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چکیده | در شهرهای ســنتی ایران، ریتم قرارگیری دانه های شهری بسته به 
شــیوه تأمین آب شــهرها شکل گرفته اســت. در این میان باغات ایرانی نقشی 
کلیدی در شــکل گیری پیکره شــهر و منظر شــهرهای ســنتی داشته و عامل 
پیوســتگی دانه های معماری، زیرساخت های ســبز و اندام های طبیعی شهر به 
شــمار می رود. سه عامل آب، گیاه و دانه های معماری ساختار و پیکره شهرهای 
ســنتی ایران را شکل داده است. پژوهش حاضر »شــارباغ« ایرانی یا همان باغ 
شــهر ایرانی را مورد مطالعه قرار می دهد و به دنبال کشف رابطه میان این سه 
عامل در شــکل گیری منظر پایدار شهرهای سنتی و جایگاه باغ ایرانی به عنوان 
عنصر کلیدی در شکل گیری باغ شهرهای ایران می باشد. حاصل تعامل این سه 
عامل، شــکل گیری ساختار شهر و ایجاد کمربندی سبز اطراف شهرها به واسطه 
باغــات و مزارع و تبدیل دانه های معماری به دانه های ســبز به واســطه حیاط 
باغ ها و خانه باغ های شــهری است. نتیجه این اندیشه ایجاد یک میکروکلیمای 
مناسب در مایکروکلیما و بستری نامناسب است. از طرفی این عناصر در ترکیب 
و تعاملــی پایدار منظــری پایدار را ایجاد کرده اند کــه در آن نه تنها بهره وری 
کامل از طبیعت به واســطه انسان انجام شــده بلکه حیاتی جاودان به شهرهای 
ســنتی بخشیده اســت. روش تحقیق در این پژوهش به گونه اکتشافی، مبتنی 
بر مشــاهدات میدانی و عکس های هوایی و ماهواره ای می باشد. نتایج حاکی از 
آن اســت که منظر شــهرهای ســنتی ایران در ترکیبی کاربردی از آب، گیاه و 
دانه های معماری شــکل گرفته که عالوه بر ایجاد محیطی مطلوب در شهر و در 
خانه ها ریتم مناســب و منحصر به فردی را به هر شهر داده که در عین زیبایی، 

کاربردی نیز است.
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مقدمه | منظر شــهرهای گذشته ایران در سه بعد احساسی، 
فرهنگی و اکولوژیک، پاسخگوی نیاز شهروندان و بستر طبیعی 
خود بوده است. منظر از دل زمینه محیطی، فرهنگی و تاریخی 
خود به وجود می آید و همین امر در شهرهای سنتی ما موجد 
پایداری رابطه انسان با شهر شده است )شیبانی،8۹(. باغ ایرانی 
یکی از شــاهکارهای طراحی در فضای باز در جهان و حاصل 
اندیشــه یک قوم در تعامل با طبیعت و بهره گیری از طبیعت 
در خلق فضای بیرونی اســت. حال این سؤال مطرح است که 
جایگاه این باغ در شهر کجاست؟ و تأثیر آن بر ایجاد بافت های 
شهری و منظرشهری چگونه بوده و یا چگونه شارباغ ها تشکیل 

شده است؟
شارباغ ایرانی شاهکاری از اندیشه ایجاد منظرشهری پایدار در 
تعامل انسان و طبیعت و ایجاد مکانی برای آسایش و آرامش، 
و محیطی جهت بهره وری بوده است. شارباغ ها در چهار اقلیم 
مختلف با هدف سازگاری با محیط و استفاده از عوامل محیطی 
به وجود آمده و به عنوان شالوده شهر ایرانی به دنبال ایجاد باغ 

شهر و کالبدی پویا و سازگار با محیط طبیعی بوده اند.

شارباغ
آیا شــارباغ ایرانی، همان شــهر باغ ایرانی )باغ شــهر( است؟ 
آیا به راســتی چهارباغ اصفهان همان شــارباغ اصفهان است؟ 
آیا شارستان همان شــهر بوستان )شار بوستان( است؟ این ها 
ســؤاالتی هســتند که در مورد باغ شــهرهای ایرانی و تأثیر 

باغ های ایرانی بر منظر شهرهای ایران مطرح می شود.

اقلیم خدادادی-ســرزمین خدادادی- به همراه خود، تفکر و 
اندیشــه شهرسازی را به وجود آورده اســت. در این اندیشه، 
شهر نه تنها با طبیعت خود، بلکه با تفکر بهره گیری از طبیعت 
و عناصر طبیعی، ساخته شده اســت. اندیشه ای که کمتر در 

تاریخ شهرسازی جهان می توان نمونه آن را یافت.
شــارباغ ها از تعامــل دو عنصر زیرســاختی و طبیعی »آب« و 
»گیــاه«، در کنار عناصر و دانه هــای معماری به عنوان عناصر 
مصنوع شکل گرفته اند. نمونه قابل توجهی از شارباغ های ایرانی 
را در ســمرقند دوره تیموری می بینیم، »کالویخو2«  شــواهد 
گران بهایی از باغ های ســمرقند در دوره تیموری ارائه می دهد. 
او توضیحات بی شــماری از باغ هایی که هر بار از طرف »تیمور 
لنگ« به یکی از آن ها دعوت می شده، می دهد : » ... بولوارهای 
طویلی، این باغ ها را به دروازه های شهر وصل می کردند و در گذر 
از آن ها به نظر می آمد، در جنگلی با درختان بلند که شهری در 

.)Clavijo,2002) »میان آن قرار گرفته است، قدم می زنید
در ادامه به بررســی عوامل شکل دهنده به شارباغ، در ساختار 

شهرهای سنتی ایران می پردازیم.

عناصر کالبدی شــکل دهنده شــارباغ : آب، گیاهان و 
دانه های معماری

پیکره شهرهای ایرانی با توجه به محیط و بستر طبیعی و اکولوژیک 
طراحی شــده و سه عامل آب، گیاه )باغ ها و مزارع( و بافت های 
معماری عناصر تشــکیل دهنده آن بوده است )تصویر۱(. در این 
روند، شهرها از ترکیب طبیعی دو کریدور۳ آبراه و زیرساخت های 

تصویر۱ : کالبد شکل گیری گونه شهرهای ایران با توجه به سه عامل شکل دهنده شهر. 

ترسیم : نگارندگان.
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از فرم حرکت آب تبعیت کرده اســت. در این نوع شارباغ ها آب 
از چشمه و یا مظهر قنات وارد شهر می شود به طوری که طول 
قنات در جهت طولی شــهر در جریان بوده و منظر شــهری از 
کنار هم قرارگیری دانه های سبز به وجود می آید و باغ ها و مزارع 

بافت های شهری را محاصره و در آغوش می گیرند )تصویر2(. 
کالبد دانه ها بنا به وســعت، دارای خصوصیات متنوع دانه های 
سبز شهری هســتند : باغات در انتهای کوچه ها، کوچه باغ های 
شــهری به عنوان دانه های وسیع تر که در طول کوچه ها شکل 
گرفتــه، و در نهایت خانه ها  با حیاط مرکزی، در نقش دانه های 
خرد ایفای نقش می کنند. به این ترتیب، ســاختار منظر شهر، 
خود میکروکلیمایی را فراهم نموده و از طرفی قرارگیری باغات، 
مزارع و بافت ســبز، محاط کننده شــهر بوده و نوعی حفاظت 

محیطی در شهر را ایجاد کرده است.

2- شهرهای رودخانه ای
از نمونه های قابل توجه شــهرهای رودخانه ای در ایران، شــهر 
سمنان اســت. آب مورد نیاز شهر ســمنان توسط رودخانه ای 
دائمی که از کوه های سنگسر و شهمیرزاد سرچشمه می گرفته، 
تأمین می شــد. رودخانه پیش از ورود به شــهر به پنج شعبه 
تقسیم می شود که محالت سمنان با اسامی شعبه های رودخانه 
نام گذاری شده اند به عنوان مثال محله »لتی بار« یا محله »شاه 

جوی« و ... )تصویر۳(.
در این نمونه، منظر شــهر متأثر از جریان حرکت جویبارها در 
کوچه ها، شکل گیری نقاط مسکونی در کنار آن ها و گاهی حضور 

تصویر2 : کالبد شکل گیری شهرهای قناتی و چشمه ای با توجه به سه عامل شکل دهنده شهر. 
ترسیم : نگارندگان.

سبز و شکل گیری ارگانیک دانه های معماری در این بستر شکل 
می گیرند. کریدورهای سبز منطبق بر مسیرهای آبی مذکور، در 
واقع سازنده شارباغ ها هستند. در شهرهای سنتی ایران از ارتباط 
فضایی کریدورها و هم پوشانی آن ها ساختار و شاکله شهر، شکل 
می گرفت و در اندیشــه ساخت شــهر ارتباط تنگاتنگی میان 
کریدورها و دانه های معماری برقرار بود به طوری که ســاختار 
شهر از رابطه بین کریدورهای طبیعی )آبراه و زیرساخت سبز( 

شکل می گرفت.

روش های تأمین آب در شهرهای سنتی ایران
آبرســانی در نقاط مختلف ایران بســته به شرایط جغرافیایی و 
اقلیمی منطقه به طور عمده به دو روش اصلی قناتی و چشمه ای 
در مناطق خشک و نیمه خشک نظیر یزد، کاشان و رودخانه ای 
در شهرهایی نظیر اصفهان، سمنان و ... صورت می  گرفته است. 
این دو شــیوه آبرســانی بستری را برای شــکل گیری پوشش 
گیاهی و قرارگیری دانه های معماری در این بســتر و در نتیجه 

شکل گیری ساختار شهر، ایجاد می کرده است.

۱- شهرهای قناتی و چشمه ای
اکثر شــهرهای نیمــه کویری در مرکــز فالت ایــران دارای 
زیست بوم های مشابهی هستند که در گذشته از الگوی رفتاری 
رابطه بین آب،گیاه و بافت های شهری)دانه های معماری( شکل 
گرفته اند. آب از ابتدا به انتهای شهر با توجه به نیازهای کشاورزی 
و مصرفی مردم شهر جریان  می یابد، لذا شیب کوچه ها و بافت ها 
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یک درخت وسط گذرها در حاشیه این جوی ها شکل می گرفت 
)تصویر۴(. از طرفی تقسیم جویبارها در کوچه ها به مثابه ایجاد 
منظر شهری، سبب ابقاء آب می گردد. از طرف دیگر، کوی چه ها- 
که تشــکیل دهنده بســت ها و بن بســت ها بوده بــه دانه های 
سبز)خانه ها(- دسترسی داشــتند که به تدریج تغییر ساختار 

داده و دانه های سبز)خانه ها( به خانه باغ های وسیع و باغ ها ختم 
می گردید. در انتهای کوی چه ها نوعی طبیعت قابل کنترل وجود 
داشــت که باعث ایجاد میکروکلیما در کوچه گردیده است. به 
این ترتیب، بافت های مسکونی پیرامون همین کوی چه  ها شکل 
گرفته، که پیکره مســکونی شهر را تشکیل می دهد )تصویر۵(. 
خانه ها برای دسترســی به آب، جهــت ذخیره و ایجاد چهارباغ 
)حیــاط( میانی و درونی خود که یک دانه ســبز از صدها دانه 
ســبِز تشکیل دهنده شهر اســت، دارای آب انبار هستند. جمع 
این کوی چه ها- ایجاد یک کوی می کند )تصویر6(، که نام آن از 
نام اســتخر مربوط به آن محله گرفته شده است. به عنوان مثال 
محله شاه جوی و محله لتی بار در سمنان. در نهایت، محله های 
شــهری و کل شهر در بستر باغ ها و باغ مزرعه ها محاصره شده و 
در اصطالح شهرسازی امروز کمربند سبزی اطراف شهر سمنان 

گسترده شده بود )تصویر7(.
الگوی اکولوژیکی شهر سمنان هم اکنون تخریب شده است. اما 
شهرهای مشابه سمنان مانند شهر اسالمیه یزد)تفت( هم چنان 
ساختار خود را حفظ کرده اند. عکس های ماهواره ای بافت کنونی 

تصویر۳ : ساختار کلی شهر سمنان در گذشته. 
ترسیم : نگارندگان.

تصویر۴ : کوی چه در سمنان. 
عکس : محمدجمشیدیان، ۱۳۹۱.

تصویر۵ : ترکیب کوی چه با آب و بافت معماری و گیاه. 
ترسیم : نگارندگان.
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تصویر۹ : شهر اسالمیه یزد از نوع الگوی رودخانه ای که همچنان بافت سبز خود را 
حفظ کرده است. 

.Google Earth : مأخذ

تصویر 8 : شهر سمنان از نوع الگوی رودخانه ای که بافت اکولوژیکی و ساختار سبز آن 
از بین رفته است.     

.Google Earth 2016 : مأخذ

شــهر سمنان )تصویر8( و بافت کنونی شهر اسالمیه )تصویر۹( 
را نشان می دهد.

الگوی شهر اصفهان
شــهر اصفهان، نمونه قابل توجه دیگری از شهرهای رودخانه ای 
ایران اســت. نظم موزون اصفهان نمونــه ای از آگاهی در ایجاد 
نظم و تعادل در محیط اســت. »ویکتوریا ســیکول وســت« از 
سیاحان اروپایی در ســفر خود به اصفهان چنین می نویسد : » 
مســافری که از تهران به سمت اصفهان نزدیک می شود پس از 
آن که صدها کیلومتر بیابان را طی کرد از مشــاهده سرسبزی و 
طراوت جالیزهای خربزه اصفهان و فرســنگ ها مزارع خشخاش 
که در میان درختان قهوه ای رنگ محصورند و منظره گنبدهای 
فیروزه ای شهر که ناگهان در برابر چشم ظاهر می شوند، متعجب 
می گردد. امروز هم این مناظر مانند زمان »شــاردن« که چون 
»ابن بطوطه« از شــیرینی زردآلوهای اصفهــان تعجب کرده، 
سرسبز می باشند.« )ســیکول وست، ۱۳۳6: ۴26(. الگوی شهر 
اصفهان از خصوصیات شهرهای رودخانه ای تبعیت کرده است. 
انحراف آب از باالدست یعنی رودخانه زاینده رود و هدایت آن به 
ســمت پایین دست اصطالحاً مادی ها صورت می گیرد. مادی ها 
به نهرهای انسان ساخت منشــعب از رودخانه زاینده رود گفته 
می شود. اگر زاینده رود را شاهرگ حیاتی اصفهان بدانیم، در آن 
صورت مادی ها شریان هایی هستند که از این شاهرگ منشعب و 
در بطن شهر گسترده شده اند )مهریار، ۱۳82(. اولین عملکردی 
که می توان برای مادی ها در نظر گرفت استفاده از سهم بندی آب 
زاینده رود بوده اســت. در واقع درگذشته مادی ها را با این هدف 
ساخته اند که بتوانند انشعاباتی از زاینده رود بگیرند و در آبیاری 
اراضی کشاورزی پیرامون شــهر از آن بهره ببرند )قلعه نویی و 

تصویر7 : شمایی از ساختار قدیمی شهر سمنان که بافت شهر توسط باغ ها و مزارع 
احاطه شده است. 

ترسیم : نگارندگان.
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تصویر۱0 : شمایی از ساختار کلی  قدیم اصفهان و مادی ها . 
ترسیم : نگارندگان.

علیخانی، ۱۳۹۳ : ۱07۱(. 
از سوی دیگر، مادی ها آب را وارد بافت های شهری یعنی کوچه ها 
و حیاط ســبز خانه ها می کنند و با ایجاد فضای ســبز در شهر و 
در خانه ها و در نتیجه ایجاد منظر شــهری مطلوب در کوچه ها و 
حیات بخشی به حیاط ها و هدایت آب از مادی ها به داخل حیاط 
با تولید محور آب و حوض آب، میکروکلیمایی را در داخل حیاط 

و در بافت شهری ایجاد می کند.
در شــارباغ اصفهان، در جهت رودخانه و عمــود بر آن با ایجاد 
خانه- باغ ها، باغ ها، باغ- مزرعه ها و مزارع به واسطه حضور آب و با 
جداره سازی رودخانه و محاصره رودخانه توسط باغات و مزارع در 
جداره ها و در شهر، منظری مطلوب توسعه یافته است )تصویر۱0(. 
در انتها، قرارگیری محور چهارباغ شهری و ایجاد باغ های رسمی 
در جــداره این محور )تصویر۱۱( عــالوه بر ایجاد میکروکلیما و 
آسایش حرارتی، منظر شهر به واسطه ترکیب متعادل سه عنصر 
آب، گیاه و دانه های معماری غنی می شود یعنی شارباغ صفوی به 

همراه چهارباغ صفوی منظر شهر را شکل داده اند.

نحوه انتقال آب به داخل خانه ها
در شارباغ ها، خانه های ایرانی به عنوان بخش مهمی از منظر شهری 
و شــاکله شــهر، با الگوی آب و گیاه در ارتباط هستند و جریان 
آب چه در شــهرهایی با الگوی چشــمه و قنات و چه شهرهای 

تصویر ۱۱ : ارتباط رودخانه و محور چارباغ اصفهان در زمان شاه عباس اول. 
مأخذ : پیرنیا، ۱۳80 : 276.
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تصویر۱۴ : خانه طباطبایی ها در کاشان. تأثیر آب بر شکل گیری منظر و ارتباط درون و بیرون 
فضای خانه. 

.www.mehrnews.com : مأخذ

رودخانه ای به خانه ها وارد می شود. ادامه ساختار منظر شهرها را 
خانه ها شکل می دهند و بافت های معماری بنا به وسعت خود به 
دانه هایی ســبز در بستر شهر تبدیل می شوند؛ میکروکلیمایی را 
برای آسایش ساکنین ایجاد می کنند و آب مورد نیاز ساکنین نیز 
تأمین می شــود. در ورود آب به خانه ها دو الگوی متفاوت شکل 

می گیرد :
۱. سرچشــمه و مظهر قنات پس از ورود به باغ ها و خانه- باغ ها، به 
نسبت میزان آب شهری، در بافت های شهری جاری شده، وارد خانه ها 

می شود و در دو الگوی مختلف با خانه در ارتباط قرار می گیرد :
الف. محور آب در تراز ارتفاعی حیاط و خانه قرار دارد. در این الگو، 
آب از یک سمت حیاط وارد شده، به سوی حوض اصلی هدایت 
و  با ایجاد محور آب و چهارباغ از ســمت دیگر حیاط خارج شده 
اســت. در این حالت در برخی از خانه ها، شکل گیری حوض خانه 
در داخل بنا و نفوذ محیط بیرون به داخل خانه نه تنها در تنظیم 

شــرایط محیطی مؤثر بوده بلکه منظری مطلوب را در فضاهای 
داخلی خانه ایجاد می کرده است )تصویر۱2(.

ب. محــور آب در تــرازی پایین تر از محورهای شــهری و بنای 
ساختمان قرار دارد. در این حالت با ایجاد گودال باغچه ها و گودال 
حیاط ها و هدایت آب به ســمت حوض ها با ایجاد فضای سبز در 
خانه، به ایجاد میکروکلیما و آســایش محیطــی اقدام کرده اند. 
در برخــی موارد با تعبیه پله های فراوان به ســمت پایاب از آب 
بهره برداری می شود. در این الگو، محور آب پس از عبور از خانه ها 
به داخل خانه باغ ها و بعد از آن به کوچه باغ ها و باغات و در نهایت 

به مزارع می رسید.
2. آب از طریق مظهر قنات و سرچشمه بالفاصله وارد بافت های 
شــهری می گردد و پس از خروج از کوچــه باغ ها و ایجاد منظر 

شهری در شهر به باغات و مزارع می رسد.
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*- نویسنده مسئول.
۱-مقاله حاضر حاصل مطالعات انجام شده در زمینه ایجاد شارباغ های ایرانی است 
که به عنوان بخشــی از درس »فلسفه و حکمت باغ ایرانی« جهت دوره دکتری 
معماری منظر دانشــگاه تهران در سال ۹۴ توســط نگارنده ارائه گردیده است.

Clavijo -2
»کریدور« اگرچه در ادبیات اکولوژی و محیط زیست، واژه ای امروزی به شمار   -۳
می رود، اما مفهوم آن در شــهرهای سنتی ایران در جریان بوده است. امروز واژه 

کریدور در ادبیات معماری منظر و محیط زیســت کاربرد فراوان دارد. کریدورها 
بــه گونه ها و اندازه های متفــاوت؛ طبیعی و یا مصنوعی همــواره جریان ها را به 
وجود می آورند. آبراه ها، مسیرهای راه بندان، خطوط حمل بار و محور زیستگاه ها 
تعریف کننده کریدورهای منحصر به فرد هر منطقه می باشــند. کریدورها ساختار 
اصلی شکل منطقه و ارتباطات آن می باشند و چارچوب مشخص آینده منطقه را 
تعریف می کنند.  هر چه ارتباط میان کریدورها کمتر باشــد، ارزش بوم شناختی 
کمتری دارند و بنابراین در شکل دهی به محیط مصنوع قدرت کمتری خواهد داشت.

دانه های سبز، توانسته است زیرســاخت سبز، زیرساخت آبی و 
دانه های معماری را شــکل دهد. به این ترتیب شهر اکولوژیکی 
پایدار ضمن حفظ اندام های طبیعی شکل گرفته،  بستر مناسبی 
را برای ایجاد باغ های ســنتی، مــزارع و حیات ها، خانه - باغ ها و 
حیــات- باغ ها فراهم نمــوده و در دل این عناصر، کاخ- باغ ها و 
کوشــک باغ های رسمی شکل گرفته اســت. در نتیجه باغ های 
رسمی، بر طبق ساختار پایدار و اکولوژیکی شهر و اندام های سبز 
موجود ســیر تکاملی خود را طی نموده اســت. به عبارت دیگر 
شارباغ ها، نه تنها بستر مناسبی جهت ایجاد باغ های رسمی بوده 
بلکــه در تکامل، حفظ، احیا و تداوم آن ها نیز نقش موثری دارد. 
با توسعه شهرها و تخریب شارباغ ها و از دست رفتن بستر پایدار 
شارباغ، باغ های رسمی نیز سیر نزولی یافته و به تدریج ساختار و 
شــکل اصلی خود را از دست می دهند و به عنوان عنصری مجزا 
در بســتر جدید، نقش تندیس و مجسمه ای از باغ ایرانی را ایفا 

می کنند.

نتیجه گیری | پیوند سه عنصر آب، گیاه و دانه های معماری در 
شهرهای سنتی ایران زمینه شکل گیری گونه ای از مناظر شهری 
را مهیا ساخته است که ما آن را شارباغ ایرانی می نامیم. شهرهایی 
که باغ ها، به عنوان شاخص ترین محصول تمدن ایران در پیوند 
انسان با طبیعت، نقش مهمی در شکل گیری آن ها داشته است. 
فرهنگ ایجاد شــارباغ ها در اقلیم های مختلف، در منظر شهرها 
وحدتی در عین کثرت عناصر شــهری را شــکل می داده است. 
شــارباغ ایرانی با اســتفاده از الگوهای جامعی، در عین پایداری 
و ایجاد میکروکلیما در شــهر، پیوستگی و ارتباط درون و بیرون 
را ایجاد کرده اســت. این وحدت در عین کثرت خود ناشــی از 
توجــه به ترکیب عاقالنه و کاربردی از رابطه آب و گیاه و فضای 
باز و معماری می باشــد که توانســته با تأثیر بر منظر شهرها در 
زیست بوم های متفاوت، منظر شهری را غنا بخشد و شارباغ های 

بومی را شکل دهد.
ســاختار بستر ایجاد شده در شــارباغ با ایجاد پهنه ها، توده ها و 

پی نوشــت 
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