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مقالۀ پژوهشی

ــر  ــا آن مواجــه هســتیم، تنوعــی اســت کــه بنــا ب ــی ب ــاغ ایران ــد ه| یکــی از مســائلی کــه در مطالعــۀ ب چکی
شــرایط مختلــف بســتر طبیعــی، در الگوهــای شــکلی و ســاختار کالبــدی تعــدادی از باغ های شــمال ایــران دیده 
می شــود. هــدف پژوهــش حاضــر بررســی ارتبــاط تغییــرات کالبــدی در بــاغ عباس آبــاد، بــا چشــم انداز بســتر 
طبیعــی آن، جهــت شــناخت عمیق تــر ایــن بــاغ و بــاغ ایرانــی اســت. ایــن پژوهــش بــا روش مطالعــۀ مــوردی 
و بــا طراحــی چارچــوب مشــخص »تحلیــل چندگانــه«، نمونــۀ منتخــب مــورد کنــکاش قــرار گرفــت. ابتــدا بــا 
جســتجو در اســناد تاریخــی، بــاغ عباس آبــاد توصیــف گردیــد و طــرح مرجــع آن در دورۀ صفــوی، در یــک مــدل 
ســه بعدی بازیابــی شــد. ســپس ســاختار کالبــدی و فضایــی آن تحلیــل گشــت و چگونگــی تأثیــر چشــم انداز 
ــاد مــورد بحــث قــرار گرفــت. یافته هــای پژوهــش نشــان  بســتر طبیعــی، بــر تغییــرات کالبــدی بــاغ عباس آب
ــده  اســت.  ــن را برگزی ــی منظری ــاغ براســاس ویژگی هــای بســتر طبیعــی آن، جهت ــری ب ــد کــه جهت گی دادن
ــا عمــارت اصلــی  ــاغ ت ــاغ ایرانــی، در ایــن ب محــور قدرتمنــد میانــی، به عنــوان شــاخصۀ هندســی مشــترک ب
ــی اســت. اســتقرار عمــارت  ــل ردیاب ــان دریاچــه قاب ــی می ــا چارتاق ــد و ت ــور می کن ــد، از آن عب ــداد می یاب امت
ــه  ــه ب ــن صف ــه مرتفع تری ــر نمــوده و از میان ــد و منظــر تغیی ــات دی ــاد، براســاس الزام ــاغ عباس آب ــی در ب اصل
منتهی الیــه شــمالی آن، جهــت تســلط بصــری بــر دریاچــه و چارتاقــی میــان آن، منتقــل شــده  اســت. ســاختار 
ــه  ــد و عناصــر اقامتگاهــی ب ــاز نظرگاهــی تشــکیل می ده ــاغ را فضــای نیمه ب ــن ب ــی ای ــی عمــارت اصل فضای
ــاغ منتقــل گشــته اند تــا تــداوم دیــد بــه طبیعــت حفــظ گــردد. ایــن پژوهــش نشــان داد کــه در  پیرامــون ب
ــی، ســاختار هندســی و انتظــام عناصــر  ــاد، چشــم انداز، عاملــی ســازمان دهنده در مکان یاب ــاغ عباس آب طــرح ب
معمــاری بــاغ، بــوده  اســت و در بســترهای مســتعد، چشــم انداز بســتر طبیعــی و قابــل درک از نظــرگاه اصلــی، 
راســتای نظــرگاه، ســاختار فضایــی عمــارت اصلــی، نظام اســتقرار عناصــر معمــاری و ســاختار کلی بــاغ را تعیین 
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و  زمیـن کرت بنـدی  و شـیب  ویژگـی  بـا  متناسـب  و  می باشـد 
علی رغـم   .)43  ،1398 )شـاهچراغی،  می شـود  تراس بنـدی  یـا 
هنـوز  ایرانـی،  بـاغ  پدیـده  خصـوص  در  انجام شـده  مطالعـات 
شـکل  یابی  بـر  تأثیر گـذار  مؤلفه هـای  بـاب  در  ناشـناخته  ابعـاد 
نظـرات  و  اسـت  زیـاد  ایـران  باغ هـای شـمال  مولـد  و هندسـه 
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نمونه هـای  برخـی  بـا  تطابقشـان  و عـدم  متعـارض متخصصـان 
تاریخـی، موجـب مهجـور مانـدن ایـن گـروه کهـن از بـاغ ایرانی 
شـکل گیری  بسـتر  بـا  ایـران،  شـمال  باغ هـای  شـده  اسـت. 
متفاوتشـان، نمونه هـای مناسـبی جهت شـناخت وجـوه دیگر باغ 
ایرانـی هسـتند. سـاختار کالبـدی بـاغ ایرانـی در قالـب یـک کل 
درهم تنیـده و پیوسـته، نظـام یافتـه  اسـت. امـا در مطالعـات بـاغ 
ایرانـی رابطـۀ بیـن جهت گیـری و سـاختار هندسـی بـاغ، نظـام 
اسـتقرار معمـاری و سـاختار فضایـی عمـارت اصلی با چشـم انداز 
بسـتر طبیعـی محیـط پیرامـون آن هـا به صـورت توأمـان تبییـن 
نشـده  اسـت. یکـی از مسـائلی کـه در مطالعـۀ باغ هـای شـمال 
ایـران بـا آن مواجـه می شـویم، تغییر سـاختار فضایـی و موقعیت 
اسـتقرار عمـارت اصلـی در برخـی از آن ها می باشـد، که سـاختار 
مشـابهی بـا باغ هـای فـالت مرکـزی دارند. لـذا ضـرورت دارد که 
در مطالعاتـی باغ هـای شـمال ایـران، نـه به عنـوان یـک سـاختار 
مجـزا و مسـتقل، بلکـه موجودیتـی یکپارچـه بـا بسـتر طبیعـی 
محیـط پیرامـون خـود، مـورد تحلیـل قـرار گیرنـد. بـا تحلیـل 
می رسـد  نظـر  بـه  عباس آبـاد،  بـاغ  طبیعـی  بسـتر  چشـم انداز 
بـر  طبیعـی  بسـتر  توپوگرافیـک  و  منظریـن  ویژگی هـای  کـه 
جهت گیـری و سـاختار هندسـی بـاغ، موقعیـت اسـتقرار عناصـر 
معمـاری و سـاختار فضایـی عمـارت اصلـی آن، تأثیـر داشـته و 
طـراح بـاغ با هـدف بهره گیـری حداکثـری از چشـم انداز طبیعت 
پیرامـون، جهت گیـری و سـاختار بـاغ و موقعیت اسـتقرار عمارت 

اصلـی را تعییـن نمـوده  اسـت.

هدف پژوهش
هدفـی کـه ایـن پژوهـش دنبـال می کنـد، تبییـن نحـوۀ تعامـل 
بـر  آن  تأثیـر  و  طبیعـی  بسـتر  چشـم انداز  بـا  عباس آبـاد  بـاغ 
جهت گیـری و سـاختار بـاغ، نظـام اسـتقرار معمـاری و سـاختار 

فضایـی عمـارت اصلـی اسـت.

پیشینۀ پژوهش
یکـی از اولیـن پژوهش هایـی کـه سـاختار بـاغ ایرانـی و عناصـر 
معمـاری آن را مـورد بررسـی قـرار داده ، مقالۀ اسـتاد محمدکریم 
پیرنیـا )1373( بـا عنـوان »باغ هـای ایرانـی« اسـت کـه در آن 
موقعیـت اسـتقرار عمـارت اصلـی در بـاغ ایرانـی تحلیـل شـده 
 اسـت. در پژوهش هایـی دیگـر بـه اهمیـت نظـرگاه در معمـاری 
ایرانـی و متعاقبـا، شـأن نظرگاهـی عمـارت اصلـی در بـاغ ایرانی 
کتـاب  در   .)1393 تیمـوری،  1384؛  )منصـوری،  پرداخته انـد 
»کوشـک باغ های ایـران«، نویسـنده، معمـاری باغ را بر باغ سـازی 
مقـدم فـرض نمـوده و بـه تحلیـل ویژگی هـای کوشـک در بـاغ 
پرداخته اسـت  آن هـا  طراحـی  بـر  تأثیرگـذار  مفاهیـم  و  ایرانـی 
خـود  دکتـری  رسـالۀ  در  نیـز  مصطفـی زاده   .)1399 )متدیـن، 
بـه تحلیـل دیـد و منظـر و تأثیـر آن در تنـوع باغ هـای ایرانـی 

از  در شـهر شـیراز پرداخته اسـت )مصطفـی زاده، 1395(. فـارغ 
پژوهش هایـی محـدود کـه اشـاراتی کوتـاه بـه باغ هـای شـمال 
هنجـار  خـود  دکتـری  رسـالۀ  در  حیدرنتـاج  داشـته اند،  ایـران 
باغ هـای مازنـدران را مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار  شـکل یابی 

 .)1389 )حیدرنتـاج،  داده  اسـت 
مقالـۀ »منظـر گزیـده«، در خصوص بـاغ عباس آبـاد، نزدیک ترین 
رویکـرد بـه پژوهـش حاضر را داشـته  اسـت )منصـوری، 1393(. 
امـا ایـن مهم کـه عناصر معمـاری باغ چگونـه با محیـط پیرامون 
بسـتر  چشـم انداز  از  بهره منـدی  حداکثـر  تـا  دارد  تعامـل  آن 
طبیعـی بـرای ناظر مهیا گـردد، مورد بررسـی قرار نگرفته  اسـت.

در ایـن راسـتا ایـن پژوهـش به دنبـال پاسـخ به این سـوأل اسـت 
و  بـر جهت گیـری  بـاغ، چگونـه  احـداث  بسـتر  کـه چشـم انداز 
سـاختار هندسـی بـاغ، نظام اسـتقرار معمـاری و سـاختار فضایی 

عمـارت اصلـی بـاغ عباس آبـاد تأثیـر گذاشـته  اسـت؟ 

روش تحقیق
از کیفیـت  پژوهـش در جسـتجوی مصادیقـی  ایـن  آنجـا کـه  از 
ایرانـی اسـت، روش هـای کمـی، بـه  بـاغ  فضایـی و منظریـن در 
دلیـل جزء نگـری و نیـاز بـه پدیده هـای قابل اندازه گیـری، مناسـب 
نمی باشـند و اسـتفاده از ایـن روش هـا پژوهـش را از وجـوه کیفی و 
انسـانی بـاغ ایرانـی غافل خواهد کـرد. از میـان پارادایم هـای کیفی 
نیـز رویکـرد مطالعـۀ مـوردی بـه دلیـل امـکان نفـوذ بـه الیه هـای 
عمیق تـر یـک پدیـده و بهره گیـری از آن، جهـت نتیجه گیـری بـر 
پایـۀ دیـدی کل نگـر از مـورد، مناسـب ایـن پژوهـش اسـت. فرایند 
انجـام ایـن مطالعۀ مـوردی ابتدا بـا بازیابی طرح مرجع بـاغ در دورۀ 
صفـوی در قالـب مدل سـه بعدی آغـاز می گردد و سـپس چارچوب 
مناسـب و اسـتاندارد جهـت تحلیل مقایسـه ای، تدویـن می گردد تا 
خروجی هـای علمی تـری از پژوهـش بدسـت می آیـد. ایـن پژوهش 
بـاغ عباس آبـاد را بـا چارچـوب تحلیـل مبسـوط چندگانـه1 )مـدل 
ثابـت خوانـش نمونـه(، موردمطالعـه قرار می دهـد2. این بـاغ، عالوه 
بـر اصالـت دورۀ صفـوی و قابلیـت بازیابی اش، امکان پاسـخگویی به 
پرسـش پژوهـش را نیـز دارد. از سـویی دیگـر در طول مسـیر انجام 
پژوهـش و بازیابـی طـرح مرجـع بـاغ، رویکـرد تفسـیر تاریخـی، به 
دلیـل نیـاز بـه رجـوع مسـتمر بـه اسـناد تاریخـی و تفسـیر آن هـا، 
جهـت پیشـبرد اهداف پژوهش و شـناخت باغ  مـورد مطالعه، به کار 
گرفتـه شـده اسـت. در ایـن پژوهـش مراحـل تحلیـل و مطالعۀ باغ 
عباس آبـاد در چارچـوب مـدل ثابـت انجـام می گـردد و بدین ترتیب 
چیسـتی چشـم انداز و تأثیرات آن بر معماری باغ، مورد مطالعه قرار 
خواهـد گرفـت، تا تأثیر چشـم انداز بسـتر طبیعی، در شـکل یابی باغ 

عباس آبـاد تبییـن گردد.

بازیابی طرح مرجع باغ عباس آباد
البـرز،  ارتفاعـات  برفـراز  تاریخـی عباس آبـاد  باغ هـای  مجموعـۀ 
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انبـوه  دل جنگل هـای  در  و  )التپـه(  علی تپـه  روسـتای  از  پـس 
واقع  شـده اسـت. متاسـفانه علیرغـم اهمیت این مجموعه، اسـناد 
تاریخـی در خصـوص بـاغ عباس آباد کافی و در دسـترس نیسـت؛ 
جـز اشـاراتی کوتـاه و کلـی در مـورد آن کـه هیچ کـدام به طـور 

کامـل گویـای ویژگی هـای ایـن مجموعـه نیسـتند.
اسـکندر بیـک ترکمـان تنهـا در یـک مـورد بـه بـاغ عباس آبـاد 
اشـاره می نماید؛ جایی که وقایع سـال 1037ه.ق. را نوشـته  اسـت 
)اسـکندر بیـک، 1382، 1027(. هربـرت3 در حـدود چهارصـد 
سـال پیـش )سـال 1037ه.ق.(، یعنـی بالفاصلـه پـس از اتمـام 
سـاختمان های آن، از ایـن مجموعـه دیـدن کـرده و بـه محیـط 
بیشـه ای و جنگلـی آنجـا و ویژگی هـای منحصربه فـرد بـاغ اشـاره 
می نمایـد )عسـگری، 1350، 128(. در کتـاب »عباس نامـه«4 نیز 
بـه کاربـرد تفریحی ایـن مجموعه در دورۀ شـاه عباس  دوم اشـاره 
شـده اسـت )سـرفراز، 1383، 44(. در سـفرنامۀ ناصرالدین شـاه 
نیـز بـه اقامـت او در باغ عباس آباد اشـاره شـده اسـت )عسـگری، 

.)173  ،1350
پردیـس عباس آبـاد مجموعـه ای سـلطنتی در  اینکـه  بـا وجـود 
و سـفرنامه های  نوشـته ها  در  لیکـن  بـوده  اسـت،  عهـد صفویـه 
کرده انـد،  دیـدن  ایـران  از  صفـوی  دورۀ  در  کـه  سـیاحانی 
به نـدرت می تـوان نوشـته ای دربـارۀ ایـن مجموعـه یافـت. ایـن 
مسـئله نشـان می دهـد کـه مجموعـۀ عباس آبـاد، یـک مجموعـۀ 
تفریحـی و گردشـگاه خصوصـی پادشـاهان صفـوی بـوده  اسـت 
و لـذا بیگانـگان و میهمانـان کمتـر بـه آن راه یافته انـد. براسـاس 
اسـناد تاریخـی کـه از بـاغ عباس آبـاد برجـای مانـده و براسـاس 
توصیفـات محـدود جهانگـردان در سـفرنامه ها، می تـوان اثبـات 
احداثـی  بقایـای مجموعـۀ  کنونـی  کاوش شـدۀ  آثـار  کـه  نمـود 

صفـوی اسـت کـه در محـدودۀ دریاچه احداث شـده  بـود. در این 
بخـش تـالش می گردد تا براسـاس بقایـای باغ کـه در کاوش های 
باستان شناسـی کشـف شـده  اسـت، الگـوی مرجع بـاغ عباس آباد 
در زمـان احـداث بازیابـی گردد. جهـت بازیابی الگـوی مرجع باغ 
بـاغ و صفه هـای مطبـق در شـمال  عباس آبـاد، سـاختار کالبـد 
دریاچـه و محـدودۀ بـاغ و ارتبـاط نظـام معمـاری و نظـام آب در 
بـاغ تدقیـق گردیـد. در بررسـی صفه میانـی و اصلـی، آثار حوض 
بـزرگ در مرکـز و چهار حـوض کوچک در چهـار جهت آن وجود 
بر جای مانـده در شـمال حـوض مرکـزی، همچـون  آثـار  و  دارد 
پایـه سـتون های سـنگی )تصویـر 1( و دیوارهـا و حجـم زیـادی 
از سـفال های سـقف یافت شـده اسـت که بیانگر کوشـکی اسـت 

کـه از بیـن رفته  اسـت.5
چارتاقـی مسـتقر در داخـل دریاچـۀ بـاغ عباس آبـاد نیـز به صورت 
جزیـره ای در میـان دریاچه خودنمایـی می کند. در آثـار باقی مانده 
از عمـارت، حوضـی کوچـک و فـواره ای وجـود دارد کـه آب آن از 
بـرج  مخـزن جنوب غربی تأمیـن می گردد )برینیولـی، 1394، 42(. 
چشـمه عمارت میـان دریاچـه، بنایـی آجـری بـه  شـکل چارتاقـی 
اسـت کـه سـطح فوقانـی آن بسـتر، بنایی بـا مصالح سـبک چوب 
و سـقفی سـفالی بـوده اسـت )وفایـی، 1381، 162(. بخش زیرین 
ایـن بنـا در زمان آبگیری سـد، به زیـر آب می رود و سـطح فوقانی 
آن همچـون جزیـره ای بیـرون از آب باقـی می مانـد و دسترسـی 
چارتاقـی بـا قایـق و پل چوبی انجام می شـده اسـت. در کاوش های 
باستان شناسـی بقایـای سـازه های چوبـی در شـمال دریاچـه یافت 

شد6.
براسـاس وضـع موجـود و بقایـای برجای مانـده از بـاغ عباس آبـاد 
و نتایـج چنـد فصـل کاوش هـای باستان شناسـی، و تطابـق آن هـا 

تصویر1.  پایه ستون های سنگی برجای مانده از عمارت اصلی. عکس: اسحق رضازاده، 1400.
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بـا توصیفـات سـیاحان از مجموعـه می تـوان بـه الگـوی مرجـع و 
بنیـادی بـاغ عباس آبـاد در دورۀ صفـوی رسـید )تصویـر 2(.

عباس آباد  باغ  فضایی  و  کالبدی  ساختار  تحلیل 
)براساس طرح مرجع(

دارای  مجموعـه،  بخـش  مهم تریـن  به عنـوان  عباس آبـاد  بـاغ 
ویژگی هـای منحصر به فـردی اسـت؛ برخـورداری از شـیب دوطرفه 
و موقعیـت اسـتقرار عمـارت اصلـی در باالتریـن نقطـه؛ صفه هـای 
عظیـم؛ دریاچـه و چشـمه عمارت در میـان آن؛ هندسـۀ منظـم 
عمیـق؛  مسـتقیم الخط  محـور  و  ایرانـی(  بـاغ  اساسـی  )ویژگـی 
محیطـی بکـر و جنگلـی )کـه تفـاوت فاحشـی بـا باغ هـای کویـر 

دارد(. ایـران 
با عناصر دیگر  • ارتباط  و  باغ عباس آباد  احداث  بستر 

مجموعه
بـا بررسـی های دقیـق، می توان بـه این نتیجه رسـید کـه موقعیت 

اسـتقرار بـاغ رسـمی عباس آبـاد در مجموعـه، صفه هـای عظیـم 
از  نشـان  اصلـی،  محـور  در  کفتری هـا  سـینه  و  نهرهـا  شـمالی، 
رسـمیت ایـن بـاغ در میـان عناصـر مجموعـه دارد. همان گونه که 
اشـاره شـد، در شـمال بـاغ، عرصۀ ورودی قرار داشـت کـه همانند 
باغ شـمال در مجموعۀ بهشـهر، نقـش فضای پیـش ورودی را برای 
بـاغ رسـمی داشـت و کاربری های خدماتـی را پشـتیبانی می نمود. 
در حـال حاضـر محور آن در بخش ورودی بـاغ و بقیۀ عمارت ها در 
کاوش هـای باستان شناسـی پدیـدار شـده اسـت. اقامتـگاه و حمام، 
در غـرب بـاغ اصلی قرار داشـت و امتـداد محور فرعی باغ رسـمی، 
ورودی ایـن مجموعـه و سـاختار هندسـی آن را تشـکیل می داد و 
ایـن امـر نشـان از ارتبـاط هندسـی مجموعـه با بـاغ رسـمی دارد. 
امتـداد ایـن محور فرعی در شـرق بـه ورودی فرعی بـاغ و در ادامه 
بـه برج هـا و تأسیسـات آبرسـانی می رسـید. در بخـش شـمالی، 
امتـداد محـور اصلـی بـاغ رسـمی بـه مرکـز دریاچه می رسـید که 
تـا عمـارت چارتاقـی میـان دریاچـه امتداد داشـت. هم راسـتا بودن 
ورودی اصلـی، عمـارت اصلـی نیمه بـاز و چارتاقـی میـان دریاچـه، 
بـر اهمیـت محـور اصلی تأکیـد دارد. مجموعـۀ عناصـر عباس آباد، 
بـا عملکرد هـای متنـوع و جـدا از یکدیگـر، همه در جهـت عملکرد 
هـر چـه  کامل تـر بـاغ رسـمی سـازماندهی شـده اند و پیوسـتگي 
عملکـردی و ارتبـاط فضایـی بیـن آن هـا کاماًل مشـهود اسـت. این 
بـاغ در رأس تپـه ای بـا شـیب مالیـم )نزدیـک بـه 10 درصـد( در 
شـمال و شـرق و شـیب تنـد )نزدیک بـه 20 درصـد( در جنوب و 
غـرب قـرار داشـت و جهـت این شـیب نیز به سـمت شمال شـرقی 
بـه جنوب غربـی و دریـا بوده اسـت. بـر این اسـاس بـاغ عباس آباد 
را می تـوان مهم تریـن بـاغ و سـازمان دهندۀ دیگر عناصـر مجموعه 

دانسـت )تصویر 3(.
ساختار کلی باغ •

بـاغ عباس آبـاد در بسـتری بـا شـیب دوطرفـه و عناصـر طبیعـی 
همچـون دریاچـه و جنـگل احـداث شـده اسـت. شـیب زمیـن باغ 
در دو سـمت صفه سـازی و کرت بنـدی شـده و این امر بر سـاختار 
بـاغ تأثیرگـذار بـوده اسـت. سـاختار کلی بـاغ از هندسـه ای منظم 

پیـروی می کنـد. 
شـکل کلـی محـدودۀ باغ رسـمی، مسـتطیلی بـه طـول 200 متر 
و عـرض 150 متـر نزدیـک اسـت کـه محـور اصلـی بـاغ تـا طول 
300 متـر، منطبـق بـر خط الـرأس بسـتر ادامـه می یابـد و مسـیر 
عمـود  صفه بندی هـا  خطـوط  می سـازد.  را  بـاغ  اصلـی  حرکتـی 
بـر ایـن محـور شـکل  گرفته انـد. توپوگرافـی بسـتر بـاغ، بـه هفت 
صفـه تبدیـل شـده اسـت. صفه هـا در دو ضلـع شـمالی و جنوبـی 
بـر رأس تپـه ای بـا ارتفـاع 30 متـر از اسـتخر و بـه شـکل پلکانـی 
ایجـاد شـده اند کـه در باالتریـن نقطـۀ سـکوی مرکزی را تشـکیل 
مي دهـد و عمـارت اصلـی و حوض هـای دور آن، در باالتریـن صفه 
یعنـی صفـۀ مرکـزی احـداث شـده اند. خطـوط صفه هـای بـاغ در 
ضلـع شـمالی بـا اختـالف و شـیب کمتـر نسـبت بـه ضلـع جنوب 

تصویر2. الگوی مرجع باغ عباس آباد و چارتاقی و دریاچه در دورۀ صفوی. مأخذ: 
نگارندگان.
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احـداث شـده اند. هنـوز بخش هـای از صفه سـازی جنوبـی  در زیـر 
خـاک مدفـون اسـت اما بـا یافتن حوض هـای آب و کف سـازی آن 
در کاوش هـا، می تـوان گفـت کـه بخش جنوبی شـبیه صفه سـازی 
شـمالی بوده اسـت. اما این بخش به دلیل شـیب زیـاد، اهمیتی به 
انـدازۀ بخش شـمالی نداشـته  اسـت. موقعیت اسـتقرار عمارت های 
خدماتـی در بـاغ، در بخـش انتهایی محور شـمالی واقع شده اسـت 
و بـا ایـن نظـام اسـتقرار، صفه هـای بـاغ بخـش عمدۀ فضای سـبز 
منتظـم آن را تشـکیل می دهنـد. نکتـۀ قابـل توجـه در خصـوص 
محـور اصلـی بـاغ، امتدادش با طرح آبشـارها، در هر دو سـوی باغ، 
تـا دریاچـه و تـا ورودی شـمالی بـاغ بوده اسـت، که ایـن خصیصه 
باعـث ایجاد محوری دوسـویه شـده اسـت. همانطور کـه در تحلیل 
الگـوی مرجـع باغ عباس آباد اشـاره شـد، این سـاختار بـاغ از دورۀ 

صفـوی باقـی مانده  اسـت )تصاویـر 4 و 5(.
عناصر معماری •

عناصـر معمـاری بـاغ عباس آبـاد متأثـر از الگـوی خاص بسـتر باغ 
بـوده اسـت. براسـاس یافته های باستان شناسـی، با توجـه به وجود 
بقایـای پـی سـنگی  موجـود در صفـۀ مرکـزی، ثابـت شـده اسـت 
کـه این هـا زیرسـازی کوشـکی  با سـازه های سـبک چوبـی  بوده اند 
کـه از میـان رفتـه  اسـت. بنایـی نظرگاهـی بـا سـتون های رفیـع 
چوبـی سـقف شـیب دار )بـا توجـه بـه کشـف سـفال های پوشـش 
بـام( نشـان از وجـود عمارتی مشـابه با سـاختار ایوان چهلسـتونی 
بـاغ شـاه بهشـهر دارد. تناسـبات عمارت مسـتطیل بوده اسـت که 
بـوده  و مسـقف  نیمه بـاز  و فضایـی  دارد  کشـیدگی شـرقی غربی 

)تصویر6(.  اسـت 
قـرار  و سـاختمان های خدماتـی  بـاغ  ورودی  بخـش شـمالی  در 
داشـته  اسـت کـه همانند پیـش ورودی بـاغ اصلی عمـل می  کردند. 
عـالوه بـر ضلـع شـمال، یـک ورودی دیگـر نیـز در ضلـع شـرقی 
وجـود داشـته  اسـت. امـا در غـرب سـاختمان هایی همچـون بـاغ 
خصوصـی، اقامتـگاه و حمـام وجـود داشـته  اسـت. شـاخص ترین 
عنصـر معمـاری بـاغ، چشـمه عمارت آن در میـان دریاچـه اسـت. 
ایـن بنـای چارتاقـی در امتـداد محـور جنوبـی بـاغ رسـمی و در 
میـان دریاچـه احـداث شـده اسـت. بـا توجـه به ابعـادش، ایـن بنا 
هـم قابلیـت اقامـت و پذیرایـی از میهمانـان را نیـز داشـته و برای 
اسـتفادۀ کوتاه مـدت و بهره مندی از چشـم انداز نزدیـک به دریاچه 
پیش بینی شـده اسـت. براسـاس یافته هـای باستان شناسـی، باغ با 
دیـوار محصـور شـده  بـود و فقـط در ضلـع جنوبـی بـاغ دیـواری 

نداشـته و بـا طبیعـت بکـر ترکیب شـده اسـت )تصویـر 7(.
گردش آب •

آب در مجموعـۀ عباس آبـاد بهشـهر بنیادی تریـن عنصـر طبیعـی 
جهـت خلـق مناظر بدیـع بوده اسـت. آب در باغ عباس آباد به سـه 
شـکل سـاکن، روان و فورانـی نمایـش داده می شـد کـه هـر کدام 
مفهـوم خاصـی را تداعـی می کرده انـد و در هـر کـدام از ایـن سـه 
نحـوۀ نمایـش، تأسیسـات، ابزارهـا و فنـاوری ویـژۀ خـود را جهت 

ارائـۀ هـدف طـراح باغ بـه کار می بردنـد. در این مجموعـه با کمک 
قوانیـن هیدرولیکـی و بـا بهره گیری از تنبوشـه های سـفالی، آب را 
از چشـمه های ارتفاعـات جنوب بـاغ به صفۀ مرکـزی و حوض های 
چهارگانـۀ کوچک تـر پیرامـون کوشـک هدایـت می کردند. سـرریز 
آب حـوض مرکـزی بـا آب نمـای سـنگی و جوی هایـی کم عمق به 
نقـاط دیگـر و صفه ها فرسـتاده می شـد. این شـیوۀ گـردش آب به 
طبقـات و تنبوشـه ها و آبنماهـا و آبشـارها، بـا اضافه شـدن صدای 

تصویر 3. تحلیل بستر احداث باغ عباس آباد و ارتباط با عناصر دیگر مجموعه، 
قلب  در  استقرار  عناصر،  دیگر  سازماندهی  جهت  فرعی  و  اصلی  محور  امتداد 
مجموعۀ عباس آباد و بر رأس تپه و شیب دامنۀ تپه رو به سمت شمال و جنوب. 

مأخذ: نگارندگان.

تصویر 4. دید از ایوان شمالی به دریاچه و چارتاقی میان آن. مأخذ: نگارندگان.
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امـواج، جلوه هـای بصـری و صوتـی دلنشـین آب را خلـق می نمود 
)وفایـی، 1381، 163(.

همان گونـه کـه ذکـر گردیـد آبرسـانی  بـه صفـۀ مرکـزی از طریق 
لوله هـای سـفالین  یـا همـان تنبوشـه ها، از چشـمه های باالدسـت 
صـورت می گرفتـه و پـس از آن آب از حـوض مرکـزی بـا دیگـر 
نقـاط بـاغ جـاری می شـد. در ایـن میـان ویژگـی شـیب دوطرفـه 
بـاغ امـکان جاری شـدن آب را در دو سـمت شـمال و جنوب مهیا 
نمـوده  اسـت کـه بـه گونـه ای کـه گویـی آب از حـوض مرکـزی 
می جوشـد و در جوی هـای محـور اصلی در شـمال و جنوب جاری 

می گـردد.
در میـان اشـکال مختلـف آب کـه در بـاغ عباس آبـاد ارائـه شـده 
اسـت، دریاچـه مهم ترین عنصر نظـام آب در این باغ اسـت. تماس 
نزدیـک بـا آب و چشـم انداز بـه پهنۀ وسـیع آبی از چشـمه عمارت، 
جایـگاه ویـژۀ آب را در ایـن بـاغ بازگـو می کنـد. ایـن مهـم زمانی 

محسـوس تر اسـت کـه دریاچـه پر شـده و پایه های چشـمه عمارت 
به طـور کامـل بـه زیـر آب می رود و پهـن آبی را بیشـتر از آنچه که 
هسـت بـه نمایـش گذاشـته می شـود. از سـویی دیگـر مکان یابـی 
عمـارت اصلـی نیـز بـه شـکلی اسـت کـه کامـاًل بـر دریاچـه و 

چشـمه عمارت مسـلط باشـد )تصویـر 8(.

باغ  در  آن  نظاره  نحوه  و  چشم انداز  عنصر  تبیین 
عباس آباد

موقعیـت طبیعـی و توپوگرافی بسـتر باغ عباس آبـاد، امتیاز ویژه ای 
در زمینـۀ خلـق مناظـر بدیـع بـرای این باغ اسـت. وجـود دریاچه 
در مجموعـه، جنـگل سرسـبز و چشـمه های جـاری آب، فرصت را 
بـرای شـکوفایی طـراح باغ ایرانـی مهیا نمـود تا مـرزی جدید بین 
انتظـام هندسـی باغ ایرانـی و رهایـی طبیعت بکر تعریـف نماید. 

چیستی چشم انداز در باغ عباس آباد •
موضـوع چشـم انداز در بـاغ عباس آبـاد را نیـز می تـوان بـه سـه 
گـروه کلـی تقسـیم نمـود؛ چشـم انداز به نظـم درآمـدۀ درون بـاغ؛ 
چشـم انداز عمـارت اصلـی؛ چشـم انداز طبیعـت بکـر پیرامـون باغ

امـا در واقـع سـه مقولـۀ مطروحـه چشـم انداز در بـاغ پیوسـته اند 
و نمی تـوان آن هـا را جـدای از یکدیگـر درک نمـود و ایـن جـزء 

نمـودن جهـت پرداختـن و تحلیـل آن هاسـت.
چشم انداز به نظم درآمدۀ درون باغ •

بـاغ عباس آبـاد در خصـوص انتظـام عناصـر طبیعـی دو مواجهـۀ 
متفـاوت دارد؛ در بخـش رسـمی بـاغ، عناصـر طبیعـی و مصنوع با 
هندسـۀ مسـتقیم الخط سـازماندهی شـده اند اما در بخش شـمالی 
فـرم طبیعـی دریاچـه حفظ شـده اسـت و بر خـالف باغ هـای آبی 

تصویر 5. تحلیل ساختار کلی باغ عباس آباد: برخورداری از هندسۀ منظم مستطیلی و مستقیم الخط، وجود محور طوالنی جهت ایجاد پرسپکتیو عمیق در دو سمت 
عمارت، صفه بندی عظیم زمین شیب دار باغ در دو سمت و شیب دوطرفه و وجود بنا در باالترین نقطه )باغ-تخت دوطرفه(. مأخذ: نگارندگان.

تصویر6. بنای عمارت اصلی به صورت سازۀ سبک و نیمه باز. مأخذ: نگارندگان.
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دیگـر همچـون ایل گلی، دریاچه به شـکل مسـتطیل انتظـام نیافته 
 اسـت. بنابرایـن عناصـر طبیعـی درون بـاغ عباس آبـاد جهت خلق 
بـا دو سیاسـت کلـی سـازماندهی  شـده اند: طبیعـت  چشـم انداز 
بـاغ  منتظـم  طبیعـت  میـان  در  بکـر.  طبیعـت  و  به نظم درآمـده 
کـه در عرصـۀ بـاغ رسـمی شـکل گرفتـه  اسـت، مهم تریـن بخش 
میان کـرت بـاغ کـه مهم تریـن بخـش چشـم انداز مصنـوع اسـت. 
محـوری عمیـق و طوالنی کـه با درختان سایه گسـتر سـرو تعریف 
شـده اسـت. ایـن محـور از سـردر شـمالی باغ آغـاز می گـردد و به 
عمـارت اصلـی می رسـد و بعـد از عمارت نیـز در نیمـۀ جنوبی باغ 
تـا انتهـای بـاغ و نزدیـک دریاچـه، ادامـه می یابـد. جریـان دائمی 
آب در جـوی میـان ایـن محـور در دو سـمت شـمالی و جنوبی، به 
همـراه آبشـارها، هـم جلوه های بصـری آب را به نمایـش می گذارد 
پیش خان هـای  دوم  می نمایـد.  ایجـاد  دلنشـین  صدایـی  هـم  و 
شـمالی و جنوبـی عمارت هسـتند: پیش خان شـمالی بـاغ با فاصله 
دادن بـاغ از عمـارت اصلـی و ایجـاد صفه ای وسـیع، باعث اشـراف 
فضاهـای نظرگاهـی عمارت بر بخش شـمالی باغ شـده اسـت و اما 
پیش خـان جنوبی به دلیل شـیب بیشـتر زمین، مسـاحت چندانی 
نـدارد و عمـارت بـه وسـیله حوض ها با آب ترکیب شـده اسـت. در 
کنـار آن هـا کرت هـای باغ هـم چشـم انداز درختـان متراکـم میوه 

را بـه نمایش می گـذارد.
چشم انداز به عمارت اصلی •

سـاختمان اصلی بـاغ عباس آبـاد، عمارتی نظرگاهی بوده اسـت که 
از داخـل باغ در ترکیب بـا آب، یکی از منحصربه فردترین جلوه های 

منظریـن معمـاری عصـر صفـوی را خلـق می نمایـد. هنـگام نظاره 
عمـارت از میان کـرت شـمالی، بنایـی نیمه باز سـتون دار، بـا تصویر 
کو ه هـای سرسـبز در پس زمینـه و در باالتریـن نقطـۀ بـاغ دیـده 
می شـود. آنچـه کـه مشـابه اش در عمـارت چهلسـتون بهشـهر نیز 
خلـق و تصویـر بنـا با طبیعت سرسـبز جنوبی تلفیق گشـته  اسـت 
ایـن چشـم انداز بـه عمـارت اصلـی، کـه از ابتـدای ورودی شـمالی 
بـاغ، در انتهـای داالن دیـد قـرار دارد، عمـارت اصلـی را مهم ترین 

عضـو هویت بخـش باغ رسـمی نموده  اسـت.
چشم انداز طبیعت بکر محیط پیرامون باغ •

چشـم انداز هایی کـه در بـاغ عباس آبـاد ارائـه شـده اسـت، تنهـا 
بـه  مشـرف  چشـم اندازهای  نمی شـود.  محـدود  بـاغ  درون  بـه 
مناظـر محیـط پیرامـون را نیـز می تـوان در کنـار چشـم اندازهای 
داخلـی و مصنـوع بـاغ، چشـم اندازهای تعریـف شـده جهـت نظاره 
دانسـت. درخصـوص چشـم اندازهایی کـه از عمـارت اصلـی بـاغ 
درک می شـود، بایـد توجـه داشـت کـه بخش عمـده ای از دشـت، 
بهتریـن  کـه  می گـردد  قابل رؤیـت  دریاچـه  و  کوه هـای سرسـبز 
قابل دسـتیابی می باشـد.  اصلـی  عمـارت  از  مناظـر  ایـن  ترکیـب 
آنچـه کـه در شـمال عمـارت قابل نظـاره اسـت، چشـم انداز وسـیع 
دشـت بهشـهر و دریـای خزر، شـبه جزیرۀ میانکالـه و خلیج گرگان 
اسـت. در جنـوب عمارت نیـز چشـم  انداز دریاچـه و چارتاقی میان 
آن و کوه هـای البـرز و جنگل هـای سرسـبز آن دیـده می شـوند. 
الزم بـه توضیح اسـت کـه چارتاقی میـان دریاچه نیـز مناظر بدیع 
در اختیـار بیننـده قـرار می دهـد: دیـد نزدیـک بـه آب؛ دیـد بـه 

تصویر 7. ویژگی های عناصر معماری باغ عباس آباد: 1. ورودی شمالی و ساختمان های خدماتی، 2. ورودی شرقی، 3. عمارت اصلی، 4. باغ خصوصی، 5. اقامتگاه 
خصوصی، 6. حمام(: احداث عمارت اصلی در باالترین نقطه باغ و برخورداری از چشم انداز دوطرفه، ساختار نیمه باز و نظرگاه عمارت اصلی جهت ایجاد فضایی پیوسته 
با طبیعت ، وجود دیوار در اطراف باغ )به جز ضلع جنوبی مجاور دریاچه(، استفاده از قطعات سنگی عظیم در مسیر اصلی و آب شره ها، استقرار کلیه ابنیۀ خدماتی و 

اقامتی در پیرامون باغ رسمی و وجود سردر اصلی در شمال باغ و سردر فرعی در ضلع شرقی باغ. مأخذ: نگارندگان.
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صفه هـای عظیـم و عمـارت بـاغ رسـمی و دید بـه جنـگل انبوهی 
کـه بـاغ و دریاچـه را دربرگرفتـه  اسـت )تصویـر 9(.

تناسـبات فضایـی، موقعیـت اسـتقرار در محـور تقـارن و باالتریـن 
نقطـۀ بـاغ بـا شـیب دوطرفـه، معمـاری نیمه بـاز و حتـی موقعیت 
قرارگیـری حوض هـا، نشـان می دهد که عمـارت اصلـی، مهم ترین 
فضـای نظرگاهـی باغ عباس آباد اسـت که در میان انواع چشـم انداز 
براسـاس موقعیـت اسـتقرار ناظر، نوع چشـم انداز »بـاغ و بیرون باغ 
از عمـارت« را ارائـه می کنـد. بـا توجـه به نـوع اسـتفادۀ کاربران از 
چشـم اندازهای باغ )اسـتقرار در یـک مکان و بهره گیـری از منظر( 
و عـدم وجـود نظرگاه هایـی با تسـلط منظرین این چنینـی در دیگر 
نقـاط بـاغ، می تـوان گفـت نظـارۀ چشـم انداز بـاغ و طبیعـت بکـر 
محیـط پیرامـون از عمـارت اصلی باغ، بیـش از دیگر چشـم اندازها 

مـورد توجـه سـازندگان این باغ بوده اسـت. 
نحوۀ ارائۀ چشم انداز از نظرگاه اصلی باغ عباس آباد •

بـاغ عباس آبـاد، در  اشـاره شـد، چشـم اندازها در  همانگونـه کـه 

موقعیت هـای مختلـف، بـه ناظـر عرضه می گـردد؛ نظـرگاه عمارت 
چشـمه عمارت.  نظرگاه هـای  و  بـاغ  درون  نظرگاه هـای  اصلـی، 
بـه  را  چشـم انداز  و چشـمه عمارت،  اصلـی  عمـارت  نظرگاه هـای 
ناظـر  بـه  را  بـاغ، چشـم انداز  درون  نظرگاه هـای  و  ناظـر سـاکن 

می دارنـد.  عرضـه  متحـرک 
نظـارۀ چشـم انداز در داخـل بـاغ و توسـط ناظـر پویـا، با قـدم زدن 
در محورهـا و بـا تغییـر مـدام نقطۀ دید ناظر نسـبت به چشـم انداز 
اتفـاق می افتـد. گرچه ایـن چشـم انداز کلیتـی قابل پیش بینی دارد 
امـا بـا نزدیک یا دور شـدن از آن، منظر مدام در حال تغییر اسـت. 
بـا توجـه بـه بسـتر صفه بنـدی شـده بـاغ، چشـم انداز کلـی بـاغ و 
محیـط پیرامـون، از نقـاط مختلـف، اعـم از میان کـرت و صفه ها و 
غیر قابـل درک هسـتند. امـا آنچـه در این میـان اهمیـت دارد عدم 
وجـود توقف گاه هایـی در ایـن نقـاط جهـت تعریف منظـر گزیده و 
مکـث و تأمـل در آن می باشـد. نبـود ابنیـۀ معماری فضای سـکون 

و فرصـت توقـف ایجـاد نمی نماید.
در مقابـل نظرگاه هـا، یـا محل هایـی تعریف شـده، جهـت توقـف و 
تماشـای چشـم انداز در بـاغ عباس آبـاد، در عمـارت اصلـی بـاغ و 
چشـمه عمـارت میان دریاچه قـرار دارند. جایی کـه ناظر در حالت 
سـکون و آرامـش بـه نظـارۀ چشـم انداز می پـردازد. به ایـن ترتیب 
سـاختار چشـم انداز جهـت دیده شـده از دور سـازمان یافته اسـت. 
لـذا عناصـر محدود کننـدۀ میـدان دید در محـور اصلی بـه حداقل 
رسـیده اند و در شـمال عمـارت اصلـی صفـۀ وسـیع و در جنـوب 
صفه هـای مرتفـع فضـای باز و گسـترده ایجـاد می نماینـد و فضای 
مقابـل نظرگاه هـای عمـارت را خالـی و بدین سـان گسـترۀ میـدان 

 دیـد افزایش یافته  اسـت. 
عمـارت اصلـی باغ عباس آبـاد، عمارتی کشـیده در امتداد شـرقی-

غربـی بـوده اسـت که به فضای نیمه باز اختصاص داشـته  اسـت. در 
طرفیـن تاالر سـتون دار، تنها فضایی بسـته و محدود احداث شـده  
بـود. بنابرایـن امـکان نظـارۀ چشـم انداز در ایـن مکان هـا وجـود 
نداشـته  اسـت. بـا توجـه بـه اینکه عمـارت اصلی بـر امتـداد محور 
اصلـی بـاغ منطبـق بـوده و در رأس تپـه مکان یابـی شـده اسـت، 
می تـوان نتیجـه  گرفـت کـه اهمیـت نظـارۀ چشـم انداز از عمـارت 
اصلـی بـه مراتب بیشـتر از تماشـای چشـم انداز از دیگـر مکان های 
بـاغ بـوده اسـت. اختـالف ارتفـاع صفـۀ احداث بنـا نسـبت به کف 
دریاچـه )نزدیـک بـه سـی متـر( و همچنین شـیب طبیعی بسـتر 
بـاغ در ضلـع شـمالی و شـیب دوطرفـۀ بـاغ، تسـلط بصـری بـر 
چشـم انداز بـاغ و عناصـر طبیعـی محیـط پیرامـون افزایـش یافته 
 اسـت. همچنیـن افزایـش تـراز دیـد ناظـر بـا اسـتقرار در باالترین 
نقطـه، بـه همراه افزایـش ارتفاع سـتون ها، موجب ارتقـاء خط افق 
و افزایش سـهم آسـمان در چشـم انداز باغ از ضلع شـمالی عمارت 
شـده اسـت. ایـن مسـئله در چشـم انداز ضلـع جنوبی عمـارت، نیز 
از کوه هـای سرسـبز جنـوب  و بخـش عمـده ای  درک می گـردد 
نیـز قابل رؤیـت اسـت. در راسـتای افزایـش گسـترۀ دیـد و حـذف 

تصویر 8. تحلیل گردش آب باغ عباس آباد: حضور آب در باغ در اشکال متنوع ساکن، 
جاری، آبشار و فواره، استفاده از آب در مقیاس های مختلف؛ از آبشار و فواره و حوض 
کوچک تا پهنۀ وسیع آبی دریاچه، جریان دوسویۀ آب در محور اصلی  و ترکیب 

خارق العادۀ بنای چارتاقی و آب به مثابۀ چشمه عمارت. مأخذ: نگارندگان.
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المان هـای مزاحـم، سـتون ها در عمـارت اصلـی بـا مصالح و سـازۀ 
سـبک چوبـی و بـا حداقـل ابعـاد پیش بینـی شـدند )تصویر 9(.

و  • جهت گیری  بر  چشم انداز  عنصر  تأثیر  چگونگی 
فضایی  ساختار  و  معماری  استقرار  هندسی،  ساختار 

عمارت اصلی باغ عباس آباد
بـاغ عباس آبـاد در موقعیـت مکانـی اسـتثنایی جهـت تعامـل بـا 
طبیعـت بکـر اسـت که بـا توجه بـه اسـتقرار بـاغ در دل منطقه ای 
جنگلـی، وجـود محورهـای عمیـق در دو طـرف ایـن بـاغ، عمارت 
اصلـی بـاغ نیمه باز، با چشـم انداز وسـیع به محیط پیرامـون تلفیق 
شـده و موقعیـت ممتـازی را بـرای بـاغ ایجـاد کـرده  اسـت. جهت 
تحلیـل تعامـل سـاختار باغ با چشـم انداز، سـه محـور جهت گیری 
سـاختار  و  اصلـی  عمـارت  مکان یابـی  بـاغ،  هندسـی  سـاختار  و 

فضایـی عمـارت اصلـی، مـورد بررسـی قـرار گرفته اند.
تأثیر چشم انداز بر جهت گیری و ساختار هندسی باغ  •

عباس آباد
همان گونـه کـه در بخش هـای پیشـین ذکر شـد، بـاغ عباس آباد را 
مهم تریـن فضـا در مجموعـه دانسـت بـه شـکلی کـه کل مجموعه 
به صـورت هماهنـگ جهـت ارتقـاء کیفیـت فضایـی و عملکـردی 
بـاغ عباس آبـاد احـداث شـده اند. بـا توجـه بـه ویژگی هـای بسـتر 

و  جهت گیـری  تحلیـل  آن  پتانسـیل های  براسـاس  و  طبیعـی 
سـازماندهی بـاغ بایـد بـا نگاهـی کل نگـر انجـام پذیـرد. براسـاس 
شـواهد میدانـی و مسـتندات تاریخـی، ایـن بـاغ مهم تریـن فضـا 
در مجموعـۀ عباس آبـاد و محـل اقامـت شـاه بـوده  اسـت و امتداد 
محـور اصلـی باغ، کشـیدگی شـمالی-جنوبی دارد که بـا زاویۀ 20 
درجـه بـه شمال شـرقی و جنوب غربـی متمایل گشـته  اسـت. علت 
اینکـه محـور بـاغ دقیقـاً در امتداد شـمال و به سـمت دریای خزر 
نمی باشـد، راسـتای مرکـز تقریبـی دریاچـه و خط الـرأس تپـه ای 
کـه بـاغ رسـمی بـر آن احـداث شـده اسـت، می باشـد. هماهنگی 
طبیعـی شـیب بسـتر تپـه و موقعیـت دریاچـه، به همـراه تسـلط 
بصـری هم زمـان بـه دشـت بهشـهر و دریاچـه، علـت مکان یابـی 
بـاغ عباس آبـاد بـر روی تپـه فعلـی بوده اسـت کـه محـور اصلی را 
بـا کمـی انحـراف رو بـه دریـا و محورهـای عرضـی را عمـود بر آن 
بـه وجـود آورده  اسـت و ایـن جهت گیـری براسـاس ویژگی هـای 
توپوگرافیـک بسـتر بـاغ منجـر بـه دسـتیابی بـه چشـم اندازهای 

منحصربه فـرد شـده  اسـت.
هندسـۀ بـاغ نیـز در پـی مواجـه بـا طبیعـت بکـر برخـوردی بدیع 
دارد. باغ در قسـمت اصلی خود تابع نظام هندسـی مسـتقیم الخط 
متعامـد اسـت و شـکل کلی بـاغ به مسـتطیلی با تناسـبات طالیی 
نزدیـک اسـت. بـاغ در سـه جهت دیـوار دارد اما در ضلـع جنوبی و 
رو بـه دریاچـه، دیـواری وجـود نـدارد و از صفـۀ آخر باغ سـعی در 
ترکیـب بـا طبیعـت بکـر دارد. تنها محور اصلـی باغ ادامـه می یابد 
تـا تأکیـدی باشـد بـر نقطـۀ احـداث چارتاقـی دریاچـه. براسـاس 
ایـن رویکـرد، شـکل طبیعـی دریاچـۀ باغ نیز حفظ شـده اسـت و 
فـرم هندسـی منتظـم به آن داده  نشـده اسـت. سـازماندهی باغ از 
ورودی اصلـی با رویکردی رسـمی طراحی شـده اسـت و به تدریج 
پـس از باالتریـن صفـه و عمـارت اصلـی، تعامل بیشـتر و ترکیب با 

طبیعـت را برگزیده  اسـت. 
تأثیر چشم انداز بر مکان یابی عمارت اصلی باغ عباس آباد •

 بـاغ عباس آبـاد را می تـوان در گـروه باغ هـای تخـت دسـته بندی 
نمـود، کـه بـا صفه بنـدی زمیـن بـاغ تسـطیح می گـردد و محـور 
اصلـی عمـود بـر صفه ها بـاغ را سـازمان می دهـد و عمـارت اصلی 
در یک سـوم انتهایـی بـاغ و در باالتریـن صفه احـداث می گردد. اما 
در بـاغ عباس آبـاد عمـارت در انتهـای بـاغ مکان یابـی نمی گردد و 
بـه میانـۀ بـاغ منتقـل می شـود. زیرا کـه باغ شـیب دوطرفـه دارد 
و بنـا در مرتفع تریـن صفـۀ بـاغ کـه در میانـۀ بـاغ اسـت، احـداث 
گردیـده  اسـت. تـا امـکان اشـراف منظریـن بـر دشـت بهشـهر و 
دریاچـه وجـود داشـته  باشـد. از سـویی دیگـر بنـا در مرکـز صفـۀ                            
مرتفـع نیـز احـداث نشـده اسـت زیرا بـه دلیل شـیب زیـاد بخش 
جنوبـی، دیگـر امـکان دیـد بـه دریاچـه وجـود نداشـت و به ناچـار 
می بایسـت بنایـی رو بـه شـمال احـداث می شـد. اما ترجیـح طراح 
بـاغ ایرانـی، بهرمنـدی حداکثـری از عناصـر منظریـن اسـت و لذا 
عمـارت اصلـی در باالترین صفـه و در منتهی الیۀ ضلـع جنوبی آن، 

تصویر 9. نحوۀ نظارۀ چشم انداز در باغ عباس آباد: دید وسیع با افزایش گسترۀ میدان 
با ایجاد فضای باز صفۀ وسیع شمالی و شیب زیاد صفۀ جنوبی باغ، انطباق عمارت 
اصلی و چشمه عمارت با امتداد محور اصلی باغ، تسلط بصری بر چشم انداز باغ و عناصر 
طبیعی محیط پیرامون با استقرار عمارت بر رأس تپه، ارتقاء خط افق و افزایش سهم 
آسمان در چشم انداز عمارت اصلی با افزایش چشمگیر ارتفاع ناظر در باغ، حفظ امتداد 
دید با استفاده از عمارت ستون دار دوطرف باز به عنوان رابط بین فضای درون و بیرون 
و احداث عمارت چارتاقی در میان دریاچه به مثابۀ چشمه عمارت جهت دید نزدیک 

به پهنۀ وسیع آبی. مأخذ: نگارندگان.
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مکان یابی شـد تا به هر دو سـمت شـمال و جنوب اشـراف داشـته 
 باشـد. به دنبـال اسـتقرار عمـارت اصلی بـر رأس تپـه، آب به کمک 
تنبوشـه ها، از چشـمه های باالدسـت، بـه قلـب بـاغ یعنـی عمارت 
اصلـی منتقـل و از آنجـا در دو جهت شـمال و جنوب در جوی های 

محـور اصلـی جاری می شـده اسـت )تصویـر 10(.
تأثیر چشم انداز بر انتظام فضایی و ساختار عمارت اصلی  •

باغ شاه
در  می تـوان  را  عباس آبـاد  بـاغ  اصلـی  عمـارت  سـاخت  الگـوی 
امتـداد تاالرهـای نظرگاهـی دانسـت. وجـود سـتون های رفیـع و 
تـاالر چوبـی مرتفـع و سـقف شـیب دار، از ویژگی هـای شـاخص 
ایـن بنـا اسـت. عمارت اصلی باغ تناسـباتی مسـتطیلی و کشـیده 
دارد کـه در امتـداد شـرقی -غربی اسـتقرار یافتـه  اسـت. بخـش 
اعظـم عمـارت را فضـای نیمه بـاز مسـقف تشـکیل می داده  اسـت 
و بـا توجـه بـه اسـتقرار آن در امتـداد محـور اصلـی بـاغ و ابعاد و 
تناسـبات آن، ایـوان نظرگاهـی آن را می تـوان اصلی تریـن عنصـر 
عمـارت دانسـت. بـا توجـه بـه چشـم انداز دشـت بهشـهر، دریای 
خـزر، شـبه جزیرۀ میانکالـه و خلیج گـرگان در شـمال و کوه های 
البـرز، جنگل سرسـبز و دریاچـه در جنوب باغ، طـراح باغ دید به 
هـر دو را برگزیـده  اسـت و با احـداث بنایی نیمه باز، دید دوسـویه 
را مناسـب یافتـه  اسـت و بـا پیش بینـی فضایـی نیمه بـاز امتـداد 
دیـد بـاغ را ممتد نموده  اسـت به شـکلی کـه بنا با منظـر طبیعت 
پیرامـون تلفیـق گشـته و کمـال خـود را در تعاملـی حداکثری با 
بسـتر طبیعـی باغ یافته  اسـت. از سـویی دیگر وجود پهنۀ وسـیع 
آبـی، امـکان احـداث چشـمه عمارت را در میـان دریاچـه مهیـا 
نمـود و ایـن پتانسـیل منجر بـه خلـق یکـی از منحصربه فردترین 
باغ هـای ایرانـی گردیـد. عمـارت اصلـی در باالتریـن صفـۀ بـاغ با 
اشـراف کامـل به چشـم انداز دوردسـت و چارتاقـی درون دریاچه 
بـا دیـد نزدیـک به پهنۀ وسـیع آبی و جنـگل انبوه، در دو سـمت 
مقیاس هـای  در  متنوعـی  چشـم انداز های  بـاغ،  جنوبـی  محـور 
مختلـف خلـق نموده انـد و مکمـل چشـم انداز های بـاغ بوده انـد 

 .)1 )جدول 

نتیجه گیری
بـا توجـه بـه ویژگی هـای بسـتر طبیعـی و براسـاس پتانسـیل های 
بسـتر بـاغ عباس آبـاد، تحلیـل جهت گیـری و سـازماندهی بـاغ، بـا 
نگاهی کل نگر انجام پذیرفت. براسـاس شـواهد میدانی و مسـتندات 
تاریخـی، امتـداد محور اصلی باغ، کشـیدگی در جهت شمال شـرقی 
به جنوب غربی داشـته  اسـت. علـت اینکه محور باغ دقیقـاً در امتداد 
شـمال و بـه سـمت دریـای خزر نمی باشـد، راسـتای مرکـز تقریبی 
دریاچـه و خط الـرأس تپـه ای کـه بـاغ رسـمی بـر آن احداث شـده 
اسـت، می باشـد. هماهنگـی طبیعـی شـیب بسـتر تپـه و موقعیـت 
دریاچـه، به همـراه تسـلط بصـری هم زمـان بـه دشـت بهشـهر و 
دریاچـه، علـت مکان یابـی بـاغ عباس آبـاد بـر روی تپـه فعلـی بوده 
اسـت کـه محـور اصلی را بـا کمی انحـراف رو بـه دریـا و محورهای 
عرضـی را عمـود بـر آن به وجود آورده  اسـت. هندسـۀ کلـی باغ نیز 
در مواجـه بـا طبیعـت بکـر برخـوردی بدیـع دارد. بـاغ در قسـمت 
اصلی خود تابع نظام هندسـی مسـتقیم الخط متعامد اسـت و شـکل 
کلـی بـاغ به مسـتطیلی بـا تناسـبات طالیی نزدیک اسـت. بـاغ در 
سـه جهـت دیـوار دارد اما در ضلع جنوبـی و رو به دریاچـه، دیواری 
وجـود نـدارد و از صفـۀ آخـر بـاغ سـعی در ترکیـب بـا طبیعت بکر 
دارد و تنهـا محـور اصلـی بـاغ ادامـه می یابـد تـا تأکیـدی بـر نقطۀ 
احداث چارتاقی دریاچه باشـد. براسـاس این رویکرد، شـکل طبیعی 
دریاچـۀ بـاغ نیـز حفظ شـده اسـت و فـرم هندسـی منتظـم به آن 
داده  نشـده اسـت. سـازماندهی بـاغ از ورودی اصلـی بـا رویکـردی 
رسـمی طراحـی شـده اسـت و به تدریـج پـس از باالتریـن صفـه و 
عمـارت اصلـی، تعامل بیشـتر و ترکیب با طبیعت را برگزیده  اسـت. 
دسـته بندی  دوطرفـه  تخـت  باغ هـای  گـروه  در  عباس آبـاد  بـاغ 
می گـردد و عمـارت اصلـی آن در انتهـای بـاغ مکان یابـی نمی گردد 
و بـه مرتفع تریـن صفـه، در میانـه بـاغ منتقـل می شـود. زیـرا کـه 
بـاغ شـیب دوطرفـه دارد در صـورت احـداث بنـا در انتهـای بـاغ و 
نزدیکـی بیش از حـد بـه دریاچۀ جنوبی بـاغ، امکان اشـراف منظرین 
بر دشـت بهشـهر وجود نداشـته  اسـت و بـه ناچار می بایسـت بنایی 
رو بـه جنـوب و دریاچـه احـداث می شـد و لـذا عمـارت اصلـی بـر 
روی باالتریـن صفـه مکان یابـی شـد. از سـویی دیگر بـه دلیل شـیب 
زیـاد بخـش جنوبـی بـاغ، در صـورت احـداث عمـارت اصلـی در 
مرکـز صفـۀ مرتفـع میـان بـاغ، دیگـر امـکان اشـراف بـه دریاچه و 
چارتاقـی میـان آن، وجـود نداشـت، لـذا بنـا در جنوبی تریـن ضلـع 
صفـۀ مرتفـع مکان یابـی گردیـد. این امر نشـان می دهد کـه ترجیح 
طـراح بـاغ ایرانـی، بهره منـدی حداکثـری از چشـم اندازهای بسـتر 
طبیعـی بـوده اسـت و بـه همیـن دلیـل بـا اسـتقرار عمـارت اصلی 
بـر جنوبی تریـن ضلـع صفـۀ رأس تپـه، امـکان تسـلط منظریـن بر 
هـر دو چشـم انداز شـمالی و جنوبـی، مهیـا گردید.  الگوی سـاخت 
عمـارت اصلـی در بـاغ عباس آبـاد، در امتـداد تاالرهـای نظرگاهـی 
در باغ هـای ایرانـی اسـت. وجـود سـتون های رفیـع و تـاالر چوبـی 
مرتفع و سـقف شـیب دار، تناسـباتی مستطیلی و کشـیده در امتداد  تصویر 10. دید دوسویۀ عمارت اصلی باغ عباس آباد. مأخذ: نگارندگان.
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شـرقی غربی ویژگی های شـاخص این بناسـت. بخـش اعظم عمارت 
را فضـای نیمه بـاز مسـقف تشـکیل مـی داده  اسـت و بـا توجـه بـه 
اسـتقرار آن در امتـداد محـور اصلی باغ و ابعاد و تناسـبات آن، ایوان 
نظرگاهـی آن اصلی تریـن عنصـر عمـارت بـوده اسـت. بـا توجـه به 
چشـم انداز دشـت بهشـهر، دریـای خـزر، شـبه جزیرۀ میانکالـه و 
خلیـج گرگان در شـمال و کوه هـای البرز، جنگل سرسـبز و دریاچه 
در جنـوب بـاغ، طـراح بـاغ دیـد بـه هـر دو را برگزیـده  اسـت و بـا 
احـداث بنایـی نیمه بـاز، دیـد دوسـویه را مناسـب یافتـه  اسـت و با 
پیش بینـی فضایـی نیمه بـاز امتـداد دیـد بـاغ را ممتد نموده  اسـت 
بـه شـکلی که بنـا با منظـر طبیعت پیرامـون تلفیق گشـته و کمال 
خـود را در تعاملـی حداکثـری بـا بسـتر طبیعـی بـاغ یافتـه  اسـت.

اهمیـت چشـم اندازهای طبیعـت دوردسـت و چگونگی نظـارۀ آن ها 

از مهم تریـن عوامـل زاینـده و شـکل دهند سـاختار بـاغ عباس آبـاد 
سـاختار های  کنـار  در  می شـود.  محسـوب  آن  اصلـی  عمـارت  و 
بـاغ  بسـتر  ویژگی هـای طبیعـی  معنایـی،  و  کالبـدی  کارکـردی، 
و چشـم انداز طبیعـی محیـط پیرامـون بـاغ را می تـوان از عناصـر 
سـازمان دهنده و تأثیرگـذار بـر سـاختار کالبـدی بـاغ عباس آبـاد و 
باغ هـای شـمال ایـران دانسـت. بـاغ ایرانی، در بسـترهایی مسـتعد، 
بـا هـدف بهره منـدی حداکثـری از ظرفیت هـای منظریـن طبیعـت 
پیرامـون بـاغ، جهت گیـری و سـازماندهی می گـردد. بدین معنـا که 
در چنیـن بسـترهایی، چشـم انداز طبیعـی قابل درک از نظـرگاه، در 
کنـار چشـم انداز مصنـوع باغ، راسـتای نظـرگاه و متأثـر از آن، نظام 
اسـتقرار معمـاری، سـاختار پـالن عمـارت اصلـی و نظـام سـاختار 

هندسـی بـاغ را تعییـن می نمایـد.

چگونگی تأثیر عناصر منظرین 
برساختار باغ، نظام استقرار 
معماری و ساختار فضایی 

عمارت اصلی

عوامل کالبدی تأثیر 
تحلیل گرافیکی نحوۀ تأثیرگذارینحوۀ تأثیرگذاریپذیرفته

تأثیر عناصر منظرین بر 
جهت گیری و ساختار هندسی 

باغ

محور اصلی باغ، در جهت 
شمال شرقی و جنوب غربی جهت 
تطابق با توپوگرافی بستر و عنصر 

طبیعی دریاچه

پیروی از هندسۀ مستطیلی در باغ 
رسمی و هندسۀ طبیعی در دریاچۀ 

جنوبی

تأثیر عناصر منظرین بر نظام 
استقرار معماری باغ

استقرار عمارت اصلی در مرتفع ترین 
صفۀ باغ و انتقال از مرکز صفۀ 

مرتفع منتهی الیه جنوبی آن، جهت 
بهره مندی توأمان از چشم انداز تپۀ 
سرسبز و دریاچه در جنوب و دشت 

بهشهر و دریای خزر در شمال

حذف کلیه ابنیۀ خدماتی دیگر از 
گسترۀ دید عمارت اصلی و انتقال 

آن ها به پیرامون باغ

تأثیر عناصر منظرین بر 
ساختار فضایی عمارت اصلی

سازماندهی خطی عمارت در جهت 
شرقی غربی برای افزایش گسترۀ 

میدان دید

عمارت اصلی نیمه باز با دید دوطرفه 
جهت بهره مندی از مناظر طبیعت 

بکر شمالی و جنوبی

جدول 1. چگونگی تأثیر عناصر منظرین بر ساختار باغ، نظام استقرار معماری و ساختار فضایی عمارت اصلی باغ عباس آباد. مأخذ: نگارندگان.

 20تغییر زاویۀ 
درجه در راستاي 

شمال

تغییر موقعیت 
استقرار عمارت 
میانۀ باالترین 
یه صفه به منتهی ال

آن و مجاور شیب 
تند جنوبی
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پی نوشت ها
* این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری »اسحق رضازاده« با عنوان »بازشناسی 
نقش چشم انداز در شکل یابی باغ ایرانی؛ مطالعۀ موردی: باغ های شمال ایران« 
است که به راهنمایي دکتر »آرمین بهرامیان« و دکتر »احمد امین پور« و مشاورۀ 
شهرسازی  و  معماری  دانشکدۀ  در   1400 سال  در  حیدرنتاج«  »وحید  دکتر 

دانشگاه هنر اصفهان به انجام رسیده است.
Multiple analyses .1

2. این چارچوب پژوهش مطالعۀ موردی، برگرفته از کتاب »تحقیق در معماری 
منظر روش ها و روش شناسی« است )ون دن برینک، 1398(.
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میالدی به ایران آمد.
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