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چکیــده | در ســال های اخيــر، توجــه بــه ابعــاد معنایــی در کنــار ابعاد کالبــدی مطرح 
ــه  طوری کــه از نظــر بســياری از صاحب نظــران، نادیــده انگاشــتن ایــن  ــوده اســت؛ ب ب
ابعــاد باعــث کاهــش کيفيــت فضاهــای زندگــی شــده اســت. یکــی از مفاهيمــی کــه در 
اغلــب مواقــع، وجــود نــگاه ســاده انگارانه باعــث فراموشــی ابعاد معنایــی آن شــده، مفهوم 
»آســتانه« اســت. »آســتانه« بــه عنــوان یــک مفهــوم یــا تنهــا یــک کالبــد، می توانــد 
طيــف وســيعی از معانــی مرتبــط بــا فضــا و مــکان را در برگيــرد، کــه بــر حــس حضــور 
و ظهــور تأثيــر گذاشــته و فضــا را واجــد کيفيــت می کنــد. از ایــن رو مقالــه حاضــر بــا 
هــدف بازشناســی ابعــاد مختلــف معنایــي و تجلــی کالبــدی »آســتانه« در بــاغ ایرانــی، 
خصيصه هــا و ویژگی هــای آن را مــورد مطالعــه قــرار داده اســت. روش تحقيــق در ایــن 

پژوهــش، توصيفی-تحليلــی و ابــزار جمــع آوری اطالعــات، کتابخانــه ای بــوده اســت. 
در نــگاه نخســت، آســتانه بــه عنــوان یک مفهــوم قابــل تعریف توســط عناصــر کالبدی، 
در نظــر گرفتــه می شــود کــه دارای الیه هــای معنایــي بــوده و بــه واســطه نــوع کاربــرد 
آن، بــه صــورت عينــی و ذهنــی درک می شــود. عــالوه بــر ایــن، ایــن فضــا دارای طراحی 
و فــرم متنوعــی اســت کــه در انــواع باغ هــای مختلــف، کيفيت هــای فضایي متفاوتــی را 
عرضــه کــرده و بــه ایــن صــورت ویژگی هــای درون و بــرون را در خــود حمــل می کنــد. 
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بازشناسی مفهوم آستانه در باغ ایرانی

بــا  انجام گرفتــه  پژوهش هــای  گســتردگی  مقدمــه| 
ــت  ــز جذابي ــت و ني ــان از اهمي ــی، نش ــاغ ایران ــوع ب موض
ایــن موضــوع در ميــان ســایر موضوعــات مرتبــط بــا حــوزه 
نمونه هــای  از  آموختــن  ایــن،  بــر  عــالوه  دارد.  منظــر 
ــتفاده در  ــرای اس ــکاری ب ــاری، راه ــته در معم ــق گذش موف
ــا  ــاز ت ــان از دیرب ــای معاصــر اســت. »اینکــه ایراني طراحی ه
یــک قــرن پيــش چگونــه بــه فضــا و اســتفاده از اجــزای آن 
ــه ســازمان دهی  ــا ب ــه کــدام دیدگاه ه ــر پای اندیشــيده اند و ب
ــزوراز  ــه و پررم ــدان پرجاذب ــه ای چن ــد، مقول آن می پرداختن
اســت کــه بــه ميــان آوردن ابهــام و دارای تــوان آموزندگــی 

ــی،1391: 6(.  ــت« )فالمک اس
بررســی اجــزای بــاغ بــه عنــوان عناصــر ســازنده آن و تبييــن 
ــت  ــی کاربس ــد در چگونگ ــا آن می توان ــط ب ــم مرتب مفاهي
مفاهيــم در کالبــد معمــاری منظــر معاصــر راهگشــا باشــد. 
ــوان  ــه عن ــتانه« ب ــوم »آس ــه مفه ــه ب ــان توج ــن مي در ای
ــا اثــر معمــاری و لــزوم توجــه بــه  اوليــن فضــای مواجهــه ب
ــر کســی  آن، جهــت افزایــش کيفيــت فضاهــای معمــاری ب
ــا  ــر، ب ــش حاض ــتا پژوه ــن راس ــت. در همي ــيده نيس پوش
هــدف تبييــن مفهــوم آســتان یــا آســتانه در معمــاری بــاغ، 

ــر اســت: ــه ســؤاالت زی ــال پاســخگویی ب ــه دنب ب
ــه  ــه کار گرفت ــاری ب ــه در معم ــت و چگون ــتانه چيس - آس

می شــود؟ 
- فضای آستانه در معماری باغ چگونه تعریف می شود؟

تعريف آستانه و مفاهیم مرتبط با آن 
»آســتانه« کــه از آن بــه درگاه، آیــگاه، آســتان و درآیــگاه نيــز 
تعبيــر می شــود، دارای مفاهيــم و تعاریــف متعــددی اســت که 
بــه رغــم تشــابه، دارای وجــوه متنوعــی اســت. دهخــدا کلمــه 
ــه،  ــارگاه، درگاه، درگ ــتان، ب ــای آس ــر واژه ه ــتانه را متناظ آس
ــه نقــل  گــذرگاه و پيوســته بــه در قــرار می دهــد )دهخــدا، ب
از بهشــتی و قيومــی بيدهنــدی، 1388: 25( و مرحــوم معيــن 
آن را بــا معانــی 1- آســتان، 2- چــوب زیریــن چارچــوب )در(، 
ــد  ــف می کن ــاهان تعری ــارگاه ش ــيله و 4- ب ــه، وس 3- مقدم

)معيــن، 1381: 37(. 
می تواننــد  فرهنگ نامه هــا،  در  موجــود  اســمی  تعاریــف 
جایــگاه آســتانه در یــک بنــا و کارکــرد آن را بــه عنــوان جــزء 
الینفــک )عنصرکالبــدی یــا فضــای کالبــدی( تبييــن کننــد. 
امــا از آنجایــی کــه هــر عنصــر معمــاری عــالوه بــر داشــتن 

ــری  ــی دیگ ــم و معان ــده مفاهي ــمی، دربرگيرن ــف اس تعاری
ــه واســطه فضــای معمــاری مختــص آن  ــه ب ــز هســت ک ني
ــف می شــود، بســنده  ــی تعری ــی و زمان و خصيصه هــای مکان
کــردن صــرف بــه تعاریــف اســمی، هــر پژوهشــگری را از نگاه 
ــرد.  ــد ک ــاد موضــوع دور خواه ــام ابع ــه تم ــع نســبت ب جام
ازایــن رو پژوهــش حاضــر، پــس از بيــان تعاریــف اســمی، بــه 
بســط مفاهيــم و معانــی مرتبــط بــا واژه »آســتانه« از طریــق 
ــا  ــت، ت ــد پرداخ ــير آن خواه ــود و تفاس ــای موج دیدگاه ه
ــاغ را  ــد ب ــم در کالب ــن مفاهي ــی ای ــات حاصــل از تجل کيفي

مــورد تحليــل قــرار دهــد. 
ــا  ــاری ی ــا معم ــی ب ــه نوع ــه ب ــياری ک ــران بس صاحب نظ
تفکــرات مطرح شــده در ایــن حــوزه مرتبــط هســتند، 
ــی  ــم و معان ــوان عنصــری دارای مفاهي ــه عن ــتانه« را ب »آس
ذهنــی، معرفــی کــرده و تعاریــف آن را فراتــر از یــک عنصــر 
ــد.  ــرح می کنن ــا مط ــال دو فض ــرای انفص ــدی ورودی ب کالب
بــه زبــان دلــوزی، آســتانۀ معمــاری جــای یــا گاِه برهم بُرش و 
برهم ُکنــش ســطح های گوناگــون اســت کــه از برخــورد آنهــا 
ــتانه«  ــد. در»آس ــر برمی آورن ــو س ــای ن ــا مفهوم ه ــا ی معناه
ــن  ــرد. در ای ــورت می پذی ــدن« ص ــد »ش ــه فراین ــت ک اس
آســتانگی، مجموعــه  ای از فراینــد قلمروزدایــی و قلمروگزینی 
اتفــاق می افتــد؛ فراینــدی کــه ویژگــی آن، رهاشــدن از فضــا 
ــت.  ــو اس ــای ن ــه بازی ه ــدن ب ــين و درآم ــای پيش و نظم ه
چنان چــه آســتانه را می تــوان بــه معنــای حــد تغييــر 
ــد  ــی درآم ــاً بخــش فيزیک ــتانه لزوم ــرد. آس ــف ک ــز تعری ني
ــا  ــه در یک ج ــت و هميش ــکان نيس ــک م ــت ی ــا برون رف ی
ــا بخــش از یــک معمــاری خــاص روی نمی دهــد. آســتانه  ی
ــوژه از  ــی س ــی آن، رهای ــر و در پ ــا تأث ــاس ی ــۀ احس پهن
ســوژه مندی و تکثــر آن اســت )پورعلــم، 1396(. لویــی کان 
نيــز، آســتانه را بــه صــورت پدیــداری لطيــف درپرتــو نيروهای 
ســکوت و نــور تعریــف می کنــد و آن را لحظــه ای بــرای الهــام 
ــور« و  ــان »حض ــران« هم ــر بی ک ــه »ام ــی ک ــد؛ زمان می دان
»امــر کرانمنــد« همــان »ظهــور« حامــل یکدیگرنــد و »الهام« 
ــتند  ــر هس ــر یکدیگ ــف ب ــر لطي ــن دو ام ــال ای ــل اتص مح
ــا  ــام را ب ــی کان اله ــودار1(. لوی ــت، 1394: 42(؛ )نم )حج
ــه  ــه در آن نقط ــد ک ــان می کن ــرده و بي ــوأم ک ــتانه ت آس
ــع  ــام« واق ــی حقيقــت، »اله ــان حقيقــت و تجل مفصــل، مي
اســت و الهــام دو پایــه دارد، یــک پایــه آن در حقيقــت اســت 
ــن  ــه ای ــيدن. چنان چ ــی رس ــه تجل ــرش در ب ــه دیگ و پای
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نقطــه درگاهــی اســت کــه دو ســو دارد )همــان:51 -52(. در 
ــده ای  ــرن ســوم پورفيــروس )Porphyrus( »آســتانه را پدی ق

ــالر، 1392: 269(. ــد« )باش ــدس می نام مق

آستانه در معماری 
و  انتظارهــا  مبتنی بــر  رســيدنی  یــا  ورود  هــر 
چشم داشــت هایي اســت. فــرد از مکانــی دیگــر می آیــد، 
ــاده  ــود را آم ــب خ ــن ترتي ــه ای ــد و ب راه درازی را می پيمای
ــه  ــر1(. ورود ب ــد )تصوی ــد می کن ــی جدی ــا مکان ــی ب رویاروی
ــتانه  ــرد از آس ــه ف ــد ک ــی روی می ده ــذر« زمان ــای »گ معن
یــک مــکان عبــور کنــد. ایــن ارتبــاط درون و بــرون، حقيقتی 
اســت کــه بــرای هویــت یافتــن هــر مکانــی، اهميــت 
بنيادیــن دارد. عــالوه بــر ایــن، دروازه هــر شــهر، کارکــردی 
ــهر  ــکان آن ش ــده م ــته، بازنماین ــاع از آن داش ــر از دف فرات
ــد  ــر انتظــار و چشم داشــت از آن مــکان مهــر تأیي ــوده و ب ب
می نهــد )نقطــه ای بــرای رویارویــي بــا آنچــه بــه روی انســان 
ــر2(.  ــولتس، 1387: 40-43(؛ )تصوی ــد(؛ )ش ــوده می ش گش
ــود و  ــا وج ــاالً ب ــذار احتم ــای گ ــی1، فض ــاظ تاریخ ــه لح ب
حضــور برخــی رســوم و تشــریفات مرتبــط اســت. نخســتين 
ــا  ــرض را ب ــن پيش ف ــاب، ای ــا ارب ــان ی ــَور پرســتش خدای ُص
ــت.  ــوده اس ــی در کار ب ــه و تدارک های ــه تهي ــود دارد ک خ
ميرچــا اليــاده در اثــر خــود بــه  نــام »مقــدس و نامقــدس«، 
آســتانه های  بــه  نيــز  تشــریفاتی  »کاربــرد  می نویســد: 
زیســتگاه انســانی وارد شــده اســت و بــه  هميــن دليــل اســت 
کــه آســتانه اهميــت فراوانــی دارد. گــذر از آســتانه بــا رســم 
ــددی همچــون خم شــدن، ســجود، لمــس  ــای متع و آیين ه
ــتانه« و  ــراه اســت. »آس ــا هم ــر اینه ــه دســت و نظای زاهدان

»در« نشــان دهنده راه حلــی بــرای پيوســتگی بــه فضــا 
از همين جــا  نيــز  فراوانشــان  مذهبــی  اهميــت  اســت؛ 
ــم  ــد و ه ــاد را دارن ــم نم ــم حک ــرا ه ــود، زی ــی می ش ناش
ــه  ــر ب ــای دیگ ــه فض ــی ب ــذر از فضای ــرای گ ــيله ای ب وس
شــمار می آینــد« )مایــس، 1383: 182(. ورود بــه معبــد بــا 
مالحظــه سلســله مراتب جهــان مقــدس و نامقــدس2 صــورت 
ــه طــرز شایســته ای آراســته می شــود  گرفتــه و ورودی آن ب

تصویر 1: مينياتور بابر هنگام دســتور دادن برای برنامه ریزی باغ وفا، موزه 
.Jodidio, 2015 :ویکتوریا و آلبرت. مأخذ

نمودار1: آستانه خصوصيات محيط درون و بيرون   را تحصيل می کند. مأخذ: 
نگارنده.
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تصویر 2: دروازه شــهر در تصویر ورود شاه اکبر به شهر سورت- موزه ویکتوریا 
.Jodidio, 2015: 49 : و آلبرت. مأخذ

تصویر 3: آســتانه باغ و ورود در صحنه ای از هفت اورنگ جامی. مأخذ :  
.Ruggles, 2007: 22

تــا دفع کننــده ارواح خبيثــی باشــد کــه ممکــن اســت قصــد 
ــر،  ــه درون آن مــکان مقــدس را داشــته باشــند )کوپ ورود ب
1379: 85(. از طرفــی؛ وجــود »در« امــکان حفــظ و رعایــت 
سلســله مراتب و حرمــت جایگاه هــای مختلــف را ممکــن 

می ســازد )تصویــر3(. 
ــوم »در« از ارزش واال و  ــی مفه ــی و دین ــرات مذهب در تفک
معانــی روحانــی برخــوردار اســت. اصــوالً معبــد خــود »در«ی 
ــن از  ــه صــورت نمادی ــوان ب ــذر از آن می ت ــا گ ــه ب اســت ک
عالــم مــاده گــذر کــرد و بــا ســاحت قــدس و ماوراءالطبيعــه 
بــه  انســان  ورود  بــرای  مجــوزی  »در«  شــد.  مرتبــط 
ــالح  ــی زاده، 1392: 210(. اصط ــت )نق ــر اس ــه ای باالت مرتب
ــه معمــاری، چــه ادبيــات،  ــا عطــف ب ــاب« چــه ب ســنتی »ب

ــه در  ــن دارد ک ــای متعي ــان فض ــی از مي ــر حرکت ــت ب دالل
ــال روان،  ــن انتق ــرد. ای ــام می گي ــی انج ــان معين ــدت زم م
ــی  ــاس، حت ــه مقي ــا ب ــن دارد، بی اعتن ــای نمادی ــه معن ک
ــا  ــردرمی آرود؛ آنج ــتانی س ــذرگاه کوهس ــک گ ــۀ ی از دهان
ــز  ــکان« متمای ــک »م ــه ی ــته ها از ورود ب ــه نقش برجس ک
ــار، 1380: 71(؛  ــد )اردالن و بختي ــر می دهن ــه ای خب منطق

ــر4(. )تصوی
ــی  ــک دوگانگ ــوان ی ــه عن ــود را ب ــرون خ ــيم درون-بي تقس
ــا  ــارب م ــه در تج ــد. آنچ ــه می کن ــی ارائ ــا اساس ــاده ام س
ــت  ــه ماهي ــت و آنچ ــادی اس ــده« بني ــای زندگی ش از »فض
ــا این حــال،  ــف،1390: 57(. ب ــی آورد )رل ــم م ــکان را فراه م
شناســاندن مــرز ميــان درون و بــرون، کاری بســيار ســهل و 

بازشناسی مفهوم آستانه در باغ ایرانیبازشناسی مفهوم آستانه در باغ ایرانیبازشناسی مفهوم آستانه در باغ ایرانی
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تصویر 4: نمونه هایی از دروازه یا آســتان. مأخذ: اردالن و بختيار، 1380: 71.

ــک  ــا ســاخت ی ــوان ب ــه می ت ــه طــوری ک ــع اســت؛ ب ممتن
ــر در  ــا اگ ــان داد. ام ــط و... آن را نش ــک خ ــم ی ــکو، رس س
ــه انضمــام فضــا تدقيــق شــود، معنایــی  ــن واژه ب معنــای ای
فراتــر از یــک مفهــوم »جداکننــده کالبــدی« صرفــاً در بعــد 
عينــی را عرضــه می کنــد. در ایــن صــورت »فضــای ورودی« 
یــا »فضــای آســتان« یــا »درآیــگاه« معــرف فضایــي خواهــد 
ــی و  ــاد عين ــي و دارای ابع ــت معنای ــد کيفي ــه واج ــود ک ب

ذهنــی هســتند.
از طرفــی روابــط بيــن داخــل و خــارج، از دو جنبــۀ ارتباطــی 
ــودن  ــر جــدا ب ــل بررســی اســت. چنيــن چيــزی، هــم ب قاب
ــک  ــر، تفکي ــان دیگ ــه بي ــا ب ــاط؛ ی ــم ارتب ــح دارد و ه تصری
ــل.  ــرز و تداخ ــد و م ــتگی، ح ــتگی و پيوس ــال، گسس و انتق
ــدا  ــکان« را پي ــم »م ــز، حک ــذر ني ــای گ ــتانه ها و فضاه آس
ــط خــود را نشــان  ــه در آن، محي ــی ک ــد: »مکان های می کنن

می دهــد« )مایــس، 1383: 180(. 
ــوان  ــه عن ــتانه ب ــد: »آس ــرح می کن ــولتس مط ــه ش چنانچ
آگاهانــه  بازنمایــي  بــه  درون  و  بــرون  ارتباط دهنــده 
ورود  تجربــه  در  منســجم  و  یکپارچــه  فهــم  یــک  از 
 .)43-40  :1387 )شــولتس،  می انجامــد«  مــکان   بــه 
ــات  ــه درج ــتند ک ــش هس ــه نق ــده  س ــتانه ها دربردارن آس

ــد: ــود می گيرن ــه خ ــف ب مختل
•		نقــش کاربــردی : گذرگاهــی بــرای در، نــور و تهویــه بــرای 

 . ه پنجر
ــرای  ــده ب ــار و کنترل ش ــذرگاه مه ــی : گ ــش محافظت •	نق

ــد  ــرض دی ــاب در مع ــگاه و انتخ ــره، ن ــت چين منظ در، دس
ــس، 1383: 181(.  ــودن )مای ــا نب ــودن، ی ــرون ب بي

ــب  ــکان، برحس ــر م ــانه های ه ــناختی: نش ــش معناش •	نق
ــژه ای را در  ــار وی ــج و ســنن اجتماعــی، رفت قراردادهــای رای
گوشــه و کنــار محــدودة مــورد نظــر، درخــود نهفتــه دارنــد 

ــان: 182(.  )هم

آستانه باغ ايرانی
یکــی از شــاخصه های بــاغ ایرانــی، محصوریــت اســت. 
تأکيــد هنرمنــدان بــر محصــور بــودن بــاغ از طریــق ســاخت 
ــه  ــه مثاب ــاغ ب ــاماندهی ب ــا س ــل ی ــای تأم ــت فض و پرداخ
مکانــی بــا رعایــت حرمــت و انتظــام ویــژه این گونــه فضاهــا 

ــر5(.  ــوری، 1384: 63(؛ )تصوی ــت )منص ــوده اس ب
»آســتانه« در گــذر از ایــن محصوریــت، معنــا و مفهوم خاصی 
یافتــه و متجلــی می شــود. از نظــر الکســاندر: »هــدف از یــک 
ــودی  ــه، مقص ــرا گرفت ــز را ف ــک مرک ــرد ی ــه گرداگ ــرز ک م
دوگانــه اســت. نخســت اینکــه مرزبنــدِی توجــه را بــه مرکــز 
ــد  ــک می کن ــز کم ــر مرک ــد بهت ــه تولي ــد و ب ــب می کن جل
ــد زده و  ــا پيون ــوی مرزه ــه آن س ــز را ب ــه مرک و دوم اینک
ــده و  ــم تفکيک کنن ــا ه ــن رو، مرزه ــد. از ای ــه می کن یکپارچ
هــم پيونددهنــده هســتند. در هــر دو حالــت، مرکــزی کــه 
مرزبنــدی و محــدود شــده باشــد، بيشــتر تشــدید و تقویــت 
می شــود« )الکســاندر، 1392: 127(. در تعاریــف مرتبــط بــا 
ــن  ــوم اتصــال در عي ــه مفه ــز، همــواره ب ــوم آســتانه ني مفه
بــاغ  در   .)Boettger, 2014: 10( می شــود  تأکيــد  انفصــال 
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تصویر5 : محصوریت و ورودی باغ در مينياتوری متعلق به دســت خطی از 
اواخر قرن هفدهم ميالدی از شــاهنامه. مأخذ: خوانساری، مقتدر و یاوری، 

.153 :1383

ــا  ــتانه  ها، گاه ب ــتگی در آس ــتگی و پيوس ــن گسس ــی ای ایران
تدابيــری چــون بنــای ســردر3، مــکان ویــژه ای را می آفریننــد 
ــر کاربــری داخــل آن، نمــای خارجــی متناســب  کــه عالوه ب
بــا بناهــای پيرامونــی را پدیــد آورده و بــه انســجام بدنه  هــای 

ــر6(.  ــد )تصوی ــک می کنن ــهری کم ش
معمــاران ایرانــی بــا ایــن نقش آفرینی هــای فصل هــای 
»مفصــل« و دگرگونــی نظم یافتــه زاویــه دیــد و نقــش 
می بســتند  کار  بــه  را  آنهــا  و  بــوده  آشــنا  »آســتانه«، 
)فالمکــی، 1389: 700(؛ چنان چــه درجهــت افزایــش امــکان 
بهــره وری معنــوی از فضــای معمــاری، بــا تعبيــه آســتانه ها و 

فضاهــای گــذر و هدایــت تدریجــی بــه هنــگام ورود، موجــب 
لحظــه ای  »از  می شــدند.  مخاطــب  ذهــن  آماده ســازی 
ــتانه  ــه آس ــای ب ــاختمان پ ــده از س ــخص دیدارکنن ــه ش ک
ــا  ــر ی ــن منظ ــه آخری ــه ای ک ــن نقط ــا آخری ــد، ت آن  می نه
ــد،  ــود می بين ــش روی خ ــی را پي ــای درون ــم انداز فض چش
جای جــای، فضــای معمــاری بــا شــکل هایي پيوســته و 
ــتگی  ــود؛... پيوس ــده می ش ــه او نمایان ــونده ب ــون ش دگرگ
ــه کار  ــير... ب ــول مس ــی در ط ــای داخل ــی منظره و دگرگون
آماده ســازی ذهــن یــا جهــان درونــی فــردی می آینــد، 
ــی،  ــود« )فالمک ــده می ش ــش ران ــه پي ــه گام ب ــه گام ب ک

بازشناسی مفهوم آستانه در باغ ایرانی
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تصویر 6 : ارتباط درون و بيرون و انســجام بدنه چهارباغ به وسيله عمارت 
ســردر باغ ها. مأخذ : نگارنده با اقتباس از شهرستانی، 1366.

1371: 306-307(. دســتيابی بــه چنيــن هدفــی بــرای 
ــا  ــاط ب ــال ایجــاد ارتب ــه دنب ــواره ب ــه هم ــی ک ــار ایران معم
ــه  ــف ب ــر و لطي ــيار خطي ــری بس ــوده، ام ــی ب ــم متعال عال
شــمار می آمــده اســت. الکســاندر نيــز در کتــاب »معمــاری 
ــه ای  ــه منطق ــذر ورودی را ب ــوی گ ــی«، الگ و راز جاودانگ
ــرون  ــان از بي ــی انس ــوب ذهن ــر چارچ ــرای تغيي ــط ب واس
ــه در آن  ــذاری ک ــه گ ــد: »منطق ــی می کن ــه درون معن ب
جهــت، ارتفــاع، ســطح و منظــر تغييــر می کنــد و کيفيــت 
 .)228  :1381 )الکســاندر،  می شــود«  عــوض  روشــنایي 
ــده و دارای  ــع ش ــی منقط ــّو عموم ــه ج ــت ک ــي اس جای
صفــات معينــی می شــود )همــان:230(؛ )تصویــر7(. در 
ــوژه  ــد و س ــتر باش ــر بيش ــدت تغيي ــدر ش ــر چق ــا ه اینج
)انســان( بــا تقابل هــای شــدیدتری مواجــه شــود، موقعيــت 

آســتانگی را بيشــتر تجربــه می کنــد.
بــاغ همچــون یــک چيــز راســتين،  آســتان در یــک 
یــک گــردآورده اســت کــه محيــط پيرامــون خــود را 
گــردآورده و آن را متحــد می ســازد و بدین ســان یــک 
آن  ویژگــی  و  تأســيس می کنــد  را  مــکان خصلت منــد 

ــن فضــای گــذر اســت. گــذر از ادراک بصــری فضــای  تأمي
ــاغ )شــيرازی،  ــد درون ب ــه فضــای کرانمن ــرون ب ــران بي بی ک
مکان هــای  گــذار،  فضاهــای  و  آســتانه ها   .)131 :1391
تبــادل پدیده هــای متقابــل و گاه حتــی متضــاد، بــه شــمار 
ــش  ــم بي ــن مفاهي ــا ای ــس، 1383: 186(. ام ــد )مای می آین
از آنکــه متضــاد باشــند، مکمــل هــم هســتند. آنچــه در بــاغ 
ــت.  ــی اس ــت پيرامون ــل طبيع ــد، تکمي ــی روی می ده ایران
ــه عنــوان محيطــی انسان ســاخت  ــوان ب ــی را می ت ــاغ ایران ب
ــل  ــازد )تکمي ــان می س ــط نمای ــان را از محي ــم انس ــه فه ک
ــی آورد، در  ــم م ــرد ه ــی را گ ــد( و معان ــه می کن و نمادین
ــی  ــان ایران ــه انس ــت ک ــن معناس ــن بدی ــت. ای ــر گرف نظ
ــش،  ــط پيرامون ــای محي ــات و محدودیت ه ــاس امکان براس
ــه کــرده و درک خویــش  ــي، اضاف ــه طبيعــت ایران ــاغ را ب ب
ــن  ــورت نمادی ــه ص ــی ب ــم مثال ــت و عال ــای بهش را از معن
ــن  ــخ، همي ــرده اســت و در طــی اعصــار تاری ــا ک در آن ره
ــردوس« در  ــت« و »ف ــون »جن ــی همچ ــا مفاهيم ــی ب معان
متــون اســالمی همزادپنــداری شــده و تبدیــل بــه یــک امــر 

ــده اســت.  ــی ش فرهنگ
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تصویر 7: )راســت(: سردر ورودی باغ فين. مأخذ: کوست، 1390: 110.
)چپ( ســردر باغ و تقابل های درون و برون. مأخذ:خوانساری، مقتدر و یاوری، 

 .80 :1383

ــی  ــاره دقيق ــی اش ــتندات تاریخ ــه، در مس ــود اینک ــا وج ب
ــا  ــت، ام ــده اس ــاغ نش ــتان ب ــا آس ــگاه ی ــای درآی ــه فض ب
ــای  ــا درجه ه ــاغ ب ــرون ب ــاط درون و بي ــت ارتب ــلم اس مس
ــاده  ــاق می افت ــي اتف ــت فضای ــداد و محصوری ــوع از امت متن
ــر  ــد: »... ه ــورد می گوی ــن م ــا در ای ــتاد پيرني ــت. اس اس
ــه گاه آن را  ــوده، ســاختمانی ک ــگاه ب ــک درآی ــاغ دارای ی ب
ــن ســاختمان، همچــون بخــش  ــد. ای ــز می ناميدن ســردر ني
بيرونــی خانه هــای ســنتی بــوده کــه در آن، از مهمــان  
پذیرایــی می شــده اســت. بــرای درون آمــدن، نخســت 
ــاس  ــا کری ــتی ی ــپس وارد هش ــت، س ــه4 گذش ــد از ِکن بای
و داالن شــد. روبــروی درگاه ورودی، بســته بــود و یــک 
ــت.  ــی داش ــاغ دسترس ــه درون ب ــتی ب ــا دو داالن از هش ی
ــود  ــی ب ــتای اصل ــاغ در راس ــی ب ــم انداز اصل در درون، چش
ــتند.  ــار جــای داش ــر در گوشــه و کن و ســاختمان های دیگ
ــر درگاه آن  ــت، در براب ــردر نداش ــاختمان س ــی س ــر باغ اگ
یــک پـَـرس5 ســاخته می شــد« )پيرنيــا، 1387: 432-431(. 
و  حکومتــی  ســکونتگاهی،  باغ هــای  از  بســياری  در 
ســکونتگاهی–حکومتی، عمارتــی در فضــای ورودی ســاخته 
ــکونت  ــتقرار و س ــل اس ــوارد مح ــتر م ــه در بيش ــد ک می ش
ــود.  ــاغ ب ــی ب ــان خدمات ــایر کارکن ــان و س ــان، باغبان نگهبان
در شــمار بســيار اندکــی از ایــن باغ هــا، عمــارت ســردر بــه 
ــرای محــل اســتقرار و ســکونت ســاکنان  ــزرگ ب عمارتــی ب
ــه  ــا ک ــن باغ ه ــل می شــد. در برخــی از ای ــاغ تبدی ــی ب اصل
در پایتخــت یــا شــهری مهــم واقــع شــده بودنــد، در جلــوی 

ــا فضــای  ــارت ســردر ی ــه در محــل عم ــی ک ــارِت دیوان عم
ورودی قــرار داشــت، ميدانــی حکومتــی و تشــریفاتی بــرای 
ــریفاتی و  ــای تش ــان و رژه و تجمع ه ــم س ــزاری مراس برگ
ــارت  ــه ای از عم ــاً در جبه ــد و غالب ــاخته می ش ــی س مذهب
دیوانــی کــه بــه ســوی ميــدان قــرار داشــت، ایوانــی 
ــارت  ــی عم ــه فوقان  ــتون در طبق ــدون س ــا ب ــتون دار ی س
ــکری  ــوری و لش ــزرگان کش ــتقرار ب ــگاه اس ــوان جای ــه عن ب
ــن  ــان6  از چني ــوی اصفه ــارت عالی قاپ ــد. عم ــاخته می ش س
)نعيمــا، 1385: 26(؛  بــه حســاب می آیــد  نمونه هایــی 

ــا 11(. ــر 8 ت )تصاوی
بــاز  هــم  از  را  معمــاری  گونــه  دو  پاالســما  طرفــی  از 
ــاری  ــرم. معم ــاری ف ــر و معم ــاری گوه ــد: معم می شناس
گوهــر مســئله متافيزیکــی و وجــودی انســان بــودن را ادراک 
ــر زميــن  ــای انســان را ب ــا جــای پ ــر آن اســت ت کــرده و ب
مســتحکم ســازد، امــا معمــاری فــرم درصــدد جلــب توجــه 
بيننــده و تصدیــق و تأیيــد آن اســت. معمــاری فــرم همــان 
ــری  ــت بص ــدف آن رضای ــت و ه ــور اس ــاری بصرمح معم
مخاطــب اســت. معمــاری گوهــر، معماری چندحســی اســت 
کــه واجــد فضــای وجــودی و برانگيزاننــده تجربــه وجــودی 
ــه  ــما ب ــيم بندی پاالس ــيرازی، 1391: 55(. تقس ــت )ش اس
ــد  ــاری، می توان ــه معم ــانه اش ب ــگاه پدیدارشناس ــت ن جه
ــوع برخــورد در طراحــی آســتانه  مبنــای تقســيم بندی دو ن
ــاغ  ــه نظــر می رســد ب ــه طــوری کــه ب ــاغ ایرانــی باشــد. ب ب
ــي و کارکــردی، طراحــی  ــا ابعــاد معنای ــی کــه خــود ب ایران

بازشناسی مفهوم آستانه در باغ ایرانی
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تصویر8: عمارت عالی قاپو به عنوان ســردر باغ صفوی اصفهان. مأخذ تصاویر از راســت به چپ: اردالن و بختيار، 1380: 71 و نعيما، 1385: 62.

تصویــر 9: بازآفرینی مجموعه باغ های اقامتی قزوین صفوی. عالی قاپو به 
معنای درب بزرگ شــاهی عامل اتصال و انفصال بين فضاهای باغ و فضاهای 

شهری. مأخذ: خوانساری، مقتدر و یاوری، 1383: 76.

و مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت و واجــد معمــاری بصرمحــور و 
چندحســی هســت، دارای اجزای ســاختاری با اهداف مشــابه اســت 
کــه بــه فراخــور مــکان قرارگيــری، تعامــالت بــا محيــط پيرامونــی، 
نــوع مخاطــب و اهــداف کارکــردی می توانــد توأمــان معمــاری فرم 
و گوهــر را دارا باشــد. زمانــی کــه بــاغ ایرانــی بــرای اثبــات قــدرت و 
شــوکت حکمرانــان در کســوت فضــای حکومتی طراحی می شــود، 
آســتانی متناســب بــا اهــداف عملکــردی و بصرمحــور در فضــای 
درآیــگاه آن ایجــاد می شــود )تصویــر12(. هنگامــی  کــه بــه عنــوان 
بــاغ- مقبــره مــورد اســتفاده قــرار می گيــرد، طــراح نهایــت تــالش 
خــود را جهــت همراهــی ابعــاد معنایــي بــا عناصــر بصــری می کند 
)تصاویــر 13 و 14( و زمانــی کــه، بــاغ را به عنــوان واحــه ای در کویر، 
ســکونتگاهی بــرای تمرکــز و تأمل طراحــی می کند، معمــاری فرم 
و گوهــر را در خدمــت رســيدن بــه مفاهيم متعالــی )مــاوراء دیدگاه 
متفکــران پدیدارشــناس( و افزایــش شــدت تأثيــر فضــای بــاغ، در 
تمــام اجــزای ســاختاری آن از جملــه آســتانه مــورد توجــه قــرار 
می دهــد )تصویــر 15(. درنتيجــه  ایــن وابســتگی های فضــا و زمــان 
در معمــاری اســت کــه دیالکتيک هــای فضــای درونــی و برونــی، 
مــادی و معنــوی، جســمانی و ذهنــی و تأثيــرات متقابــل آنها تأثير 
ــد )پاالســما، 1390: 27(.  ــره معمــاری می گذارن ــر جوه  مهمــی ب
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تصویر10: تصویر قدیمی عالی قاپو و فضای مقابل آن، مأخذ: عکس خانه شــهر قدیم قزوین. 

تصویر 11: عالی قاپو در کروکی کمپفر، مأخذ: عالمی، 1387.

بازشناسی مفهوم آستانه در باغ ایرانی
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تصویر12: توجه به معماری بصرمحور با به کارگيری تکرار و تناســب در نمای عمارت سردر باغ های صفوی اصفهان.
.Flandin & Coste, 1841:183 مأخذ تصاویر از راســت به چپ: ویلبر، 1383: 109 و

Michell & Pasricha, 2011:168 :تصویر 13: باغ-مقبره تاج محل؛ آســتانه باغ به صورت تعریف شده و دارای سلسله مراتب ورود است. مأخذ
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تصویر 14: تصویر ســه بعدی و پالن فضای آستانه باغ-مقبره قدمگاه:
فضای آســتانه دارای سلســله مراتب ورود در جهت افزایش بهره وری معنوی از فضای معماری طراحی شده است. در اینجا آستانه صرفاً یک در یا یک مانع گشوده 

شــده نيست، بلکه ســازمان فضایی است که با هدایت تدریجی به هنگام ورود، موجب آماده سازی ذهن مخاطب می شود. مأخذ : نعيما، 1385: 212 و213.

تصویر 15: درآیگاه باغ شــازده ماهان، آستان در باغ شازده ماهان:
- گردآوری مفاهيم متناقض و مکمل همانند )ســکون و حرکت، نور و سایه، حضور و ظهور( 

- اتصــال با عالم درون و انفصال از عالم بی کران بيرون
- آماده ســازی سوژه برای قلمروگزینی و هویت مندی در فضای کرانمند درون

http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/28/241360_395.jpg مأخذ تصاویر از راســت به چپ : خوانساری، مقتدر و یاوری، 1383 و 

بازشناسی مفهوم آستانه در باغ ایرانی
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مشخصات کالبدیمعنايیکارکردی

ــان  ــی مي ــوان مفصل ــه عن ــاغ ب ــردر ب ــری| س نتیجه گی
دو جهــان متفــاوت درون و بيــرون بــاغ باعــث تــداوم و 
پيوســتگی شــده و در اوليــن مواجــه ســوژه شناســنده بــا بــاغ 
بــه عنــوان آســتانه ای بــرای انتقــال مفاهيــم معنایــی عمــل 
ــا توجــه  ــده ب ــت انســان ادراک کنن ــن موقعي ــد. در ای می کن
ــه  ــش ک ــی خوی ــای ذات ــرورش توانمندی ه ــزان پ ــه مي ب
ــرد،  ــام می ب ــا عنــوان نهادهــای انســانی ن لویــی کان از آن ب
ــود،  ــه می ش ــه او عرض ــا ب ــه در فض ــا و آنچ ــه درک فض ب
ــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده در مــورد  نائــل می شــود. ب
ــا بــاغ ایرانــی، می تــوان  آســتانه، مفاهيــم آن و ارتبــاط آن ب
ــی از  ــاغ ایران ــتانه در ب ــه آس ــرد ک ــری ک ــن نتيجه گي چني

ــه همــان  ــوده و ب ــي برخــوردار ب ــراق و اشــتراکات معنای افت
ــا  ــد؛ چنانچــه متناســب ب ــاوت می یاب ــدی متف نســبت، کالب
ــی  ــتفاده از آن، طراح ــزان اس ــری و مي ــوع کارب ــب، ن مخاط
ــه  ــرات کالبدی،ک ــن تغيي ــم ای ــد. علی رغ ــر می کن آن تغيي
بنــا بــه ماهيــت آســتانه بــاغ، تغييــرات ســاختاری عظيمــی 
را شــامل نمی شــود و بيشــتر در حــوزه معمــاری بصرمحــور 
ــال و  ــر، انفص ــداوم، تغيي ــون ت ــی چ ــد، مفاهيم روی می ده
ــه همــراه دارد. ــا خــود ب ــن را ب اتصــال ســاختارمند و نمادی

جــدول1، جمع بنــدی کلــی از مفاهيمــی اســت کــه در 
ــاص  ــوع خ ــن ن ــر گرفت ــدون در نظ ــی )ب ــاغ ایران ــتانه ب آس

ــد. ــرح داده ش ــاغ( ش ب

جدول1. جایگاه کارکردی و معنایي آستانه در باغ ایرانی، مأخذ : نگارنده.

ورود 	•

جداکننده 	•

معرف مکان	•

تغيير مکان 	•

داشتن کاربری خاص )مانند خدماتی( 	•

استفاده به عنوان نظرگاه	•

نشانه در مقياس ميانه شهری	•

 امنيت و کنترل	•

تفکيک و ترکيب عرصه عمومی از 	•
نيمه عمومی

ارتباط و جدایي ساختارمند و نمادین درون از 	•
بيرون

تفکيک اهل و نااهل	•

تبدیل شدن	•

انتظار و چشم داشت	•

جدا شدن سوژه از فضای بيرون به هنگام ورود	•

گردآوری مفاهيم متناقض و مکمل همانند 	•
سکون و حرکت، نور و سایه، حضور و ظهور 

اتصال با عالم درون و انفصال از عالم بی کران 	•
بيرون

آماده سازی سوژه برای قلمروگزینی و 	•
هویت مندی در فضای کران مند درون

نظم )قاعده مندی( 	•

سلسله مراتب در اجزای تشکيل دهنده	•

دریافت بصری و توجه 	•

مردم واری/تقارن و تعادل 	•

مفصل بندی	•

رعایت اصل تداوم	•

ایجاد امکان ورود با طمأنينه و به تدریج	•

رعایت اصل تناسب	•

دارا بــودن خصایصــی از خصایــص درون و بــرون 	•
در کنــار هــم

مکث در عين گذر	•
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پی نوشت 

1. شــاید کهن تریــن مــدارک و نمونه هــای در و پنجــره در ایــران را بتــوان در 
نــگاره دژهــای مــادی یافــت. در همــه آنهــا دروازه هایــي نمــود شــده کــه دارای 
ــه گمــان فــراوان از چــوب ســاخته شــده و روی آن  در دولتــه ای اســت کــه ب
ــای  ــد آن در، دروازه ه ــز همانن ــا ني ــه بعده ــت. چنان ک ــوده اس ــوب ب آهن ک

ــا، 1387: 558(. ــوند )پيرني ــده می ش ــر دی دیگ
2. آســتانه همــواره نشــانه گــذر و تفــوق بــوده اســت. در معمــاری بــا معنــای 
ــه واســطه ســاختارش شــناخته می شــود و  ــوده و ب مهــم پيچيدگــی همــراه ب
ــه  ــه کار می رفت ــدس ب ــدس و نامق ــردن دو واژه مق ــرای جــدا ک در گذشــته ب
ــان  ــر جه ــای سراس ــان ورودی باغ ه ــر نگهبان ــوان تصاوی اســت. چنانچــه می ت
ــوان و  ــه انســان و نيمه حي ــه نيم ــرار داد. مجســمه هایی ک ــورد بررســی ق را م

.)McIntosh, 2005: 7( ــد ــاغ بوده ان ــظ ب محاف
ــاال  ــاق در ب ــد ات ــاق در اشــکوب نخســت و چن ــد ات 3. ســاختمان ســردر چن
ــه  ــر ب ــوی دیگ ــده و از س ــاز می ش ــاغ ب ــرون ب ــه بي ــو ب ــه از یک س ــته ک داش

ــا جــاده  ــا باغــی دیگــر ی ــاغ، در پيشــگاه ســردر، ميــدان ی درون. در بيــرون ب
اســت. در نمــای درونــی ایــن ســاختمان در اشــکوب بــاال، یــک مهتابــی بــوده 

ــتند )پيرنيــا، 1387: 436(. کــه در آن می نشس
4. ِکنــه یــا ســایبان، پيچــه یعنــی پوشــش بــاالی در خانــه یــا ســایبان بــاالی 

در )بهشــتی و قيومــی بيدهنــدی، 1388: 210(.
5.  پـَـرس دیــواره ای بــوده کــه دیــد از بيــرون بــه درون بــاغ را می بســته اســت 

.)1387 )پيرنيا، 
6. کاربــرد اســالمی دروازه در هــر دو جهــت ظاهــری و باطنــی رو بــه گســترش 
نهــاد. از جنبــه ظاهــری، تبدیــل بــه بلندآســتان )عالــی قاپــو( صفــوی شــد کــه 
ــه  ــود و از جنب ــود ب ــان خ ــت زم ــر اوج صنع ــاختمانی آن نمایش گ ــه س جنب
باطنــی نمــادی ملهــم بــا نيازهــای باطنــی بــود و تلویحــاً مفهــوم گــذرگاه یــا 

داالن را داشــت )اردالن و بختيــار، 1380: 73(.
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