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چکیــده | بــاغ ایرانــی بــه عنــوان رویکــرد زیباشناســانۀ انســان ایرانــی در مواجهــه بــا طبیعــت در ســطح
جهــان شــناخته شــده اســت .بــاغ ایرانــی بــا هندســۀ منحصربهفــرد خــود و شــاخصهها و عناصــر معمــول
توســط صاحبنظــران گوناگونــی بــر اســاس بســتر شــکلگیری ،اســتفاده از عناصــر یــا شــکل و نــوع آنهــا و
فعالیتهایــی کــه در باغهــا صــورت میگرفتــه اســت ،طبقهبنــدی شــدهاند .بــاغ ســکونتگاهها بــه عنــوان
یکــی از ایــن طبقهبندیهــا ،بــر فعالیــت ســکونتی عمدتـاً دائــم در بــاغ داللــت دارنــد .از آنجایــی کــه اغلــب
باغهــا متعلــق بــه حاکمــان بــوده اســت و بــه صــورت فصلــی یــا مــوردی بــرای فعالیتهــای حکمرانــی و
تفــرج اســتفاده میشــده اســت ،نمونههــای کمــی از ســکونت دائــم در باغهــای ایــران بــه چشــم میخــورد.
باغهــای بیرجنــد از جملــه باغهایــی هســتند کــه بــا ویژگیهــای منحصربهفــرد خــود ماننــد عــدم حضــور
آب و یــا کوشــک وســیع در یــک جبهــۀ بــاغ ،کمــی متمایــز شــدهاند .در ایــن بیــن ،بــاغ بهلگــرد بــا وجــود
دارا بــودن خصوصیــات پایــۀ بــاغ ایرانــی اعــم از هندســه ،محــور و  ،...بــه گون ـهای شــکل گرفتــه اســت کــه
عناصــر و فضاهــای موجــود در آن بــرای ارائــۀ خدمــات ســکونت و پشــتیبان آن ســازمان یافتهانــد .وجــود
کوشــک منحصربهفــرد در نقــش یــک بــاغ اندرونــی ،وجــود حــوض و شاهنشــین در حیــاط اندرونــی ،عــدم
دیــد مطلــوب بــه محــور بــاغ از جانــب کوشــک ،کرتهــای وســیع بــرای کاشــت گیاهــان مثمــر و وجــود حوض
آب در محوطــۀ بــاغ بــه عنــوان منبــع آبیــاری نشــان میدهنــد کــه کارکــرد ســکونتی در بــاغ بهلگــرد غالــب
بــوده اســت .بــه نوعــی میتــوان گفــت ،در ایــن بــاغ هنــوز جنبههــای قدســی بــاغ ایرانــی تجلــی نیافتــه و
ســازندۀ بــاغ بــا طراحــی اندرونــی و  ...ســعی در فضاســازی مطلــوب ایرانــی در کنــار زمینهــای کشــاورزی
داشــته اســت.

واژگان کلیدی | باغ ایرانی ،کارکرد سکونتی ،باغ اندرونی ،باغ بهلگرد ،باغهای بیرجند.

مقدمــه | بــاغ ایرانــی بــهعنــوان یکــی از برجســتهترین باغهــای
جهــان دارای پیشــینهای درخشــان در طــول تاریــخ بــوده و همواره
الهامبخــش تمدنهــای مختلــف بــرای ســامانمند کــردن فضــای
ســبز مصنــوع خــود بــوده و هســت .عالقــۀ ايرانيــان را بــه احــداث
باغهــای بــزرگ در داخــل يــا خــارج شــهرها و نيــز باغچــه در
خانههــا ،بيــش از هــر چيــز بايــد معلــول محيــط گــرم و خشــك
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بخــش عمــدهای از ايــران دانســت .ايــن عالقــه در سراســر تاريــخ
مــدون ايــن ســرزمين بــه چشــم میخــورد .بســیاری از باغهــای
ایرانــی ،خصوصــی و متعلــق بــه افــراد حکومتــی بــوده اســت ،امــا
در نــگاه عمیقتــر ،ایــن نتیجــه حاصــل میشــود کــه ایــن باغهــا
ریشــه در فرهنــگ و اعتقــادات ملتهــا دارنــد .از ســوی دیگــر
کارکــرد باغهــای ایرانــی متنــوع بــوده و هــدف از ایجــاد آنهــا نیــز
متفــاوت اســت.
«طــرح بــاغ گســترده ،از شناختهشــدهترین انــواع باغهــای ايــران
اســت  ...باغهــای گســترده بهطورمعمــول در زمينــي وســيع و

باغ بَهلگرد ،نمونۀ اولیه و الگوی باغهای بیرجند | مهدی فاطمی
مســتطيل شــكل و خــارج از بافــت شــهري متراكــم ســاخته
میشــدند و کاربریهــای گوناگونــي ازجملــه كاركــرد ســكونتي،
حكومتــي ،تلفيقــي يــا بــاغ مــزار داشــتهاند» (شــاهچراغي.)1389 ،
یکــی از مشــخصههای اصلــی و شناختهشــدۀ بــاغ ایرانــی کــه آن
را از دیگــر انــواع باغهــا متمایــز و برجســته میکنــد ،هندســۀ
مســتطیل شــکل آن ،اســتفاده از خطــوط مســتقیم و تقســیمات
چهارتایــی در ســاخت آن اســت .ايــن خصيصــه ،شــخصيت متمايــز
بــاغ ايرانــي را تشــكيل میدهــد و از ديربــاز موردتوجــه ديگــران
بــوده اســت.

باغ سكونتگاه

بســياري از اعيــان و رجــال ،عمارت مســكوني خــود را در درون يك
بــاغ میســاختند تــا شــرايط مســاعدي بــراي خــود فراهــم آورنــد.
اینگونــه باغهــا اغلــب در پيرامــون يــا بيــرون از بافــت شــهري
قــرار داشــتند (ســلطانزاده .)44 : 1378 ،در انــواع باغهــای
ســكونتگاهي ،يــك يــا چنــد عمــارت بــراي ســكونت دائمــی در
نظــر گرفتــه میشــد کــه غالب ـاً آن را اندرونــي مینامیدنــد ،زيــرا
بهگونــهای طراحــي و ســاخته میشــد كــه ازلحــاظ اجتماعــي
و كالبــدي داراي حريــم مشــخص و معينــي بــود ،بهنحویکــه
در بــاغ ،خلــوت و عرصــۀ اندرونــي حفــظ میشــد .بــراي حفــظ
محرميــت و متمايــز ســاختن حريــم اندرونــي از ســاير بخشهــای
بــاغ ،غالبـاً اندرونــي را در يــك ســمت بــاغ بــه نحــوي طراحــي و
احــداث میکردنــد كــه از ســاير بخشهــا متمايــز و محفــوظ
باشــد ،در ايــن حالــت يــك يــا چنــد فضــاي بــاز مركــزي،
محصــور يــا نيمــه محصــور بــراي اندرونــي در نظــر گرفتــه
میشــد (همــان .)60 :

کوشــکهای واقــع در بــاغ بســتگي دارد .در بيشــتر باغهایــی كــه
داراي طــرح مســتطيل شــكل كشــيده اســت ،دو خيابــان متقاطــع
شــمالي-جنوبي و شــرقي -غربــي اصيــل هســتند و چنــد خيابــان
کمعــرض تــر ،عمــود بــر محــور اصلــي ،ضمــن شــكل دادن بــه
شــبكۀ باغچهبندیهــا ،اتصــال واحدهــاي مختلــف ســاختماني
بــاغ را بــا خيابــان اصلــي و بنــاي اساســي برقــرار میســازند.

طرحریــزی باغهــا همــواره بــا ايجــاد کاخهــا ،کوشــکها،
ایوانهــا و ماننــد آنهــا همــراه بــوده ،بهنحویکــه تنظيــم
شــبکههای خیابانبنــدی و تعييــن جايــگاه اســتخرها ،حوضهــا
و آبنماهــا بــه نســبت محــل بنــاي اصلــي و واحدهــاي ســاختماني
ديگــر صــورت میگرفتــه اســت .كوشــش بــر ايــن بــوده اســت
كــه ســاختمانهای داخــل بــاغ در محلــي برخــوردار از بهتريــن
چشـمانداز قــرار گيــرد .طــرح هشـتضلعی بســياري از کوشــکها
را میتــوان متأثــر از فضــاي پيرامــون آنهــا دانســت كــه اجــازه
مــیداده اســت از هــر ســوي آن بخشــي از بــاغ ديــده شــود .در
برخــي از باغهــا ،گذشــته از بنــاي كاخ ايــواندار و باشــكوه اصلــي
كــه بهمنزلــۀ قلــب بــاغ اســت ،کوشــکهای کوچکتــری نيــز
وجــود داشــته اســت (دانشــنامه جهــان اســام.)590 : 1375 ،
عمــارت كوشــك غالبــاً ســاختماني برونگــرا بــوده ،اغلــب آنهــا
در چهــار جبهــۀ اصلــي از خصوصيــات كالبــدي يكســاني برخــوردار
بودنــد .درحالیکــه در بيشــتر مــوارد جبهـهای كــه ازلحــاظ نحــوۀ
جهتگیــری اقليمــي ،ديــد و منظــر و موقعيــت از ویژگیهــای
كالبــدي ممتــاز بــود ،بـ ه عنــوان جبهــه اصلــي بنــا انتخاب میشــد
و غالب ـاً در ايــن جبهــه ايوانــي طراحــي میشــد .ســطح ايــوان و
كوشــك ،کمابیــش در همــه باغهــا ،بلندتــر از ســطح زميــن بــاغ
ســاخته میشــد (ســلطانزاده.)58 : 1378 ،

محــور اصلــي همــان خيابــان اصلــي باغ اســت كــه ورودي و ســردر
را بــه كوشــك اصلــي پيونــد میدهــد .در تمــام باغهــا ،فضــاي
بــازي در جلــوي بنــا قــرار داشــت كــه درواقــع محــور اصلــي را بــه نظــر میرســد جنبــۀ ســکونتی بــاغ بهلگــرد بیرجنــد ،بــر
بــه كوشــك متصــل میکــرد ،ايــن فضــا «ميانكــرت» ناميــده جنبههــای تفرجــی و حکومتــی غلبــه داشــته و ایــن بــاغ
میشــد .يــك اصــل مهــم كــه در ميانكــرت رعايــت میشــد ،توانســته بــا حفــظ هندســه و خصوصیــات پایــۀ باغهــای ایرانــی
بــاز بــودن چشــمانداز اصلــي بــه شــكل مســتطيل كشــيده بــه عملکــرد ســکونتی خــود بهصــورت کامــل پاســخ دهــد و بــه
اســت .در ايــن فضــا درختــان بلنــد نمینشــاندند تــا منظــر عنــوان نمونــۀ اولیــۀ باغهــای بیرجنــد در شــکلگیری باغهــای
بــاز جلــو را ســد نكنــد .در پــان مربــع كــه كوشــك در مركــز بعــدی تأثیرگــذار باشــد.
قــرار میگرفــت ،از چهــار طــرف ایــن چش ـمانداز وجــود داشــت
و مســيرها نيــز از چهــار طــرف بــه كوشــك ختــم میشــدند دالیــل مکانیابــی و شــکلگیری باغهــای
(پيرنيــا .)5 : 1373 ،وجــود ايــن چشــماندازهای مســتطيلي در بیرجنــد
روبــروي كوشــك و كاشــت درختــان بلنــد در دو طــرف آنهــا ،شــهر بیرجنــد بــه لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی بهگونــهای
نقــش اساســي در ايجــاد پرســپكتيوي دارد كــه بــاغ را طوالنیتــر قرارگرفتــه اســت کــه در جبهــۀ جنوبــی و شــمالی خــود بهوســیلۀ
جلــوه میدهــد و بــه وســعت بــاغ ازلحــاظ روانــي میافزایــد .دو رشــتهکوه محــدود شــده و در جهــت شــرقی و غربــی در یــک
در كل ،شــبكۀ خیابانبنــدی باغهــا بــه عواملــي چــون نقشــه و دشــت نســبتاً مســطح قــرار دارد .کــوه جنوبــی ایــن شــهر بــه
شــكل كلــي ســطح بــاغ و وســعت آن و محــل و تعــداد ســاختمان و کــوه باقــران 1معــروف اســت و منبــع حیــات شــهر و روســتاهای

فرضیه
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جســتار
اطــراف خــود بــه شــمار م ـیرود .تعــداد زیــادی دره در دل کــوه
باقــران قــرار دارنــد کــه در هنــگام بارندگــی ،آب حاصــل از بــاران
را بــه دشــتهای جبهــۀ شــمالی کــوه هدایــت میکننــد.
تقریبــاً میتــوان گفــت ،کــه اغلــب آبادیهــا و باغهــای آنهــا
در کنــار ایــن رودخانههــای فصلــی و در حــوزۀ آبخیــز ایــن
رودخانههــا قرارگرفتهانــد .البتــه برداشــت آب از ســفرههای
زیرزمینــی بــا اســتفاده از قنــات نیــز در بیرجنــد مرســوم بــوده و
هســت .در بســیاری از ایــن روســتاها و باغهــا ،رشــته قناتهایــی
قابلشناســایی هســتند کــه آب مورداســتفاده بهصــورت پایــدار از
طریــق آنهــا تأمیــن میشــده اســت.

باغهای تاريخي بيرجند

عمــده باغهــای تاريخــي بيرجنــد در دوره قاجاريــه -در زمــان
محمدابراهیــم خــان شــوکت الملــک ( 1259 -1323هجــری
شمســی) و پــدر وي اميــر علــم خــان حشــمت الملــک ،حاکــم
بيرجنــد و نواحــي اطــراف آن در دورۀ ناصرالدینشــاه -شــکلگرفته
اســت .از هشــت بــاغ تاریخــی بیرجنــد ،تنهــا دو بــاغ اکبريــه و
رحیمآبــاد در محــدوده شــهر فعلــي بيرجنــد قــرار دارنــد کــه ايــن دو
همچــون باغهــای ديگــر قبل از گســترش شــهر در روســتاهاي خارج
از شــهر قــرار داشــتهاند (رنجبــر ،مهربانــی گلــزار و فاطمــی1384 ،
)53:؛ بنابرایــن میتــوان باغهــای بیرجنــد را در زمــرۀ باغهــای
گســتردهای دانســت کــه در زمینــی تقریب ـاً مســطح یــا بــا شــیب
کــم در حاشــیۀ شــهر ایجــاد میشــدهاند.

همــۀ باغهــای تاريخــي بيرجنــد در خــارج از محــدودۀ شــهر
قديــم بيرجنــد شــکلگرفتهاند .عامــل اصلــي ،کمبــود قناتهــای
تأمیــن آب در شــهر قديــم و وجــود قناتهــای آب در روســتاهاي
اطــراف بــوده اســت .نقــش ييالقــي بــودن پــارهای از روســتاها
نظيــر نوفِ ِرســت و بهلگــرد کــه در دامنــۀ کــوه باقــران قــرار دارنــد
نيــز بیتأثیــر نبــوده اســت .لــذا میتــوان همجــواری بــا بافــت
روســتا را يکــي از ویژگیهــای باغهــای بيرجنــد دانســت.
نکتــۀ ديگــر در شــکلگیری باغهــای بيرجنــد جهــت شــمالي-
جنوبــي محــور اصلــي در عمــدۀ ايــن باغهاســت .يــک عامــل اصلي
در ايــن شــيوۀ جهتگیــری ،جهــت بــاد غالــب منطقــه اســت.

تصويــري کــه از بنــاي درون باغهــای عمــده مناطــق ايــران در
ذهــن اســت ،يــک بنــاي کوشــکي در محــل تقاطــع محورهــاي
اصلــي اســت .باغهــای بیرجنــد گونــۀ خاصــي از عمــارت در بــاغ
ايرانــي را نمایــش میدهنــد کــه منحصــر بــه منطقــۀ خراســان
اســت .شــکلگیری يــک عمــارت مفصــل و گســترده شــرقي-
غربــي در لبــۀ جنوبــي باغهــا ايــن موضــوع را آشــکار میکنــد
کــه ايــن عمارتهــا محــل زندگــي دائمــی بــوده اســت .بايــد ايــن
نکتــه را در نظــر داشــت کــه غالــب کوشــکهایی کــه در بــاغ
ايرانــي هســتند داراي کاربــرد فصلــي ،تفريحــي و تفــرج بودهانــد و
8
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بــه هميــن دليــل بســيار مختصــر و فشــردهتر از نمونــه باغهــای
بيرجنــد هســتند .جهــت شــرقي -غربــي عمــارت نيــز بــه دليــل
اســتفاده حداکثــر از بــاد غالــب بيرجنــد 2و مقابلــه بــا بادهــاي
مخــرب شــرقي -غربــي اســت.
بررســي تاريخــي در باغهــای بيرجنــد نشــان میدهــد کــه
عمــارت باغهــای اواخــر قاجــار و اوايــل دورۀ پهلــوي در ایــن شــهر
بيشــتر داراي حالــت کوشــکي هســتند (بهنيــا)65 : 1381 ،؛ و
عمارتهــای قبــل از آن بهصــورت مجموعــهای ســکونتگاهی در
یــک جبهــه بــاغ قــرار داشــتهاند .بــا درک ایــن نکتــه کــه باغهــای
ایرانــی تــا چــه انــدازه بــه آب احتیــاج دارنــد ،شــگفتانگیز اســت
کــه در بعضــی از ایــن باغهــا اساســاً از آب اســتفاده نمیشــود.
ایــن نکتــه در مــوارد خاصــی صــدق میکنــد و ایجــاد بــاغ بــدون
آب مخصــوص ایالــت خراســان و شــمال شــرقی ایــران اســت
(ويلبــر.)36 : 1348 ،

اســتفاده از آب بــهعنــوان عنصــر اصلــی و شــکلدهندۀ هندســه
در بــاغ ایرانــی ،در باغهــای بیرجنــد بــه شــکلی منحصربهفــرد
اســت .شــهر بیرجنــد نیــز ماننــد دیگــر شــهرهای حاشــیه کویــر
ازجملــه کرمــان ،یــزد و کاشــان ،آب و هوایــی نســبتاً خشــک را
تجربــه میکنــد .امــا برخــاف باغهــای ایــن شــهرها کــه از آب
بــرای نمایــش و ســاماندهی فضــا اســتفاده میشــده اســت ،در
باغهــای بیرجنــد ،اســتفاده از آب بــهعنــوان عنصــر نمایشــی یــا
تفرجــی در برخــی باغهــای خــاص بــه فضــای خصوصــی و اندرونی
و بــا مقیاســی بســیار کوچــک محــدود شــده اســت .از ســویی،
عمــده نمایــش آب در باغهــای بیرجنــد معطــوف بــه حــوض آب
در جلــوی عمــارت اصلــی و همجهــت بــا محــور اصلــی بــاغ اســت
و برخــاف باغهــای ایرانــی دیگــر در باغهــای بیرجنــد آب در
محــور اصلــی جریــان نــدارد.

امتــداد درختــان کهنســال کاج و ســرو در يــک مســير طوالنــي
و ممتــد از ديگــر شــاخصههای ويــژۀ باغهــای بيرجنــد در
مقايســه بــا ديگــر باغهــای ايــران اســت .کشــيدگي محــور و
تأکیــد بــر بیکرانگــی در باغهــای بيرجنــد بســيار قویتــر از
ديگــر نمونههــای بــاغ ايرانــي اســت .نمونــۀ ايــن شــکلگیری
محــور طوالنــي از عمــارت در طــول بــاغ را در بــاغ شــاهزاده ماهــان
میتــوان مشــاهده کــرد.

باغ بهلگرد

«مجموعــۀ بــاغ و عمــارت بهلگــرد در  20کيلومتــري شــرق بيرجند
در ســمت جنوبــي جــاده زاهــدان قــرار داشــته و مورداســتفاده
شــوکت الملــک و خانــدان علــم بــوده اســت» (آرشــیو میــراث
فرهنگــی خراســان جنوبــی) .مجموعــۀ بــاغ بهلگــرد يــک مجموعــۀ
کامــل شــامل عمــارت ،اندرونــي و بيرونــي ،مــکان اســکان خدمــه،
حمــام و  ...و همچنيــن يــک يخچــال طبيعــي در فاصلــه 130

باغ بَهلگرد ،نمونۀ اولیه و الگوی باغهای بیرجند | مهدی فاطمی
متــري بــاغ اســت .بــاغ بهلگــرد درواقــع قســمت بيرونــي بنــای
موســوم بــه عمــارت یــا کوشــک اســت .معرفــی بــاغ بهلگــرد بــا
توجــه بــه ویژگیهــای منحصربهفــرد خــود در مقولــۀ نــگاه بــه
بــاغ ایرانــی بـ ه عنــوان یــک عنصــر عملکــردی دارای ارزش اســت.
ایــن بــاغ بــهعنــوان یکــی از باغهــای تاریخــی شــهر بیرجنــد بــه
عنــوان الگــوی کلــی باغهــای ایــن حــوزه نقــش ایفــا میکنــد و
در جزئیاتــی خــاص بــا آنهــا متفــاوت اســت.

موقعیت و مکانیابی

موقعیــت قرارگیــری بــاغ بهلگــرد نیــز ماننــد بســیاری از باغهــای
تاریخــی دیگــر شــهر بیرجنــد ،در کنــار بافــت روســتایی و اقامتــی
اســت؛ امــا بیــن بــاغ بهلگــرد و بافــت روســتایی فاصلــۀ زیــادی
اســت کــه در دیگــر باغهــای بیرجنــد مشــاهده نمیشــود .عمــده
زمینهــای کشــاورزی روســتاییان بیــن بــاغ و روســتا قرارگرفتهانــد
و بــاغ را از بافــت روســتایی جــدا کردهانــد (تصویــر .)1

در حاشــیۀ روســتای بهلگــرد و در ضلــع غربــی بــاغ بهلگــرد،
رودخانــۀ فصلــی قــرار دارد کــه در زمــان بارندگــی شــدید ،بــا آبــی
کــه از کوههــای باقــران ســرازیر میشــود ،پرشــده و بــه دشــت

تصویر  :1موقعیت قرارگیری باغ بهلگرد نسبت به روستا .مأخذ.Google Earth :

مســطحی کــه روســتاهای حاشــیه باقــران در آن قــرار دارنــد،
ســرازیر میشــود .بهنوعــی زمینهــای کشــاورزی روســتا و
بــاغ بهلگــرد در حــوزۀ حاصلخیــز خاکهــای حاصــل از طغیــان
رودخانــه فصلــی قرارگرفتهانــد.

محور اصلی باغ

بــاغ بهلگــرد بیرجنــد دارای یــک محــور اصلــی اســت .محــور
اصلــی بــاغ بــا درختــان کاج تعریــف شــدهاند کــه بــا توجــه بــه
نــوع اقلیــم و درخــت غالــب منطقــه انتخــاب منطقــی بــه شــمار
مـیرود .محــور اصلــي بــاغ يــک محــور شــمالي-جنوبي اســت کــه
بــا دو رديــف درخــت کاج در طرفيــن محصــور اســت .تناســبات
محــور اصلــي بــاغ جالــب اســت و بــا درختــان کاج بــا ارتفــاع زیــاد
محــوری باریــک و طوالنــی را تداعــی میکنــد (تصویــر .)2
تناســب ارتفــاع کاج بــه عــرض مســير و همچنيــن طــول مســير
چشــماندازی بيکــران کــه در انتهــاي آن ســر در ورودي قــرار
دارد را جلوهگــر میکنــد .ايــن گشــودگي فضــاي ديــد ،بــر
بيکرانــي چش ـمانداز کــه يکــي از ویژگیهــای بــاغ ايرانــي اســت
میافزایــد« .محــور اصلــي در بــاغ ايرانــي جــان و جوهــر بــاغ

تصویر  :2پالن باغ بهلگرد .مأخذ :آرشيو ميراث فرهنگي.
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جســتار
اســت کــه ابديــت ،شــکوه ،بیکرانگــی و بینهایــت را مینمایانــد.
ايــن محــور بیآنکــه درصــدد نمايــش منظــرهای پرداختهشــده از
بــاغ باشــد ،بــا بهرهگیــری از همــۀ امکاناتــي کــه پرســپکتيوهاي
مجــازي و ســاخته در فضــا فراهــم مـیآورد ،چشـماندازی بیانتهــا
بــه وجــود مــیآورد کــه بيننــده را بــه درون آن فرامیخوانــد»
(منصــوری.)59 : 1384 ،
تناســبات عــرض محــور بــه ارتفــاع درختــان در بــاغ بهلگــرد
بیرجنــد ،نشــانگر تمرکــز ســازندۀ آن بــر ایجــاد دیــد عمیــق و
بیکــران اســت (تصویــر .)3

وســط اســتخر در مقيــاس کوچــک ،حصار و گشــودگي فضــاي ديد
در جهــت شــمالي محــور اصلــي از ديگــر ویژگیهــای بــاغ بهلگــرد
اســت (تصویــر .)5

هندسۀ باغ بهلگرد

در اطــراف محــور اصلــی ،کرتهــا بــر هندســۀ بــاغ تأکیــد
میکننــد و اصــول اولیــۀ هندســی حاکــم بــر بــاغ ایرانــی بــر آنهــا
نیــز حاکــم اســت .بخــش اعظــم بــاغ بــه ایــن کرتهــای هندســی
اختصاصیافتــه کــه بــرای کشــت و زرع اســتفاده میشــده اســت
و میتــوان گفــت ،مالــک بــاغ بهنوعــی زمینهــای زراعــی خــود

کوشک باغ بهلگرد

10

در بــاغ بهلگــرد ،کوشــک بــه معنــای عــام در بــاغ ایرانــی کاربــردی
نــدارد .کوشــک در بــاغ بهلگــرد ماننــد یــک خانــۀ ســنتی ایرانــی
رویکــردی درونگــرا دارد و بیشــتر از اینکــه بــه ســمت محــور
اصلــی جلــوه کنــد و ورودیهــای شــاخصی از ســمت بــاغ بیرونــی
داشــته باشــد ،نــگاه بــه درون دارد و بــا وســعتی کــه دارد ،ماننــد
یــک خانــۀ اعیانــی در خدمــت عملکــرد ســکونتگاهی خــود اســت.
درواقــع بــاغ بهلگــرد ترکیبــی از فــرم اولیــه و خــام؛ امــا هندســی
بــاغ ایرانــی و یــک خانــۀ ســنتی اســت.
هماننــد ديگــر باغهــای بيرجنــد ،گســتردگي عمــارت در جهــت
شــرقي-غربي يــک محــور عملکــردي عمــود بــر محــور اصلــي را
ايجــاد کــرده بــا ايــن تفــاوت کــه محــور اصلــي تــا جلــوي عمــارت
امتــداد پيــدا نمیکنــد و صفــه ،حــوض و مجموعــۀ درختــان يــک
انقطــاع فضايــي ايجــاد میکنــد (تصویــر .)4
حيــاط جنوبــي کــه درواقــع اندرونــي بــاغ اســت داراي هشــتي
ورودي از ســمت شــمال اســت .وجــود تخــتگاه هشــتضلعی

تصویر  :4میانکرت در باغ بهلگرد ،با توجه به یک طبقه بودن بنای سردر ،دید
مطلوبــی به محور باغ وجود ندارد .عکس :مهدی فاطمی.1384 ،

تصویر  :3دید از محور اصلی باغ به ســردر ورودی جبهۀ شــمالی و عدم وجود
آب در محور .عکس :مهدی فاطمی.1384 ،

تصویر  :5دید از محور اصلی باغ به ســردر ورودی جبهۀ شــمالی و عدم وجود
آب در محور .عکس :مهدی فاطمی.1384 ،
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باغ بَهلگرد ،نمونۀ اولیه و الگوی باغهای بیرجند | مهدی فاطمی
را در حصــار بــاغ قــرار داده و از آنهــا اســتفاده میکــرده اســت.
هندســۀ بــاغ کــه بهنوعــی بهجــز محــور میانــی ،بهوســیله
کرتهــا شــکل گرفتــه اســت و بــه جهــت عــدم تقــارن و
هماهنگــی نســبت بـهکل بــاغ و البتــه محــور اصلــی ،نشــاندهندۀ
تغییــر و تحــوالت زیــاد در هندســۀ کرتهــا و محورهــای فرعــی و
عملکــردی اســت کــه در طــول زمــان در ایــن بــاغ رخداده اســت.
بنابرایــن در مــورد هندســۀ دقیــق آن نمیتــوان اظهارنظــر کــرد.
بــه نظــر میرســد عرصــۀ جنوبــی و پشــت فضــای اقامتــی کــه
میبایســت ماننــد زمینهــای جبهــۀ شــمالی مزروعــی باشــد ،نیــز
بــه بــاغ تعلــق داشــته و در زمانهــای مختلــف از بــاغ جداشــده
و بــهعنــوان زمیــن کشــاورزی در اختیــار روســتائیان قرارگرفتــه
اســت .بــا الحــاق ایــن زمینهــا بــه بــاغ ،هندســه و ســاختار کلــی
آن کامــل میشــود (تصویــر .)6
هندســۀ راستگوشــه بــا تأکیــد بــر وجــود محــور و فضــای
پیشــخوان کوشــک نشــان از تبعیــت ایــن بــاغ از هندســۀ متــداول
بــاغ ایرانــی دارد .وجــود فضــای کشــت در حاشــیۀ محــور اصلــی و
ســاختار طولــی ایــن بــاغ در باغهــای اکبریــه بیرجنــد ،دولتآبــاد

یــزد ،فتحآبــاد تبريــز و هفــت تــن شــيراز نیــز مشــاهده میشــود.
در ایــن باغهــا یــک محــور اصلــی پــان بــاغ را بــه دو بخــش
تقســیم میکنــد.

حضور آب در اندرونی

در بــاغ بهلگــرد جــوي آب در وســط مســير وجــود نداشــته و
آثــار جــوي صرفــاً جهــت آبيــاري درختــان ديــده میشــود .در
محــور اصلــي بــاغ تنهــا دو رديــف درخــت کاج در طرفيــن اســت.
حــوض یــا اســتخر موجــود در بخــش بیرونــی بــاغ بهلگــرد بیشــتر
کارکــردی مخــزن ماننــد دارد ،زیــرا اگــر بــرای انعــکاس و بــا
اهــداف زیباشناســانه طراحــی میشــد میبایســت کشــیدگی آن
در جهــت بنــای کوشــک باشــد نــه در جهــت محــور تــا بخــش
بیشــتری از کوشــک را در خــود انعــکاس دهــد (تصویــر .)7

نتیجهگیری

بــه جهــت وجــود ایــن حجــم از کشــت در بــاغ ،ســکونت بهصــورت
دائــم وجــود داشــته و بــاغ بــا عملکــرد تفرجــی یــا حاکمیتــی
غالــب بــر دیگــر باغهــای ایرانــی فاصلــه دارد .البتــه بــا توجــه بــه
موقعیــت بــاغ بهلگــرد کــه در کنــار یــک روســتا و دور از شــهر و
مرکــز حکومــت قــرار دارد ،رویکــرد تفرجــی در آن محتملتــر بــه
نظــر میرســد .امــا شــواهد و مــدارک میدانــی نشــان میدهنــد
کــه در ایــن بــاغ کشــاورزی بــر جنبههــای تزئینــی و زیباشناســی
غلبــه داشــته اســت.
کوشــک بــاغ بهلگــرد عــاوه بــر گســتردگی در یــک جبهــۀ بــاغ،
ویژگــی دیگــری نیــز دارد .ایــن کوشــک در مواجهــه بــا محوطــۀ
بــاغ اصلــی (بــزرگ) نقــش ســردر و تــاالر را بــازی میکنــد .بــه
ایــن معنــی کــه جبهــۀ اولیــه کوشــک تنهــا داالنــی بــرای عبــور
اســت و مخاطــب بــا طــی مســیر در محــور اصلی بــاغ و درســت در
میــان کــرت و جایــی کــه تصــور میشــود بــه کوشــک مجموعــه
رســیده ،درواقــع بــه تــاالر ورودی یــک عمــارت بــزرگ دارای
حیــاط مرکــزی رســیده و بعــد از ورود بــه هشــتی بــه حیاطــی
میرســد کــه بــه بــاغ اندرونــی معــروف اســت و نمــای کوشــک دو
طبق ـهای در انتهــای جنوبــی ایــن حیــاط جلــوه میکنــد.

ایــن کوشــک دوطبقــه بــر اســاس اطالعــات و مصاحبههــای
اصحــاب میــراث فرهنگــی خراســان جنوبــی 3در اوایــل دوره پهلوی
بــه بنــا الحــاق شــده اســت .بــا فــرض درســت بــودن ایــن ادعــا
میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه کوشــک بــاغ بهلگــرد یــک
طبقــه بــوده و عمــارت آن باحالــت اندرونــی ویــژه ،قصــد حفــظ
حریــم ســاکنین بــاغ را داشــته اســت.
تصویر  :6ساختار باغ بهلگرد؛ غلبۀ فضای کشت و سکونت در باغ مشهود است.
مأخذ :نگارنده.

از ســوی دیگــر عــدم ایجــاد ارتفــاع و تعبیــه نظــرگاه بهتــر بــرای
دیــد بــه بــاغ و بررســی شــرایط فعلــی بــاغ ایــن فرضیــه را مطــرح
میکنــد کــه بهجــز محــور درختــان کاج ،کرتهــای کشــاورزی
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جســتار
ســکونت دانســت .ایــن مــورد را میتــوان وجــه تمایــز شــاخص
بــاغ بهلگــرد در نســبت بــا دیگــر باغهــای بیرجنــد دانســت کــه در
آنهــا بــا آنکــه در بــاغ کشــاورزی صــورت میگرفتــه امــا منظــر بــاغ
بــرای دیــدن از کوشــک انتخابشــده اســت ،امــا در بــاغ بهلگــرد
کــه عملکــردی ســاده دارد ،انتخــاب منظــر از محــور بــاغ در اولویت
دوم قــرار داشــته اســت.

تصویر  :7ساختار باغ بهلگرد؛ غلبۀ فضای کشت و سکونت در باغ مشهود است.
عکس :مهدی فاطمی.1384 ،

آن ارزش ایجــاد نظــرگاه را نداشــتهاند.

وجــود اســتخر آبــی کــه در جلــوی جبهــۀ اولیــه بنــای موجــود
در بــاغ (ســردر ورودی بــاغ اندرونــی) قــرار دارد و موقعیــت آن بــا
فــرض ایجــاد انعــکاس بنــا در آب نیــز مناســب بــه نظــر نمیرســد،
بــر کماهمیــت بــودن ایــن جبهــه از بنــا تأییــد میکنــد و بهنوعــی
کوشــک اصلــی را در اندرونــی بنــا بایــد جســت .بــه همیــن جهــت
بــازی بــا آب و اســتفادۀ زیباشناســانه از آن در محوطــۀ بــاغ اتفــاق
نمیافتــد.
در فرضیــۀ عملکــرد ســکونتگاهی و غیــر حکومتــی بــاغ ،توجــه
بــه حیــاط اندرونــی بــه جهــت اینکــه در بــاغ تشــریفاتی صــورت
نمیگرفتــه و فضــای بــاغ اصلــی بــرای کشــاورزی مورداســتفاده
بــوده اســت ،منطقــی بــه نظــر میرســد .تفریــح و تفــرج نیــز در
بــاغ اندرونــی و حریــم خصوصــی آنهــا بــوده کــه وجــود شاهنشــین،
نمــای دو طبقــه کوشــک اصلــی ،نزدیــک بــودن حمــام و دوری
اصطبــل از جبهــۀ جنوبــی بنــا مؤیــد ایــن مطلــب اســت .بــه همین
جهــت میتــوان عملکــرد بــاغ اصلــی (بیرونــی) کــه دارای هندســۀ
منتســب بــه بــاغ ایرانــی اســت را عملکــردی مشــابه بــا پشــتیبان

پینوشت

بــاغ بهلگــرد نمونــه اولیــه از ایجــاد بــاغ ایرانــی در منطقــۀ خراســان
اســت ،زیــرا هنــوز جنبههــای تقدســی بــاغ و عــدم ایجــاد فضــای
ســکونتگاهی دائــم در آن ،اهمیــت نیافتــه و بهنوعــی بــاغ بــا
طراحــی ســاده ،عملکــرد ســکونتی و کشــاورزی را در برمیگیــرد
و جنبههــای معنایــی و البتــه حکمرانــی در آن دیــده نمیشــود.
باغهــای بعــدی خطــۀ خراســان ازجملــه بــاغ شــوکتآباد و
اکبریــه بــا تغییــرات کوچکــی پیــرو نمونــۀ اولیــه خــود در بــاغ
بهلگــرد هســتند.
بنابرایــن بــه دالیــل زیــر ،بــه نظــر میرســد بــاغ اندرونــی بهلگــرد
اقامتگاهــی کامـ ً
ا اختصاصــی اســت و بــاغ بیرونــی دارای کارکــرد
کشــاورزی بــوده اســت و بــه همیــن جهــت رویههــای معمــول
تفرجــی و غلبــۀ زیبایــی بــر عملکــرد در آن مشــاهده نمیشــود:
 -عدم وجود سردر باشکوه؛

 -عدم وجود محورهای عملکردی قوی و طراحیشده؛

 عــدم جلــوه نمــای کوشــک در مقابــل محــور یــا تغییــر زاویــه ودوطبقــه شــدن بــرای دریافــت دیــد بهتــر؛

 وجــود کرتهــای کشــاورزی بیشازحــد معمــول در بخــشبیرونــی بــاغ؛

 وجــود حــوض آب بــا عملکــرد تفرجــی و شاهنشــین در بخــشاندرونــی؛

 اختصــاص نمــای شــاخص در جبهــه رو بــه حیــاط مرکــزی دربنــا؛

 عــدم توزیــع فضاهــای خدماتــی در جدارههــای بــاغ و تمرکــزآنهــا در کنــار بنــای اندرونــی.

 .1در مورد نام این رشتهکوهها دو واژۀ باغران و باقران مورداستفاده قرار میگیرد که بر دو وجهتسمیه مکانی و مذهبی داللت دارند.
 .2بــاد غالــب بيرجنــد در جهــت شــمال شــرقي-جنوب غربــي اســت و بافــت قديــم بيرجنــد نيــز داراي رون راســته اســت .ايــن بــاد هنــگام وزش درجــه حــرارت
را پاييــن مـیآورد.
 .3این موضوع در گزارش خبرگزاری تسنیم در  3آذر  1395به نقل رئیس سازمان میراث فرهنگی ذکر شده است.
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