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چکیــده | باغســتان ســنتی قزویــن متشــکل از باغ هایــی عمومــاً مثمــر اســت کــه در گذشــته دورتــادور شــهر 
ــار مســاحت امــروزه  ــا بیــش از هــزار ســال قدمــت و2500 هکت ــن باغ هــا ب ــد. ای ــرار گرفتــه بودن ــن ق قزوی
قزویــن را در ســه جهــت شــرق، جنــوب و غــرب احاطــه کــرده اســت. یکــی از ارجاعــات تاریــخ مکتــوب در 
ایــن مــورد »ســفرنامۀ ناصــر خســرو« اســت کــه نشــان دهندۀ ســبقۀ تاریخــی ایــن مجموعه باغ هاســت کــه 
بــا ویژگی هــای منحصربه فــرد فنــی، جغرافیایــی، هیدرولــوژی، فرهنگــی و هویتــی، بــرای قرن هــا محــدوده و 

مــرز شــهر قزویــن را تعریــف کــرده و بــرای شــهر نقشــی حیاتــی و هویتــی داشــته اند.
گســترش بی رویــۀ شــهر قزویــن در دهه هــای اخیــر بــه هویــت و قلمــرو باغســتان ســنتی قزویــن صدمــات 
فراوانــی زده اســت و باغســتان ســنتی قزویــن را در معــرض تهدیــد و تخریــب قــرار داده اســت. عواملــی ماننــد 
ــی و اقتصــادی، احــداث  ــای اجتماع ــن، دگرگونی ه ــش قیمــت زمی ــت، افزای ــش جمعی توســعۀ شــهر، افزای
ســایت دفــن زبالــه و البتــه رویکــرد اشــتباه مدیریــت شــهری باعــث ایــن تخریبــات شــده اســت. نداشــتن 
عملکــرد و کاربنــدی هماهنــگ و معاصــر بــا زندگــی مــردم و نبــودن برنامــه ای جامــع در تعریــف عملکــرد 
متنــوع بــرای ایــن قطعــات شــهری موجــب نابــودی، خشک شــدن، تغییــر کاربــری و از هــم پاشــیدن ایــن 

زیرســاخت ســبز و حیاتــی شــهر قزویــن شــده اســت.
پــارک »مــال خلیــال« در باغســتان ســنتی شــهر قزویــن یکــی از معــدود تالش هــای شــهرداری قزویــن اســت 
کــه هدفــش احیــای باغســتان ســنتی و مهیاســازی آنهــا بــرای حضــور در زندگــی مــدرن شــهروندان قزویــن 
بــا نیازهــای زندگــی مدرنشــان بــوده اســت. ایــن پــارک در ســال 1394 افتتــاح شــد و اکنــون روزانــه مــورد 
اســتفادۀ مــردم شــهر قزویــن قــرار می گیــرد. مقالــۀ حاضــر تــالش می کنــد تــا میــزان پیوســتگی و وفــاداری 
ــرای دخــل و  ــوت ب ــه ای پایل ــوان نمون ــروز به عن ــه ام ــن را ک ــه باغســتان ســنتی قزوی ــارک ب ــن پ طــرح ای
ــا ســاختارها و الگوهــای ســنتی  تصــرف باززنده ســازی باغســتان قزویــن مــورد توجــه اســت، در ســنجش ب

باغســتان مــورد تحلیــل و بررســی قــرار دهــد.

واژگان کلیدی | باغستان سنتی، پارک مال خلیال، باززنده سازی، قزوین.

  zarrabi@ENG.ikiu.ac.ir ،09121824093 :نویسندۀ مسئول**

ارزشـمندی  میـراث  قزویـن  شـهر  سـنتی  باغسـتان   | مقدمـه 
در  و طبیعـت  انسـان  تعامـل  نمایانگـر  کـه  اسـت  پیشـینیان  از 
شـکل دهی بـه منظر بومی تاریخی این شـهر اسـت. ایـن مجموعۀ 
گرانبها نمونه ای از کشـاورزی سـنتی پیشـینیان اسـت که تا امروز 

حفـظ شـده و در طـول تاریخ نقش مهمی در اقتصاد شـهر داشـته 
اسـت. مدیریـت آب در این باغسـتان، مقاومت آنهـا در برابر محیط 
و اقلیـم، و کاشـت درختـان مهمـی همچون پسـته، بـادام، گردو و 
انگـور و حتـی صـادرات محصوالت آنهـا منحصربه فـرد و مخصوص 
از نظـر قدمـت  باغ هـا  ایـن  باغ هـا اسـت. عالوه بـر اهمیـت  ایـن 
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تاریخـی و هویـت شـهری از نظـر زیسـتی و اکولوژیکی نیز بسـیار 
حائـز اهمیـت هسـتند کـه احیـا و باززنده سـازی ایـن مجموعـۀ 
)کرمانشـاهانی،  می کنـد  تبدیـل  واجـب  امـری  بـه  را  گران قـدر 

.)1396
ایـن باغسـتان عـالوه بـر نقـش زیسـت محیطی و بازدارندگـی در برابر 
سـیالب، نمایانگر منظری فرهنگی هسـتند که در طی قرن ها از تعامل 
مـردم قزوین با بسـتر جغرافیایی، تاریخی و طبیعی خـود حکایت دارد. 
با توسـعۀ شـهر و تغییر در شـیوۀ زندگی، اقتصاد و معیشت شهروندان 
از یـک سـو و برنامه ریزی هـای شـهری مبتنـی بـر دسـتورالعمل های 
شهرسـازی مـدرن و شـبکه های ارتباطـی، کم کم نقش این باغسـتان 
در زندگـی عمومـی مـردم قزویـن کم رنـگ شـد. اگرچـه در فصـول 
مختلـف، به ویـژه نوروز، این باغسـتان مورد توجه شـهروندان اسـت، اما 
در دهـۀ اخیـر بـا تهدیدهای مختلفـی روبه رو شـده، مـورد بی توجهی 
قـرار گرفتـه و بخـش قابـل توجهـی از مسـاحت آن به ویـژه در بخـش 
شـمال شـهر از بین رفته اسـت. در سـال های اخیر بازگرداندن زندگی 
و بهره برداری از این باغسـتان به عنوان پتانسـیل هایی برای شـهر مورد 

توجـه شـهرداری قزوین قرارگرفته اسـت.
نمونـه ای از ایـن تالش هـا بوسـتان مال خلیالسـت، اولین بوسـتانی 
بزرگ تریـن  به عنـوان  و  اسـت  شـده  احـداث  باغسـتان  در  کـه 
بوسـتان جنـوب شـهر قزویـن بـا مسـاحت 6 هکتـار، بـا هـدف 
حفـظ و نگهـداري باغسـتان سـنتي و توسـعۀ فضاي سـبز شـهري 
در جنـوب شـهر قزویـن در آبـان 1394 بـه بهره بـرداری رسـید. 
بوسـتان مـال خلیـال دومین بوسـتان بزرگ شـهری قزوین اسـت و 

در مسـیر ورودی شـهر قـرار گرفتـه اسـت.
ایـن مقالـه بـا هـدف بررسـی میـزان موفقیـت پـارک مـال خلیـال 
در هماهنگـی و زنده سـازی منظـر تاریخـی، سـاختار و سـنت ها و 
الگو هـای سـاختاری باغسـتان سـنتی قزوین نوشـته شـده اسـت، 
بـه ایـن منظور نقـش زیرسـاختی باغسـتان، الگوها و سـاختارهای 
تحلیـل  و  طبقه بنـدی  محصـول  کـه  شـده  ترسـیم  آن  سـنتی 
در  میدانـی  برداشـت های  و  مشـاهدات  و  کتابخانـه ای  مطالعـات 
ایـن حـوزه اسـت. ایـن مقاله بـا تحلیل و قیـاس میـان راهبردها و 
اقدامـات میـزان موفقیـت پـارک مـال خلیـال را در باززنده سـازی و 
احیـای باغسـتان در پایبنـدی به هویـت تاریخی و منظـر فرهنگی 

باغسـتان سـنتی می سـنجد.

باغستان سنتی قزوین، منظری فرهنگی
باغ هـای سـنتی قزویـن بـه مجموعـۀ باغ هایـی گفتـه می شـود کـه 
در قسـمت های شـرق و غـرب و جنـوب شـهر قزویـن واقع شـده اند. 
گرچـه ایـن باغ هـا در گذشـته شـهر را به طـور کامـل احاطـه کـرده 
بودنـد )تصویـر 1( ولـی بـا توسـعۀ شـهر به سـمت شـمال باغسـتان 
شـمالی از بیـن رفتـه و باغسـتان حاشـیۀ جاده های منتهی به شـهر، 
در شـرق شـهر نیز رها و خشـک شـده اند و در حال حاضر باغسـتان 
به صـورت نعـل اسـبی به دور شـهر قـرار گرفته اند. باغسـتان سـنتی 

قزویـن ویژگی هـای منحصربه فردی دارد کـه آن را از دیربـاز تا کنون 
از نمونه هـای مشـابه متمایز می کند )جـداول 1 و 2(  )آورث، 1385؛ 

اخـوی زادگان، 1380؛ دیزانـی، 1395(.
باغسـتان قزویـن توسـط پنـج رودخانـۀ فصلـی و سـیالبی آبیاری 
می شـود. رودخانه هـا آبرفتـی مناسـب را جهت عملیات کشـاورزی 
سـیالبی بودن  هرچنـد  می کننـد،  حمـل  خـود  بـا  باغـداری  و 
رودخانه هـا خـود تهدیـدی بـرای شـهر محسـوب می شـود. ایـن 
باغسـتان پیرامونی شـهر که مانند حلقه ای دور شـهر کشـیده شده 
اسـت، بـا مهـار ایـن رودخانه هـا از آب آن بـرای آبیـاری اسـتفاده 
می کنـد به گونـه ای کـه هم خـاک آبرفتـی آن را جـذب می کنند و 
هم بـه غنی سـازی سـفره های زیرزمینی کمک می کنـد. همچنین 
باغسـتان کمربند سـبزی برای شـهر محسـوب می شـود و ریه های 
تنفسـی شـهر هسـتند که نقش به سـزایی در کاهش دمای منطقه 
دارنـد. عالوه بـر این باغسـتان باعث شـکل گیری فرهنـگ و اقتصاد 
شـهر شـده اسـت و روایتگـر قرن هـا تعامـل انسـان و طبیعـت و 
خلـق سیسـتم ها و سـنت های تعامل میان انسـان و طبیعت شـهر 
قزویـن اسـت، از این رو باززنده سـازی و احیای این باغسـتان نباید 
در قالـب پارک هـای بی هویـت و بـدون توجـه بـه ایـن سـنت ها 
و منظـر فرهنگـی باغسـتان صـورت گیـرد )کرمانشـاهانی، 1396؛ 

همایونـی، 1395(.
از  بازتابـی  چنان کـه  دارد،  هزارسـاله  قدمتـی  سـنتی  باغسـتان 
تاریخـی موجـود اسـت، به طـور مثـال  باغسـتان در منابـع  ایـن 
کتـاب »صـورۀ االرض« ابن حوقـل، »مسـالک و ممالـک« ابراهیـم 
اصطخـری، »آثـار البـالد« زکریـا بـن محمد بـن محمـود قزوینی، 
»سـفرنامۀ ناصـر خسـرو« کـه هرکـدام به نحـوی ایـن باغسـتان را 
شـرح داده اسـت. آنچـه در این مکتوبات ذکر شـده همـه بر وجود 
باغسـتانی سرسـبز و پرمحصـول بـا یک نوبـت آبیاری در هر سـال 
در آب و هـوای خشـک و متغیـر قزویـن کـه فاقد رودخانـۀ دائمی 

بـوده اسـت تأکیـد دارند.
یکـی از مشـهورترین ارجاعـات تاریخـی در ایـن مـورد مربـوط بـه 
سـفرنامۀ ناصـر خسـرو بـه سـال 438 هجـری قمـری اسـت کـه 

تصویر 1. طرحی از قزوین قرن ششم در کتاب »آثار البالد«. مأخذ: گلریز، 1368.
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مهار سیالب، تقویت آب های زیرزمینی، افزایش حاصلخیزی خاک، مهار گرد و خاک، تلطیف هوا، پاالیش هوانقش زیرساختی باغستان

به هم پیوسته، بدون در و دیوار، مرزبندی به صورت یک پشتهساختار باغستان 

به صورت مختلط و نامنظم، کاشت چند گونه در یک باغالگو و نظم کاشت

تقسیم آب به وسیلۀ طومار، آبیاری به صورت غرقابی، جوی و پشته، کرتی، غالم گردشی و ...الگو و نظم آب و آبیاری

چاهخانه، آلهمؤلفه ها و فضاهای مختلف در فضا

پنجاه بدرآیین ها و مراسم 

جدول 1. معرفی ویژگی های باغستان قزوین. مأخذ: نگارندگان.

جدول 2. مؤلفه های ویژۀ باغستان. مأخذ: نگارندگان.

شرح ویژگیمحور ویژگی

شیوۀ طراحی و طرح کاشت

الگوي کشت در باغستان سنتي به صورت مختلط و نامنظم است و عمدتاً در یک باغ درختان پسته، بادام، زردآلو و سایر درختان 
بدون نظم خاصي قرار گرفته اند و در کف باغستان نیز بوته هاي مو پرورش داده مي شود. تکثیر درختان میوه در باغستان سنتي 

به وسیلۀ بذر انجام مي شود، بنابراین درختان میوه موجود در باغ هاي سنتي متفاوت از یکدیگر هستند و تنوع زیادي از نظر 
میزان محصول، کیفیت میوه ها، اندازۀ درخت، مقاومت به سرماي بهاره و حساسیت و مقاومت به آفات و بیمارها در بین آنها 

وجود دارد.

منابع آبی و آبیاری

منابع تأمین آب باغستان را مي توان به دو گروه عمدۀ منابع سطحي و منابع زیرزمیني تقسیم کرد. منابع سطحي عمدتاً شامل 
رودخانه ها و شبکه آبیاري طالقان و منابع زیرزمیني شامل چاه هاي عمیق است.

براي آبیاري باغ هاي استان قزوین از روش هاي متنوعي استفاده مي شود که مشتمل بر آبیاري کرتي، جوي و پشته، غالم 
گردشي، استغراقي و قطره اي است.

عناصر 
باغ های 

سنتی قزوین

چاهخانه ها و نحوۀ مرزبندي ها با جوي پشته ها، سیستم آبیاري باغستان، آله ها و ...فیزیکی

غیرفیزیکی 
)عرف ها(

عرف هاي مرسوم در قطعه بندي باغستان: نفر، قطعه، محل، بلوک، فند یا سامان و بنه
عرف هاي مرسوم در آبیاري: هنگام، دوآبه، سه آبه، خوشاب، آب نخور
عرف هاي مرسوم در مالکیت: خاصه، گروهي، ارباب برزگري و موقوفه

مرزها

باغ هاي قزوین هیچ گاه دیوار نداشته اند و قطعات هر باغ با مرزهاي بسیار بلند )به اندازۀ نیم تنۀ انسان یا بلندتر( از یکدیگر 
تفکیک مي شوند که هم محل عبور و مرور در بین باغ ها بوده و هم مانند حوضچه اي بزرگ سیالب هاي زمستانه و بهاره را که از 
کوهستان هاي شمال شهر همه ساله بین 1 تا 3 نوبت جاري مي شود در خود جاي داده و ذخیره مي کند که عالوه بر جلوگیري از 

خسارت سیل باغ ها را نیز به طور دیم آبیاري و به سفره هاي زیرزمیني کمک مي کند.

چاهخانه ها در کنار چاه هاي آبي ایجاد مي شده اند که به منظور شرب و نظافت مورد استفاده قرار گرفته و سابقاً در کنار این چاهخانه ها
چاه ها یک یا چند اصله درخت توت و یا نارون چتري هم جهت استفادۀ عموم کاشت مي شده است.

نهرهای آبیاری منشعب از رودخانۀ اصلی به صورت نهرهای زاویه دار و منشعب به عرض تقریبی یک متر است که به صورت نهرها
شعاعی از شهر دور می شوند و ستون فقرات آبیاری اصلی را تشکیل می دهند.
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تصویر 3. حوضچۀ تقسیم آب. عکس: طاهره صالحی، 1396.تصویر 2. الگوی کشت مخلوط در باغستان سنتی. عکس: طاهره صالحی، 1396.

باغسـتان را این گونـه توصیـف می کنـد: »قزویـن را شـهری نیکـو 
دیـدم، مگـر آنکـه آب در آن انـدک بـود. باغسـتان بسـیار داشـت، 
بی دیـوار و خـار و بـی هیـچ مانعـی از ورود بـه باغ هـا« )بـه نقل از 

صحـراکاران، 1395؛ رضایـی قلعـه، 1393(.
نقش زیرساختی باغستان برای شهر قزوین •

البـرز سـبب شـده خطـر  پایه هـای  قرارگیـری شـهر قزویـن در 
سـیالب شـهر را تهدیـد کنـد، باغ هـای سـنتی قزویـن بـا مهـار 
سـیالب عـالوه بـر جلوگیـری از خسـارات سـیالب ها بـا جـذب 
آب سـیالب و اضافه کـردن آن بـه آب هـای زیرزمینـی منجـر بـه 
تقویـت سـفره های زیرزمینـی می شـود. بـه عـالوه مـواد رسـوبی 
بـا خـود حمـل می کننـد  از دامنـۀ کـوه پایه هـا  کـه سـیالب ها 
باعـث افزایـش حاصلخیـزی خاک باغسـتان می شـود. باغسـتان با 
محاط کـردن شـهر قزویـن در دل خـود گـرد و غبـار، سـرعت و 
خشـکی بـاد راز ) بـاد گـرم کویری( را مهـار نمـوده و آن را تبدیل 
بـه نسـیمی مالیم و لطیـف برای شـهر می کند. باغسـتان در فصل 
وزش بـاد مـه ) باد سـرد( نیـز باعث گرفتن سـرعت و سـوز آن در 
نتیجـه مالیمت وزش آن به شـهر می شـود. باغسـتان اطراف شـهر 

در پاالیـش هـوا بسـیار مؤثـر اسـت )دیزانـی، 1395(.
ساختار باغستان قزوین •

باغ هـا در باغسـتان سـنتی قزویـن همگـی بـه هـم پیوسـته اند، در و 
دیـوار ندارنـد و مـرز بیـن باغ هـا به وسـیلۀ تپـه ای کـه ارتفـاع آن بـه 
اندازۀ نیم تنه انسـان یا کمی بلندتر اسـت مشـخص می شـود که هم 
محـل عبـور و مرور در بیـن باغ ها بوده و هم ماننـد حوضچه اي بزرگ 
سـیالب هاي زمسـتانه و بهـاره را کـه همه سـاله بیـن 1 تـا 3 نوبت از 
کوهسـتان هاي شـمال شـهر جـاري مي شـود در خـود جـاي داده و 
ذخیـره مي کنـد کـه عالوه بـر جلوگیـري از خسـارت سـیل باغ ها را 
نیـز به طـور دیم آبیـاري کـرده و به سـفره هاي زیرزمینـي هم کمک 

مي کنـد )آورث، 1385؛ گلریـز، 1368(.
الگو و نظم کاشت •

الگـوي کشـت در باغسـتان سـنتي به صـورت مختلـط و نامنظـم 
اسـت )تصویـر 2( و عمدتـاً در یـک بـاغ درختـان پسـته، بـادام، 
زردآلـو و سـایر درختـان بـدون نظـم خاصـي قـرار گرفته انـد و در 

کـف باغسـتان نیـز بوته هـاي مـو پـرورش داده مي شـود. تکثیـر 
درختـان میـوه در باغسـتان سـنتي به وسـیلۀ بـذر انجام مي شـود، 
بنابرایـن درختـان میـوۀ موجـود در باغ هـاي سـنتي متفـاوت از 
یکدیگـر هسـتند و تنـوع زیـادي از نظـر میـزان محصـول، کیفیت 
میوه هـا، انـدازۀ درخـت، مقاومـت به سـرماي بهاره و حساسـیت و 
مقاومـت بـه آفـات و بیماری هـا در بین آنهـا وجود دارد. باغسـتان 
سـنتي قزویـن داراي ارقـام گوناگونـي از گیاهان مثمـر و غیرمثمر 
اسـت کـه بسـته بـه ارقـام گیاهـي آنهـا، شـرایط اکولوژیکـي و 
متفـاوت  اقتصادیشـان  بهره دهـي  و  کیفیـت  باغسـتان  مدیریـت 
اسـت. به واسـطۀ شـرایط اقلیمـي مسـاعد و خـاک غنـي منطقـه 
درختـان ایـن باغسـتان طیف وسـیعي از ارقـام نیمه گرمسـیري تا 

سردسـیري را شـامل مي شـوند )آورث، 1385(.
الگو و نظم آب و آبیاری •

حـوزۀ آبخیـز رودخانه های محدودۀ شـهر قزویـن از جمله رودخانۀ 
و  دلیچـای  رودخانـۀ  ارنـزک،  رودخانـۀ  زویـار،  رودخانـۀ  دیـزج، 
رودخانـۀ وشـته اسـت. این رودخانه های سـیالبی منبـع تأمین آب 
باغسـتان سـنتی هستند. باغسـتان سـنتی در یک منطقۀ کم آب با 
اسـتفاده از حداقـل منابـع و بهره بـرداری حداکثـری و سـاخت باغ 
بـه دور شـهر ایجـاد شـده اسـت. تقسـیم آب قزوین بـرای آبیاری 
باغسـتان های قزویـن براسـاس حقابـه هریـک از بند هـا براسـاس 
طومـاری کهـن، کـه بنـا بـه قولـی بنیان گـذار آن شـخصی بـه نام 
سـیاه کاله، بـوده صـورت می گیـرد. بـراي آبیـاري باغ هاي اسـتان 
قزویـن از روش هـاي متنوعـي اسـتفاده مي شـود کـه مشـتمل بـر 
آبیـاري کرتي، جوي و پشـته، غالم گردشـي، اسـتغراقي و قطره اي 

اسـت )تصویـر3( )همان(.
مؤلفه ها و فضاهای مختلف در باغستان •
چاهخانه -

چاهخانه هـا اتاق هایـی بـه ابعـاد 4 × 4 و ارتفـاع حـدود 3 متـر بـا 
دیوارهـاي کلفـت و طـاق ضربـي هسـتند )تصاویـر 4 الـف و ب(. 
ایـن بناهـا در کنـار چاه هـاي آبـي ایجاد مي شـده اند کـه به منظور 
شـرب و نظافـت مـورد اسـتفاده قـرار می گرفتـه و سـابقاً در کنـار 
ایـن چاه هـا یـک یـا چنـد اصلـه درخـت تـوت و یـا نـارون چتري 
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جستـار

تصویر 4. الف و ب چاهخانۀ نایب صدر. عکس: طاهره صالحی، 1396.

الف

ب

هـم جهـت اسـتفاده عمـوم غـرس مي شـده اسـت. چاهخانه هـا 
اسـتراحتگاه باغبانـان و محـل انبـار وسـایل آنـان هسـتند و در 
زمـان آبیـاري و به خصـوص در فصـل محصـول بـراي حفاظـت از 
محصـوالت باغـي، باغبانان شـب ها نیـز در چاهخانه هـا مي خوابند. 
در چاهخانـه فضایـی به نام »آلـه« برای دیدبانی باغبانان از شـاخۀ 
درخـت تعبیـه شـده اسـت )آورث، 1385؛ اخـوی زادگان، 1380؛  

انـدرودی و صحـراکاران، 1396(.
آیین ها، مراسم و اعتقادات پیوسته به باغستان •

باغ هـای سـنتی قزویـن مبنـای بسـیاری از تعامـالت فرهنگـی و 
اجتماعـی در طـی زمـان بـوده اسـت، از مدیریـت مردمـی نـوع 
تقسـیم آب گرفتـه تـا ادبیـات مخصوص باغـداران و جشـن هایی 
کـه همه سـاله مردم شـهر را به باغسـتان می کشـاند. یکـی از این 
تعامل هـا مدیریـت نوبت دهـی آبیـاری براسـاس طومـار اسـت که 
ایـن طومـار بـه مهـر »حمـداهلل مسـتوفی« ممهـور شـده اسـت. 
از جملـه جشـن های باسـتانی کـه تـا بـه امـروز نیـز باقـی مانـده 
می تـوان بـه مراسـم »پنجـاه بـدر« اشـاره کـرد کـه ریشـه در 
باسـتان دارد. در بیسـتمین روز اردیبهشـت مـاه و یـا پنجاهمیـن 
روز بهـار جهـت طلـب بـاران در محـل مصالی باغسـتان توسـط 
مـردم شـهر بـر پـا می شـود. سـپس مـردم در کنـار خانـواده در 
باغسـتان بعدازظهـر بهـاری را سـپری می کننـد. مراسـم مذکـور 
نمونـه ای بـارز از ویژگی هـای اجتماعـی باغسـتان سـنتی اسـت 

کـه خوشـبختانه تا بـه امـروز باقی مانده اسـت )دیزانـی، 1395؛ 
گلریـز، 1368؛ کرمانشـاهانی، 1396(.

پارک مال خلیال، تالشی در بازسازی باغ های سنتی 
بوسـتان مـال خلیـال در شـهر قزویـن اولین بوسـتانی اسـت که در 
باغ هـای سـنتی احداث شـده اسـت. بوسـتان مـال خلیـال به عنوان 
بزرگ تریـن بوسـتان جنوب شـهر قزوین بـا مسـاحت 6 هکتار، در 
دل باغسـتان سـنتي و با هدف حفظ و نگهداري باغسـتان سـنتي 
و توسـعۀ فضاي سـبز شـهري در جنوب شـهر قزوین احداث شـده 
اسـت. ایـن بوسـتان در آبان مـاه 1394 بـه بهره بـرداری رسـید. 
بوسـتان مـال خلیـال دومیـن بوسـتان بزرگ شـهری قزوین اسـت. 
بخـش غربـی آن بـه لحـاظ موقعیـت قرارگیـری در مسـیر ورودی 
شـهر، به عنـوان بوسـتان مسـافر پیش بینـی شـده و در آن امکانات 
اقامتـی بـرای پذیرایـی از مسـافران ایجاد شـده اسـت )تصویر 5(.

این بوسـتان با هدف افزایش سـرانۀ فضای سـبز شـهری، گسترش 
فضـای تفریحـی، بهره  منـدی بیشـتر شـهروندان قزوینـی از فضای 
 سـبز و خدمات رسـانی به مسـافرانی اسـت که مسـیر آنها از قزوین 
می گـذرد، در کمربنـدی جمهـوری اسـالمی و رو بـه  روی میـدان 
میـوه و تره  بـار قزویـن احداث شـده اسـت. احـداث این بوسـتان با 
رویکـرد حفـظ و احیـای درختان کهنسـال و تنومنـد، به کارگیري 
مصالـح طبیعـي، اسـتفاده از طراحـي سـنتي در احـداث ابنیه هـا 
انجـام شـد تا بـا بهره بـرداري از آن، بخشـي از کمبود فضاي سـبز 
در منطقـۀ جنوبـي شـهر قزویـن جبران شـود و امکانـات رفاهي و 

تفریحـي مناسـبي بـراي شـهروندان فراهم آید.
بوسـتان مـال خلیال با رعایت الزامات یک بوسـتان شـهري بـزرگ و با 
تکیه بر حفظ بافت سـنتي باغسـتان و خالقیت در بازسازي نمادهاي 
سـنتي احداث شـده اسـت. ویژگي هـاي منحصربه فـرد و کاربري هاي 
مختلـف در زمینه هاي تفریحي، آموزشـي، فرهنگـي، تجاري و اقامتي 
آن را بـه مجموعـه اي متفـاوت و کـم نظیـر در سـطح کشـور تبدیل 
کـرده اسـت. در طراحـی ایـن پـارک از معمـاری دهه هـای 1330 و 
1340 الهـام گرفته شـده و قسـمت عمدۀ مصالح به کاررفتـه در آن از 

مصالـح طبیعـی ای چون چوب و سـنگ اسـت )تصویر 6(.
ایـن بوسـتان براسـاس  همچنیـن بخـش عمـده ای از سـازه های 
اسـتاندارد های جهانـی سـاخته شـده اسـت. سیسـتم آبیـاری این 
پـارک قطره ای اسـت و بـا فرهنگ آبیاری باغسـتان سـنتی قزوین 
کـه پیشـینۀ هـزار سـاله دارد و در فهرسـت آثـار ملـی کشـور نیز 

ثبـت شـده متفاوت اسـت. 
در ایـن پروژۀ عمرانی سـعی شـده تـا از نما های کاهگلـی، چوبی و 
سـنتی برای جلب تماشـای گردشـگران استفاده شـود، درحالی که 
مصالـح کاه گل عمومـاً در باغسـتان مـورد اسـتفاده نبـوده اسـت و 
بناهای احداث شـده در باغسـتان سـنتی ماننـد چاهخانه ها عموماً 

با آجر احداث شـده اسـت )جـدول 3(. 
برکـه، چاهخانـه، کوچه بـاغ،  احـداث جایـگاه نگهـداری پرنـدگان، 
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.www.fazayesabz.qazvin.ir :تصویر 5. پالن بوستان مال خلیال. مأخذ

تصویر 6. ورودی شمالی بوستان مالخلیال. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

عمارت هـای چهل پنجـره و هفـت درب )تصویـر 7(، جعبه های اطفای 
حریق، سیسـتم آبیاری قطـره ای، حفظ و احیـای 550 اصله درختان 
کهنسـال و تنومنـد، به کارگیری مصالـح طبیعی، اسـتفاده از طراحی 
سـنتی در احـداث ابنیه هـا و کاربری های متنوع این بوسـتان، شـامل 
تفریحی، گردشـگری، آموزشـی، فرهنگی و اسـکان موقت مسـافران، 
را می تـوان از ویژگی های این بوسـتان برشـمرد. تأسیسـات زیربنایی، 
نورپـردازی مناسـب، کوچه باغ هـای قدیمـی و آبگیرهـای مصنوعـی 
از دیگـر شـاخصه های مهـم ایـن پارک اسـت. سیاسـت پـارک حفظ 
درختـان موجـود اسـت حتـی تنـۀ درختانـی که خشـک شـده اند را 

به صـورت مجسـمه حفـظ کرده اند )تصویـر 8(. 
پارک مال خلیال و احیای منظر فرهنگی باغ های سنتی •

بیشـتر  بـرای حفـظ  بوسـتان مـال خلیـال،  ترکیـب درختـان در 

درختـان موجـود، همانند درختان باغسـتان قزوین شـامل درختان 
پسـته، بـادام و گـردو اسـت. درختان پسـته در باغ پسـته به صورت 
منظـم کاشـته شـده اسـت، بنابراین در حـوزۀ گونۀ گیاهـی، پارک 
بـه گونه هـای سـنتی پایبنـد بـوده اسـت، امـا در شـیوۀ کاشـت و 
منظـر عمومـی کاشـت، پـارک بـا تغییـر در سـاماندهی گونه هـا به 

منظـر عمومـی باغسـتان سـنتی پایبند نبوده اسـت. 
از قسـمتی از سـایت رودخانه عبور می کند که پل شـاه جوی روی آن 
امـکان اسـتفاده از منظـر زیبـای رودخانه را فراهـم می کند. همچنین 
برکـۀ مرکز سـایت بر تلطیـف فضا می افزاید، هرچنـد عنصری الحاقی 
اسـت کـه بـه خـودی خـود زیباسـت، اما بـا منظر باغسـتان سـنتی 
تناسـب و ارتباطـی برقرار نمی کنـد. نکتۀ دیگر در منظر این بوسـتان 
خانوادگی بـودن فضـای آن اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از اهداف 
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تصویر 7. عمارت هفت درب بوستان مال خلیال. عکس: طاهره صالحی، 1396.

تصویر 8. استفاده از هنر در تنۀ درختان خشک شده. عکس: طاهره صالحی، 1396.

جدول 3. اهداف و اقدامات مورد نظر در بوستان مال خلیال. مأخذ: نگارندگان.

افزایش سرانۀ فضای سبز شهری، گسترش فضای تفریحی، بهره  مندی بیشتر شهروندان از فضای  سبز و خدمات رسانی به مسافراناهداف

حفظ و احیای درختان کهنسال و تنومند، به کارگیري مصالح طبیعي، استفاده از طراحي سنتي در احداث ابنیهرویکرد

ساخت سرای مسافر، چاهخانه، کوچه باغ، عمارت هفت درب، عمارت هفت پنجره، برکه، کبوترگود، عمارت تجاری، زمین بازی، پل شاه جویاقدامات

بوسـتان مهیاکـردن فضایـی بـرای حضـور خانواده هاسـت، اسـتقبال 
خانواده هـا از ایـن بوسـتان بـرای پیکنیـک و تفریـح نشـان می دهـد 
پـارک در ایـن هـدف اولیـۀ خـود به رغم پایبنـدی به منظر باغسـتان 
موفـق بـوده اسـت. جـدول 4 میـزان موفقیت بوسـتان مـال خلیال در 
برقـراری پیونـد با منظر باغسـتان سـنتی قزویـن را نشـان می دهد.  

بحث و نتیجه گیری
بوسـتان مال خلیـال با هدف حفـظ و نگهداری باغ های سـنتی قزوین 
احـداث شـده تـا نمایـش خوبـی از باغ هـای سـنتی به عنـوان میراث 
فرهنگـی داشـته باشـد. باغ های سـنتی قزویـن چند مشـخصه دارد: 
یکـی از آنهـا آبیـاری ویـژۀ این باغ هاسـت که در سـال فقـط یکبار و 
به صـورت غرقابی اسـت، در صورتی کـه آبیاری در بوسـتان مالخلیال 
به شـکل قطـره ای اسـت. مشـخصۀ دیگر باغسـتان وجـود جداره های 
اطـراف باغسـتان اسـت کـه ایـن شـکل ویـژه نیـز بـه دلیـل آبیاری 
غرقابـی باغسـتان اسـت کـه مسـتلزم آن اسـت که سـطح باغسـتان 
پایین تـر از مـرز میـان باغ هـا باشـد، امـا در بوسـتان ایـن شـکل از 
مرزبنـدی دیـده نمی شـود تنها اختـالف ارتفاع باغچه ها با مسـیر در 
حـدی اسـت که مسـیر بـر باغچه ها سـوار باشـد. تناقـض دیگری که 
بوسـتان بـا باغ های سـنتی دارد تقسـیم بندی و مرزبنـدی باغچه ها و 
به تبـع آن، کل سـایت اسـت. شـکل هندسـی کلـی بوسـتان و حتی 
مرزبندی باغچه های آن هیچ نشـانی از باغسـتان سـنتی ندارد. اطراف 

سـایت بـا دیـوار کوتـاه و نرده هـای محافظ محصور شـده اسـت.
از آنجایـی کـه سیاسـت طراحی پـارک بر حفظ درختـان موجود در 
سـایت اسـت، درختـان آن ترکیـب درختـان باغسـتان اسـت، اما با 
اینکـه در ایـن بوسـتان درختـان پسـته و بـادام دیده می شـود ولی 
ترکیـب کاشـت باغ هـا نظـم خاصـی نداشـته و به صـورت مخلـوط 
اسـت. آنچـه بیشـتر در طراحی پارک قابل مشـاهده اسـت معماری 
و طراحـی قدیمـی و سـنتی اسـت و حفـظ روحیـۀ باغ های سـنتی 
ظاهـراً در حـد همان حفظ درختـان باقی مانده اسـت، درصورتی که 
بـرای حفـظ و احیـای منظـر فرهنگی باغسـتان قزویـن، مؤلفه های 
فراتـر از مصالـح سـنتی یـا حفـظ درختـان به صـورت منفـرد بایـد 
مـورد توجـه قـرار گیـرد. به نظـر می آیـد بازنمایی باغسـتان سـنتی 
به عنـوان هـدف اصلـی در طراحـی پارک مـال خلیال در نظـر گرفته 
نشـده اسـت و از همیـن رو باوجـود توجهـات اولیـه، ماننـد کاشـت 
گونه هـای گیاهـی مشـابه، پـارک بـا منظر سـنتی باغسـتان قزوین 

رابطـۀ کاملـی برقـرار نمی کند.



69شمارۀ 50بهار 1399

به دنبال زندگی امروز در باغستان سنتی قزوین | محمدمهدی ضرابی و همکاران

پی نوشت
* این مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی طاهره صالحی با عنوان »احیای منظر باغستان سنتی قزوین، طراحی و بازسازی سایت هزارجریب« است که در تاریخ 1397/2/10 
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جدول 4. قیاس نظام های باغستان قزوین و بوستان مال خلیال. مأخذ: نگارندگان.

بوستان مال خلیالباغستان سنتی قزوینموضوع

طرح کاشت
کاشت منظم باغ پستهکاشت مخلوط و بدون نظم گیاهان

نبود بوته های انگورکاشت بوته های انگور در کف باغستان

نظام آب
آبیاری قطره ایآبیاری غرقابی یکبار در هر سال

وجود نداشتن هیچ گونه نهر و یا نمادی از نهرنهرها

ساختار
استفاده از خطوط منحنیشکل هندسی ارگانیک

مرزبندی باغچه ها بدون ارتفاع مرز ها و نبود جوی و پشتهمرزبندی و جوی و پشته

فضا
نبود آلهآله ها

نبود چاهخانۀ مورد استفادهچاهخانه ها

فضاهای مناسب برای پیکنیک و تفریح خانوادهپیکنیک و تفریح فعالیت
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