،بهنوعی پـارک عمومی
و تفرجـگاه شـهری محسـوب میشـد .گفتـه میشـود کـه
ایـن بـاغ توسـط خانـواده صاحـب نفـوذی در سـاری بـه نام
خانـواده فاضلـی ،تصاحـب گردیـد و خانـه تاریخـی فاضلـی
واقـع در محلـه «نوانبـار» -کـه از بناهـای باشـکوه و قدیمی
شـهر اسـت -از چـوب درختـان قطعشـده ایـن باغ سـاخته
شـد (همان).
در مصاحبـه حضـوری افـراد سـالمند شـهر سـاری معیـن
گردیـد کـه آنهـا ابتـدای خیابـان خیـام در جنـوب را کـه
ابتـدای کهنـه باغ شـاه بـود« .باغ شـاه پیش» یعنـی جلوی
بـاغ شـاه مینامنـد؛ بنابرایـن میتـوان نتیجه گرفـت که باغ
ملـکآرا یـا همـان نـو بـاغ شـاه در محـل سـبزهمیدان قـرار
دارد و بـاغ شـاه موضـوع مقالـه یـا کهنـه بـاغ شـاه را بایـد
در حدفاصـل خیابـان  18دی تـا دروازه فرحآبـاد یـا سـهراه
مالمجدالدیـن جسـتجو نمـود.
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نقش باغ شاه در توسعه شهر ساری

تاریــخ تحــوالت شــهری ایــران از ســال  1299تــا ســال
 1320ش .دوره تحــول و گــذار از شهرســازی قدیــم بــه نــو
محســوب میشــود .مــدل تغییــرات و تحــوالت شهرســازی
ایــن دوره بعدهــا مــدل و الگویــی بــرای توســعه شــهری
ایــران شــد (شــعبانی .)84 :1391 ،در ایــن میــان ،در دوران
پهلــوی ،باغهــای تاریخــی نیــز ،همچــون بســیاری از عناصــر
معمــاری و شهرســازی ،تــاب مقاومــت و مجــال هماهنــگ
شــدن بــا رونــد ســریع تغییــرات ناشــی از صنعتــی شــدن و
ورود اتومبیــل را نمییابــد و بــه فراموشــی ســپرده میشــود
(گلســتانی .)1390 ،اســناد و مــدارک دولتــی حکایــت از
آن دارد کــه نظــام شهرســازی در ایــن دوره بــا تکیهبــر
آییننامههــا و قوانیــن ،سیاســت توســعه شــبکه ارتباطــی
را بهگونــهای اجبــاری در دســتور کار خــود قــرارداد .در
ایــن دوره توســعه کمــی خیابانهــا چنــان واجــد اهمیــت
شــد کــه نخســتین نقشــه دگرگونــی تهــران در ســال 1309
ش ،.بهعنــوان «نقشــه خیابانــی» شــناخته میشــود .از ایــن
دوره ،خیابــان بهعنــوان مکانــی بــرای آمدوشــد ،دادوســتد
و کســبوکار شد.
در زمـان پهلـوی اول و پـس از سـال  1310ه .ق .کـه شـهر
سـاری نیـز بـا سیاسـت توسـعه شـبکه ارتباطـی مواجـه
شـد ،بهاصطلاح «خیابانکشـی» آن آغـاز گردیـد .سـپس
محـدوده بـاغ شـاه کـه بهنوعـی پـارک عمومـی و تفرجـگاه
شـهری محسـوب میشـد ،بـا تبدیـل محـور اصلـی بـاغ بـه
شـریان شـهری کـه امـروزه «خیابان خیـام» نـام دارد ،به دو
قسـمت شـرقی و غربی تقسـیم شـد .علیرغم احداث خیابان
در بیـن بـاغ ،ایـن منطقه از شـهر مدتهـا خالی از سـکنه بود.
سـپس کارخانـه پنبـه در میانه ایـن خیابان و مقابـل خیابان
آرش کنونـی سـاخته شـد کـه بـه ماشـینخانه معـروف بـود.
ایـن کارخانـه در زمـان پهلـوی دوم متروکـه شـد .تقریبـاً از
سـال  1350بـه بعـد بـود که ایـن منطقـه کمکم بـه منطقه
مسـکونی تبدیـل شـد و امـروزه نیـز از مناطق مسـکونی کم
تراکـم شـهر سـاری بهحسـاب میآیـد (مصاحبـه میدانـی)؛
(تصویـر  .)3در ایـن راسـتا و بـا دقـت در نقشـهها و رونـد
تبدیـل بـاغ بـه عرصه هـای شـهری میتـوان دریافـت کـه
خیابـان اصلـی بـاغ به یـک معبر اصلـی و خیابان هـای فرعی
عمـود بـر آن بـه کوچههـای بافـت مسـکونی تبدیلشـده
اسـت؛ بهگونـهای کـه یـک بافـت شـطرنجی در آن بخـش از

تصویــر  : 5پــان موقعیــت باغهــای شــهر ســاری و اصــاح موقعیــت بــاغ
شــاه توســط نگارنــدگان در قیــاس بــا نقشــه ارائهشــده توســط عالمــی
(عالمــی .)۱۳۹۰،ترســیم  :نگارنــدگان بــر روی نقشــه عالمــی.۱۳۹۰ ،

شـهر مشـاهده می شـود (پرداختـن به ایـن مقولـه از اهداف
مقالـه نبـوده و نویسـندگان فقـط قصـد طرح مسـئله در این
بـاب را داشـته اند) .تأثیـر باغ هـای ایرانی در توسـعه شـهرها
پـس از پایـان عمرشـان و نیز امکان سـنجی تأثیر ایـن باغ ها
در توسـعه آتی شـهر می توانـد موضوع تحقیق دیگری باشـد
کـه بهویـژه در مـورد شـهر سـاری قابلتوجه اسـت.

ســاختار و جایــگاه بــاغ شــاه ســاری بــر اســاس
اســناد تاریخــی و بررســی میدانــی

طبــق اســناد و مکتوبــات تاریخــی ،باغهــای تاریخــی ســاری
در دو ناحيــه واقعشــده بودنــد .یکــی ســبز ميــدان ســاري
اســت کــه دو بــاغ دولتخانــه و بــاغ شــاه یــا بــاغمل ـکآرا
تابستان  ۱۳۹۵شماره ۳۵
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تصویر  : 6ساختار باغ شاه بر اساس عکس هوایی سال  .۱۳۳۵ترسیم  :نگارندگان.

آنجــا قــرار داشــتند و ناحیــه دیگــر شــمال شــهر و دروازه
فرحآبــاد بــود کــه کهنــه بــاغ شــاه یــا بــاغ شــاهعباس آنجــا
بــود.
بنابرايـن دو بـاغ بـه نـام باغ شـاه خوانده میشـدند؛ باغ شـاه
اول در سـمت جنـوب سـبز ميدان بود و با عنـوان باغ ملکآرا
هـم ناميـده ميشـد کـه از دوره پهلـوی اول تاکنـون کاربری
نظامـی داشـته اسـت .باغ شـاه موضـوع مقالـه کـه قدیمیتر
بود بهوسـیله شـاهعباس در شـمال شـهر ایجادشـده بود و به
کهنـه باغ شـاه نیز معروف اسـت کـه پیشازاین مـکان دقیق
و سـاختار هندسـی آن مشـخص نشـده بـود .الزم بـه توضیح
اسـت کـه خانم دکتـر عالمی در مقالـه خود (عالمـی)1390،
تنهـا محـدوده احتمالی باغ را مشـخص نمودنـد و به موقعیت
دقیـق ،سـاختار و تناسـبات هندسـی و مسـاحت تقریبـی
بـاغ اشـارهای نداشـتند .لـذا نظـر بـه مسـتندات تاریخـی و
بررسـیهای میدانـی ،در عکـس هوایـی سـال  1335ه .ق.
موقعیـت دقیـق و محـدوده بـاغ شـاهعباس یـا کهنه باغ شـاه
در حوالـی دروازه فرحآبـاد و سـهراه مالمجدالدین جسـتجو و
مشـخص شـد (تصاویر 4و.)5
بـاغ شـاه سـاری در طـی سـالیان متمـادی از زمـان احـداث
12
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تاکنون ،دسـتخوش تغییرات بسـیاری شـده اسـت .دالیل این
تغییـرات را میتـوان اینگونـه برشـمرد:
• ناپایـداری ابنیـه در محیـط مازنـدران بـه دالیـل اقلیمـی و
رطوبـت بیشازحـد بنـا
• متروکـه شـدن مجموعـه در دورههـای مختلـف (حدفاصل
صفـوی تـا قاجـار -ناصرالدینشـاه)
• دخـل و تصـرف در دوره پهلـوی اول ،تبدیـل محـور بـاغ به
خیابـان خیـام و سـاخت کارخانـه پنبه
• تعرضـات و ساختوسـاز ابنیـه مختلـف در محـدوده بـاغ از
سـوی مـردم و ایجـاد محلههـای مسـکونی (کهنـه بـاغ شـاه
شـرقی و غربی).
علی رغـم تمـام تغییـرات انجامشـده میتـوان از اسـناد
تاریخـی ،نوشـتههای جهانگـردان ،عکس هوایی سـال 1335
ه.ش .و نیـز مشـاهدات میدانـی ،سـاختار اولیـه بـاغ را حدس
زد .نظـر بـه مصاحبههـای میدانـی ،خیابـان خیـام بهعنـوان
محـور اصلـی بـاغ فرض شـد و آثـار بهجامانـده محـدوده باغ
در دو سـمت ایـن محـور یافـت شـد .با توجـه به اینکـه اکثر
تعرضـات شـخصی پـس از اجـرای قانـون اصالحـات ارضـی
سـال  1340ه.ش .بـوده اسـت ،لـذا در عکـس هوایـی سـال
 1335ه.ش .میتـوان محـدوده بـاغ ،سـاختار محـور اصلـی
و کرتهـای آن را تشـخیص داد (تصویـر  .)6هندسـه بـاغ
شـاه تابـع نظـام مسـتطیل شـکل ،خطـوط عمـود بـر هـم و
محورهـای طوالنـی بـا دید عمیق اسـت ،این هندسـه یکی از
ویژگی هـای بـاغ ایرانی اسـت .این بـاغ با دو سـردر در امتداد
محـور اصلـی ،ابعـاد تقریبـی  200در  400متـر مسـاحتی
حـدود  8هکتـار داشـته اسـت (تصاویـر  7و .)8
نتیجــه گیــری | پژوهــش حاضــر بــر اســاس اســناد تاریخــی
و کاوشهــای باستانشناســی بــه بازشناســی تصویــری از
بــاغ شــاه ســاری باهــدف شــناخت الگــوی حاکــم بر ســاختار
آن پرداختــه اســت .در ابتــدا متــون و اســناد تاریخــی و
گفتههــای جهانگــردان در مــورد بــاغ بررســی و در ادامــه
بــه کمــک عکــس هوایــی ســال  1335ه.ش .و انــدک آثــار
بهجامانــده ،ســاختار بــاغ و نقــش خیابــان خیــام در الگــوی
هندســی آن مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفــت.
پــس از تجزیهوتحلیــل آثــار برجایمانــده از بــاغ و
تکمیــل آن بــا اســتفاده از اســناد تاریخــی و اصــول بــاغ
ایرانــی ،میتــوان دریافــت کــه ســاختار هندســی بــاغ شــاه

سیر تحول کهنه باغ شاه ساری

تصویــر  : 7ســاختار هندســی ،محــور اصلــی و کرتهــای بــاغ
شــاه بر اســاس عکس هوایــی ســال  .1335ترســیم  :نگارندگان.

تصویــر  : 8ســیر تحــول کهنــه بــاغ شــاه ســاری از دوره صفــوی (ســمت چــپ) تــا امــروز
(ســمت راســت) .ترســیم  :نگارنــدگان.

• شــعبانی ،امامعلــی و کامیــاب ،جمــال )1391( .سیاســت شــهری در تاریــخ
معاصــر ایــران ( 1320 – 1299ه .ش ).بــا تأکیــد بــر فضــای عمومــی شــهری.
مجلــه بــاغ نظــر .83 – 92 :)23( 9
• عالمــی ،مهــوش .)1390( .اســناد باغهــای ســلطنتي دوره صفويــه در
ســاري .ترجمــه و تدويــن :مهنــدس مهکامــه لوافــي .قابلدسترســی ازhttp:// :

ساختار باغ

نمونههــای عصــر صفــوی کرانــه جنوبــی دریــای خــزر .نمونههــای مــوردی :
باغهــای بهشــهر .رســاله دکتــری .تهــران  :دانشــگاه تهــران.

محصوریت

محصوریت با دیوار

داخلی

چشماندازهای عمیق در محورهای باغ

خارجی

چشمانداز وسیع به مناظر بکر اطراف

نظم

پوشش منظم در امتداد محورهای باغ

نوع

سرو (میراث درختان کهن باغ) ،نارنج و انواع مرکبات

کل

انواع سیستمهای آبی ساکن و جاری (حوض ،نهر و )...

دید و منظر

• احمــدی ،ســید مهــدی .)1390( .تاریــخ محــات ســاری .ســاری  :انتشــارات
آوای مســیح.
• اســکندر بیــک منشــی .)1335( .تاریــخ عال ـمآرای عباســی .ویرایــش ایــرج
افشــار .تهــران  :انتشــارات بنیــاد ایــرج افشــار.
• پتروچیولــی ،آتیلیــو .)1392( .باغهــای اســامی معمــاری ،طبیعــت و
مناظــر .ترجمــه مجیــد راســخی .تهــران  :انتشــارات روزنــه.
• حیدرنتــاج ،وحیــد .)1389( .هنجــار شــکلیابی بــاغ ایرانــی؛ بــا تأکیــد بــر

هندسه کلی باغ مستطیل شکل با ابعاد تقریبی  400در  200متر
نظم مستقیمالخط در پالن باغ
شالوده باغ بر وجود محور اصلی و دو سردر در دو سوی آن
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گیاه
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آب

ســاری تابــع نظــام مســتطیل شــکل ،بــا ابعــاد تقریبــی
 400در  200متــر و مســاحت تقریبــی  8هکتــار بــوده
اســت .شــالوده بــاغ بــر وجــود محــور اصلــی طوالنــی بــا
دیــد عمیــق اســت کــه دو ســردر در دو ســمت محــور
اصلــی قــرار داشــت و محورهــای فرعــی بــر آن عمــود
بودنــد .پوشــش گیاهــی منظــم در امتــداد محورهــای بــاغ
بــا کاشــت درختــان ســرو بهعنــوان میــراث کهــن ،شــکل
میگرفــت و درختــان نارنــج و انــواع مرکبــات ،درختــان
مثمــر بــاغ بودنــد .خیابــان خیــام کنونــی محــور اصلــی
بــاغ شــاه بــوده کــه در دوره پهلــوی اول احداثشــده
اســت (جــدول .)1

جدول  :1شاخصههای باغ شاه ساری .مأخذ :نگارندگان.

• گلســتانی ،ســعید و شــریفزاده ،ســمیه .)1390( .کنکاشــی در ویژگیهــای
خیابــان صفــوی .مجلــه بــاغ نظــر .59 – 70 : )17( 8
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