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چکیــد ه| بــا وجــود کلیــت یگانــۀ بــاغ ایرانــی، تنوعاتــی در آن دیــده می شــود کــه بنــا بــه شــرایط مختلــِف 
ــه  ــا آن مواج ــی ب ــاغ ایران ــۀ ب ــه در مطالع ــائلی ک ــی از مس ــت. یک ــده  اس ــود آم ــاغ به وج ــی ب ــتر طبیع بس
ــت  ــران اس ــمال ای ــای ش ــی باغ ه ــی در برخ ــارت اصل ــتقرار عم ــت اس ــکل و موقعی ــر ش ــویم، تغیی می ش
کــه اگرچــه ســاختار مشــابهی بــا باغ هــای فــالت مرکــزی دارنــد امــا در ایــن موضــوع بــا آن کلیــت یگانــه 
متفــاوت هســتند. ایــن مقالــه بــا بررســی باغ هــای شــمال ایــران در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه 
ــاختار  ــاری و س ــتقرار معم ــام اس ــر نظ ــه ب ــون، چگون ــط پیرام ــه محی ــرگاه ب ــده از نظ ــم انداز درک ش چش
فضایــی عمــارت اصلــی باغ هــای شــمال ایــران تأثیــر می گــذارد؟ فرضیــۀ پژوهــش ایــن اســت کــه عــالوه 
ــر  ــز ب ــاغ نی ــون ب ــط پیرام ــن، چشــم انداز محی ــک زمی ــای توپوگرافی ــاغ و ویژگی ه ــر ســاختار هندســی ب ب
تعییــن موقعیــت اســتقرار عناصــر معمــاری و ســاختار فضایــی عمــارت اصلــی باغ هــای شــمال ایــران نقــش 
دارد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف شــناخت باغ هــای شــمال ایــران، ترکیبــی از روش هــای تاریخــی و مطالعــۀ 
بیــن مــوردی را مناســب یافتــه  اســت کــه بــا کمــک اســناد مکتــوب، متــون تاریخــی، ســفرنامه های ســیاحان 
ــن  ــی، آخری ــری همچــون عکس هــای تاریخــی، نقشــه های وضــع موجــود، عکــس هوای و مســتندات تصوی
ــس از  ــردازد. پ ــا می پ ــن باغ ه ــه بررســی ای ــی، ب ــا از کاوش هــای باستان شناســی و مشــاهدات میدان یافته ه
ــاغ در شــمال ایــران و مطالعــه و تحلیــل تغییــرات نظــام اســتقرار و ســاختار  بررســی و گونه شناســی 15 ب
فضایــی عمــارت اصلــی در چهــار نمونــۀ کاملتــر، ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه در کنــار نظام هــای کارکــردی 
ــازمان دهنده  ــر س ــون از عناص ــط پیرام ــم انداز محی ــاغ و چش ــتر ب ــی بس ــای طبیع ــی، ویژگی ه و معنای
ــدف  ــا ه ــتعد، ب ــترهای مس ــی، در بس ــاغ ایران ــتند و ب ــران هس ــمال ای ــای ش ــدی باغ ه ــای کالب ــر نظام ه ب
ــد.  ــری می کن ــاغ، جهت گی ــون ب ــت پیرام ــن طبیع ــاز منظری ــای ممت ــری از ظرفیت ه ــدی حداکث بهره من
ــم انداز  ــار چش ــرگاه، در کن ــل درک از نظ ــی قاب ــم انداز طبیع ــترهایی، چش ــن بس ــه در چنی ــا ک ــن معن بدی
مصنــوع بــاغ، راســتای نظــرگاه و متأثــر از آن، نظــام اســتقرار معمــاری و ســاختار فضایــی عمــارت اصلــی را 

ــد. ــن می نمای تعیی

واژگان کلید ی| باغ ایرانی، باغ های شمال ایران، عمارت اصلی، نظرگاه، چشم انداز.

a.bahramian@aui.ac.ir ،09131659168 :نویسند ۀ مسئول **

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 Analysis of the Role of Landscape in the Positioning and
 Spatial Structure of the Main Pavilion in Persian Garden
(Case Study: Safavid Gardens in the Northern Part of Iran)
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی
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مقد مـه| هنـر باغ سـازی یکـی از دیرینه تریـن هنرهـا در میـان 
تمدن هـاي کهـن اسـت کـه ایرانیـان در ایـن عرصـه جایـگاه و 
مرتبـه ای ویـژه داشـتند و یکـی از شـیوه های باغ سـازی بـه نـام 
»بـاغ ایرانـی« را بـه جهـان معرفی کردنـد. در سـاده ترین توصیف 
کالبـدی، سـاختار هندسـی »بـاغ ایرانـی« تابـع نظـام مسـتطیل 
شـکل بـا محورهـای مسـتقیم الخط متعامـد اسـت کـه متناسـب 
بـا ویژگـی و شـیب زمیـن کرت بنـدی و یـا تراس بنـدی می شـود. 
تمامـی باغ هـای تاریخـی از سـه نظام کاشـت، آب و بنا )اسـتقرار 
در  اسـتقرار  بـا  اصلـی  عمـارت  و  گرفته انـد  شـکل  معمـاری( 
مناسـب ترین موقعیـت، بـه بهتریـن چشـم انداز دسـت می یافـت 

.)43  ،1398 )شـاهچراغی، 

بیان مسئله
بـاغ ایرانـی پدیـده ای چندالیـه اسـت و مطالعـه بـر روی هـر الیۀ 
آن می توانـد بـه شـناخت مـا از جنبه هـای گوناگـون بـاغ ایرانـی 
وسـعت بخشـد. تنوعاتی که بنا به شـرایط مختلف بسـتر محیطی 
از بـاغ ایرانـی وجـود دارد، باعث شـده متخصصانی کـه اصلی ترین 
توجیـه وجـود بـاغ بـاغ ایرانـی را دالیـل اقلیمی در سـرزمین گرم 
باغ هـای شـمال  ایـران می داننـد، در مطالعـات خـود  و خشـک 
ایـران را مسـتثنی کننـد، درحالی کـه باغ هـای شـمال ایـران بـا 
مناسـبی  نمونه هـای  می تواننـد  متفـاوت،  کامـاًل  طبیعـی  بسـتر 
جهـت شـناخت جنبه هـای دیگـر بـاغ ایرانی باشـند. تـا کنون در 
مطالعـات بـاغ ایرانـی رابطۀ بین نظام اسـتقرار معماری و سـاختار 
فضایـی عمـارت اصلـی بـا چشـم انداز محیـط پیرامون به روشـنی 

تبیین نشـده  اسـت.
یکـی از مسـائلی کـه در مطالعۀ بـاغ ایرانی با آن مواجه می شـویم، 
تغییـر سـاختار فضایی و موقعیت اسـتقرار عمـارت اصلی در برخی 
باغ هـای شـمال ایـران اسـت کـه سـاختار مشـابهی بـا باغ هـای 
فـالت مرکـزی دارنـد. لذا ضـرورت دارد که در مطالعات، کوشـک، 
نـه به عنـوان یک سـاختار مجـزا، بلکـه موجودیتی یکپارچـه با باغ 
ایرانـی و بسـتر طبیعـی محیـط پیرامـون آن، مـورد تحلیـل قـرار 

. گیرد
بـا تحلیـل عناصـر منظریـن و نقشـه های باغ هـای شـمال ایـران، 
به نظـر می رسـد که عـالوه بر سـاختار هندسـی بـاغ و ویژگی های 
توپوگرافیـک زمیـن، چشـم انداز محیـط پیرامـون بـاغ در موقعیت 
اسـتقرار عناصـر معماری و سـاختار فضایی عمـارت اصلی باغ های 
شـمال ایـران نقش مؤثـری دارد و با هـدف بهره گیـری حداکثری 
از ظرفیت هـای منظریـن طبیعـت پیرامـون، سـاختار و موقعیـت 

اسـتقرار عمـارت اصلـی را تعییـن می کند.
هـدف ایـن پژوهـش، تبییـن نحـوۀ تأثیـر عنصـر مهم چشـم انداز 
درک شـده از نظـرگاه اصلـی بـاغ، بـر نظـام اسـتقرار معمـاری و 
سـاختار فضایـی عمـارت اصلـی در باغ هـای شـمال ایـران اسـت.

پیشینۀ پژوهش
پژوهش هایـی ارتباط سـاختار بـاغ ایرانی و عناصـر اصلی معماری 
آن را بررسـی کرده انـد. دکتـر پیرنیـا )1373( در مقالـۀ »باغ های 
ایرانـی« اشـاره می کنـد کـه در آن وضعیت های مختلـف مکانیابی 
عمـارت اصلـی در باغ ایرانی بررسـی شـده  اسـت. متدین )1399( 
تقـدم  پیش فـرض  بـا  ایـران«  »کوشـک-باغ های  کتـاب  در  نیـز 
معمـاری بـر باغ سـازی، به تحلیـل ویژۀ کوشـک های بـاغ ایرانی و 
مفاهیـم تأثیرگـذار در طراحی آنها پرداخته و آنها را در چند گروه: 
کوشـک های  چهلسـتونی،  کوشـک های  نه قسـمتی،  کوشـک های 
سه قسـمتی و کوشـک های آالچیقـی قابـل دسـته بندی دانسـته  
عنـوان  بـا  )1384الـف(،  منصـوری  پژوهشـی  طـرح  در  اسـت. 
»بررسـي نقـش صفـه در معمـاري ایـران« و مقالۀ تیمـوری گرده 
و حیدرنتـاج )1393( بـا عنـوان »نظرگاه عنصر اصلی تصویرشـده 
در نگاره هـای نمایش دهنـدۀ بـاغ ایرانـی« بـه اصالـت نظـرگاه در 

بـاغ ایرانی پرداخته  شـده  اسـت.
مصطفـی زاده )1395( در رسـالۀ دکتـری خـود بـه دیـد و منظـر 
و تأثیـر آن در تنـوع باغ هـای ایرانـی در شـیراز پرداخته اسـت. از 
سـویی دیگـر جـز در مـواردی کـه برخی کتاب هـا اشـاره ای کوتاه 
بـه باغ هـای شـمال ایـران داشـته اند، حیدرنتـاج )1389الـف( که 
در رسـالۀ دکتـری خـود هنجـار شـکل یابی باغ هـای مازنـدران را 
مـورد بحـث قـرار داده و آنهـا را بـا باغ هـای فـالت مرکـزی ایران 
مقایسـه کرده  اسـت. امـا در هیچ یـک از این پژوهش ها بـه عناصر 
منظریـن که در بسـتر احداثی باغ وجود دارد، توجه نشـده  اسـت. 
در ایـن پژوهش هـا، بـه گوشـه ای از ویژگی هـای محــور اصلـی، 
عمـارت اصلـی، نظـرگاه و چشـم انداز داخلـی، هرکـدام در نگاهی 
مسـتقل، اشـاره شـده  اسـت. امـا اینکه محیـط پیرامـون چگونه با 
معمـاری تعامـل دارد تـا چشـم اندازی بیکـران و وسـیع از نظرگاه 

را بـرای ناظـر مهیا کند، بررسـی نشـده اسـت.
در ایـن راسـتا ایـن پژوهـش به دنبـال پاسـخ به این سـؤال اسـت 
کـه چشـم انداز درک شـده از نظـرگاه به محیـط پیرامـون، چگونه 
اصلـی  عمـارت  فضایـی  و سـاختار  معمـاری  اسـتقرار  نظـام  بـر 

باغ هـای شـمال ایـران تأثیرگـذار اسـت؟ 

روش تحقیق
براسـاس ماهیـت پرسـش های تحقیـق کـه کل نگـر، واگـرا و در 
ارتبـاط مسـتقیم بـا مفاهیـم و ویژگی هـای منظریـن بـاغ ایرانـی 
هسـتند، پارادایم هـای کیفی، سـازگاری بیشـتری با ایـن پژوهش 
دارنـد. در بیـن رویکردهـای متفـاوت پارادایم های کیفـی، رویکرد 
تاریخـی و مطالعـۀ بیـن مـوردی1 روش تحقیـق در ایـن پژوهـش 

اسـت )گـروت و وانـگ، 1388، 179(.
در گام نخسـت، باغ هـای منطقه شـمال ایران مـورد مطالعه جامع 
شـوند  دسـته بندی  و  گونه یابـی  شناسـایی،  تـا  می گیرنـد  قـرار 
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و وضعیـت کلـی آنهـا تحلیـل شـود. سـپس انتخـاب نمونه هـای 
شـاخص منطبق با پرسـش پژوهش، براسـاس وضعیت مسـتندات 
در دسـترس هریـک از باغ هـا انجـام می شـود. پـس از انتخـاب 
نمونه هـای شـاخص پژوهـش، گـردآوری داده هـا در خصـوص این 
باغ هـا از منابـع مکتـوب )سـفرنامه، کتـاب، نامـۀ تاریخـی، کتیبه 
و غیـره(، منابـع شـفاهی )خاطـرات مـردم، گفتگوهـا، مصاحبه هـا 
و غیـره(، تصاویـر تاریخـی )نقاشـی ها سـیاحان، عکـس تاریخـی، 
نقشـه های هوایـی از سـال 1335ه.ق. و غیـره(، گزارش هـا و نتایج 
کاوش هـای باستان شناسـی و منابع سـاختمانی و ابنیـۀ باقی مانده 
از باغ هـا بـا حضـور در سـایت باغ هـا و برداشـت دقیـق صـورت 
می گیـرد. بـا توجـه بـه رویکـرد کیفی پژوهـش و ماهیـت تاریخی 
پدیـدۀ بـاغ ایرانـی، گام بعـدی پژوهـش تدویـن یـک مـدل ثابت 
خوانـش و چارچـوب تحلیـل مبسـوط چندگانـه2 اسـت. مراحـل 
تحلیـل و مطالعـۀ هریـک از نمونه های منتخـب در چارچوب مدل 
ثابـت انجـام می شـود و بدیـن ترتیـب ابتـدا چیسـتی چشـم انداز 
سـپس چگونگی تماشـای آن توسـط ناظر و در نهایت تأثیرات آن 
بـر معمـاری هریـک از باغ هـا مورد بررسـی قـرار خواهـد گرفت و 
ایـن فراینـد تا رسـیدن به اهـداف پژوهـش ادامه می یابـد و وجوه 
اثبات کننـده یـا نفی کننـدۀ عوامـل مختلـف، از جملـه ویژگی های 

بسـتر طبیعـی، در شـکل یابی بـاغ ایرانـی تبییـن می شـود.

مبانی نظری
و  ایرانـی  زیبایی شناسـی  پایـۀ  ارزش هـای  چیسـتی  بررسـی 
شـناخت نظام هـای زیبایی شناسـانۀ بـاغ ایرانـی، می توانـد منجـر 
بـه شـناخت اصـول باغ سـازی ایرانـی و چرایـی شـکل گیری آنهـا 
شـود. منصـوری )1399، 3( معتقـد اسـت کـه سـه گانۀ آب، گیاه 
تشـکیل  را  ایـران  در  فضـا  زیباشناسـی  اسـاس  چهارطاقـی،  و 
زیبایی شناسـی  متخصصیـن،  نظریه هـای  براسـاس  می دهـد. 
در بـاغ ایرانـی شـامل پارامترهـای گوناگـون می شـود. منصـوری 
)1384ب، 58-63( چشـم انداز بی کـران و تعامـل بـا طبیعـت را 
از عناصـر زیباسـازندۀ بـاغ ایرانـی، می دانـد و یـا از سـویی دیگـر 
عالمـی )1390( عواملـی چـون امتـداد دید تا طبیعـت بکر، تقارن 
موضعـی، کوشـک و محـور اصلـی را اصل هایـی می دانـد کـه در 
بـاغ ایرانـی تکـرار شـده  و آن را مانـدگار کرده انـد. در ایـن بخش 
پارامترهایـی که بر روی چشـم انداز درک شـده توسـط ناظـر تأثیر 

می شـوند. تبییـن  می گذارنـد،  مسـتقیم 
چشم انداز بی کران •

در ایـن پژوهـش واژۀ چشـم انداز را می تـوان به عنـوان بخشـی از 
دسـتگاه فرهنگـی در نظـر گرفت. چشـم انداز در متـون ادبی کهن 
فارسـی، منظری از طبیعت گزیده اسـت که در برابر ناظر قرار دارد 
)منصـوری و مخلـص، 1397، 23(. در مطالعـات باغ هـای تاریخی 
عمـل دیـدن در بـاغ از چنـد جهـت می توانـد مـورد توجـه قـرار 
گیـرد؛ کنترل دیـدگاه و چشـم انداز، تعریف چشـم انداز و مدیریت 

حرکـت در بـاغ جهـت درک منظـر. چشـم اندازهای چندگانـه در 
باغ هـا در چنـد مقیـاس قابل بررسـی هسـتند: پیش زمینـه، میانه 
و دوردسـت (kryder-reid, 1994; Ruggles, 1994). بـاغ ایرانـی 
از هـر سـه مقیـاس چشـم اندازها بهـره می بـرد و بـه آنهـا توجـه 
می کنـد، امـا ایـن پژوهـش بـر چشـم اندازهای دوردسـت تمرکـز 

دارد.
تعریـف چشـم اندازی که از طبیعت دوردسـت گزیده شـده  اسـت، 
زیبایی شناسـی خاصـی را بـرای باغ سـازی ایرانـی فراهـم می آورد. 
می شـود  مشـاهده  ایرانـی  بـاغ  در  منظره پـردازی  از  نوعـی  لـذا 
کـه فضایـی مناسـب جهـت تأمل انسـان و شـهود در او محسـوب 
می شـود )منصـوری، 1384الـف، 62(. توقـف در نظـرگاه، صفـه و 
یـا ایـوان بـاغ و دیـد وسـیع بـه طبیعـت بکر دوردسـت انسـان را 
بـه تامـل وامـی دارد. چشـم انداز بی کـران در بـاغ ایرانی، انسـان را 
بـه آسـایش، آرامـش و غوطه ورشـدن در اندیشـه هایش هدایـت 
می کنـد و ایـن امـر باعـث گسسـت مـادی او از محیـط پیرامـون 
و اتصالـش بـه نظـام معنایـی می گردد )مثنـوی، محسـنی مقدم و 

منصـوری، 1397، 9(.
اندیشۀ تعامل با طبیعت بکر •

سـنت ها،  به دلیـل  درخـت  و  آب  طبیعـی  عناصـر  بـه  احتـرام 
ارزش هـا و باورهـای مختلـف فرهنگـی در بسـیاری از تمدن هـای 
باسـتان نهادینه شـده  اسـت. با مطالعـۀ تمدن های باسـتانی چون 
ایـران، چیـن، هنـد و مصـر، نـگاه احترام آمیـز بـه عناصـر طبیعی 
 .(Ansari, Taghvaee & Nejad, 2008, 101) مشـخص می شـود
امـا طبیعـت در بـاغ ایرانـی نقشـی متفـاوت از دیگـر فرهنگ های 

جهـان دارد.
از نظـر ویلبـر )1390( زیبایی شناسـی بـاغ ایرانی طبیعت گراسـت 
و جوهـر فضـای بـاغ ایرانی با طبیعت اسـت )منصـوری، 1384ب، 
61(. از سـوی دیگـر طبیعـت بکـر، کـه انسـان در آن دخـل و 
تصـرف نکـرده باشـد نیـز به عنـوان نمـادی از قـدرت آفریـدگار، 
زیباسـت. همچنـان کـه در بسـیاری از نگاره هـای ایرانـی نظـم و 
هندسـۀ تعریف شـدۀ امروزی از بـاغ ایرانی قابل درک نیسـت و در 
ازای آن حسـی همچـون گلگشـت و تفـرج، فارغ از نظم هندسـی 
می یابیـم )بهشـتی، 1387، 10(. ایـن نگاره هـا همبسـتگی میـان 
بـاغ به عنـوان مکانـی محصـور و مناظـر طبیعـی و بکـر دوردسـت 
را بیـان می کنـد. سـاختار به کاررفتـه در آنهـا برگرفتـه از الگـوی 
احتـرام بـه طبیعـت بکـر در بـاغ ایرانی بوده  اسـت )محمـدزاده و 

نـوری، 1396، 35(.
همان طـور کـه در طبیعـت بکـر منطقـۀ لنجـان، فضایـی محفوظ 
در طبیعـت می یابیـم که شـاه می توانسـته در آن با افـراد منتخب 
دیـدار کنـد و از آنجـا بـه منظـری طبیعـی و بکـر بنگـرد کـه بـا 
نظـر او سـامان دهی شـده اسـت. این گونـه باغ هـا کـه در طبیعـت 
بکـر قـرار داشـته اند، از باغ هـای حکومتـی خصوصی تـر بوده انـد 

)عالمـی، 1387، 62(. 
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نظام های کالبدی باغ ایرانی در تعامل با چشم انداز •
کالبـد کلیـۀ باغ هـای تاریخـی از سـه نظـام کاشـت )گیـاه(، آب 
سـاختار  کـه  یافتـه  اسـت  شـکل  معمـاری(،  )اسـتقرار  ابنیـه  و 
هندسـی، به عنـوان نظـام تلفیـق عناصـر طبیعـی و مصنـوع بـاغ 
اسـتقرار  نظـام   .)65  ،1398 )شـاهچراغی،  می شـود  شـناخته 
معمـاری در بـاغ ایرانـی، در تعامـل با نظام سـاختار هندسـی باغ، 
عامـل نظم دهنـدۀ ابنیـه و کلیـۀ عناصـر مصنوع اسـت و در تعامل 
بـا نظـام کاشـت و نظـام آب، نظام هـای کالبـدی بـاغ را منسـجم 
ایرانـی عمومـاً در محـور اصلـي  بـاغ  می کنـد و عمـارت اصلـی 
مسـتقر می شـد. به طورکلـی ویژگی هـای نظـام اسـتقرار معمـاری 
و سـاختار فضایـی عمـارت اصلی در بـاغ ایرانی را می تـوان چنین 

: برشمرد
- نظـام اسـتقرار معمـاری، هماننـد نظـام کاشـت و نظـام آب، بـر 

نظـام سـاختار هندسـی بـاغ منطبق اسـت )همـان، 79(.
- محـور اصلـی در باغ هـای شـیبدار، عمـود بر خطـوط توپوگرافی 
شـکل می گیـرد و متعاقبـاً موقعیـت اسـتقرار عمـارت اصلـی در 

باالتریـن نقطـۀ بـاغ تعییـن می شـود )عالیـی، 1388، 19(. 
- عمـارت اصلي در باغ های گسـترده در وسـط بـاغ و محل تقاطع 
محورهـا قـرار می گیـرد و بـا ارتفاع گرفتـن بـه دیـد چهارطرفـه 

دسـت می یابـد )پیرنیـا،1373 ، 5(. 
- در باغ هـای محـوری کوشـک در محـدودۀ یک سـوم انتهایـی در 
امتـداد محـور طولـي قرار می گیـرد، بناهـاي اندرونـی را در طرف 
خلـوت بـاغ قـرار و چشـم انداز اصلـي در جهـت مخالـف اندرونـی 

سـاماندهی می شـود )همـان(، )تصویـر 1(. 
- کوشـک یا عمارت اصلی باغ، عنصر اصلی معماری است. 

- کوشـک جهـت دسـتیابی بـه بهتریـن چشـم انداز، مرتفـع و یـا 

در دو طبقـه سـاخته می شـد و نظـرگاه و ایـوان اصلي همـواره در 
طبقـۀ بـاال پیش بینـی می شـد )انصـاری و نامـی، 1396(.

نیمه بـاز همـواره کلیدی تریـن فضـای  نظرگاه هـای  و  ایوان هـا   -
کوشـک بوده انـد )باللـی  اسـکویی و محمـودی، 1399، 31(.

- معماری کوشـک باغ ایرانی بیش از آنکه از تفکر هنری و سـبک 
معمـاری خاصـی برآمـده باشـــد، به عنـوان نظرگاهی بـر طبیعت 
و بـا هـدف فراهـم کـردن بیشـترین حـظ بصـری از چشـم انداز، 

طراحـی شـده  اسـت )منصـوری، 1398، 34(، )جدول 1(.

بررسی باغ های شمال ایران
شـمال ایـران از دورۀ ساسـانی تـا دورۀ صفـوی، به نـدرت تحـت 
کنتـرل حکومـت مرکزی ایران قرار داشـت. اما به دلیل اشـتراکات 
مذهبـی شـیعی با صفویـان و اقلیم معتـدل و سرسـبزش، همواره 
مـورد توجـه ویـژۀ حاکمـان صفوی بـوده اسـت. لذا در شـهرهای 
آمـل، بابـل، سـاری و بهشـهر3 باغ هایـی احداث شـد کـه به عنوان 
تفرجـگاه و نمـادی از قـدرت حاکمیـت توسـط پادشـاهان صفوی 
مـورد اسـتفاده قـرار می گرفـت. متأسـفانه بیشـتر ایـن باغ ها )که 
بنیان گـذاری  همـۀ آنهـا در دورۀ صفوی اسـت( به دالیـل مختلف، 
از جملـه فرسـایش سـریع اقلیم شـمال ایـران و تصرفات انسـانی، 
ازبین رفتـه و آثـار زیـادی از آنهـا باقی نمانده اسـت. امـا به کمک 
آنچـه از شـواهد تاریخـی و یافته هـای کاوش های باستان شناسـی 
برخـی از باغ هـا برجـا مانـده، می تـوان نمونه هایـی از باغ های این 
منطقـه را بازشناسـی کـرد و به تحلیـل ویژگی هـای منظرین آنها 
پرداخـت )حیدرنتـاج، 1389الـف(. باغ هـای تاریخـی دورۀ صفوی 
پژوهش هـای  و  تاریخـی  براسـاس مسـتندات  ایـران،  در شـمال 
معاصـر، 15 مـورد هسـتند کـه بـا تدویـن الگـوی مرجـع، هر 15 

.

تصویر 1. چهار نحوۀ قرارگیری کوشک در محوطۀ باغ طبق نظر استاد پیرنیا. مأخذ: نگارندگان برمبنای پیرنیا، 1373.
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یـا چهارصفـه و کوشـک های سـه قسـمتی یـا یک رویـه پیـروی 
می کننـد. امـا در برخـی موارد در عمـارت اصلی، فضایی سـتوندار 
و نیمه بـاز کـه گسـترۀ دیـد را وسـیع تر می نماید، اهمیـت می یابد 
و گاهـی اوقـات نیـز کوشـک هایی آالچیقـی و صرفـاً نظرگاهی به 
عمـارت اصلـی بـاغ تبدیل می شـوند و یا عـالوه بر عمـارت اصلی، 
کوشـک-نظرگاه های آبـی دیگـری نیز مکمـل چشـم انداز طبیعی 
بـاغ می شـوند. کارکـرد ایـن باغ هـا، صرفـاً دیوانـی و حکومتـی، 
خصوصـی و تفرجـی و باغ هایـی کـه ترکیبـی از تفـرج و حکومتی 
را توأمـان دارنـد و همچنیـن باغ هـای خدماتـی اسـت )بنگرید به 
جـدول 2(. بـا بررسـی 15 بـاغ، می تـوان نتیجه گرفت کـه ارتباط 
بـا عناصـر طبیعـی محیـط پیرامـون، بـر انتظـام عناصـر معماری 
بـاغ مؤثـر بـوده  اسـت. از سـویی دیگـر، الگـوی مرجـع و نظـام 
شکلی-هندسـی بـاغ متأثـر از توپوگرافـی زمیـن بـاغ نیـز هسـت.

امـکان  بـاغ،  پیرامـون  محیـط  نقـش چشـم انداز  تبییـن  جهـت 
تحلیـل دقیـق 15 مـورد بـاغ مطالعه شـده، وجـود نـدارد. زیـرا 
برخـی از آنهـا بـه دالیـل گوناگـون همچـون تخریـب کامل)بـاغ 
خلـوت(، عـدم امـکان دسترسـی )صفی آبـاد- در اختیـار نیـروی 
انتظامـی اسـت( قابـل بازیابـی نبوده انـد و از دایـرۀ تحلیـل خارج 
شـدند. انتخـاب باغ هـا براسـاس وضعیـت مسـتندات در دسـترس 
هریـک از آنهاسـت تـا نمونه هایـی کـه جهـت بررسـی انتخـاب 

بـاغ براسـاس شـاخصه های کالبـدی، گونه شناسـی و دسـته بندی 
شـده اند. در ایـن شـاخصه ها بـه فـرم زمیـن، ابعـاد و تناسـبات، 

توپوگرافی و سـاختار هندسـی توجه شـده  اسـت.
گونه هـای  اسـت،  مشـاهده  قابـل   2 در جـدول  کـه  همان گونـه 
باغ هـای شـمال ایـران براسـاس شـکل زمیـن بـه چهـار دسـتۀ: 
مسـتطیل محـدود، مسـتطیل طویـل، مربعـی و دایـره ای قابـل 
از  )بیشـتر  مقیـاس وسـیع  دو  در  آنهـا  کـه وسـعت  تفکیک انـد 
شـش هکتـار( و محـدود )کمتـر از دو هکتـار( اسـت. در خصوص 
توپوگرافـی نیـز چهـار الگـوی: مسـطح، شـیب یک طرفـه، شـیب 
دوطرفـه و شـیب چهارطرفـه قابـل تشـخیص هسـتند. سـاختار 
هندسـی ایـن باغ هـا نیـز در دو سـاختار محـوری و چهاربخشـی 
می گنجـد. در خصـوص نظـام اسـتقرار معماری دو سـاختار اصلی 
و رایـج اسـتقرار در یک سـوم انتهایـی محـور بـاغ و محـل تقاطـع 
محورهـای اصلـی قابـل ردیابـی  اسـت، امـا در برخـی مـوارد نیـز 
نظـام اسـتقرار متفاوتـی دیـده می شـود کـه مـورد تحلیـل دقیق 
قـرار می گیـرد. در تبییـن تنـوع سـاختار عمـارت اصلـی، بـا دو 
مسـئله مواجـه می شـویم: ابتـدا عـدم امـکان بازیابـی دقیـق ابنیه 
به علـت فرسـایش شـدید آنهـا و دیگـری تنـوع و گوناگونـی آنهـا. 
ایـران  شـمال  باغ هـای  در  اصلـی  عمـارت  عمومـی،  به صـورت 
جهـت سـازماندهی نظـرگاه، از دو الگوی کوشـک های نه قسـمتی 

زمین های شیبدار )باغ تخت( زمین های مسطح )باغ گسترده(

در باالترین نقطۀ باغ )یک سوم انتهایی( به صورت یک طبقه محل تقاطع محورهای اصلی به صورت دو طبقه توصیف

موقعیت 
استقرار 

عمارت اصلی

پالن

برش

- پالن یک طرفه
- بهره گیری از ایوان در جهت اصلی رو به شیب و سردر

- پالن چهارصفه
- نمای چهارطرفه

- بهره گیری از ایوان در طبقۀ باال
توصیف

ساختار 
فضایی 

عمارت اصلی

پالن

برش

جدول 1. موقعیت استقرار و ساختار فضایی عمارت اصلی در باغ های گسترده و باغ های تخت. مأخذ: نگارندگان.
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عناصر 
منظرین 
طبیعی 

بستر

دسته بندی 
کارکردی

دسته بندی کالبدی الگوی مرجع باغ نام باغ

ساختار 
نظرگاهی 

عمارت اصلی

استقرار عمارت 
اصلی

ساختار 
هندسی

توپوگرافی مشخصات زمین باغ

- باغ 
خصوصی

نامشخص یک سوم انتهایی 
محور اصلی

محوری مسطح 400*200
8 هکتار

مستطیل وسیع

کهنه باغ شاه
)ساری(

- باغ 
خصوصی- 
حکومتی

عمارت دورویه 
و کوشک 
نظرگاهی

یک سوم انتهایی 
محور اصلی

محوری مسطح 700*150
10 هکتار

مستطیل طویل

ملک آرا
)ساری(

- باغ حکومتی عمارت یک رویه یک سوم انتهایی 
محور اصلی

محوری مسطح 100*50
0.5هکتار

مستطیل محدود

دیوانخانۀ
)ساری(

رود باغ 
خصوصی

عمارت 
چهارطرفه

انتهای محور فرعی چهاربخشی 
)اندرونی و 

بیرونی(

مسطح 100*100 )اندرونی(
100*100 )بیرونی(
1 هکتار )اندرونی(
1 هکتار )بیرونی(

مربعی

جهان نمای 
فرح آباد
)ساری(

دریاچه باغ 
خصوصی- 
حکومتی

عمارت 
چهارطرفه 
و کوشک 
نظرگاهی

محل تقاطع 
محورهای اصلی

چهاربخشی مسطح دو دایره به قطرهای 400 و 
800 متر
12 هکتار

با دریاچۀ 50 هکتار
دایره ای

بحراالرم
)بابل(

چشم انداز 
بی کران

باغ حکومتی عمارت دورویه یک سوم انتهایی 
محور اصلی

محوری شیبدار 380*200
8 هکتار

مستطیل وسیع

چهلستون
)بهشهر(

- خدماتی نامشخص - محوری مسطح 160*40
0.5 هکتار

مستطیل محدود

باغ شمال
)بهشهر(

- باغ 
خصوصی

عمارت 
چهارطرفه

محل تقاطع 
محورهای اصلی

چهاربخشی مسطح 120*120
1.5 هکتار

مربعی

باغ تپه
)بهشهر(

جدول 2. گونه شناسی و تحلیل کالبدی باغ های شمال ایران. مأخذ: نگارندگان.
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اسحق رضازاده و همکاران

.

عناصر 
منظرین 
طبیعی 

بستر

دسته بندی 
کارکردی

دسته بندی کالبدی الگوی مرجع باغ نام باغ

ساختار 
نظرگاهی 

عمارت اصلی

استقرار عمارت 
اصلی

ساختار 
هندسی

توپوگرافی مشخصات زمین 
باغ

چشم انداز 
بی کران

باغ 
خصوصی

عمارت 
چهارطرفه

یک سوم انتهایی 
محور اصلی

محوری شیبدار 450*130
6 هکتار

مستطیل طویل

باغ چشمه
)بهشهر(

- باغ 
خصوصی

نامشخص یک سوم انتهایی 
محور اصلی

محوری مسطح 140*120
1.5 هکتار

مستطیل محدود

صاحب الزمان
)بهشهر(

- باغ 
خصوصی

نامشخص محل تقاطع 
محورهای اصلی

محوری مسطح 140*120
1.5 هکتار

مستطیل محدود

باغ خلوت
)بهشهر(

چشم انداز 
بی کران

باغ 
خصوصی

عمارت 
چهارطرفه

محل تقاطع 
محورهای اصلی

چهاربخشی شیب 
چهارطرفه

120*100
1.2 هکتار

مربعی

صفی آباد
)بهشهر(

دریاچه باغ 
خصوصی

نامشخص محل تقاطع 
محورهای اصلی

نامشخص شیب 
چهارطرفه

دو دایره به قطرهای 
150 و 320 متر

1.7 هکتار
با دریاچه 8 هکتار

دایره ای

همایون تپه
)بهشهر(

دریاچه، 
چشم انداز 

بی کران

باغ 
خصوصی

عمارت دورویه 
و کوشک 
نظرگاهی

یک سوم انتهایی 
محور اصلی

محوری شیب 
دوطرفه

300*150
5 هکتار

با دریاچه 12 هکتار
مستطیل وسیع

عباس آباد

)بهشهر(

- خدماتی کوشک آالچیق محل تقاطع 
محورهای اصلی

چهاربخشی مسطح 100*100
1 هکتار
مربعی

گل باغ
)بهشهر(

ادامۀ جدول 2.
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شـده اند، قابـل بازیابی براسـاس اسـناد، مدارک و تصاویـر تاریخی 
باشـند و همچنیـن قدمـت آنها بـه دورۀ صفوی بازگـردد. بنابراین 
جهـت مطالعـۀ نقـش چشـم انداز طبیعی بسـتر بر باغ های شـمال 
ایـران نیـاز بـه تحلیـل موردهـای شـاخصی اسـت کـه بـا مطالعۀ 

آنهـا بتـوان بـه پرسـش پژوهـش نیز پاسـخ داد.
آنهـا چهـار  میـان  از  باغ هـا،  شناسـایی  امـکان  تحلیـل  از  پـس 
بـاغ چهلسـتون و چشـمه عمارت بهشـهر، بـاغ عباس آبـاد و بـاغ 

انتخـاب شـدند: زیـر  بـه دالیـل  فرح آبـاد  جهان نمـای 
1. بـاغ شـاه یا چهلسـتون بهشـهر به عنـوان مرکز مجموعـۀ باغ ها 
و در ایده آل تریـن مـکان از جهـت برخورداری از چشـم انداز عمیق 
اسـت. بـا توجه به اسـتقرار بـاغ بر دامنـۀ تپه، وجود محـور عمیق 
در ایـن بـاغ، عمـارت باغ بـا رواق دوطرفه با چشـم انداز وسـیع به 
محیـط پیرامـون تلفیـق شـده و موقعیـت خـاص و ممتـازی برای 

بـاغ ایجاد کرده  اسـت )متدیـن، 1399، 44(.
2. بـاغ چشـمه عمارت کـه بـا توجـه بـه سـاختار باغ هـای تخـت 
اصلـی  کوشـک  کـه  می رفـت  انتظـار  آنهـا  یک رویـۀ  عمـارت  و 
بـاغ دارای یـک ایـوان در امتـداد محـور اصلی باشـد و از سـاختار 
تک نمایـی پیـروی کنـد، امـا طـرح عمـارت اصلـی بـاغ همچـون 
باغ هـای گسـترده الگـوی چهارنمایـی داشـته کـه بدیـن ترتیـب 
بتوانـد هـم از منظـر و پرسـپکتیو عمیـق داخلـی بـاغ بهـره ببـرد 
و هـم از چشـم انداز محیـط پیرامون بـاغ )حیدرنتـاج، 1389الف(.

و  دوطرفـه  شـیب  داشـتن  بـا  عباس آبـاد  منحصربه فـرد  بـاغ   .3
موقعیـت اسـتقرار عمـارت اصلـی در باالتریـن نقطـه و همچنیـن 
یـک دریاچـه و چهارطاقـی در وسـط آن، که حاکـی از نقش مهم 
و تأثیرگـذار مؤلفه هـای بسـتر طبیعـی در باغ سـازی ایرانی اسـت. 
شـیب دو سـویه موجـب احداث فضایـی نیمه بـاز، با دید دوسـویه، 
جهـت بهره منـدی بـاغ از دیـد و منظـر دوطرفـه شـده اسـت. در 
شـمال دیـد وسـیع بـه دشـت بهشـهر و خلیـج میانکالـه و دریای 
خـزر، و در جنـوب دیـد بـه دریاچـه و چهارطاقـی وجـود دارد 

)همان(.
4. بـاغ جهان نمـای فرح آبـاد سـاری کـه بـا توجـه بـه سـاختار 
اسـتقرار عمـارت  انتظـار می رفـت کـه  بـاغ  گسـترده و مسـطح 
اصلـی در مرکـز بـاغ و یـا در امتـداد محـور اصلـی آن باشـد. امـا 
الگـوی چهاربخشـی  بـاغ دارای  پژوهش هـا نشـان می دهـد کـه 
در سـاختار هندسـی اسـت و بـا توجـه به وجـود رودخانـۀ تجـن و 
اهمیـت بهره گیـری از منظـر آن، عمـارت اصلـی در امتـداد محور 
فرعـی شـرقی-غربی به سـمت رودخانـه تغییر مکان داده  اسـت تا 
بتوانـد هـم از منظـر محـور فرعی و هـم از منظر طبیعـی رودخانه 

و دریـا بهره ببرد )رضـازاده و حیدرنتاج، 1396(. 
بـا توجـه بـه رویکـرد کیفـی پژوهـش و ماهیـت تاریخـی پدیـدۀ 
بـاغ ایرانـی که بـا راهبرد تفسـیر و توصیـف تاریخی همراه اسـت، 
مـدل ثابـت خوانـش و چارچوب تحلیـل مبسـوط چندگانه تدوین 

نمونه هـای  از  و مراحـل تحلیـل و مطالعـۀ هریـک   شـده  اسـت 
منتخـب در چارچـوب ذیـل انجـام می شـود:

گام اول: در گام نخسـت بـا مـرور تاریخـی بـاغ براسـاس اسـناد 
تاریخـی موجـود، مدلـی مرجـع و سـاده از هر بـاغ تهیه می شـود 
تـا تحلیل هـای عناصـر کالبـدی و فضایـی بـاغ براسـاس واقعیـت 

تاریخـی باغ هـا انجـام پذیـرد.
گام دوم: تحلیـل سـاختار، نظام هـای کالبـدی و فضایـی هریک از 

باغ هـا براسـاس مـدل مرجع.
از  آن  ارائـۀ  نحـوۀ  چشـم انداز،  چیسـتی  بررسـی  سـوم:  گام 
بـاغ. هـر  اجـزای  و  کلیـت  بـر  تأثیـرش  و  اصلـی  نظرگاه هـای 

باغ چهلستون بهشهر •
بـاغ شـاه یـا چهلسـتون به عنوان مرکـز مجموعـه باغ های بهشـهر 
و در ایده آل تریـن مـکان از جهـت برخورداری از چشـم انداز عمیق 
اسـت. بـا توجـه بـه اسـتقرار بـاغ بـر دامنـۀ تپـه، وجـود محـور 
عمیـق در ایـن بـاغ، به عنـوان یکـی از ویژگی هـای بـاغ ایرانـی، 
بـا چشـم انداز وسـیع بـه محیـط پیرامـون تلفیق شـده و موقعیـت 
خـاص و ممتـازی را بـرای بـاغ ایجـاد کرده  اسـت )تصاویـر 2و3(.

الگـوی سـاخت عمـارت اصلـی چهلسـتون، تلفیقـی از سـتون ها و 
تـاالر چوبـی و فضای بسـتۀ عملکردی اسـت. موقعیـت عمارت در 
بـاغ، برخـالف بسـیاری باغ هـای تخـِت تک محـوری، که اکثـراً در 
انتهـای محـور واقع شـده اند، در اواسـط مسـیر اسـت و بـاغ را دو 
قسـمت کـرده  اسـت. نکتۀ دیگـر در خصوص محور اصلـی باغ این 
اسـت کـه محـور بـا ترکیـب و طـرح و بـا همـان سـینه کفتری ها 
بـه مسـیر خـود تـا دامنـۀ تپـه ادامـه می دهد، کـه ایـن خصیصه 
در باغ هـای دو بخشـی دیگـر کمتـر دیـده می شـود )حیدرنتـاج، 

1389الـف، 202؛ دهقـان و فرقانـی، 1399(.
چیسـتی و نحوۀ نظارۀ چشم انداز از نظرگاه های باغ چهلستون: 

- دیـد عمیـق و پرسـپکتیو طوالنـی بـا احـداث بنـا در ارتفـاع و 
صفه سـازی؛

- چشـم انداز عمیـق و محـدود داخلـی بـا تعبیـۀ نهـر در وسـط 
محـور و درختـان تزئینـی در حاشـیه؛

- چشـم انداز وسیع به دشت به سبب موقعیت سایت؛
- احـداث بنـا در موقعیت مناسـب جهت برخورداری از چشـم انداز 

وسیع؛
- اسـتفاده از ایـوان سـتون داِر دوطـرف بـاز به عنـوان رابـط بیـن 

فضـای درون و بیـرون و نظـرگاه عمـارت.
چگونگـی تأثیـر چشـم انداز بـر نظـام اسـتقرار معماری و سـاختار 

فضایـی عمـارت اصلی:
- اسـتقرار عمـارت اصلـی در وسـط بـاغ )برخـالف باغ هـای تخت 
کـه عمـارت اصلـی در یک سـوم انتهایـی بـاغ مکانیابی می شـود(؛

بـا سـازماندهی خطـی کـه در وسـط فضـای  اصلـی  - عمـارت 
دارد. دوطرف بـاز  و  سـتوندار  نظرگاهـی 
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باغ جهان نمای فرح آباد  •
در خصـوص محـل احـداث بـاغ جهان نمـای فرح آبـاد، نکتـۀ قابل 
توجـه همـکاری و هماهنگـی بیـن دسـت طبیعت و انسـان اسـت 
کـه نشـان از یافتن و انتخـاب مکانی دارد که خود همانند بهشـت 
اسـت و قابلیـت احـداث بـاغ را دارد. یکـی از تفاوت های بـارز بین 
ایـن باغ هـا و باغ هـای کویـری در اختـالف بیـن محیـط پیرامـون 

آنهاسـت )تصاویر 4و 5(. 
باغ هـای گسـترده جـای  از نظـر سـاختاری در گـروه  بـاغ  ایـن 
می گیـرد و عمـارت اصلـی بـاغ از گـروه بناهـای برون گـراي چهار 
ایوانـی به شـمار می آیـد. در کاوش هـای سـال های اخیـر در ایـن 
باغ )نورانی، 1386؛ شـریفی، 1388(، بخش هایی از آن شناسـایی 
شـد. براسـاس مشـاهدات میدانـی و گزارش هـای باستان شناسـی 
و انطبـاق مکانـی بـا مکتوبـات و اسـناد تصویـری تاریخـی، بـاغ 
اختصاصـی شـاه عبـاس اول بـا موقعیـت مکانـی عالـی، رعایـت 

اصـول منظریـن و تسـلط بـاغ بـر رودخانـۀ تجـن بازیابی شـد. 
چیسـتی و نحوۀ نظارۀ چشم انداز از نظرگاه های باغ جهان نما:

- منظـرۀ عمیـق و محـدود داخلی بـا تعبیۀ حـوض در مقابل بنا و 
محـل تقاطع محـور اصلی و درختان تزئینی در حاشـیه؛

- دیـد و منظـر وسـیع به رودخانۀ تجن در شـرق، دریا در شـمال 
و میـدان فرح آبـاد در جنوب باغ؛

- دید نزدیک به آب با اسـتفاده از اسکله؛
- ارجـاع بـه طبیعت بکر اطراف و ایجاد نظم در کنار آن؛

- دیـد بـه چشـم انداز ها در چهـار جهـت؛ رودخانـه، دریـا، میدان 
و اندرونـی بـاغ، بـا احـداث عمـارت چهارایوانـی در دو اشـکوب و 

مناسـب. موقعیت 
چگونگـی تأثیـر چشـم انداز بـر نظـام اسـتقرار معماری و سـاختار 

فضایـی عمـارت اصلی:
- اسـتقرار عمـارت اصلـی در منتهی الیه باغ و در حاشـیۀ رودخانه 
)برخـالف باغ هـای گسـترده کـه عمـارت اصلـی در مرکـز بـاغ و 

محـل تقاطـع محورهـا مکانیابی می شـود(؛

ایوان ستون دار  با  اصلی  استقرار عمارت  باغ چهلستون؛  تحلیل پالن  تصویر 2. 
نیمه باز و دید دوطرفه. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 3. عمارت شاه عباسی چهلستون.
مأخذ: ستوده، 1366، 1163.

تصویر 4. تحلیل پالن باغ جهان نما؛ عمارت اصلی با دید چهارطرفه و موقعیت 
استقرا آن در کنار رودخانۀ تجن. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 5. عمارت جهان نمای باغ فرح آباد؛ ترسیم از ژول لورن.
Hommaire, 1860, 263 :مأخذ

اسحق رضازاده و همکاران
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- عمـارت اصلـی از گونـۀ چهارایوانـِی برون گـرا در دو طبقه و دید 
بـا پیشـروی در  ایوان هـای سـتوندار در کنـار آب و  چهارطرفـۀ 

اسـت. رودخانه 
باغ چشمه عبارت بهشهر  •

بـاغ چشـمه، کـه به دلیـل احـداث بنـا بـر روی مظهـر چشـمه 
در  اسـت،  معـروف  نیـز  چشـمه عبارت  بـه  بـاغ  باالدسـت  در 
جنوب شـرقی مجموعـه باغ هـای بهشـهر واقـع شـده اسـت. بـاغ 
از نظـر سـاختاری باغ تخـت اسـت کـه به دلیـل وجـود توپوگرافی 
ویـژه، محـور ایـن باغ بـه نسـبت مجموعه باغ هـای دیگـر زاویه ای 
35 درجـه پیـدا کرده  اسـت. باغ، هفـت کرت و عمارتـی بزرگ در 
منتهی الیـه جنوب شـرقي دارد. نظـام آب رسـاني و گـردش آب در 
سـطوح مختلـف عمـارت و به ویـژه در طبقۀ فوقانـي از ویژگی های 
خـاص ایـن چشـمه عبارت اسـت. عمـارت اصلـی بـا طـرح پـالن 
چلیپایـي، چهـار صفـه اي یـا چهـار ایوانـي در دو طبقـه جهـت 
محیـط  بـه  وسـیع  و چشـم اندازي  دیـد  بهتریـن  آوردن  فراهـم 
پیرامـون، در منتهی  الیـه جنوب شـرقي بـاغ مسـتقر شـده  اسـت 

)حیدرنتـاج، 1389الـف، 210(. 
بـا توجـه بـه سـاختار باغ هـای تخـت و عمـارت یک رویـۀ آنهـا، 
انتظـار می رفـت در بـاغ چشـمه عبارت، کوشـک اصلی بـاغ دارای 
یـک ایـوان در امتـداد محـور اصلـی باشـد و از سـاختار تک نمایی 
پیـروی کنـد، امـا اولویـت چشـم انداز و موقعیـت ممتـاز منظرین 
بسـتر باعـث شـد کـه طرح عمـارت اصلـی بـاغ از الگـوی رایج در 
باغ هـای تخـت پیـروی نکنـد و همچون باغ هـای گسـترده الگوی 
چهارنمایـی داشـته  باشـد و بدیـن ترتیـب هـم بتوانـد از منظـر و 
پرسـپکتیو عمیـق داخلـی بـاغ بهـره ببـرد و هـم از چشـم انداز 

محیـط پیرامـون بـاغ )همـان(، )تصاویـر 6 و 7(.
بـاغ  نظرگاه هـای  از  چشـم انداز  نظـارۀ  نحـوۀ  و  چیسـتی 

: ت ر چشـمه عما
منظـم  هندسـۀ  از  اسـتفاده  بـا  داخلـی  عمیـق  چشـم انداز   -

طوالنـی؛ محـور  و  مسـتطیلی 
- چشـم انداز وسـیع بـه طبیعـت بکـر اطـراف؛ کوه هـای سرسـبز، 

دشـت بهشـهر، مجموعـه باغ هـای بهشـهر؛
- دیـد بـه چشـم انداز های پیرامون از کوشـک چهار ایوانـی با دید 

چهارطرفـه در بلندترین بخش باغ؛
- دیـد نزدیـک بـه آب و ترکیـب بنا بـا آب در اشـکوب اول و دوم 

چشـمه عبارت. به مثابـۀ 
چگونگـی تأثیـر چشـم انداز بـر نظـام اسـتقرار معماری و سـاختار 

فضایـی عمـارت اصلی:
- اسـتقرار عمـارت اصلـی در منتهی الیـه بـاغ و در باالتریـن نقطه 

همچـون باغ هـای تخت؛ 
- کوشـک چهارایوانـی بـا دیـد چهارطرفه )برخـالف باغ های تخت 

کـه عمـارِت یک رویـه و رو به بـاغ دارند(.

باغ عباس آباد بهشهر •
موقعیـت  و  دوطرفـه  شـیب  داشـتن  به دلیـل  عباس آبـاد  بـاغ 
صفه هـای  وجـود  نقطـه،  باالتریـن  در  اصلـی  عمـارت  اسـتقرار 
عظیـم و همچنیـن یـک دریاچـه و چهارطاقـی در وسـط آن، یک 
بـاغ منحصربه فـرد در مجموعـه باغ هـای بهشـهر اسـت. بـا وجـود 
کنـار  در  و جنـگل طبیعـی  دریاچـه  زیبایی هـای  از  بهره منـدی 
هـم، بـاغ عباس آبـاد بـه اصـول بـاغ ایرانـی پایبنـد بـوده و حتـی 
بـا ناسـازگاری اقلیمـی پهنـۀ وسـیع آبـی، آب به عنـوان مهمترین 
عنصـر منظریـن در ایـن بـاغ حضـوری پررنـگ دارد )حیدرنتـاج، 

 .)218-217 1389الـف، 
در ضلـع شـمالی صفه سـازی روی تپـه ای بـا ارتفـاع 30 متـر از 
اسـتخر و به شـکل پلکانی انجام شـده  اسـت و باالترین نقطۀ صفۀ 
مرکـزی را تشـکیل مي دهـد. بـه احتمـال زیاد و بـا توجه بـه آثار 

و  عمیق  محور  مستطیلی،  هندسۀ  چشمه عمارت؛  باغ  پالن  تحلیل   .6 تصویر 
چشم انداز  باغ،  نقطۀ  باالترین  در  چهارایوانی  عمارت  استقرار  باغ،  تراس بندی 

عمیق داخلی و وسیع بیرونی از عمارت. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 7. بنای چشمه عبارت. مأخذ: ستوده، 1167،1366.
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پایـۀ سـتون های سـنگی مکشـوفه در کاوش های باستان شناسـی، 
زیرسـازی بنایـی  بـا سـازۀ چوبـی سـبک  بـوده کـه از میـان رفته 
 اسـت. جوي هـا بـا حرکـت بـر روی صفه هـا و تشـکیل آبشـار و 
حوض هـای متنـوع مناظـری بدیـع و چشـم نواز خلـق می کردنـد. 
آبرسـانی  بـه صفـۀ مرکزی از چشـمه های اطراف که بر این سـطح 
سـوار بـوده  اسـت صـورت می گرفتـه، و سـپس از حـوض مرکزی 
در تمـام بـاغ بـه حرکـت درمی آمـده اسـت. در بخـش جنوبی باغ 
هنـوز کاوش هـای منظم باستان شناسـی صـورت نگرفته  اسـت اما 
بـا  بقایـای حوض هـای آب و کفسـازی آن می تـوان شـباهت  از 

صفه سـازی شـمالی را حـدس زد )همـان(، )تصاویـر 8 و 9(.
شـیب دو سـویه موجـب بهره منـدی بـاغ از دیـد و منظـر دوطرفه 
شـده اسـت؛ در شـمال دیـد وسـیع بـه دشـت بهشـهر و خلیـج 
میانکالـه و دریـای خزر، و در جنوب دید بـه دریاچه و چهارطاقی. 
دلیـل اصلـی پیدایش این بـاغ را می توان دسـتیابی به چشـم انداز 
زیبـا و احسـاس برتـری و تسـلط دانسـت کـه در زیبایی شناسـی 
ایرانـی جایگاهـی خـاص و قدمتـی کهـن داشـته  اسـت. عـالوه بر 
ایـن چشـم انداز، ارتبـاط با آب و پهنـۀ آبی در چهارطاقـی، جایگاه 
ویـژۀ آب را در معمـاری و فرهنـگ ایرانـی نشـان می دهـد. زمانی 
کـه دریاچـه پُر آب شـده  باشـد، پایه های چهارطاقـی کاماًل در آب 
فـرو مـی رود و بـا تشـدید پرسـپکتیو، پهنـۀ آبـی را گسـترده تر از 

آنچـه هسـت نمایـش می دهـد )همان(.
چیسـتی و نحوۀ نظارۀ چشم انداز از نظرگاه های باغ عباس آباد: 

- چشـم انداز عمیـق و محـدود داخلی با اسـتفاده از نهر در وسـط 
محـور و درختان تزئینی در حاشـیه؛

- چشـم انداز وسـیع به دشـت بهشـهر و شـبه جزیـرۀ میانکاله در 
شمال؛

- دیـد به دریاچه و چهارطاقی میان آن در جنوب؛
- دیـد نزدیک به پهنۀ وسـیع آبـی و طبیعت بکـر محیط پیرامون 

از چهارطاقـی میان دریاچه؛
- دیـد دوسـویه بـه چشـم انداز وسـیع دشـت بهشـهر و دریاچـه 
و چهارطاقـی میـان آن از فضـای مسـقف سـتون دار بـا کارکـردی 

نظرگاهی؛ صرفـاً 
- دیـد چهارطرفـه بـه پهنـۀ وسـیع آبـی و طبیعـت بکـر محیـط 

پیرامـون از چهارطاقـی میـان دریاچـه.
چگونگـی تأثیـر چشـم انداز بـر نظـام اسـتقرار معماری و سـاختار 

فضایـی عمـارت اصلی:
- اسـتقرار عمـارت اصلـی در باالتریـن کـد ارتفاعـی باغ با شـیب 
دوطرفـه )نمونـه ای از باغ هـای تخـت دوسـویه کـه عمـارت اصلی 

در باالتریـن نقطـۀ مکانیابـی می شـود(؛
- عمـارت اصلـی بـه شـکل فضـای مسـقف و صرفـاً نظرگاهـی 

اسـت؛ شـده   پیش بینـی 
- چهارطاقـی در امتـداد محـور اصلـی و در میـان دریاچه مسـتقر 

شـده  اسـت )بدون پل دسترسـی(.

و  عمیق  محور  مستطیلی،  هندسۀ  عباس آباد؛  باغ  پالن  تحلیل   .8 تصویر 
تراس بندی باغ، استقرار عمارت نیمه باز در باالترین نقطۀ باغ، دید و منظر عمیق 
شبه جزیرۀ  و  بهشهر  دشت  و  دریاچه  به  عمارت  از  بیرونی  دیدهای  و  داخلی 

میانکاله. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 9. باغ عباس آباد؛ چشم انداز جنوبی به دریاچه و چهارطاقی میان آن.
www.mazandchto.ir :مأخذ.
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بحث و نتیجه گیری
در  مشـترک  ویژگی هـای  از  ایرانـی  بـاغ  برخـورداری  علی رغـم 
سـاماندهی فضـا، شـرایط حاکـم بر بسـتر بـاغ در شـکل و الگوی 
اسـتقرار عناصـر مختلـف طبیعـی و انسان سـاخت نسـبت بـه هم 
تأثیـر گذاشـته  اسـت، لـذا شـاهد گونه هـای مختلـف شـکلی در 
بـاغ ایرانـی هسـتیم. در دورۀ صفـوی در شـمال ایـران باغ هایـی 
احـداث شـد که هدف ایـن مقاله تحلیـل الگو و سـاختار چهارباغ 
از میـان آنهـا بـوده  اسـت. همچنیـن در پژوهـش حاضر براسـاس 
بازسـازی  بـه  باستان شناسـی  کاوش هـای  و  تاریخـی  اسـناد 
تصویـری از چهـار مـورد بـاغ کـه مـدارک آنهـا کاملتـر بـود، بـا 
هـدف شـناخت الگـوی حاکـم بـر سـاختار آنهـا پرداختـه  شـده 
 اسـت. در میـان باغ هـای شـمال ایران کـه از نمونه های برجسـتۀ 
باغ سـازی ایرانـی هسـتند، باغ هایـی وجـود دارد کـه الگـوی آنها 
کامـاًل منطبـق بـر اصـول باغ هـای فـالت مرکـزی اسـت امـا در 
برخـی از باغ هـا اصـول سـازماندهی عمـارت اصلـی دچـار تغییـر 
شـده  اسـت. برخـی از ایـن تفاوت هـا در نظام اسـتقرار و سـاختار 
فضایـی عمـارت اصلـی در ایـن چهـار بـاغ نسـبت بـه باغ هـای 

اسـت. دیگر 
- تغییـر »نظـام اسـتقرار« عمـارت اصلـی در ایـن چهـار بـاغ، به 

شـرح ذیـل قابـل تحلیل اسـت:
در بـاغ چهلسـتون که سـاختاری همچون باغ تخـت دارد، عمارت 
اصلـی بایـد در انتهـای بـاغ احـداث می شـد و کل خیابـان بـاغ 
در مقابـل عمـارت اصلـی احـداث می گردیـد، امـا عمـارت اصلـی 
تقریبـاً در میانـۀ باغ مکانیابی شـده  اسـت و خیابـان اصلی باغ در 
دوسـوی عمـارت اصلی ارزشـی همسـان دارد. در بـاغ جهان نما با 
سـاختار باغ  گسـترده و الگویی چهاربخشـی در سـاختار هندسی، 
انتظـار می رفـت کـه عمـارت اصلـی در محـل تقاطـع محورهـای 
اصلـی قـرار گیـرد، امـا بـا توجـه به وجـود رودخانـه و اهمیـت 
بهره گیـری از چشـم انداز آن از جایـگاه کوشـک، عمـارت اصلـی 
در امتـداد محـور شـرقی-غربی بـه سـمت رودخانـه انتقـال داده 
شـده  اسـت تـا بتوانـد هم از منظـر محـور مربوطه و هـم از منظر 
رودخانـه و دریـا بهـره ببـرد. امـا در خصـوص باغ چشـمه عمارت 
نظـام اسـتقرار عمـارت اصلـی دقیقـاً منطبق بـر الگـوی باغ تخت 
اسـت و در انتهـای بـاغ و در باالتریـن نقطه مسـتقر شـده  اسـت. 
ایرانـی  باغ سـازی  نمونه هـای خـاص  از  بـاغ عباس آبـاد، کـه  در 
بـا توپوگرافـی و بسـتری متفـاوت اسـت، عمـارت اصلـی بـر روی 
باالتریـن کـد ارتفاعی تپه ای طبیعی احداث شـده  اسـت و باغ در 
هـر دوسـوی عمـارت اصلـی شـیب رو بـه پاییـن دارد و مکانیابی 

عمـارت اصلـی در مرتفع تریـن نقطـۀ بـاغ انجام شـده  اسـت.
- تغییـر »سـاختار فضایـی« عمـارت اصلـی در این چهـار باغ، به 

شـرح ذیـل قابل تحلیل اسـت:

تـاالر  وجـود  دارد،  باغ تخـت  سـاختار  کـه  چهلسـتون  بـاغ  در 
چوبـی  مرتفـع  تـاالر  و  سـتون ها  و  شـیبدار  سـقف  بـا  نیمه بـاز 
نشـان از تقـدم فضـای نظرگاهـی بـر فضای بسـتۀ عملکـردی در 
عمـارت اصلـی اسـت کـه از نظـر تناسـبات معماری نیـز فضاهای 
عملکـردی با مسـاحت کـم، همچون گوشـواره هایی در دو سـوی 
تـاالر قـرار گرفته انـد تـا امتـداد دیـد و چشـم انداز بی کـران دو 
جهان نمـا،  بـاغ  در خصـوص  امـا  نشـود.  قطـع  عمـارت  سـمت 
سـاختار فضایـی عمـارت اصلـی همچـون باغ هـای گسـترده، از 
الگـوی چهارایوانـی و هشت بهشـت پیـروی می کنـد و تفاوتـی بـا 
الگـوی عمـارات باغ هـای گسـترده نـدارد. در بـاغ چشـمه عمارت 
بـا توجـه بـه سـاختار باغ تخـت و احـداث بـر روی شـیب، بایـد 
انتظـار داشـت بنـای اصلـی بـاغ دارای ایوانـی در امتـداد محـور 
اصلـی بـوده و از سـاختار تک نمایـی برخوردار باشـد، امـا اولویت 
ممتـاز  موقعیـت  و  پیرامـون  محیـط  چشـم انداز  از  بهره گیـری 
منظریـن منطقه سـبب شـد تـا طرح عمـارت اصلی بـاغ از الگوی 
رایـج در باغ هـای تراس بندی شـده خارج شـود و هماننـد باغ های 
مسـطح از الگویـی چهارایوانـی برخـوردار باشـد تـا بدیـن وسـیله 
هـم بتوانـد از منظـر و پرسـپکتیو داخلـی بـاغ بهـره ببـرد و هـم 
از چشـم انداز اطـراف بـاغ. امـا در بـاغ عباس آبـاد عمـارت اصلـی 
بـه فضایـی صرفـاً نظرگاهـی تبدیـل شـده اسـت. فضای مسـقف 
و نیمه بـاز بـا سـازۀ چوبـی اجـرا شـده و فضاهـای عملکـردی بـه 
محیـط پیرامـون بـاغ منتقـل شـده  بودنـد تـا امتـداد دیـد بـه 
طبیعـت بکـر محیـط پیرامـون بـاغ را قطـع نکننـد و عـالوه بـر 
ایـن عمـارت، چهارطاقـی کوچکـی نیـز در میـان دریاچـه جهت 

چشـم انداز نزدیـک بـه آن احـداث شـد )جـدول 3(.
اسـتقرار و سـاختار فضایـی عمـارت  تغییـرات نظـام  از تحلیـل 
اصلـی در ایـن چهـار بـاغ نتیجه می گیریـم که در کنـار نظام های 
کارکـردی و معنایـی، ویژگی هـای طبیعی بسـتر باغ و چشـم انداز 
محیـط پیرامـون را می تـوان از عناصر سـازمان دهنده و تأثیرگذار 
بـاغ  و  دانسـت  ایـران  شـمال  باغ هـای  کالبـدی  نظام هـای  بـر 
ایرانـی، در بسـترهای مسـتعد، بـا هـدف بهره منـدی حداکثـری 
جهت گیـری  بـاغ،  پیرامـون  طبیعـت  منظریـن  ظرفیت هـای  از 
می کنـد. ایـن امـر چنـان اهمیت دارد کـه حتی در اقلیمـی مانند 
شـمال ایـران کـه مناظر سـبز و چشـم اندازهای بکر فـراوان دارد، 
جهت گیـری سـاختمان و محـور اصلـی دیـد به گونـه ای اسـت که 
منظـرۀ زیباتـر قـاب گرفتـه می شـود و کلیـت نظام هندسـی باغ 
به گونـه ای تغییـر جهـت می دهـد تـا زاویۀ دیـد زیباتر، مسـلط تر 
باشـد و بیشـتر بـه دید آیـد. بدین معنـا که در چنین بسـترهایی، 
چشـم انداز طبیعـی قابـل درک از نظـرگاه، در کنـار چشـم انداز 
اسـتقرار  نظـام  آن،  از  متأثـر  و  نظـرگاه  راسـتای  بـاغ،  مصنـوع 

معمـاری و سـاختار فضایـی عمـارت اصلـی را تعییـن می کنـد.
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الگوی جامع نام باغردیف
باغ

تغییر نظام استقرار 
عمارت اصلی نسبت 

به الگوی مرجع

تغییر ساختار 
فضایی عمارت 

اصلی

چشم انداز طبیعی محیط 
پیرامون

علت تغییرات عمارت 
اصلی

ایوان ستوندار استقرار در میانۀ باغباغ تختچهلستون بهشهر1
دوطرف باز

دشت بهشهر
کوه های البرز

بهره مندی از عناصر 
چشم انداز طبیعی بستر 

باغ

استقرار در منتهی الیه باغ گستردهجهان نمای فرح آباد2
باغ و در حاشیۀ رودخانه

چهارایوانی با دید 
چهارطرفه

رودخانۀ تجن
دریای خزر

بهره مندی از عناصر 
چشم انداز طبیعی بستر 

باغ

استقرار در منتهی الیه باغ تختچشمه عمارت بهشهر3
باغ

چهارایوانی با دید 
چهارطرفه

دشت بهشهر
کوه های البرز

بهره مندی از عناصر 
چشم انداز طبیعی بستر 

باغ

باغ های تخت عباس آباد بهشهر4
دوسویه

استقرار در خط الراس 
باغ

فضای نیمه باز صرفاً 
نظرگاهی

دشت بهشهر
شبه جزیرۀ میانکاله و دریای 

خزر
دریاچۀ طبیعی

بهره مندی از عناصر 
چشم انداز طبیعی بستر 

باغ

جدول 3. تحلیل ارتباط تغییرات عمارت اصلی و چشم انداز محیط پیرامون در باغ های مورد مطالعه. مأخذ: نگارندگان.
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