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ــوی  ــه و الگ ــۀ اولی ــرد، نمون ــاغ َبهلِگ ب
بیرجنــد باغ هــای 

ــه  عنــوان یکــی از برجســته ترین باغ هــای  ــی ب ــاغ ایران مقدمــه | ب
جهــان دارای پیشــینه ای درخشــان در طــول تاریــخ بــوده و همواره 
ــرای ســامانمند کــردن فضــای  ــف ب الهام بخــش تمدن هــای مختل
ســبز مصنــوع خــود بــوده و هســت. عالقــۀ ایرانیــان را بــه احــداث 
ــه در  ــز باغچ ــهرها و نی ــارج ش ــا خ ــل ی ــزرگ در داخ ــای ب باغ ه
خانه هــا، بیــش از هــر چیــز بایــد معلــول محیــط گــرم و خشــك 
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بخــش عمــده ای از ایــران دانســت. ایــن عالقــه در سراســر تاریــخ 
ــه چشــم می خــورد. بســیاری از باغ هــای  ــن ســرزمین ب مــدون ای
ایرانــی، خصوصــی و متعلــق بــه افــراد حکومتــی بــوده اســت، امــا 
در نــگاه عمیق تــر، ایــن نتیجــه حاصــل می شــود کــه ایــن باغ هــا 
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــا دارن ــادات ملت ه ــگ و اعتق ــه در فرهن ریش
کارکــرد باغ هــای ایرانــی متنــوع بــوده و هــدف از ایجــاد آنهــا نیــز 

متفــاوت اســت.
ــران  ــواع باغ هــای ای ــاغ گســترده، از شناخته شــده ترین ان »طــرح ب
ــیع و  ــي وس ــول در زمین ــترده به طورمعم ــای گس ــت ... باغ ه اس
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ــت در ســطح  ــا طبیع ــه ب ــی در مواجه ــانۀ انســان ایران ــرد زیباشناس ــوان رویک ــه عن ــی ب ــاغ ایران ــده | ب چکی
ــرد خــود و شــاخصه ها و عناصــر معمــول  ــا هندســۀ منحصربه ف ــی ب ــاغ ایران ــان شــناخته شــده اســت. ب جه
توســط صاحب نظــران گوناگونــی بــر اســاس بســتر شــکل گیری، اســتفاده از عناصــر یــا شــکل و نــوع آنهــا و 
ــوان  ــه عن ــکونتگاه ها ب ــاغ س ــده اند. ب ــدی ش ــت، طبقه بن ــه اس ــورت می گرفت ــا ص ــه در باغ ه ــی ک فعالیت های
یکــی از ایــن طبقه بندی هــا، بــر فعالیــت ســکونتی عمدتــاً دائــم در بــاغ داللــت دارنــد. از آن جایــی کــه اغلــب 
ــی و  ــای حکمران ــرای فعالیت ه ــوردی ب ــا م ــی ی ــه صــورت فصل ــوده اســت و ب ــه حاکمــان ب ــق ب ــا متعل باغ ه
تفــرج اســتفاده می شــده اســت، نمونه هــای کمــی از ســکونت دائــم در باغ هــای ایــران بــه چشــم می خــورد. 
ــرد خــود ماننــد عــدم حضــور  ــا ویژگی هــای منحصربه ف ــی هســتند کــه ب ــه باغ های ــد از جمل باغ هــای بیرجن
آب و یــا کوشــك وســیع در یــك جبهــۀ بــاغ، کمــی متمایــز شــده اند. در ایــن بیــن، بــاغ بهلگــرد بــا وجــود 
دارا بــودن خصوصیــات پایــۀ بــاغ ایرانــی اعــم از هندســه، محــور و ...، بــه گونــه ای شــکل گرفتــه اســت کــه 
ــود  ــد. وج ــازمان یافته ان ــات ســکونت و پشــتیبان آن س ــۀ خدم ــرای ارائ ــود در آن ب ــای موج عناصــر و فضاه
ــی، عــدم  ــاط اندرون ــی، وجــود حــوض و شاه نشــین در حی ــاغ اندرون ــك ب ــرد در نقــش ی کوشــك منحصربه ف
دیــد مطلــوب بــه محــور بــاغ از جانــب کوشــك، کرت هــای وســیع بــرای کاشــت گیاهــان مثمــر و وجــود حوض 
آب در محوطــۀ بــاغ بــه عنــوان منبــع آبیــاری نشــان می دهنــد کــه کارکــرد ســکونتی در بــاغ بهلگــرد غالــب 
ــاغ ایرانــی تجلــی نیافتــه و  ــاغ هنــوز جنبه هــای قدســی ب ــه نوعــی می تــوان گفــت، در ایــن ب ــوده اســت. ب ب
ــی در کنــار زمین هــای کشــاورزی  ــی و ... ســعی در فضاســازی مطلــوب ایران ــا طراحــی اندرون ــاغ ب ســازندۀ ب

داشــته اســت.
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مســتطیل شــکل و خــارج از بافــت شــهري متراکــم ســاخته 
ــکونتي،  ــرد س ــه کارک ــي ازجمل ــای گوناگون ــدند و کاربری ه می ش
حکومتــي، تلفیقــي یــا بــاغ مــزار داشــته اند« )شــاهچراغي، 1389(.

ــاغ ایرانــی کــه آن  یکــی از مشــخصه های اصلــی و شناخته شــدۀ ب
ــۀ  ــد، هندس ــته می کن ــز و برجس ــا متمای ــواع باغ ه ــر ان را از دیگ
مســتطیل شــکل آن، اســتفاده از خطــوط مســتقیم و تقســیمات 
چهارتایــی در ســاخت آن اســت. ایــن خصیصــه، شــخصیت متمایــز 
ــران  ــاز موردتوجــه دیگ ــد و از دیرب ــي را تشــکیل می ده ــاغ ایران ب

بــوده اســت. 

باغ سكونتگاه
 بســیاري از اعیــان و رجــال، عمارت مســکوني خــود را در درون یك 
بــاغ می ســاختند تــا شــرایط مســاعدي بــراي خــود فراهــم آورنــد. 
ــهري  ــت ش ــرون از باف ــا بی ــون ی ــب در پیرام ــا اغل ــه باغ ه این گون
قــرار داشــتند )ســلطان زاده، 1378 : 44(. در انــواع باغ هــای 
ــراي ســکونت دائمــی در  ــا چنــد عمــارت ب ســکونتگاهي، یــك ی
نظــر گرفتــه می شــد کــه غالبــاً آن را اندرونــي می نامیدنــد، زیــرا 
ــي  ــاظ اجتماع ــه ازلح ــد ک ــاخته می ش ــي و س ــه ای طراح به گون
ــه  ــود، به نحوی ک ــي ب ــخص و معین ــم مش ــدي داراي حری و کالب
ــراي حفــظ  ــي حفــظ می شــد. ب ــوت و عرصــۀ اندرون ــاغ، خل در ب
محرمیــت و متمایــز ســاختن حریــم اندرونــي از ســایر بخش هــای 
بــاغ، غالبــاً اندرونــي را در یــك ســمت بــاغ بــه نحــوي طراحــي و 
ــوظ  ــز و محف ــا متمای ــایر بخش ه ــه از س ــد ک ــداث می کردن اح
ــزي،  ــاز مرک ــاي ب ــد فض ــا چن ــك ی ــت ی ــن حال ــد، در ای باش
ــه  ــر گرفت ــي در نظ ــراي اندرون ــور ب ــه محص ــا نیم ــور ی محص

می شــد )همــان : 60(.
محــور اصلــي همــان خیابــان اصلــي باغ اســت کــه ورودي و ســردر 
ــاي  ــا، فض ــام باغ ه ــد. در تم ــد می ده ــي پیون ــك اصل ــه کوش را ب
ــي را  ــع محــور اصل ــرار داشــت کــه درواق ــا ق ــوي بن ــازي در جل ب
ــده  ــرت« نامی ــا »میان ک ــن فض ــرد، ای ــل می ک ــك متص ــه کوش ب
ــد،  ــت می ش ــرت رعای ــه در میان ک ــم ک ــل مه ــك اص ــد. ی می ش
بــاز بــودن چشــم انداز اصلــي بــه شــکل مســتطیل کشــیده 
ــر  ــا منظ ــاندند ت ــد نمی نش ــان بلن ــا درخت ــن فض ــت. در ای اس
ــز  ــه کوشــك در مرک ــع ک ــالن مرب ــد. در پ ــو را ســد نکن ــاز جل ب
ــن چشــم انداز وجــود داشــت  ــرار می گرفــت، از چهــار طــرف ای ق
ــدند  ــم می ش ــك خت ــه کوش ــرف ب ــار ط ــز از چه ــیرها نی و مس
ــتطیلي در  ــم اندازهای مس ــن چش ــود ای ــا، 1373 : 5(. وج )پیرنی
ــا،  ــرف آنه ــد در دو ط ــان بلن ــت درخت ــك و کاش ــروي کوش روب
نقــش اساســي در ایجــاد پرســپکتیوي دارد کــه بــاغ را طوالنی تــر 
ــد.  ــي می افزای ــاظ روان ــاغ ازلح ــعت ب ــه وس ــد و ب ــوه می ده جل
ــه و  ــون نقش ــي چ ــه عوامل ــا ب ــدی باغ ه ــبکۀ خیابان بن در کل، ش
شــکل کلــي ســطح بــاغ و وســعت آن و محــل و تعــداد ســاختمان و 

کوشــك های واقــع در بــاغ بســتگي دارد. در بیشــتر باغ هایــی کــه 
داراي طــرح مســتطیل شــکل کشــیده اســت، دو خیابــان متقاطــع 
شــمالي-جنوبي و شــرقي- غربــي اصیــل هســتند و چنــد خیابــان 
ــه  ــي، ضمــن شــکل دادن ب ــر محــور اصل ــود ب ــر، عم ــرض ت کم ع
ــاختماني  ــف س ــاي مختل ــال واحده ــا، اتص ــبکۀ باغچه بندی ه ش

ــرار می ســازند.  ــاي اساســي برق ــي و بن ــان اصل ــا خیاب ــاغ را ب ب
کوشــك ها،  کاخ هــا،  ایجــاد  بــا  همــواره  باغ هــا  طرح ریــزی 
تنظیــم  به نحوی کــه  بــوده،  همــراه  آنهــا  ماننــد  و  ایوان هــا 
ــا  ــتخرها، حوض ه ــگاه اس ــن جای ــدی و تعیی ــبکه های خیابان بن ش
و آب نماهــا بــه نســبت محــل بنــاي اصلــي و واحدهــاي ســاختماني 
ــت  ــوده اس ــن ب ــر ای ــش ب ــت. کوش ــه اس ــورت می گرفت ــر ص دیگ
ــن  ــوردار از بهتری ــي برخ ــاغ در محل ــل ب ــاختمان های داخ ــه س ک
چشــم انداز قــرار گیــرد. طــرح هشــت ضلعی بســیاري از کوشــك ها 
ــازه  ــه اج ــت ک ــا دانس ــون آنه ــاي پیرام ــر از فض ــوان متأث را می ت
ــده شــود. در  ــاغ دی ــر ســوي آن بخشــي از ب ــی داده اســت از ه م
برخــي از باغ هــا، گذشــته از بنــاي کاخ ایــوان دار و باشــکوه اصلــي 
ــز  ــری نی ــك های کوچك ت ــت، کوش ــاغ اس ــب ب ــۀ قل ــه به منزل ک
ــالم، 1375 : 590(.  ــان اس ــنامه جه ــت )دانش ــته اس ــود داش وج
ــا  ــب آنه ــوده، اغل ــرا ب ــاختماني برون گ ــاً س ــك غالب ــارت کوش عم
در چهــار جبهــۀ اصلــي از خصوصیــات کالبــدي یکســاني برخــوردار 
بودنــد. درحالی کــه در بیشــتر مــوارد جبهــه ای کــه ازلحــاظ نحــوۀ 
ــای  ــت از ویژگی ه ــر و موقعی ــد و منظ ــي، دی ــری اقلیم جهت گی
کالبــدي ممتــاز بــود، بــه  عنــوان جبهــه اصلــي بنــا انتخاب می شــد 
ــوان و  ــي طراحــي می شــد. ســطح ای ــه ایوان ــن جبه ــاً در ای و غالب
ــاغ  کوشــك، کمابیــش در همــه باغ هــا، بلندتــر از ســطح زمیــن ب

ــلطان زاده، 1378 : 58(. ــد )س ــاخته می ش س

فرضیه
ــر  ــد،  ب ــرد بیرجن ــاغ بهلگ ــکونتی ب ــۀ س ــد جنب ــر می رس ــه نظ ب
جنبه هــای تفرجــی و حکومتــی غلبــه داشــته و ایــن بــاغ 
ــی  ــۀ باغ هــای ایران ــات پای ــا حفــظ هندســه و خصوصی توانســته ب
ــه  ــه عملکــرد ســکونتی خــود به صــورت کامــل پاســخ دهــد و ب ب
ــای  ــکل گیری باغ ه ــد در ش ــای بیرجن ــۀ باغ ه ــۀ اولی ــوان نمون  عن

ــد. ــذار باش ــدی تأثیرگ بع

باغ هــای  شــكل گیری  و  مكان یابــی  دالیــل 
ــد بیرجن

شــهر بیرجنــد بــه لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی به گونــه ای 
قرارگرفتــه اســت کــه در جبهــۀ جنوبــی و شــمالی خــود به وســیلۀ 
دو رشــته کوه محــدود شــده و در جهــت شــرقی و غربــی در یــك 
ــه  ــهر ب ــن ش ــی ای ــوه جنوب ــرار دارد. ک ــطح ق ــبتاً مس ــت نس دش
ــات شــهر و روســتاهای  ــع حی ــران1 معــروف اســت و منب کــوه باق

باغ بَهلگرد، نمونۀ اولیه و الگوی باغ های بیرجند | مهدی فاطمی
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ــادی دره در دل کــوه  ــه شــمار مــی رود. تعــداد زی اطــراف خــود ب
باقــران قــرار دارنــد کــه در هنــگام بارندگــی، آب حاصــل از بــاران 
بــه دشــت های جبهــۀ شــمالی کــوه هدایــت می کننــد.  را 
ــا  ــای آنه ــا و باغ ه ــب آبادی ه ــه اغل ــت، ک ــوان گف ــاً می ت تقریب
در کنــار ایــن رودخانه هــای فصلــی و در حــوزۀ آبخیــز ایــن 
ســفره های  از  آب  برداشــت  البتــه  قرارگرفته انــد.  رودخانه هــا 
زیرزمینــی بــا اســتفاده از قنــات نیــز در بیرجنــد مرســوم بــوده و 
هســت. در بســیاری از ایــن روســتاها و باغ هــا، رشــته قنات هایــی 
قابل شناســایی هســتند کــه آب مورداســتفاده به صــورت پایــدار از 

ــت. ــده اس ــن می ش ــا تأمی ــق آنه طری

باغ های تاریخي بیرجند
عمــده باغ هــای تاریخــي بیرجنــد در دوره قاجاریــه -در زمــان 
محمدابراهیــم خــان شــوکت الملــك )1323- 1259 هجــری 
ــم  ــك، حاک ــمت المل ــان حش ــم خ ــر عل ــدر وي امی ــی( و پ شمس
بیرجنــد و نواحــي اطــراف آن در دورۀ ناصرالدین شــاه- شــکل گرفته 
ــه و  ــاغ اکبری ــا دو ب ــد، تنه ــی بیرجن ــاغ تاریخ ــت ب ــت. از هش اس
رحیم آبــاد در محــدوده شــهر فعلــي بیرجنــد قــرار دارنــد کــه ایــن دو 
همچــون باغ هــای دیگــر قبل از گســترش شــهر در روســتاهاي خارج 
از شــهر قــرار داشــته اند )رنجبــر، مهربانــی گلــزار و فاطمــی، 1384 
ــای  ــرۀ باغ ه ــد را در زم ــای بیرجن ــوان باغ ه ــن می ت :53(؛ بنابرای
گســترده ای دانســت کــه در زمینــی تقریبــاً مســطح یــا بــا شــیب 

ــده اند. ــاد می ش ــهر ایج ــیۀ ش ــم در حاش ک
ــهر  ــدودۀ ش ــارج از مح ــد در خ ــي بیرجن ــای تاریخ ــۀ باغ ه هم
قدیــم بیرجنــد شــکل گرفته اند. عامــل اصلــي، کمبــود قنات هــای 
تأمیــن آب در شــهر قدیــم و وجــود قنات هــای آب در روســتاهاي 
ــتاها  ــاره ای از روس ــودن پ ــي ب ــش ییالق ــت. نق ــوده اس ــراف ب اط
نظیــر نوفِِرســت و بهلگــرد کــه در دامنــۀ کــوه باقــران قــرار دارنــد 
ــت  ــا باف ــواری ب ــوان هم ج ــذا می ت ــت. ل ــوده اس ــر نب ــز بی تأثی نی

ــت. ــد دانس ــای بیرجن ــای باغ ه ــي از ویژگی ه ــتا را یک روس
ــمالي- ــت ش ــد جه ــای بیرجن ــکل گیری باغ ه ــر در ش ــۀ دیگ نکت

جنوبــي محــور اصلــي در عمــدۀ ایــن باغ هاســت. یــك عامــل اصلي 
در ایــن شــیوۀ جهت گیــری، جهــت بــاد غالــب منطقــه اســت.

ــران در  ــق ای ــده مناط ــای عم ــاي درون باغ ه ــه از بن ــري ک تصوی
ــاي  ــاي کوشــکي در محــل تقاطــع محوره ــك بن ــن اســت، ی ذه
ــاغ  ــۀ خاصــي از عمــارت در ب اصلــي اســت. باغ هــای بیرجنــد گون
ــان  ــۀ خراس ــه منطق ــر ب ــه منحص ــد ک ــش می دهن ــي را نمای ایران
ــرقي-  ــترده ش ــل و گس ــارت مفص ــك عم ــکل گیری ی ــت. ش اس
ــد  ــکار می کن ــوع را آش ــن موض ــا ای ــي باغ ه ــۀ جنوب ــي در لب غرب
کــه ایــن عمارت هــا محــل زندگــي دائمــی بــوده اســت. بایــد ایــن 
ــاغ  ــه در ب ــك هایی ک ــب کوش ــه غال ــت ک ــر داش ــه را در نظ نکت
ایرانــي هســتند داراي کاربــرد فصلــي، تفریحــي و تفــرج بوده انــد و 

ــه باغ هــای  ــه همیــن دلیــل بســیار مختصــر و فشــرده تر از نمون ب
بیرجنــد هســتند. جهــت شــرقي- غربــي عمــارت نیــز بــه دلیــل 
ــاي  ــا باده ــه ب ــد2 و مقابل ــب بیرجن ــاد غال ــر از ب ــتفاده حداکث اس

ــي اســت. مخــرب شــرقي- غرب
بررســي تاریخــي در باغ هــای بیرجنــد نشــان می دهــد کــه 
عمــارت باغ هــای اواخــر قاجــار و اوایــل دورۀ پهلــوي در ایــن شــهر 
ــا، 1381 : 65(؛ و  ــتند )بهنی ــکي هس ــت کوش ــتر داراي حال بیش
ــکونتگاهی در  ــه ای س ــورت مجموع ــل از آن به ص ــای قب عمارت ه
یــك جبهــه بــاغ قــرار داشــته اند. بــا درک ایــن نکتــه کــه باغ هــای 
ایرانــی تــا چــه انــدازه بــه آب احتیــاج دارنــد، شــگفت انگیز اســت 
ــود.  ــتفاده نمی ش ــاً از آب اس ــا اساس ــن باغ ه ــی از ای ــه در بعض ک
ایــن نکتــه در مــوارد خاصــی صــدق می کنــد و ایجــاد بــاغ بــدون 
ــت  ــران اس ــرقی ای ــمال ش ــان و ش ــت خراس ــوص ایال آب مخص

ــر، 1348 : 36(. )ویلب
ــه  عنــوان عنصــر اصلــی و شــکل دهندۀ هندســه  اســتفاده از آب ب
ــرد  ــکلی منحصربه ف ــه ش ــد ب ــای بیرجن ــی، در باغ ه ــاغ ایران در ب
اســت. شــهر بیرجنــد نیــز ماننــد دیگــر شــهرهای حاشــیه کویــر 
ــی نســبتاً خشــك را  ــزد و کاشــان، آب و هوای ــان، ی ــه کرم ازجمل
ــه از آب  ــهرها ک ــن ش ــای ای ــالف باغ ه ــا برخ ــد. ام ــه می کن تجرب
ــت، در  ــده اس ــتفاده می ش ــا اس ــاماندهی فض ــش و س ــرای نمای ب
باغ هــای بیرجنــد، اســتفاده از آب بــه  عنــوان عنصــر نمایشــی یــا 
تفرجــی در برخــی باغ هــای خــاص بــه فضــای خصوصــی و اندرونی 
ــویی،  ــت. از س ــده اس ــدود ش ــك مح ــیار کوچ ــی بس ــا مقیاس و ب
عمــده نمایــش آب در باغ هــای بیرجنــد معطــوف بــه حــوض آب 
در جلــوی عمــارت اصلــی و هم جهــت بــا محــور اصلــی بــاغ اســت 
ــد آب در  ــای بیرجن ــر در باغ ه ــی دیگ ــای ایران ــالف باغ ه و برخ

ــدارد. محــور اصلــی جریــان ن
ــي  ــك مســیر طوالن ــان کهن ســال کاج و ســرو در ی ــداد درخت امت
بیرجنــد در  باغ هــای  ویــژۀ  از دیگــر شــاخصه های  و ممتــد 
ــور و  ــیدگي مح ــت. کش ــران اس ــای ای ــر باغ ه ــا دیگ ــه ب مقایس
ــر از  ــیار قوی ت ــد بس ــای بیرجن ــی در باغ ه ــر بی کرانگ ــد ب تأکی
ــکل گیری  ــن ش ــۀ ای ــت. نمون ــي اس ــاغ ایران ــای ب ــر نمونه ه دیگ
محــور طوالنــي از عمــارت در طــول بــاغ را در بــاغ شــاهزاده ماهــان 

ــرد.  ــاهده ک ــوان مش می ت

باغ بهلگرد
»مجموعــۀ بــاغ و عمــارت بهلگــرد در 20 کیلومتــري شــرق بیرجند 
ــتفاده  ــته و مورداس ــرار داش ــدان ق ــاده زاه ــي ج ــمت جنوب در س
ــراث  ــیو می ــت« )آرش ــوده اس ــم ب ــدان عل ــك و خان ــوکت المل ش
فرهنگــی خراســان جنوبــی(. مجموعــۀ بــاغ بهلگــرد یــك مجموعــۀ 
کامــل شــامل عمــارت، اندرونــي و بیرونــي، مــکان اســکان خدمــه، 
ــه 130  ــي در فاصل ــال طبیع ــك یخچ ــن ی ــام و ... و همچنی حم

جســتار
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ــای  ــي بن ــع قســمت بیرون ــرد درواق ــاغ بهلگ ــاغ اســت. ب ــري ب مت
ــا  ــاغ بهلگــرد ب ــا کوشــك اســت. معرفــی ب ــه عمــارت ی موســوم ب
ــه  ــگاه ب ــۀ ن ــود در مقول ــرد خ ــای منحصربه ف ــه ویژگی ه ــه ب توج
بــاغ ایرانــی بــه  عنــوان یــك عنصــر عملکــردی دارای ارزش اســت. 
ایــن بــاغ بــه  عنــوان یکــی از باغ هــای تاریخــی شــهر بیرجنــد بــه 
ــا می کنــد و  ــن حــوزه نقــش ایف ــی باغ هــای ای ــوان الگــوی کل  عن

در جزئیاتــی خــاص بــا آنهــا متفــاوت اســت.

موقعیت و مكان یابی 
موقعیــت قرارگیــری بــاغ بهلگــرد نیــز ماننــد بســیاری از باغ هــای 
تاریخــی دیگــر شــهر بیرجنــد، در کنــار بافــت روســتایی و اقامتــی 
ــادی  ــۀ زی ــت روســتایی فاصل ــرد و باف ــاغ بهلگ ــن ب ــا بی اســت؛ ام
اســت کــه در دیگــر باغ هــای بیرجنــد مشــاهده نمی شــود. عمــده 
زمین هــای کشــاورزی روســتاییان بیــن بــاغ و روســتا قرارگرفته انــد 

ــر 1(. ــد )تصوی ــاغ را از بافــت روســتایی جــدا کرده ان و ب
ــرد،  ــاغ بهلگ ــی ب ــع غرب ــرد و در ضل ــتای بهلگ ــیۀ روس در حاش
رودخانــۀ فصلــی قــرار دارد کــه در زمــان بارندگــی شــدید، بــا آبــی 
ــت  ــه دش ــده و ب ــود، پرش ــرازیر می ش ــران س ــای باق ــه از کوه ه ک

ــد،  ــرار دارن ــران در آن ق ــیه باق ــتاهای حاش ــه روس ــطحی ک مس
و  روســتا  کشــاورزی  زمین هــای  به نوعــی  می شــود.  ســرازیر 
ــان  ــای حاصــل از طغی ــز خاک ه ــوزۀ حاصلخی ــرد در ح ــاغ بهلگ ب

رودخانــه فصلــی قرارگرفته انــد.

محور اصلی باغ
ــور  ــت. مح ــی اس ــور اصل ــك مح ــد دارای ی ــرد بیرجن ــاغ بهلگ ب
ــه  ــا توجــه ب ــف شــده اند کــه ب ــان کاج تعری ــا درخت ــاغ ب ــی ب اصل
نــوع اقلیــم و درخــت غالــب منطقــه انتخــاب منطقــی بــه شــمار 
مــی رود. محــور اصلــي بــاغ یــك محــور شــمالي-جنوبي اســت کــه 
ــن محصــور اســت. تناســبات  ــف درخــت کاج در طرفی ــا دو ردی ب
محــور اصلــي بــاغ جالــب اســت و بــا درختــان کاج بــا ارتفــاع زیــاد 

ــر 2(. ــد )تصوی ــی می کن ــی را تداع ــك و طوالن ــوری باری مح
ــه عــرض مســیر و همچنیــن طــول مســیر  تناســب ارتفــاع کاج ب
چشــم اندازی بیکــران کــه در انتهــاي آن ســر در ورودي قــرار 
دارد را جلوه گــر می کنــد. ایــن گشــودگي فضــاي دیــد، بــر 
ــي اســت  ــاغ ایران ــه یکــي از ویژگی هــای ب ــي چشــم انداز ک بیکران
ــاغ  ــر ب ــان و جوه ــي ج ــاغ ایران ــي در ب ــور اصل ــد. »مح می افزای

.Google Earth :تصویر 2: پالن باغ بهلگرد. مأخذ: آرشیو میراث فرهنگي. تصویر 1: موقعیت قرارگیری باغ بهلگرد نسبت به روستا. مأخذ
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وســط اســتخر در مقیــاس کوچــك، حصار و گشــودگي فضــاي دید 
در جهــت شــمالي محــور اصلــي از دیگــر ویژگی هــای بــاغ بهلگــرد 

ــر 5(. اســت )تصوی

هندسۀ باغ بهلگرد
در اطــراف محــور اصلــی، کرت هــا بــر هندســۀ بــاغ تأکیــد 
می کننــد و اصــول اولیــۀ هندســی حاکــم بــر بــاغ ایرانــی بــر آنهــا 
نیــز حاکــم اســت. بخــش اعظــم بــاغ بــه ایــن کرت هــای هندســی 
ــرای کشــت و زرع اســتفاده می شــده اســت  اختصاص یافتــه کــه ب
ــی خــود  ــای زراع ــی زمین ه ــاغ به نوع ــك ب ــت، مال ــوان گف و می ت

جســتار

ــد.  اســت کــه ابدیــت، شــکوه، بی کرانگــی و بی نهایــت را می نمایان
ایــن محــور بی آنکــه درصــدد نمایــش منظــره ای پرداخته شــده از 
ــي کــه پرســپکتیوهاي  ــا بهره گیــری از همــۀ امکانات ــاغ باشــد، ب ب
مجــازي و ســاخته در فضــا فراهــم مــی آورد، چشــم اندازی بی انتهــا 
ــد«  ــه درون آن فرامی خوان ــده را ب ــه بینن ــی آورد ک ــود م ــه وج ب

)منصــوری، 1384 : 59(.
ــرد  ــاغ بهلگ ــان در ب ــاع درخت ــه ارتف ــور ب ــرض مح ــبات ع تناس
ــق و  ــد عمی ــاد دی ــر ایج ــازندۀ آن ب ــز س ــانگر تمرک ــد، نش بیرجن

ــر 3(. ــت )تصوی ــران اس بیک

کوشک باغ بهلگرد
در بــاغ بهلگــرد، کوشــك بــه معنــای عــام در بــاغ ایرانــی کاربــردی 
نــدارد. کوشــك در بــاغ بهلگــرد ماننــد یــك خانــۀ ســنتی ایرانــی 
ــور  ــمت مح ــه س ــه ب ــتر از اینک ــرا دارد و بیش ــردی درون گ رویک
اصلــی جلــوه کنــد و ورودی هــای شــاخصی از ســمت بــاغ بیرونــی 
داشــته باشــد، نــگاه بــه درون دارد و بــا وســعتی کــه دارد، ماننــد 
یــك خانــۀ اعیانــی در خدمــت عملکــرد ســکونتگاهی خــود اســت. 
درواقــع بــاغ بهلگــرد ترکیبــی از فــرم اولیــه و خــام؛ امــا هندســی 

بــاغ ایرانــی و یــك خانــۀ ســنتی اســت.
ــد، گســتردگي عمــارت در جهــت  ــای بیرجن ــد دیگــر باغ ه همانن
ــر محــور اصلــي را  شــرقي-غربي یــك محــور عملکــردي عمــود ب
ایجــاد کــرده بــا ایــن تفــاوت کــه محــور اصلــي تــا جلــوي عمــارت 
امتــداد پیــدا نمی کنــد و صفــه، حــوض و مجموعــۀ درختــان یــك 

ــر 4(. ــد )تصوی ــي ایجــاد می کن انقطــاع فضای
ــتي  ــت داراي هش ــاغ اس ــي ب ــع اندرون ــه درواق ــي ک ــاط جنوب حی
ــت ضلعی  ــت گاه هش ــود تخ ــت. وج ــمال اس ــمت ش ورودي از س

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

تصویر 5: دید از محور اصلی باغ به ســردر ورودی جبهۀ شــمالی و عدم وجود 
آب در محور. عکس: مهدی فاطمی، 1384.

تصویر 4: میان کرت در باغ بهلگرد، با توجه به یك طبقه بودن بنای سردر، دید 
مطلوبــی به محور باغ وجود ندارد. عکس: مهدی فاطمی، 1384.
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ــرده اســت. ــا اســتفاده می ک ــرار داده و از آنه ــاغ ق را در حصــار ب
هندســۀ بــاغ کــه به نوعــی به جــز محــور میانــی، به وســیله 
کرت هــا شــکل گرفتــه اســت و بــه جهــت عــدم تقــارن و 
هماهنگــی نســبت بــه کل بــاغ و البتــه محــور اصلــی، نشــان دهندۀ 
تغییــر و تحــوالت زیــاد در هندســۀ کرت هــا و محورهــای فرعــی و 
عملکــردی اســت کــه در طــول زمــان در ایــن بــاغ رخ داده اســت. 
ــوان اظهارنظــر کــرد.  بنابرایــن در مــورد هندســۀ دقیــق آن نمی ت
ــه  ــی ک ــی و پشــت فضــای اقامت ــه نظــر می رســد عرصــۀ جنوب ب
می بایســت ماننــد زمین هــای جبهــۀ شــمالی مزروعــی باشــد، نیــز 
ــاغ جداشــده  ــف از ب ــای مختل ــق داشــته و در زمان ه ــاغ تعل ــه ب ب
ــه  عنــوان زمیــن کشــاورزی در اختیــار روســتائیان قرارگرفتــه  و ب
اســت. بــا الحــاق ایــن زمین هــا بــه بــاغ، هندســه و ســاختار کلــی 

ــر 6(. ــود )تصوی ــل می ش آن کام
هندســۀ راست گوشــه بــا تأکیــد بــر وجــود محــور و فضــای 
پیشــخوان کوشــك نشــان از تبعیــت ایــن بــاغ از هندســۀ متــداول 
بــاغ ایرانــی دارد. وجــود فضــای کشــت در حاشــیۀ محــور اصلــی و 
ســاختار طولــی ایــن بــاغ در باغ هــای اکبریــه بیرجنــد، دولت آبــاد 

یــزد، فتح آبــاد تبریــز و هفــت تــن شــیراز نیــز مشــاهده می شــود. 
ــش  ــه دو بخ ــاغ را ب ــالن ب ــی پ ــور اصل ــك مح ــا ی ــن باغ ه در ای

ــد. ــیم می کن تقس

حضور آب در اندرونی
ــته و  ــود نداش ــیر وج ــط مس ــوي آب در وس ــرد ج ــاغ بهلگ در ب
ــود. در  ــده می ش ــان دی ــاري درخت ــت آبی ــاً جه ــوي صرف ــار ج آث
محــور اصلــي بــاغ تنهــا دو ردیــف درخــت کاج در طرفیــن اســت. 
حــوض یــا اســتخر موجــود در بخــش بیرونــی بــاغ بهلگــرد بیشــتر 
ــا  ــکاس و ب ــرای انع ــر ب ــرا اگ ــد دارد، زی ــزن مانن ــردی مخ کارک
ــانه طراحــی می شــد می بایســت کشــیدگی آن  ــداف زیباشناس اه
ــا بخــش  ــه در جهــت محــور ت ــای کوشــك باشــد ن در جهــت بن

ــر 7(. ــد )تصوی ــکاس ده ــود انع بیشــتری از کوشــك را در خ

نتیجه گیری
بــه جهــت وجــود ایــن حجــم از کشــت در بــاغ، ســکونت به صــورت 
ــی  ــا حاکمیت ــی ی ــرد تفرج ــا عملک ــاغ ب ــته و ب ــود داش ــم وج دائ
غالــب بــر دیگــر باغ هــای ایرانــی فاصلــه دارد. البتــه بــا توجــه بــه 
موقعیــت بــاغ بهلگــرد کــه در کنــار یــك روســتا و دور از شــهر و 
مرکــز حکومــت قــرار دارد، رویکــرد تفرجــی در آن محتمل تــر بــه 
ــد  ــی نشــان می دهن ــدارک میدان ــا شــواهد و م نظــر می رســد. ام
کــه در ایــن بــاغ کشــاورزی بــر جنبه هــای تزئینــی و زیباشناســی 

غلبــه داشــته اســت.
کوشــك بــاغ بهلگــرد عــالوه بــر گســتردگی در یــك جبهــۀ بــاغ، 
ــا محوطــۀ  ویژگــی دیگــری نیــز دارد. ایــن کوشــك در مواجهــه ب
ــه  ــد. ب ــازی می کن ــاالر را ب ــزرگ( نقــش ســردر و ت ــی )ب ــاغ اصل ب
ایــن معنــی کــه جبهــۀ اولیــه کوشــك تنهــا داالنــی بــرای عبــور 
اســت و مخاطــب بــا طــی مســیر در محــور اصلی بــاغ و درســت در 
میــان کــرت و جایــی کــه تصــور می شــود بــه کوشــك مجموعــه 
ــزرگ دارای  ــارت ب ــك عم ــاالر ورودی ی ــه ت ــع ب ــیده، درواق رس
ــه حیاطــی  ــه هشــتی ب ــد از ورود ب ــزی رســیده و بع ــاط مرک حی
می رســد کــه بــه بــاغ اندرونــی معــروف اســت و نمــای کوشــك دو 

ــد. ــوه می کن ــاط جل ــن حی ــی ای ــای جنوب ــه ای در انته طبق
ایــن کوشــك دوطبقــه بــر اســاس اطالعــات و مصاحبه هــای 
اصحــاب میــراث فرهنگــی خراســان جنوبــی3 در اوایــل دوره پهلوی 
ــودن ایــن ادعــا  ــا فــرض درســت ب ــه بنــا الحــاق شــده اســت. ب ب
ــاغ بهلگــرد یــك  ــه ایــن نتیجــه رســید کــه کوشــك ب می تــوان ب
ــژه، قصــد حفــظ  ــی وی ــت اندرون ــوده و عمــارت آن باحال ــه ب طبق

ــاغ را داشــته اســت.  حریــم ســاکنین ب
از ســوی دیگــر عــدم ایجــاد ارتفــاع و تعبیــه نظــرگاه بهتــر بــرای 
دیــد بــه بــاغ و بررســی شــرایط فعلــی بــاغ ایــن فرضیــه را مطــرح 
ــاورزی  ــای کش ــان کاج، کرت ه ــور درخت ــز مح ــه به ج ــد ک می کن

تصویر 6: ساختار باغ بهلگرد؛ غلبۀ فضای کشت و سکونت در باغ مشهود است.  
مأخذ: نگارنده.
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جســتار

پی نوشت 
1.  در مورد نام این رشته کوه ها دو واژۀ باغران و باقران مورداستفاده قرار می گیرد که بر دو وجه تسمیه مکانی و مذهبی داللت دارند.

2. بــاد غالــب بیرجنــد در جهــت شــمال شــرقي-جنوب غربــي اســت و بافــت قدیــم بیرجنــد نیــز داراي رون راســته اســت. ایــن بــاد هنــگام وزش درجــه حــرارت 
را پاییــن مــی آورد.

3. این موضوع در گزارش خبرگزاری تسنیم در 3 آذر 1395 به نقل رئیس سازمان میراث فرهنگی ذکر شده است.

ــته اند. ــرگاه را نداش ــاد نظ آن ارزش ایج
ــای موجــود  ــه بن ــوی جبهــۀ اولی ــی کــه در جل وجــود اســتخر آب
در بــاغ )ســردر ورودی بــاغ اندرونــی( قــرار دارد و موقعیــت آن بــا 
فــرض ایجــاد انعــکاس بنــا در آب نیــز مناســب بــه نظــر نمی رســد، 
بــر کم اهمیــت بــودن ایــن جبهــه از بنــا تأییــد می کنــد و به نوعــی 
کوشــك اصلــی را در اندرونــی بنــا بایــد جســت. بــه همیــن جهــت 
بــازی بــا آب و اســتفادۀ زیباشناســانه از آن در محوطــۀ بــاغ اتفــاق 

نمی افتــد.
ــه  ــاغ، توج ــی ب ــر حکومت ــکونتگاهی و غی ــرد س ــۀ عملک در فرضی
بــه حیــاط اندرونــی بــه جهــت اینکــه در بــاغ تشــریفاتی صــورت 
ــتفاده  ــرای کشــاورزی مورداس ــی ب ــاغ اصل ــه و فضــای ب نمی گرفت
ــه نظــر می رســد. تفریــح و تفــرج نیــز در  ــوده اســت، منطقــی ب ب
بــاغ اندرونــی و حریــم خصوصــی آنهــا بــوده کــه وجــود شاه نشــین، 
ــام و دوری  ــودن حم ــك ب ــی، نزدی ــه کوشــك اصل ــای دو طبق نم
اصطبــل از جبهــۀ جنوبــی بنــا مؤیــد ایــن مطلــب اســت. بــه همین 
جهــت می تــوان عملکــرد بــاغ اصلــی )بیرونــی( کــه دارای هندســۀ 
منتســب بــه بــاغ ایرانــی اســت را عملکــردی مشــابه بــا پشــتیبان 

ــاخص  ــز ش ــه تمای ــوان وج ــورد را می ت ــن م ــت. ای ــکونت دانس س
بــاغ بهلگــرد در نســبت بــا دیگــر باغ هــای بیرجنــد دانســت کــه در 
آنهــا بــا آنکــه در بــاغ کشــاورزی صــورت می گرفتــه امــا منظــر بــاغ 
ــاغ بهلگــرد  ــرای دیــدن از کوشــك انتخاب شــده اســت، امــا در ب ب
کــه عملکــردی ســاده دارد، انتخــاب منظــر از محــور بــاغ در اولویت 

دوم قــرار داشــته اســت.
بــاغ بهلگــرد نمونــه اولیــه از ایجــاد بــاغ ایرانــی در منطقــۀ خراســان 
اســت، زیــرا هنــوز جنبه هــای تقدســی بــاغ و عــدم ایجــاد فضــای 
ــا  ــاغ ب ــی ب ــه و به نوع ــت نیافت ــم در آن، اهمی ــکونتگاهی دائ س
طراحــی ســاده، عملکــرد ســکونتی و کشــاورزی را در برمی گیــرد 
ــود.  ــده نمی ش ــی در آن دی ــه حکمران ــی و البت ــای معنای و جنبه ه
باغ هــای بعــدی خطــۀ خراســان ازجملــه بــاغ شــوکت آباد و 
ــاغ  ــه خــود در ب ــۀ اولی ــرو نمون ــی پی ــرات کوچک ــا تغیی ــه ب اکبری

بهلگــرد هســتند.
بنابرایــن بــه دالیــل زیــر، بــه نظــر می رســد بــاغ اندرونــی بهلگــرد 
اقامتگاهــی کامــاًل اختصاصــی اســت و بــاغ بیرونــی دارای کارکــرد 
ــول  ــای معم ــت رویه ه ــن جه ــه همی ــت و ب ــوده اس ــاورزی ب کش
ــر عملکــرد در آن مشــاهده نمی شــود: تفرجــی و غلبــۀ زیبایــی ب

- عدم وجود سردر باشکوه؛
- عدم وجود محورهای عملکردی قوی و طراحی شده؛

- عــدم جلــوه نمــای کوشــك در مقابــل محــور یــا تغییــر زاویــه و 
دوطبقــه شــدن بــرای دریافــت دیــد بهتــر؛

- وجــود کرت هــای کشــاورزی بیش ازحــد معمــول در بخــش 
ــاغ؛ ــی ب بیرون

ــا عملکــرد تفرجــی و شاه نشــین در بخــش  - وجــود حــوض آب ب
اندرونــی؛

- اختصــاص نمــای شــاخص در جبهــه رو بــه حیــاط مرکــزی در 
بنــا؛

ــز  ــاغ و تمرک ــای ب ــی در جداره ه ــای خدمات ــع فضاه ــدم توزی - ع
آنهــا در کنــار بنــای اندرونــی.

تصویر 7: ساختار باغ بهلگرد؛ غلبۀ فضای کشت و سکونت در باغ مشهود است.  
عکس: مهدی فاطمی، 1384.
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• اداره کل میــراث فرهنگــي و گردشــگري خراســان جنوبــي، آرشــیو اســناد و 
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