
چكيده: اگرچه تالش براى شناسايى عناصر اصلى تشكيل دهنده 
ساختار فضايى شهر و جستجوى چگونگى تشكيل استخوانبندى 
اصلـى آن، از جمله اهداف دانش نوينى موسـوم بـه «معمارى 
منظر» به شمار مى رود؛ اما، درك روح تاريخى حاكم بر فضاهاى 
همگانى و عمومى و دميـدن روح زندگى امروزين در كالبد فضا 
به ترتيبى كه مناسبات حاكم بر داستان تشكل و دگرگونى فضا 
را به زبان آشنا با زندگى معاصر برقرار سازد، از جمله تالش هايى 
است كه اگر نادر نباشـد، نمونه و شاهدى در دسترس نيست تا 
آن را به محك قياس درآورد. البته در سال هاى اخير، تجاربى از 
اين جنس و با عنوان معاصرسـازى بافت ها و فضاهاى شهرى در 
دستور كار وزارت مسكن و شهرسازى و سازمان ميراث فرهنگى 

قرار گرفته است.
اسـتفاده از پتانسـيل احياء و سـاماندهى فضاهاى گمشده و 
معطل مانـده در پهنه هاى مـورد مطالعه، يكـى از تكنيك هايى 
است كه در جهت بيان مفاهيم اساطيرى و حوادث و رويدادهاى 

تاريخى به كار گرفته شـده اسـت. سـاماندهى و احياى فضاها 
از طريـق تزريـق عملكردهايـى برگرفته از منابـع و ثروت هاى 
فرهنگى – هويتى، بخشـى از تكنيك هايى اسـت كه مى تواند 

توسط معماران منظر مورد تجربه و آزمون قرار گيرد.
سـاختار اصلى مقاله حاضر، به بيان ديدگاه هاى نظرى مبتنى 
بر استخراج، تصفيه و پااليش منابع و ثروت هاى فرهنگى جامعه 
معطوف اسـت كه بر اسـاس آن موضوع پـروژه «معمارى منظر 
باغ هاى تاريخى بهشـهر»، بر بستر آن، خلق و طرح شده است. 
سـوژه اصلى مورد توجه در اين پروژه، بررسى ظرفيت  فضاهاى 
درونى يا پيرامونى هفت باغ صفوى بهشهر بوده است. تا آنجا كه 
امكان تحقق برنامه احياى فضاهاى نهفته در داستان هفت خان 

رستم را در اين عرصه، ارزيابى نمايد.  

باغ هـاى تاريخـى، سـاماندهى و احيـاء،   : واژگان كليـدى 
معاصرسازى، معمارى منظر.

Abstract: Fundamental structure of the present 
text, is a theoretical approach to the extraction and 
refinement of the cultural resources and riches of 
the society and the subject of the landscape   
architecture of the historical garden in Behshahr is 
based on that theory.

An effort to find the main elements of the special 
structure of the city and the formation of its 
fundamental frame work is one of the goals of the 
new science called landscape architecture. But an 
understanding of the historic atmosphere of the 
public space and its reconciliation with the modern 
life in a way to express the relation between modern 
living and historic formation and evolution of space 
models, if not scares, no available examples are 
at hand for any comparisons. Not to mention that 
during the few years, works of the same genre have 
been carried out under the name of upgrading the 
fabric and spatial modeling by the ministry of 
housing and urban development as well as the   
organization of cultural heritage.

Harnessing the restoration potential and organization 
the lost and idle spaces within the spaces of our study, 
is one of the techniques used in the expression of 
mythical concepts and historic events.

The organization and restoration of spatial models
based on procedures in line with the culture and 
backgrounds of the society is another technique 
available for the landscape architect to experiment. 
The main subject in this thesis, has been a research 
about the inner and outer spatial capacities of the 
seven Safavid. Gardens of Behshahr, so far as to 
evaluate the possibility of the realization of the   
hidden spaces in the story of Rustam’s Seven   
Ordeals.

Keywords: Historical Gardens, Restoration 
and Organization,Upgrading,    
Landscape Architecture. 

I r a n  m y t h o l o g i c a l  L a n d s c a p e
The Landscape of Behshahr Historic Gardens based on the Renovation of the 

mythology of Shahname

معمارى منظر باغ هاى تاريخى بهشهر 
بر پايه احياى اساطير شاهنامه
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مقدمه 
ــهرى، آنگاه كه توليد يا بازتوليد  ــوه برخورد با فضاى ش  نح
يك فضا مطرح مى شود در سه منظر، قابل جستجو و بررسى 

است :
1- باززنده سازى ساختار تاريخى فضا كه به هر دليل و در 
دوران پيشين، در زير گرد و غبار، مدفون و از ديدها و ديده ها 
پنهان شده  است و انطباق مجدد آن بر بستر محيطى موجود

2- كشف فضاهاى گمشده و بالاستفاده در محيط مورد 

مطالعه و طراحى با استفاده از راهبرد احياء و ساماندهى 
ــر راهبرد  ــا اتكاء ب ــهرى جديد ب ــاى ش ــق فض 3-  خل
ــه خميرمايه آن را  ــه نظرى ك ــر اين پاي ــازى و ب معاصرس
ــد.  ــكيل داده باش فرهنگ و صبغه رفتار بومى و محلى تش
معاصرسازى خود از طريق بكارگيرى دو تكنيك زير ميسر 

خواهد بود :
3-1- واكاوى ارزش ها و ظرفيت هاى تاريخى- فرهنگى 

و هنرى منطقه مورد نظر
3-2- بيان تصويرى ارزش هاى پيش گفته با ابزار نوين 
و معاصر كه مجال ظهور خالقيت هنرمندانه را متناسب با 

عصر و زمان، فراهم مى سازد.
ــى از مفاهيم كليدى، پرداختن به موضوع هفت خان  يك
ــروده هاى حماسه سراى بزرگ طوس  رستم، برگرفته از س
ــى، 1369: 92). به عبارت  ــت (ياحق ــى) بوده اس (فردوس
ديگر، برداشتى تمثيلى از شاهنامه فردوسى، به گونه اى كه 
امكان خلق فضاى شهرى جديد مبتنى بر نيازهاى امروزين 
ــتفاده از نمادها و الگوهاى فرهنگى و  ــهروندان را با اس ش

اسطوره اى، ميسر سازد. 1
ــاى باز مدرن  ــالوه بر ايجاد هفت فض ــتا، ع در اين راس
ــايت كه  ــى از س ــورت هفت باغ) در بخش ــهرى (به ص ش
ــهر در جلوه و  ــته از مصاديق هفت باغ صفوى بهش برخاس
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مشاور خودآوند

سيمايى نوين است، تالش شده كه هفت خان رستم نيز با 
ــب با ارزش ها و مفاهيم كلى شاهنامه،  كاركردهايى متناس
ــن در آيد و اصول و مبانى  ــهرى امروزي به هيبت فضاى ش

معمارى منظر، در خلق اين فضاها، به كار گرفته شود.

فرضيه 
ــه و انعكاس آنها در  ــاطيرى جامع مفاهيم تاريخى- اس
ــهرى به  ــق عينى از طريق طراحى منظر ش ــب مصادي قال

پايدارى محيط زيست انسانى مى انجامد.

بستر طرح
ــى، در بهترين  ــهر به لحاظ مكان گزين باغ هاى صفوى بهش
ــهر  ــى، ارتباطى و منظرى ش ــك و محيط ــت توپوگرافي موقعي
ــت. از مجموعه باغ هاي هفت گانه اي كه در  ــده  اس جانمايى ش
دوران صفويه در اشرف البالد (بهشهر) ساخته شد، امروز تنها باغ 
ــتون كه به پارك ملت يا پارك شهرداري معروف است،  چهلس
عمارت بازمانده در باغ تپه و چشمه عمارت و همچنين مجموعه 

كاخ صفي آباد، باقيمانده است (ستوده، 1366: 631).2

تصوير1 : انطباق اسناد تاريخى 
مأخـذ:  موجـود،  وضـع  بـر 

مصباح،1384.
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با بررسي اين آثار و فضاها، عناصر اصلي تشكيل دهندة 
باغ ها را به شرح زير مي  توان بيان كرد:

عمارت و كوشك
راه هاي راسته و با تقاطع هاي شطرنجي شكل و خطي

درخت و پوشش گياهي، باغچه ها و كرت ها
آب، حوض، آبنما و جوي

ــناخته  ــروزه به عنوان پارك ملت ش محدوده اي كه ام
ــه باغ هاي  ــاد مجموع ــكيل بني ــود در روزهاي  تش مي ش
ــكوه صفويه، به باغ چهلستون  ــرف البالد در دوران پرش اش
ــتون، شش  ــهور بود. در آن زمان، عالوه بر باغ چهلس مش
ــته، در مجاورت اين  ــاغ ديگر نيز به صورت به هم پيوس ب
باغ احداث شده بود كه امروزه آثار چنداني از آنها بر جاي 

نمانده است.
ــاس اطالعات تاريخي دوران صفوي، قاجار و اوايل  براس
ــخصات كلي  پهلوي، مى توان موقعيت، ابعاد، كاركرد و مش
ــريح كرد (مصباح،  هريك از باغ ها را به صورت پراكنده تش

1384: بند 2-2-2).3
با استفاده از مستندات مورد اشاره، نسبت به انطباق اسناد 
ــي بر وضع موجود با هدف تعيين محدوده و موقعيت  تاريخ

اصلي باغ ها اقدام شده است (تصوير1). اين محدوده به عنوان 
ــتناد براي ادامه مطالعات و سياست گزاري  محدوده قابل اس
مراحل طراحي، قرار گرفته (تصوير2) و تمام اقدامات بعدي 
ــر خط محدودة  ــاي مداخله با تكيه ب ــراي تعيين حوزه ه ب

اكتشافى- تلفيقى مورد اشاره انجام شده است. 

بررسى نقش و جايگاه باغ هاى صفوى در ساختار 
شهرى امروزين بهشهر4

ــا در زمان  ــش هريك از باغ ه ــرد و نق ــى از عملك آگاه
احداث در تخصيص كاربرى جديد با رويكرد معاصرسازى 
ــت باغ تاريخى به  ــت. عملكرد كنونى هف تعيين كننده اس

شرح زير است: 
 باغ چهلستون كه به عنوان پارك ملت يا پارك شهرداري 
ــورت تفرجگاه و پارك عمومي  ــود امروزه به ص ناميده مي ش

شهر در اختيار شهروندان قرار دارد (ستوده، 1366: 620).
ــتون با كاربري اداري، به ارائه خدمات   عمارت چهلس
به شهروندان مي پردازد. به عبارت ديگر، شهرداري بهشهر 
ــهروندان  ــتقرار يافته و محل مراجعه و ش در اين مكان اس

اين شهر است.

ــيج با عملكرد  ــورت پايگاه بس ــه، امروزه به ص  باغ تپ
ــرداري قرار مى گيرد و محل  نظامي- انتظامى مورد بهره ب
مراجعه عموم مردم نيست. با بررسي موقعيت و مشخصات 
ــال 1379،  عمومي باغ تپه از طريق تحليل عكس هوايى س
ديده مي شود كه از مجموعه درختان و باغ هاي باغ تپه، اثر 

قابل توجهى بر جاي نمانده است.
 چشمه عمارت، امروزه فاقد كاربري مشخصي است و 
در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار دارد تا 
عمليات حفاظتي و مرمتي جهت احياء و بكارگيري اين اثر 

قديمي به انجام برسد.
ــه به موقعيت خاص طبيعي، از   كاخ صفي آباد با توج
دوران پهلوي دوم در قالب سايت مخابراتي و استراق سمع 
ــط نيروهاي امنيتي و نظامي اشغال شده بود كه پس  توس
ــچ اقدامى در خصوص تغيير كاربري آن  از انقالب نيز، هي
ــگاه نظامي مورد  ــل نيامد و هم اينك به عنوان پاي به عم

استفاده است.

تصويـر2 : محـدوده طراحى 
 : باغهاى صفوى بهشهر، مأخذ

مصباح،1384.

تصويـر3 :  الگـوى فضايـى 
اتصـال (هفت بـاغ انتزاعى)، 

مأخذ : مصباح،1384.
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نتايج اوليه حاصل از مطالعات تاريخى
1. مجموعه باغ هاي بهشهر شامل (باغ شمال، چشمه، تپه، 
چهلستون، خلوت و...) مجموعه منحصر بفردي در موضوع 
ــتمايه برنامه ريزي هاي  ــه مي تواند دس ــت ك باغ ايراني اس

مختلف باغ سازي قرار گيرد (ستوده، 1366: 634).
2. مازندران در افسانه  ها و اسطوره  هاي ملي ايران نقش 
بسيار مهمي دارد و در شاهنامه بخصوص در داستان هفت 
ــت به طورى كه  ــده اس ــتم درباره آن صحبت ش خان رس
مي توان در محيطى مناسب اين نمايش ها را اجرا كرده و يا 

مجسمه و نمادهايي از اين اسطوره را به نمايش گذاشت.
ــگاه هايي به صورت هفت خان  3. ايجاد غرفه ها و نمايش
به منظور تفريح و برگزاري مسابقه و يا تونل عبرت و غيره 

مى  تواند در فرايند معاصرسازى مؤثر باشد.
ــايت مى توان  ــراي نامگذاري بخش هاي مختلف س 4. ب
ــتاني  ــخصيت هاي تاريخي مهم و نيز نام هاي باس از نام ش
ريشه دار كه به صورت غير مستقيم قدمت و تاريخ منطقه 

را مى رساند، استفاده كرد. 
ــه در تمام  ــطوره ها بلك ــه تنها در اس ــن منطقه ن 5. اي
دوره هاي تاريخي و اسالمي به عنوان يك سرزمين مستقل 

و حماسي شناخته مي شد. ايجاد عالقه و افتخار به گذشته 
حماسي منطقه در روحيه مردم بومي به شكل قابل توجهي 

به حفظ و نگهداري آثار باستاني كمك مي  نمايد.

ظرفيت هاى متقابل شاهنامه و محيط مورد مطالعه 
در توليد فضاى شهرى

ــل حضور  ــهر، به دلي ــره تاريخى بهش ــتگى پيك گسس
جداكننده شريان ترافيكى، پيوند منطقى هفت باغ صفوى 
را با بافت شهرى تضعيف نموده است. در پاسخ به سياست 
ــتمرار حيات شهرى و تشكيل كليت  طراحى مبتنى بر اس
ــرارى ارتباط فضايى و  ــاى تاريخى، ايده برق يكپارچه فض
ــهرى واقع  ــتگى كالبدى هفت باغ صفوى با بافت ش پيوس
ــهر، مطرح شد كه امكان ايجاد هفت  بر محور ترافيكى ش
ــت باغ انتزاعى،  ــهرى را به صورت هف فضاى باز مدرن ش
ــر 3). در خلق اين فضاهاى تمثيلى از  ــم نمود (تصوي فراه
ــم عملكردى باغ هاى صفوى در تلفيق با هفت خان  مفاهي

شاهنامه استفاده شده است (ياحقى، 1369: 92).

Using the landscape designing in 
the human environment framework 
to express mythology substances 
and historic events of society will 
lead to the connection between 
past, present and future. This will 
achieve by rummage through the 
values and represent them with 
modern implement

بيا ن مفاهيم اساطيرى و رويدادهاى تاريخى 
جامعـه، با اسـتفاده از طراحى منظـر در كالبد 
محيط زيسـت انسـانى به برقرارى ارتباط بين 
گذشـته، حال و آينـده مى انجامد. ايـن امر از 
طريـق واكاوى ارزش ها و بيان آنها با ابزار نوين، 

امكان پذير است.
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كاربرى پيشنهادى سايت هفت خان
ــدوده اى با  ــايت هفت خان به عنوان مح ــا كه س از آنج
ــاى تاريخى در نظر گرفته  ــاى مكمل براى باغ ه عملكرده
شده است؛ در چارچوب سازمان فضايى منطبق بر مطالعات 
تاريخى و نظام كاربرى هاى پيشنهادى به تشريح مجموعه 
ــتقرار در پروژه پرداخته  ــا و كاربرى هاى قابل اس فعاليت ه

شده است (تصاوير4و5):
سايت هفت خان از يك فضاى پيش خان و هفت فضاى 
مستقل تشكيل شده است. عملكرد اصلى فضاى پيش خان، 
ــتانى  ــاى داس ــى پرده ه ــاهنامه خانى و معرف ــى و ش نقال
حماسه هاى ايرانى است. شكل عمومى فضاى پيش خان و 
فضاى كالبدى آن نيز به كمك پله هايى كه محل نشستن 
ــه صورت فضاى  ــده و ب ــاگران خواهد بود آرايش ش تماش
ــه بزرگ شاهنامه تزيين مى شود. ازكاربرى   ورود به حماس
ــاى اقامتى،  ــه كاربرى ه ــان مى توان ب ــاى هفت خ فضاه

تفريحى، نمايشگاهى و فرهنگى اشاره كرد.

كاربرى محور خيابان - باغ 
ــايت مهم و اصلى، محور خيابان – باغ است.  دومين س
ــهرى است با الهام از هفت باغ  اين محور كه يك فضاى ش
صفوى اما با بيانى سمبوليك طراحى شد كه از كاربرى هاى 

زير تشكيل مى شود :
ــاى  بدنه ه در  ــى  خدمات  – ــارى  تج ــاى  فعاليت ه  

شمالى – جنوبى خيابان 
 فضاهاى نمايشگاهى با پانل هاى نمايش آثار هنرمندان 

(نمايشگاه روباز)
 تشكيل كالس هاى آموزشى و اوقات فراغت در مدرسه 

دوران پهلوى اول
ــمالى ميدان  ــيه ش ــتگاه قطار تفريحى در حاش  ايس

مركزى
 بازار خود اشتغالى در فضاى پيرامون ميدان مركزى

 غرفه هاى صنايع دستى در بخش هاى ميانى
ــمبوليك  ــرقى با محتواى س ــى در جبهه ش  نظرگاه

سلوك عرفانى
 باغ آيينه ها و مجسمه ها

ــده و بوستان گل ها و  ــبز تجهيز ش  باغچه و فضاى س
گياهان زينتى

 آبنما، جويبار و حوض چراغان با رقص آب و نور

نتيجه گيرى 
با كشف و شناخت پتانسيل فضاهاى تاريخى و بكارگيرى 
آن براى تدارك زمينه هاى بهره بردارى از فضاهايى كه در 
انتظار بهانه اى براى رويش دوباره و باززايش است مى توان 

به باززنده سازى و احياى اين فضاها نايل شد. 
اگر اين فرضيه را به نقل از يك صاحبنظر حـوزه ميراث 
فرهنگى كشور در سنوات پيشين شنيدنى بدانيم كه "آن 
اثر معمارى قابل نگهدارى است كه قابل بهره بردارى باشد"5 
ــازى پهنه هاى تاريخى شهرهاى  تجديد حيات و معاصرس
ــت كه از آن  ــوان راهبرد تازه اى دانس ــور را مى ت كهن كش
ــمند  ــوان به حفاظت اصولى و فعال آثار ارزش طريق مى ت

باقيمانده اميد بست.
استفاده از امكانات، تأسيسات و تجهيزات نوين و مدرن 

ــاى تاريخى و فرهنگى  ــاى تجديد حيات فضاه در پروژه ه
ــور كه مترادف با معاصرسازى تواند بود، در صورتى به  كش
يك اقدام فرهنگى منتسب خواهد شد كه از تعميق شناخت 
ــل امروز نسبت به ظرفيت هاى  و آگاهى هاى فرهنگى نس

تاريخى پهنه هاى كهن شهرها برخاسته باشد.
بهره بردارى از سرمايه ها و ثروت هاى فرهنگى و معنوى 
ــك از پهنه هاى كهن  ــايى در هري ــتجو و شناس قابل جس
بافت هاى قديمى شهرهاى ايران و برقرارى پيوند عملكردى 
بين گذشته، حال و آينده با بكارگيرى ابزارها و صنايع ادبى 

ــى، ... و تكنيك هاى معمارانه  ــمى، نمايش و هنرهاى تجس
ــخ را در رگ هاى زمانه امروز  ــد خون فرهنگ و تاري مى توان
ــازد. از اين رو پروژه معمارى منظر باغ هاى  و فردا جارى س
ــهر، در چارچوب سياست گزارى هاى طراحى  تاريخى بهش
مبتنى بر شناخت، حفظ، احياء و باززنده سازى ارزش هاى 
ــتر سرزمينى  تاريخى، فرهنگى، ادبى، هنرى و طبيعى بس
ــى است كه مى تواند سبك تازه اى را در نگرش  طرح، تالش

به مقوله هاى مشابه، فراروى طراحان قرار دهد  

تصويـر 4 : ايده شـكل گيرى 
كالبدى هفـت خان،  فضـاى 

مأخذ : مصباح،1384.
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پى نوشت
اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسى ارشد نگارنده تحت عنوان 
ــهر و قلمرو آن» است كه در سال  «معمارى منظر باغهاى صفوى بهش
ــگاه تهران دفاع  ــيد امير منصورى در دانش 1384 به راهنمايى دكتر س

شده است.
ــط  ــتم توس ــيل فضاهايى كه در هفت خان رس  1. براى درك پتانس
ــته تحرير و توصيف درآمده است فرصتى پديد آمد تا  ــى به رش فردوس
ــاهنامه خوانى روى آورده و براى آشنايى با نگاه عميق و ديگرگونه  به ش
ــوى (مديرعامل  ــتاد فريدون جنيدى، به توصيه آقاى مهندس موس اس
ــين مشاور خودآوند) كه با طرز تفكر و نگاه استاد آشنايى قبلى  مهندس
داشتند، ضمن طرح موضوع با ايشان، از راهنمايى هاى ارزنده شان بهره 

بردم.
2. شرح مبسوط تاريخ و جغرافياى تاريخى بهشهر را در اشرف البالد 

آقاى على بابا عسگرى مى توان مطالعه كرد.
ــه موضوع تاريخچه  ــتندات تاريخي كه ب ــات مطالب و مس 3. جزئي
ــد 2-2-2 پايان نامه به  ــكل گيري باغ ها مي پردازند در فصل دوم، بن ش

تفصيل ارائه شده است و عالقمندان مى توانند به آنجا مراجعه نمايند.
ــط پژوهشكده نظر در سال 1383  4. مطالعات جامع و كاملى توس
ــه تاريخى عباس آباد  ــاماندهى مجموع تحت عنوان طرح راهبردى س
بهشهر انجام شده است و به ويژه در زمينه باغ هاى تاريخى بهشهر انجام 

شده است كه نگارنده، عالقمندان را به ديدن آن ارجاع مى دهد. 
5. اين سخنان به نقل از مرحوم مهندس سراج الدين كازرونى است 
كه روزگارى سكان سازمان ميراث فرهنگى كشور را در دست داشتند و 
با اين رويكرد، عرصه احياء را (در كنار حفظ) در ميراث فرهنگى كشور 

رونق و جانى تازه بخشيدند. روحشان شاد.  
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