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Application of Persian garden Design Pattern in Gardens of Northern Iran
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چکیده

بیان مسئله :مجموعۀ با غهای ایرانی که در فهرست میراث جهانی یونسکو بهثبت رسیده است از
خصوصیات مشترکی برخوردارند که الگویی از طراحی باغ را موسوم به باغ ایرانی معرفی میکنند.
خصوصیات برشمردۀ باغهای ایرانی عموماً عبارت است از هندسهمندی ،انتظامهای محوری ،مرکزی و
چهاربخشی ،سازمانهای فضایی خاص کوشک و باغ و نظامهای آب و کاشت که پدیدآورندۀ ساختار
باغ هستند .از دیگر ویژگیهای برشمرده برای کاربست الگوی باغ ایرانی ،که آن را تمثیلی از بهشت
نیز دانستهاند ،ضرورت استقرار در سرزمینهایی بهلحاظ اقلیمی گرم و خشک قلمداد میشود و با
توجه به منظر طبیعی و سرسبز مناطق معتدل و مرطوب ،کارکرد و ضرورتی برای اعمال این اصول
طراحی خاص در آن قائل نیستند.
هدف پژوهش :این نوشتار با رد این فرضیه تأکید دارد کاربست الگوی باغ ایرانی منحصر به معماری
منطقۀ فالت مرکزی ایران نیست و میتوان سوابقی از کاربست الگوی باغ ایرانی در دیگر سرزمینهای
ایران فرهنگی با درنظرگیری خصوصیات اقلیمی متفاوت از فالت مرکزی مشاهده کرد.
ِ
روش پژوهش :اینکه آیا الگوی باغ ایرانی مختص به سرزمینهای گرم و خشک در فالت مرکزی ایران
است؟ کاربست این الگو در سرزمینهای معتدل و مرطوب چگونه بوده است؟ نمونههایی از کاربست
الگوی باغ ایرانی در گیالن زمین کداماند؟ پرسشهای تحقیق پیش رو را در بر میگیرند .این پژوهش
با استفاده از روش کیفی و تحقیق زمینهای به ابعاد مشترک و متفاوت باغهای شمال ایران در مقایسه
با باغهای فالت مرکزی ایران میپردازد.
نتیجهگیری :این پژوهش با بررسی نمونههایی از کاربست این الگو در اقلیم معتدل و مرطوب شمال
ایران بهویژه در منطقۀ گیالن نتیجه میگیرد «دارالحکومه»« ،باغ صفا» و «باغ ناصریه» در رشت و
خانهباغی در املش از استان گیالن نمونههایی از کاربست الگوی باغ ایرانی همچون «باغ عباسآباد»
بهشهر هستند که در سرزمینهایی با اقلیم معتدل و مرطوب شکل گرفتهاند.
واژگان کلیدی :باغ ایرانی ،اقلیم گرم و خشک ،اقلیم معتدل و مرطوب ،باغ و خانه باغ در گیالن.
* این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارش د «سیدعبداله میرصفا» با عنوان
«طراحی باغموزۀ ملی چای» است که با راهنمایی آقای دکتر «مصطفی پورعلی»
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مقدمه

چگونگی شکلگیری باغ ایرانی در طول تاریخ بر اثر
نیازمندیها و متناسب با شرایط اقلیمی و شرایط زمانۀ
خود بوده است و نحوۀ شکلگیری باغهای ایرانی در هر
باغ ویژه و متناسب با شرایط منطقهای بوده که باغ در آن
واقع بوده است (سلطانزاده.)22 ،1382 ،
باغ ایرانی با وجو د تنو عها و تفاو تهای ظاهری دارای
اصولی مشترک است ،بهنحوی که الگو و ساختار این اصول
تداوم یافته و فارغ از محدودیتهای اقلیمی و جغرافیایی و
زمانی در مقیاسهای مختلف معماری و شهری پایدار مانده
که البته میتوان گفت ایجاد و تداوم آن در ابعاد مختلف
کالبدی ،کارکردی و معنایی 1ناشی از تجربۀ تاریخی زیست
ایران فرهنگی است (بهشتی.)9 ،1387 ،
در مکان و زمان
ِ
جغرافیای فرهنگی ایران ،هرچند گنجینهاش به دالیل
مختلف در نجد مرکزی ایران واقع شده ،الگوهای اصیل
معماری و شهرسازی آن در اقصی نقاط مناظر فرهنگی
متناسب با تغییرات اقلیمی و منطقهای ظهور داشته و
قابل مشاهده است .از جمله این موارد میتوان الگوی باغ
ایرانی را در نظر گرفت که با وجود نمونههای اولیه و اصیل
آن در نجد مرکزی ،میتوان به نمودهای آن در اقلیمهای
متفاوت از اقلیم گرم و خشک ،برای مثال در اقلیم معتدل
و مرطوب واقع در حاشیۀ جنوبی دریای کاسپی ،اشاره کرد.
باغها و خانهباغهای فراوانی را میتوان متأثر از الگوی باغ
ایرانی در گیالن و مازندران و گلستان سراغ گرفت .عمارت
«دارالحکومه» و «باغ صفا» و «باغ ناصریه» در رشت و
«خانهباغ صوفی» در املش نمونههایی از این دست است.
پرسشهای نوشتار پیش رو عبارت است از:
 .1باغ چیست و باغ در گیالن دارای چه مشخصههایی است؟
 .2الگو و ویژگیهای مشترک با غهای تاریخی گیالن
چیست و آیا این الگوها با الگوی باغ ایرانی واقع در مناطق
کویری ایران تطابق دارد؟
بر این اساس و با توجه به مبانی نظری ،فرضیات تحقیق
را میتوان اینگونه مطرح کرد:
جدا از دیدگاه معناشناختی که باغ ایرانی را تمثیلی
از بهشت دانستهاند (شاهچراغی ،)91 ،1394 ،گاه نیز
تشبیه باغهای ایرانی به باغ بهشت تنها بر مبنای توجیه
اقلیمی است؛ تمثیل با غهای ایرانی بهعنوان واحههای
سبز و خوش آب و هوا در میان بیابا نهای لمیزرع،
سوزان و خشک.
این نوشتار با رد لزوم استقرار این باغها در سرزمینهایی
بهلحاظ اقلیمی گرم و خشک به نمونههایی از کاربست
این الگو در اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایران بهویژه در
منطقۀ گیالن پرداخته است.
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پیشینۀ پژوهش

باغ ایرانی در مقیاس کالن در گسترۀ مرزهای فرهنگی و
جغرافیایی ایران ،در سراسر تاریخ هرچند دارای الگوهای
ثابتی است ،در مقیاس خر د با نگاهی به خر داقلیمها
و خر دهفرهنگها و بررسی دقیقتر ،تمایزات کالبدی
بارزی را در بین با غهای واقعشده در شرایط زمانی و
مکانی مختلف شاهد هستیم (بهشتی .)9 ،1387 ،فالت
مرکزی ایران که توسط رشتهکو ههای البرز در شمال و
رشتهکوههای زاگرس در غرب و جنوب محصور شده است،
صرفنظر از رودهایی که به دریای کاسپی و خلیج فارس
منتهی میشوند ،سرزمینی مرتفع و بسیار خشک است
(خوانساری ،مقتدر و یاوری.)19 ،1383 ،
گرم و خشکبودن فالت مرکزی باعث شده است که در
طول تاریخ تالش بسیاری برای مطبوعکردن مناطقی از
این سرزمین برای زیست متعا دل ،از طرق مختلف از
جمله خلق باغهای ویژه ،در دستور کار ایرانیان باشد .از
این رو برخی از محققان خلق باغهایی همچون باغهای
فالت مرکزی را در اقلیمهای غیر از گرم و خشک ضروری
ندانسته و عم ً
ال بهرسمیت نشناختهاند.
از این رو هرچند دوسوم سرزمین ایران را مناطق بهلحاظ
اقلیمی گرم و خشک در بر گرفته است ،باغهای تاریخی
بسیاری در مناطقی بهلحاظ اقلیمی معتدل و مرطوب
واقع شدهاند که با بررسی ویژگیها ،ساختار و الگوهای
بهکاررفته در طراحی آنها میتوان نشانههایی از میراث
الگوها و سبک باغسازی ایرانی را یافت .از جمله این
موار د مجموعهبا غهای تاریخی مازندران واقع در کرانۀ
جنوبی دریای کاسپی در ساحل شرقی این منطقه است
که در بسیاری از منابع مرتبط با موضوع با غهای ایرانی
به آن پر داخته شده است .دونالد ویلبر (  )1348در
بخشی از کتابش به شرح و تفصیل کا خها و با غهای
سلطنتی این منطقه پر داخته و مینویسد « :در این
منطقه (مازندران) عالوه بر کا خها و با غهای متعلق به
شاه عباس صفوی که هنوز باقی است ،پادشاهان سلسلۀ
قاجار نیز کا خهایی ساختند ،ولی همۀ آنها بهکلی ویران
شدهاند .فایدۀ بررسی این کا خها این است که میتوان
طرح و شکل و صفات مشخص آنها را مشاهده کرد ،زیرا
قصرها در منطقهای ساخته شدهاند که از حیث آب و
هوا و وضع طبیعی با آب و هوای فالت بسیار متفاوت
است .بهزو دی این موضوع روشن میشو د که تقریباً
تمام مشخصات این کا خها مشابه مشخصات و طرح
کا خها و با غهای اصفهان است» (همان« .)133 ،اسنا د
تاریخی و آثار بهجاماندۀ با غها حاکی از این است که
سه ناحیۀ مختلف از مازندران با غهای شاخصی داشتند
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روش پژوهش

روش پژوهش بهشیوۀ آمیخته و برگرفته از روش توصیفی
تحلیلی مبتنی بر اسنا د تاریخی و بررسیهای میدانی
و همچنین متکی بر روش تحقیق زمینهای  2در تحلیل
دا دهها  3بو دهاست .دا دههای بخش زمینهای  4از مصاحبه
نیمهساختاریافته  5با  21صاحبنظر با هدف دستیابی به
مرحلۀ اشباع نظری 6حاصل آمده است.

•باغ ایرانی
باغ ترکیبی معمارانه از جما د و نبات است ،پس اثری
زنده و نمایانگر فرهنگ هر قوم و شرایط اقلیمی زادگاهش
است (منشور فلورانس 1982 ،7میالدی) .به بیانی دیگر و
با توجه به این تعریف ،ساختار اصلی تمام باغهای تاریخی
جهان بر مبنای معماریِ طبیعت و مصنوع و یا روش
تلفیق گیاه ،آب و ابنیه است که ساماندهی کالبد برای
خلق فضایی مناسب برای زیست انسان است .اما آنچه
باغ را بهعنوان میراثی فرهنگی و طبیعی در هر مکانی
از مکان دیگر جدا میکند الیههای مفهومی ،معانی و
نیز ویژگیهای کالبدی و کارکردی مختص به آن در هر
منطقه است (شاهچراغی .)41 ،1394 ،باغ ایرانی از چنین
جایگاهی برخوردار است.
•خصوصیات باغ ایرانی
در بررسی آثار برجایمانده از باغهای ایرانی میتوان گفت
ویژگیها و اصول حاکم بر باغ ایرانی از نگاه محققان شامل
هندسهمندی ،محصوریت ،نظم ،تقارن بصری ،انتظامهای
محوری ،مرکزی و چهاربخشی و نظا مهای منحصربهفر د
آب و کاشت و استقرار است که در کنار هم پدیدآورندۀ
ساختار باغ ایرانی هستند و به طرق مختلف در باغهای
ایرانی دیده میشوند.
در جدول  1به وجوه اشتراک در برخی از اصول اساسی
در طراحی باغهای ایرانی پرداخته شده است .خصوصیات
نامبرده در این جدول از عمومیترین ویژگیهایی است که
باغهای ایرانی را شکل میدهند .در گفتوگوهای زمینهای
این مقاله تالش شده است به بازخوانی این ویژگیها در
باغهای منطقۀ گیالن پرداخته شود.

باغهای گیالن

سرزمین گیالن بنابر اسنا د ،منابع و قرائن هفتصد سال
قبل از میالد مسیح تقریباً  150سال قبل از آغاز دولت
هخامنشیان ،در مجاورت کرانههای دریای کاسپی بهصورت
پادشاهیهای کوچک و مستقل وجود داشته است و در آن
قبایلی زندگی میکردهاند (رابینو .)479 ،1350 ،ساکنان
سرزمین گیالن پیش از حملۀ آریاییان ،در این ناحیه
حکومت و تمدنهای بسیار پیشرفتهای را بنیان نهاده بودند
(معماریان )157 ،1387 ،و فرهنگ و تمدن آبریزهای
شمالی و البرز مرکزی در دنیای باستان فرهنگی نسبتاً
خالص و درونگرا بوده است و کمتر از دیگر فرهنگهای
باستانی ایران ،تحت تأثیر اقوام و عناصر خارجی واقع
شده است (خاکپور .)18 ،1390 ،اما با وجود این گسترۀ
فرهنگی ایران با فرهنگها و خر دهفرهنگهای گوناگون
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که عبار تاند از فر حآبا د ،بابل و بهشهر (اشرف البال د)»
(حیدرنتاج.)89 ،1389 ،
اما متأسفانه در حوزۀ جغرافیایی جنوب دریای کاسپی،
بهویژه در منطقۀ مور د مطالعه (گیالن) واقع در ساحل
غربی این منطقه ،با توجه به اندک آثار بهجامانده از
این باغها بهسبب بروز تحوالت جدی کالبدی ،بهویژه در
دهههای اخیر ،کمتر به این موضوع پرداخته شده است.
تنها اطالعاتی از باغهای تاریخی واقع در سرزمین گیالن
را ،که جزئی بااهمیت از با غهای مناطق غیرکویری
ایران محسوب میشوند ،میتوان در برخی منابع اعم از
نقشهها و عکسها ،سفرنامهها و متون تاریخی بهجامانده
بهخصوص از دورۀ قاجار یافت ،که در این نوشتار به
برخی از آنها اشاره شده است .مناطقی همچون گیالن
بهعلت دارالمرزی و «کثرت تعامالت فرهنگی با غرب
از طریق خاک روسیه» (وهانیان )1395 ،بهتعبیری در
«بیرونی » خانۀ بزرگ ایران بو دهاند؛ یعنی پیشانی
حکم
ِ
مالقات و تعامالت ایرانیان با جهان پیرامون .از سوی
دیگر پهنههای داخل فالت مرکزی و خصوصاً حاشیۀ
کویر ،بهعلت واقعشدن در منطقهای با دسترسی و
سکونت نسبتاً دشوار و در عین حال بهلحاظ منابع
طبیعی دارای قابلیت ،نقش اندرونی را یافته بودند« .هر
قدر که رونق اندرونی در گرو تعامل با بیرونی بود ،گویی
اندرونی حکم ذخیر هگاه تجربیات و صندوقخانۀ فرهنگی
را داشت که اجازه نمیدا د کثرت تعامل با فرهنگهای
دیگر خدشهای به اصالت آن وار د کند» (بهشتی ،نجار
بیرونی
نجفی و ابوترابیان .)60 ،1395 ،با این حال
ِ
جغرافیای فرهنگی ایران متأثر از ذخایر و اندوختههای
درونی ایران بو ده و هست .بررسیها در این خصوص
نشان میدهد الگوی باغسازیِ موسوم به باغ ایرانی در
سرزمینهای غیر از سرزمینهای گرم و خشک همچون
گیالن و مازندران و حتی فراتر از آن در حوزۀ کالن
فرهنگی ایران ،در باغهایی نظیر «باغ شالیمار» در الهور
پاکستان و «با غمزار تاج محل» در هندوستان با اقلیمی
معتدل و مرطوب ،با تفاو تهایی ظهور و بروز داشته و
قابل پیگیری است.

مبانی نظری پژوهش

..............................................................................
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جدول  .1وجوه اشتراک در برخی از اصول اساسی در طراحی باغهای ایرانی به
استنا د منابع موجود .مأخذ :نگارندگان.
ویژگیهای باغ ایرانی

منابع

هندسهمندی

(فالمکی)4 ،1389 ،
(سلطانزاده)104 ،1382 ،
(منصوری)62 ،1384 ،
(بانی مسعود)25 ،1390 ،

محصوریت

(مسعودی)90 ،1382 ،
(سلطانزاده)104 ،1382 ،
(منصوری)63 ،1384 ،
(سلطانزاده)96 ،1382 ،

حضور و نقش پررنگ آب

(پیرنیا)4 ،1373 ،
(دانشدوست)266 ،1369 ،
(شاهچراغی)74 ،1394 ،
(سلطانزاده)100 ،1382 ،
(منصوری)60 ،1384 ،
(میرفندرسکی)7 ،1380 ،

رعایت تناسبات و تقارن
بصری

(ویلبر)183 ،1348 ،
(سلطانزاده)102 ،1382 ،
(حیدر نتاج)89 ،1389 ،
(نقیزاده)8 ،1392 ،

انتظامهای محوری ،مرکزی
و چهاربخشی

(جوادی و جواهریان)56 ،1383 ،
(سلطانزاده( )101 ،1382 ،منصوری،
( )59 ،1384میرفندرسکی)8 ،1380 ،

نظم

(حیدر نتاج( )209 ،1396 ،منصوری،1384 ،
( )62میرفندرسکی)7 ،1380 ،
(شاهچراغی)157 ،1394 ،

بهرهمندی از نظامهای
مهندسیشده آب ،کاشت و
استقرار بناها

(شاهچراغی)156 ،1394 ،
(میرفندرسکی)8 ،1380 ،
(سلطانزاده)99 ،1382 ،
(حیدر نتاج)7 ،1389 ،

باغ تمثیلی از بهشت

(شاهچراغی)117 ،1394 ،
(ویلبر)19 ،1348 ،
(پتروچیولی)1392 ،
(نقیزاده و درودیان)73 ،1387 ،
(معماریان)70 ،1387 ،

محدود و محصور به هیچیک از حوزههای حکومتی مناطق
نبوده است .این فرهنگ و تمدن در همۀ خردهفرهنگهای
داخلی و مناطق جغرافیایی متفاوت توسط عواملی نظیر

..............................................................................
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زبان ،مذهب ،ا دبیات و میراث معماری گسترش داشته
است .سرزمین گیالن با وجود پیشینۀ تاریخی و فرهنگی
غنی و با توجه به اینکه در ادوار تاریخی گذشته دارای
حکومتهای محلی مستقلی بوده ،از لحاظ فرهنگی جزئی
از حوزۀ فرهنگ و تمدن ایران محسوب میشود و امروزه
شاهد آثاری منحصربهفر د و ارزشمند از هنر معماری
ایران در این سرزمین هستیم .باغها و خانهباغهای گیالن
نمونۀ تأثیرپذیری از تمدن و فرهنگ ایرانزمینی است .در
این نوشتار تالش شده است الگوهای برشمرده در بخش
پیشین در این نوع از معمار یها مور د تفسیر و تحلیل
کیفی قرار گیرد.
در حوزۀ جغرافیایی و تاریخی گیالن با توجه به اقلیم
و شرایط آب و هوایی مساعد ،مستقل از فضاهای سبز
ارگانیک و تنوع کارکردی باغهای منطقه ،شاهد باغهای
گوناگون سازماندهیشدهای هستیم که در شرایط مختلفی
با طرحی از پیش اندیشیدهشده ظهور کردهاند و از دستۀ
با غهای غیرکویری ایران محسوب میشوند .بهصورت
اجمالی از باغهای تاریخی شناختهشده در منطقۀ گیالن
میتوان «باغ ناصریه»« ،باغ صفا»« ،باغ محتشم» و
«باغ ساالر مشکات» در رشت« ،باغ تاریخی چوکام» در
خمام« ،باغ میرصفا»« ،باغ کشاورزی» و «خانهباغ محمد
صادقی» در الهیجان و چند خانهباغ در املش را نام برد
که مطالعه و تهیۀ فهرستی جامع از آنها موضوعی درخور
بررسی است و میتوان در ابعاد مختلف معنایی ،کارکردی
و کالبدی به بازشناسی الگوهای آنها پرداخت .امروزه باغ
ایرانی را غالباً چنین تصور میکنند :مستطیلی با دو محور
متعامد که در محل تالقیشان کوشکی ساختهاند ،ورودی
رأس محور بلندتر و بخشهای
اصلی آن را روی یکی از دو ِ
خدماتیاش را متصل به دیوارهای بیرونی ساختهاند و در
درون آن فضاهای شطرنجی ایجاد کردهاند و پر از درخت و
جوی .معموالً هر جا چنین هیبتی بیابیم آنجا را باغ ایرانی
مینامیم و درک میکنیم (بهشتی .)10 ،1387 ،با توجه
به وسعت و گوناگونی باغهای گیالن ،در پی یافتن ساختار
مورد نظر که دارای الگوی فضایی و هندسی منطبق بر
باغهای ایرانی باشد ،این تحقیق با تمرکز بر تعدادی از این
باغهای تاریخی بهدنبال یافتن نشانههایی از کاربرد اصول
طراحی باغ ایرانی در این نمونهها و انطباق آن با فرضیۀ
تحقیق بوده است.

یافتههای پژوهش

در بخش مصاحبه ،پرسشهای اصلی پژوهش طبق
روش تحقیق زمینهای ،بدون چارچوب و بدون هیچگونه
پیشداوری از طرف پژوهشگر در اختیار مشارکتکنندگان

نشریۀ علمی باغ نظر / 56-41 ،)91(17 ،دی 1399

قرار گرفته و در مصاحبۀ نیمهساختاریافته از
مصاحبهشوندگان پرسیده شده است .با توجه به مطالعات
میدانی و مصاحبه و گفتوگو با صاحبنظران ،در خصوص
استفاده از الگوی باغ ایرانی در منطقۀ گیالن ،در فرایند
تحقیق نکات مشترک در نظریات مطرحشده مورد بررسی
و تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
کاربر د الگوی طراحی باغ ایرانی در محل استقرار آن
در هر بستر و زمینهای در مقیاس خرد (معماری) و در
مقیاس کالن (شهر) به عوامل متعددی وابسته است که بر
شکلگیری و ساختار باغ تأثیرگذار است .کاربرد این الگو
در شرایط مکانی و زمانی مختلف ،شباهتها و تفاوتهایی
دارند.
در فرایند پژوهش پس از دستهبندی دادهها 42 ،مفهوم

استخراج و در قالب  22مقوله و در نهایت  6مقولۀ هسته
قرار گرفته است .بر همین اساس مفاهیم اولیه ،مقوالت
و مقوالت هسته در قالب روش تحقیق زمینهای بهتصویر
کشیده شده است (جدول  .)2در ادامه با توجه به دادهها و
مقوالت هسته ،به بررسی کاربرد  6ویژگی باغسازی ایرانی
و تمایزات و اشتراکات کاربرد الگوی آن در منطقۀ مورد
مطالعه پرداخته شده است.
•معنا و تصورات ذهنی از باغ
بر روی فالت خشک ایران ،عوامل انسانی و ذوق زیباپسند
او همیشه در پی آن بوده است تا در یک پهنۀ عاری از
سبزه و آب به احداث َ
مأوایی سبز و طراوتبخش ،یعنی
همان محیطی که در روز ازل در دامن آن پرورده شده بود،
بپردازد (معماریان .)70 ،1387 ،اما تصور باغ بهمثابۀ بهشت

جدول  .2شناسهها /مفاهیم ،مقوالت ،مقوالت هسته در قالب روش تحقیق زمینهای .مأ خذ :نگارندگان.

الگوهای معماری منطقه

شرایطی

معانی و تصورات ذهنی

شرایطی

هندسهمندی

تعاملی

تضاد

تعاملی

حضور آب

تعاملی

محصوریت

تعاملی

اقلیم
فرهنگ
جغرافیا
تفاوت فرهنگی
تصوری از بهشت
تقدیس عناصر طبیعت
مرکزیت
چیدمان فضایی منظم
محوریت
تقابل با محیط
ایجاد نظم
ایجاد سرسبزی
زیبایی
نظام آبیاری
ایجاد تعادل دمایی
امنیت
خلوت
دیوار

طبیعت سرسبز گیالن ،وجو د هندسۀ غالباً ارگانیک در باغها ،شکلگیری
ساختار باغ در تعامل با سایت ،مصالح بومی ،گونههای گیاهی بومی،
تفاوت بستر و زمینه طراحی ،تفاوت الگوهای معماری گیالن با دیگر
نقاط نجد ایران ،تفاوتهای اقلیمی ،الگوی برونگرایی.
تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی ،پوشش گیاهی و وسعت باغهای
گیالن ،باغ در گیالن در دسترس عموم قرار دارد ،تمایل مردم به
فضاهای نامحدود ،باغ در کویر تصویری از بهشت است ،تفاوت در
تصورات و معانی باغ در ادوار و مناطق مختلف.
نظم هندسی باغ ایرانی ،قرینهسازی ،نظام آب ،نظام کاشت ،نظام
ابنیه ،ایجاد هندسه توسط آب و گیاه ،تحمیل مستطیل باغ بر محیط
(عباسآباد بهشهر) ،آب و گیاه ،مرکزیت.
عناصر طبیعت در ساختار هندسی مؤثرند.
ایجاد نظم در محیط آشفته جنگلی و طبیعی و ایجاد سرسبزی در کویر
نوعی ایجاد تضاد.
باغ ایرانی در تضاد با طبیعت اطرافش است.
میزان و نحوۀ دسترسی به منابع آبی ،ایجاد جلوههای زیبای سمعی و
بصری ،تعادل دمایی ،انعکاس و وسعت مجازی.

امنیت ،خلوت ،خوانایی ،نیاز به آرامش ،سکوت و دوربودن از سروصدای
ماشینی ،ایجاد قلمروهای مشخص ،ایجا د امنیت گلها و فضای سبز.

...................................................................

مقوالت هسته

نوع مقوالت

مقوالت

شناسه ها /مفاهیم
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و مکانی دستنیافتنی در اقلیم سرسبز گیالن بیمعناست.
بهنظر میرسد اغلب باغهای گیالن دارای عملکرد ،مالکیت
و مفهومی متفاوت از باغهای فالت مرکزی ایران است .اگر
یکی از ویژگیهای ایجاد باغ ایرانی را در مناطق کویری
«اولویتداشتن تفریح و تفرج بر بهر هوری اقتصا دی و
مادی از باغ بدانیم» (بهشتی )7 ،1387 ،اولویت ،نیازها و
جایگاه باغ در فرهنگ گیالنیان در این منطقه سرسبز تنها
منحصر به آن نیست.
بیتی از «قاضی محمد ورامینی» ( 943ه.ق) شاعر و منشی
«شاه طهماسب» خطاب به خان احمد خان حاکم گیالن
( 1005-942ه.ق) (به نقل از اشراقی:)68 ،1356 ،

....................................................................

به روزگار خداوندگار فخر جهان
بعینه همچو بهشت است عرصۀ گیالن
تو آن بهشت برین خوانیش که هست دور
همیشه فیض بهاری و نیست فصل خزان
همچنین برخالف حوزۀ جغرافیایی فالت مرکزی ایران و
با توجه به طبیعت سرسبز گیالن ،بهرهمندشدن از باغها
در گیالن تنها متعلق به خانوا دههای اعیان و اشراف و
شاهزا دگان نبو ده ،بلکه تمام فعالیتهای روزمرۀ زندگی
مردم گیالن از جمله فعالیتهای اقتصادی و کسب درآمد،
فعالیتها و تعامالت اجتماعی و سکونت در باغهایی (در
مقیاس مختلف) اتفاق میافتاده است.
•هندسهمندی باغ
یکی از مشخصات باغ ایرانی داشتن نظم هندسی مشخص
است .نظم ساختاری با غها بر پایۀ نظم هندسی قرار
داشت که عنصر شاخص این نظم ،محور حرکت آب بود.
چگونگی کاشت درختان نیز منطبق بر نظم و هندسۀ باغ
است (بانی مسعود .)132 ،1383 ،باغ ایرانی در هرجا که
مقدور بوده ،مستطیلی از زمین را به خود اختصاص داده و
بیتوجه به شکل محیط و اقتضای آن ،زیباییشناسی خود
را اعمال کرده است (منصوری .)62 ،1384 ،اما باغهای
مناطق پرباران و سرسبز شمال ایران در مقیا سهای
مختلف ،غالباً در شکل کلی خود ،از نظام هندسی خاصی
برخوردار نیستند .اما با خردشدن فضاها نقش هندسه و
اشکال هندسی کامل همچون مربع و مستطیل با تناسبات
ویژه در شکلگیری فضا پررنگتر میشود .در گیالن شمایی
از هندسۀ منظم و مستطیلی ،در ساختار خانهبا غها و
باغهای تاریخی که آثارشان باقی مانده و با طرحی از پیش
اندیشیدهشده شکل گرفتهاند ،مشهود است .بهعنوان نمونه
در نقشۀ ناصری شهر رشت (تصویر  ،)1ساختار هندسی
برخی از این باغها و اسامیشان قابل مشاهده است .هندسۀ

..............................................................................
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غالب در معماری بومی گیالن بر پایۀ استفاده از اشکال
مربع یا مستطیلهایی ساده است که در ترکیب نهایی ،یک
مستطیل واحد و خالص را ایجاد میکنند .در معماری این
مناطق از فرمهای چندضلعی و منحنی بهشدت پرهیز شده
و سادگی در تمام اجزای بنا ،پالن و نماها دیده میشود.
همچنین در بناهای شهری بر نظم متأثر از تقارن تأکید
بیشتری شده است (خاکپور.)52 ،1390 ،
•باغ در تضا د و تعامل با محیط طبیعی
ایجاد تضاد از ویژگیهای نسبتاً رایج معماری ایران است.
«معماری چه در تضاد ،چه در هماهنگی و توافق با محیط
خود ،همواره از طبیعتی که در آن قرار دارد تأثیر میپذیرد»
(کسرائیان و افشار نادری .)22 ،1381 ،باغهای ایرانی
(معموالً) در تضاد با محیط و منظر پیرامون خود هستند
(میرفندرسکی .)5 ،1380 ،این تضاد در محیط خشک
و کویری فالت مرکزی ایران از طریق ایجاد سرسبزی
حاصل میشده است .اما باغهای تاریخی خطۀ شمال ایران،
با اقلیمی مرطوب و پرباران که دارای ساختار و الگویی
برگرفته از الگوی باغسازی ایران هستند ،برخالف باغهای
کویری ،تضاد چندانی با محیط سرسبز اطرافشان ندارند،
بنابراین روشهای ایجاد تضاد در اقلیم سرسبز شمال ایران
متفاوت است .بهعبارتی برخالف باغهای فالت مرکزی ایران
که با محیطی خشک و خالی از حیات مواجه و در ستیز
بودند ،این تضاد در طبیعت سرسبز و گاه آشفته میتواند
با مداخلۀ انسان شکل گیرد .این مداخلۀ انسانی ،طبیعت
سرسبز با نظمی ارگانیک را از حالت صد در صد طبیعی با
اتکا به سازماندهی عناصر طبیعی اصلی مانند گیاه و آب به
حالت انسانساز تبدیل میکند.
•محصوریت باغ
باغ ایرانی اگرچه بیرونی است ،همیشه محصور
است (آریانپور .)1356 ،بهنظر میرسد سنت محصوربودن
باغ و منظر آن تدریجاً بهعنوان جزء جداییناپذیر باغ
ایرانی شناخته میشو د و زیبایی باغ در گروی آن قرار
میگیر د (منصوری .)63 ،1384 ،در با غهای واقع در
حوزۀ جغرافیایی جنوب دریای کاسپی در گیالن نیز با
توجه به شرایط ،نیازها و تفاو تهای اقلیمی بهگونهای
محصوریت در محل استقرار باغ به رو شهای مختلفی
ایجا د میشو د .ایجا د مرزهایی توسط پوشش گیاهی یا
بهشیوۀ چیدمان عناصر موجو د در محوطه و یا استفا ده
از حصارهای موقت چوبی از جمله این رو شهاست .گاه
محصوریت باغ توسط عناصری طبیعی اتفاق میافتد .در
این خصوص در منابع مکتوب به نقل از «اسکندر بیگ»،
منشی ویژۀ دربار «شاه عباس» اینگونه آمده است که
«شاه عباس» سه «تاالر» در میانکله ،کنار دریای کاسپی،
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برافراشت و امرا و مهما نها را برای شرکت در مراسم
شکار به آنجا دعوت کر د (اسکندر بیگ.)297 ،1334 ،
«مال جالل» با جزییات بیشتری از شاه در حین شکار
نقل میکند که شاه دستور داد در کنار دریاچه خانههایی
با ایوان و کومهای برای شکار مرغابی و حیوانات دیگر بنا
کنند .دیوارهایش از «کاشی» بود ،اما کوتاه و پوشیده از
«خار و علف»« ،دریاچه» بهشکل مستطیل درآمد و پلی
متحرک روی آن بنا شد .کنارۀ دریاچه به پهنای  6گز،
گلهای متنوعی از جمله «سوسن الوان»« ،همیشهبهار»
و «شببو» کاشته شد و دورتا دور آن به پهنای یک
جریب یونجه کاشته شد تا همیشه سبز باشد و سپس
در اطراف آن چنار کاشت و دور آن خندقی حفر کرد و
نی کاشت تا از ورو د حیوانات جلوگیری کند و در مفا د
تاریخ به آن گوشۀ عیش شاه گفته شد (عالمی،1390 ،
 .)9این داستان روشن میکند چگونه مکانی از طریق
بهسازی به باغی تبدیل میشود که در آن دیوار ،بهعنوان
عنصر ثابت باغ ،به خندقی پوشیده از نی بدل میشود تا
بتوان از تماشای منظر لذت بر د .جوهر باغ به شکل یا
نقشۀ خاصی بستگی ندارد ،بلکه رابطهای است که آن با
طبیعت بکر برقرار میکند (همان).

•استقرار ابنیه در باغ
در هر نقطه از جهان ،معماری بومی از چهار عامل
شرایط جغرافیایی و طبیعی زمین ،شرایط اقلیمی و آب
و هوایی ،شرایط اقتصا دی و نحوۀ امرار معاش ساکنان
و خصوصیات فرهنگی مر دم منطقه بیشترین تأثیر را
میپذیرد (خاکپور .)22 ،1390 ،در گیالن نیز ویژگیهای
معماری منطقه برآمده از دانش بومی بر نظام استقرار ابنیه
در باغهای این منطقه مؤثر است و باغها در مقیاسهای
مختلف در گیالن خصوصیاتی منحصر به خو د را دارند.
برخالف غالب باغهای واقعشده در مناطق کویری ایران که
دارای معماری غالباً درونگرا ،حیاط مرکزی و محوطهای
محصور هستند ،بهدلیل شرایط اقلیمی خاص در گیالن،
با غها دارای الگویی برونگرا با چشماندازی باز و بنایی
نمادین در میانۀ باغ هستند .میتوان فارغ از دالیل اقلیمی
یکی از هداف معماری برونگرا را ،استفا ده حداکثری از
طبیعت و ایجاد منظر مناسب و دیدبانی از محدودۀ حیاط
دانست (همان.)34 ،
هرچند درونگرایی و برونگرایی معماری باغ نسبت به محیط
اطراف وجه تمایزی است میان باغها در نقاط مختلف ،اما
این ویژگی را نمیتوان منحصر به اقلیمی خاص دانست،
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چنانکه ما شاهد نمونههایی از الگوی برونگرا در معماری
باغهای مناطق مرکزی ایران نیز هستیم.
•جایگاه عنصر آب در باغ
حضور و حرکت آب در باغ ،اصیلترین و مطبو عترین
خصوصیت مشترک با غهای ایرانی است (حیدرنتاج،
 .)60 ،1389با این حال بهکارگیری اصول طراحی باغ
ایرانی در بستر اقلیمهای مختلف ،تفاوتها و مشابهتهایی
را ایجا د میکند .هما نگونه که در اقلیم گرم و خشک
فالت مرکزی ایران ،پدیدآمدن و حیات باغ بستگی به
میزان آبی داشت که از کوهستانهای دوردست بهسمت
با غها هدایت میشده است ،در اقلیم معتدل و مرطوب
شمال ایران نیز که از پوشش گیاهی انبوه و دسترسی
به منابع آبی سرشار بهرهمند است ،عناصر طبیعی بهویژه
آب نقشی اساسی در نحوۀ شکلگیری با غها دارند و
میزان آن ،وسعت ،شکل و محدودۀ باغ را تعیین میکند.
بنابراین تأثیر و بهرهمندی از عنصر حیاتبخش آب تنها
منحصر به اقلیم گرم و خشک و باغهای واقع در مناطق
کویری نیست .دیده شده هرگاه در مناطقی همچون اقلیم
معتدل شمال ایران میزان بیشتری از آب در دسترس
بو ده نقش پررنگتری از آن در ساخت منظر باغ قابل
مشاهده است (منصوری .)60 ،1384 ،نقش پررنگ آب
در «باغ عباسآباد» بهشهر« ،خسروآباد» سنندج و «ائل
گلی» تبریز شاهد این مدعاست (همان).

....................................................................

بازخوانی الگوهای برشمرده در نمونههای موردی

تحلیلهای کیفی و تفسیرهای صور تگرفته حکایت از
آن میکند که اصول طراحی باغ ایرانی را میتوان در
باغها و خانهباغهای گیالن مشاهده کرد .بازخوانی باغهای
ترسیمشده در نقشۀ تاریخی رشت از دورۀ قاجار و
همچنین خانهباغهای باقیمانده از آن دوران اسناد متقنی
از تأثیرگذاری این الگوها بر معماری منظر و طراحی باغ
در گیالن هستند .در این نوشتار عمارت دارالحکومه ،باغ
صفا و باغ ناصریه در رشت و یک خانهباغ در املش از
استان گیالن مورد تحلیل قرار گرفته است.
•باغهای تاریخی رشت
در تمام سفرنامهها از رشت همچون قرارگاهی در میانۀ
مناظر طبیعی و فضاهای باغی یا د شده و این موضوع
بهویژه در نقشۀ ناصری رشت (بنگرید به تصویر  )1بهشکلی
مستند تصویر شده است .مناظر جنگلی و باغی نهتنها
پیرامون شهر را در بر گرفته ،بلکه تودههای ابنیه داخل
شهر در سیالیتی کمنظیر در همکنش چنین مناظری
نمو یافته است (کاظمزا ده و فدائی قطبی .)1395 ،در
این خصوص در سفرنامۀ «پرنسس بیبسکو» ( 8سدۀ 19

..............................................................................
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میالدی) ،باغهای شهر رشت اینگونه توصیف شده« :تمام
روزها و در تمام روز ،راه پیمودن در باغها ،همۀ زندگی
یک ایرانی اهل رشت را تشکیل میدهد .باغهای رشت به
یکدیگر مربوطاند و حائلی میان آنها نیست؛ باغ از پس باغ
بیهیچ دیوار ،الی غیرالنهایه» (مصفی .)13 ،1373 ،او در
خصوص مالقاتش با «عضدالسلطان» ،سومین پسر شاه که
بر تمام رشت و نواحی آن و ایالت گیالن حکومت میکرد،
مینویسد« :برای پرسهزدن در باغهای متعلق به اشراف
باید از روی پلی کوچک و قدیمی که در ابتدای خروج از
شهر رشت قرار گرفته بگذرم .حضرت اشرف امروز از من
و همراهانم دعوت کرد که برای صرف عصرانه به کاخ او
برویم» (همان )15 ،و در ادامه مینویسد ابتدا وارد باغی
شده که در میان چهار ساختمان قرار داشته و از سقفی
گنبدی مینویسد و باغی که با دیوا رهای بلند محصور
بو ده است« .حوضی مجلل با کاشیهای چینی آبیرنگ
در میان باغ دیده میشد و با آب شفافی که داشت،
درخشندگی بیمانندی را به چشم میرساند .در ایران
در خانههای شاهی ،نظیر اینگونه حوضچهها ،با نهرهای
جاری و کاشیهای آبی آسمانی دیده میشود» (همان) .در
قدیمیترین نقشۀ شهر رشت 9نیز که بهدستور «ناصرالدین
شاه» قاجار ترسیم شده شاهد آثاری از ساختار فضایی
بسیاری از باغات تاریخی هستیم که غالب فضاهای شهر و
اطراف را تشکیل میدهند.
•دارالحکومۀ گیالن در رشت
دارالحکومه یا دیوانخانه جایگاه ،محل زندگی و حکمرانی
حاکمان و والیان گیالن قدیم در رشت بوده است .عمارت
دارالحکومه توسط «امیر هدایتاله خان فومنی» آخرین حاکم
گیالن احداث شده و قدمت آن به پیش از تصرف گیالن
توسط «آقا محم د خان» قاجار در سال  1200ه.ق میرسیده
است (اعتمادالسلطنه .)43 ،1356 ،این بنا در محدودۀ میدان
معروف به شهرداری فعلی در رشت واقع بوده است.
«رابینو» در کتاب «والیات دارالمرز گیالن»  10مینویسد:
«در رشت عمارت خان چه از نظر زیبایی نمای خارجی
و چه قشنگی داخلی از سایر خانهها متمایز است .این
خانه مرکب از چند کاله فرنگی بزرگ است که بهشکل
چهارضلعی قرار گرفته است .در وسط این ساختمان
باشکوه باغی بزرگ که در حوض آن فوارههایی قرار دارد
دیده میشود» (رابینو« .)74 ،1350 ،قسمتهایی از این
بنا در روز  16محرم  1327ه.ق در اثر حادثۀ حمله به
باغ مدیریۀ رشت و وقایع مرتبط با جنبش مشروطهخواهی
گیالن» (نوائی )48 ،1326 ،در آتش سوخت .رابینو در
کتاب خود در اینباره چنین مینویسد« :در سال 1909
میالدی مطابق با  1327ه.ق کاخ حکومتی رشت را آتش
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تصویر  .2عمارت دیوانخانۀ رشت .مأخذ :آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی استان گیالن.

تصویر  .3نقاشی آبرنگ عمارت دیوانخانۀ رشت که توسط پاول یاکوولویچ در
 1895میالدی ترسیم شده است .مأخذhttps://www.hermitagemuseum.org :

تصویر  .4مجموعۀ دارالحکومه یا دیوانخانۀ رشت .مأخذ :آرشیو ادارۀ کل میراث
فرهنگی استان گیالن.

از جمله بناهای ارزشمند بهجامانده از دوران قاجار در
گیالن است .این بنا ،که با قدمتی در حدود  200سال در
سال  ۱۳۵۰در فهرست آثار ملی کشور بهثبت رسیده است،
دارای باغی به مساحت  ۵هزار متر مربع است .عمارت

...................................................................

زدند ،ولی به قسمت اندرون بنا صدمهای نرسید و اکنون
این قسمت بهوسیلۀ ادارات دولتی اشغال شده است و از
میان آنها میتوان از ادارات پست و تلگراف نام برد» (رابینو،
 .)76 ،1350همانگونه که در نقشۀ ناصری رشت ترسیم
شده ،عمارت دیوانخانه زمانی در جوار بناهایی نظیر «تکیۀ
دولت»« ،نقارهخانه»« ،میدان دربخانۀ دیوانی»« ،حمام
دیوانی»« ،حمام ورثۀ یحیی میرزا»« ،قبرستان و بقعۀ سید
ابوجعفر»« ،تکیۀ مستوفی» و «حمام ورثۀ نصراله خان»
(فراستی )353 ،1381 ،و همچنین «باغ مدیریه» متعلق
به «مدیرالملک»« ،عمارت قزاقخانه» و برخی ادارات دولتی
و خانههای اعیان رشت قرار گرفته بود (تصاویر  2تا  )4که
بعدها تمام این بخش از صفحۀ شهر پاک شده و بهجای آن
عمارتها و ساختمانهای جدید دولتی ،از جمله عمارت
شهرداری و عمارت پست و تلگراف ،کتابخانۀ ملی و هتل
ایران ،ساخته شد تا در کنار میدان و خیابانی تازهتأسیس،
این محدودۀ سابق حکومتی چهرهای کام ً
ال متجدد از نظام
سازمان اداری شهر را پدید آورد.
امروزه آثار ثبت و حفظشده در محدودۀ این میدان تبلور
کالبدی و نشانهای از دگرگونیهای دورۀ اول پهلوی است.
از بررسی منابع تصویری و متون نوشتاری میتوان اینگونه
استنباط کرد که مجموعۀ عمارت دیوانخانه مشتمل بر چند
بخش بوده و در میانۀ بنا و در مرکز ثقل آن باغ باشکوهی
قرار داشته است.
«گملین» 11در سفرش به رشت در سال  1184ه.ق چنین
مینویسد« :در حدود بیش از پنجاه سال است که رشت
مرکز حکومت گیالن و محل اقامت خان این منطقه است»
(به نقل از رابینو« .)74 ،1350 ،عمارت خان مرکب از چند
کالهفرنگی بزرگ است که بهشکل چهارضلعی قرار گرفته
و بهوسیلۀ راهروهای زیبایی به هم مربوط است .در وسط
این ساختمان باشکوه باغی بزرگ که در آن فوارههایی قرار
دارد دیده میشود .عمارت حرم در قسمت عقب ساختمان
(اندرون) واقع شده و باغ جداگانهای دارد» (همان).
به استناد قدیمیترین نقشۀ رشت (بنگرید به تصویر )4
غالب فضاهای دارالحکومه براساس طرح هندسۀ مستطیلی
با محور طولی در امتداد عمارت اصلی باغ و قرینهسازی
در دو سوی محور میانی شکل گرفته است .بر این اساس
میتوان گفت که باغهای این مجموعه مطابق با سنتها و
روشهای باغسازی ایرانی شکل گرفته بوده است .با توجه
به شرایط خاص اجتماعی-سیاسی زمان شکلگیری باغ،
میتوان طرح باغ را در دستۀ باغهای حکومتی-سکونتگاهی
دستهبندی کرد.
•خانۀ عبدالعلی خان صوفی در املش
خانهباغ عبدالعلی خان صوفی در بافت تاریخی شهر املش
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اصلی باغ در دو طبقۀ تابستاننشین و زمستاننشین در
انتهای عرصۀ باغ قرار گرفته است.
نمای بیرونی عمارت دارای آثاری از گرهچینیهای زیباست
و در نمای داخلی ،آثار تزییناتی از گچبری ،آیینهکاری و
نقاشی دیواری دیده میشو د .قسمت حیاط پشتی خانه
شامل فضاهایی خدماتی همچون انبار ،اصطبل ،حمام و
خزینه بوده است .ورودی باغ در راستای محور تقارن خانه
و بنا دارای پالنی متقارن است که در زمینی مستطیلشکل
با کشیدگی شرقی-غربی واقع است .در دو طرف محور
ورودی ،باغچههایی کرتبندیشده قرار دارد .باغ دارای
پوشش انبوه از درختان میوه و سایهدار و محصور به دیوار
با جویها و حوضی پرآب در جبهۀ جنوبی است .کوشک
اصلی چشماندازی گسترده به طبیعت دارد (تصاویر  5و .)6
•باغ صفا در رشت
باغ صفا از قدیمیترین با غهای رشت است که آثارش

....................................................................

تصویر  .5خانۀ عبدالعلی خان صوفی در املش .مأخذ :آرشیو ادارۀ کل میراث
فرهنگی استان گیالن.

تصویر  .6طرح خانهباغ عبدالعلی خان صوفی در املش .مأخذ :آرشیو ادارۀ کل
میراث فرهنگی استان گیالن.
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بهوضوح در نقشۀ ناصری رشت مشهود است .قدمت آن
به دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار میرسد .به استناد
منابع تاریخی این باغ متعلق به خاندان «میرزاعبدالوهاب
خان مستوفی» بو ده است .در برخی منابع از باغ صفا
بهعنوان تفرجگاه ناصرالدین شاه قاجار و رضا شاه پهلوی
یاد شده است .ناصرالدین شاه در سفرنامهاش به گیالن
دربارۀ باغ صفا مینویسد« :رفتم به باغ صفای میرزا
عبدالوهاب مستوفی .آنجا هم وضع عمارت ناصریه است،
قدری کمتر و یک مرتبه است .گوهررود از نزدیک آنجا هم
میگذرد» (ستوده .)40 ،1367 ،طبق یافتههای این نوشتار
در بررسی آثار بهجامانده از باغ و مطالعات کتابخانهای
اینگونه استنباط میشود که باغ در یک دورۀ مشخص و
با طرحی از پیش اندیشیدهشده شکل گرفته و در دورهای
جزو باغستان اقامتگاهی خصوصی در شهر مطرح بو ده
است .هندسۀ باغ در بخشهایی براساس محور طولی
و قرینهسازی در دو سوی محور میانی طر حریزی شده
که آثاری از آن هنوز بهواسطۀ وجود درختان سایهانداز
کهنسالش پابرجاست .درختانی سربهفلککشیده ،بنای
عمارت آجری اربابی ساختهشده به سال  1244ه.ق،
حوضچهای منقش به کاشیهای فیروزهای و طبیعت بکر
و زیبا در کنار رودخانۀ گوهررود توصیفاتی از باغ صفا در
رشت است (تصویر  .)7در بسیاری از سفرنامههای سیاحان
به گیالن ،خصوصاً در دورۀ قاجار به توصیفاتی از باغ صفا
اشاره شده است .از جملۀ آنها میتوان به سفرنامۀ عزالدوله
( 1290ه.ق) ،سفرنامۀ مظفرالدین شاه ( 1317ه.ق)،
سفرنامۀ ظهیرالدوله ( 1317ه.ق) اشاره کرد.
مساحت فعلی این باغ در حدو د  8هزارمتر مربع است.
وسعت اولیۀ این باغ چند برابر مساحت فعلی آن بوده ،ولی
رفتهرفته با توسعۀ شهر از وسعت آن کاسته شده است .در
بررسی شرایط وضع موجود باغ متأسفانه مشاهده میشود
که عدم رسیدگی و گذشت زمان سبب ازبینرفتن ساختار
هندسی و الگوی معماری آن شده است .اما با وجود این
همچنان آثاری کمابیش روشن از کاربرد الگوی طراحی
باغ ایرانی و اقتباس از آن به طرق مختلف از جمله در
ساختار ،دید و منظر ،انتظام ،پوشش گیاهی و ابنیه در
این باغ دیده میشود (تصاویر  8تا .)10
•باغ ناصریه در رشت
در قدیمیترین نقشۀ رشت شاهد آثاری از چند باغ
تاریخی از جمله باغ ناصریه هستیم « .در پایین نقشه،
جنب دو استخر بزرگ معروف به استخر ناصریه ،موقعیت
جغرافیایی باغ ناصریه ترسیم و در شرح باغ نوشته شده
است :ناصریه از بناهای جناب محمد قاسم خان والی
میباشد و محل تفرجگاه اهالی رشت است .از باغ محتشم
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تصویر  .7باغ صفا در کنار گوهر رود در نقشۀ ناصری .مأخذ :آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی استان گیالن.

تجزیه و تحلیل یافتهها

•ویژگیهای مشترک باغهای ایرانی
 حضور و حرکت آب در باغ ،اصیلترین و مطبوعترینخصوصیت مشترک باغ ایرانی است (حیدرنتاج،
 .)60 ،1389آب از عناصر اصلی باغ ایرانی است و
دستکم از سه جنبۀ مفهومی ،کارکردی و زیباشناختی
در باغ حضور دارد« .در هنر باغسازی ایرانی زیبایی فضا
بدون آب محقق نمیشود .صورتهای گوناگون حضور آب
در باغ از قبیل آب راکد ،آب روان ،آبشار ،فواره ،آبنمای
رنگی بهعنوان نقطه درخشان و آب نمای تیره بهعنوان

...................................................................

رشت در این نقشه اثری نیست .ولی در عوض در سمت
چپ باغ محتشم ،باغی است که شرح آن روی نقشه نوشته
شده است :باغ صفا که متعلق به میرزا عبدالوهاب است»
(وهانیان.)312 ،1376 ،
همچنین ناصرالدین شاه در سفرنامهاش دربارۀ نخستین
سفرش به گیالن در سال  1304ه.ق در خصوص دو باغ
تاریخی ناصریه و صفا مینویسد« :از کنار شهر افتادیم به
راه ناصریه راه باریکی بود .طرفین شلتوک زار و گِل و آب
بود .قصر ناصریه از دور پیدا بود .خوب ساخته بودند .عمارت
دیگر پایینتر بود .گفتند متعلق به والی است .از آن هم
پایینتر عمارتی بود مال میرزا عبدالوهاب مشهور به باغ
صفا .همۀ اینها را از دور دیدیم» (ستوده« .)40 ،1367 ،به
راه ناصریه افتادیم ،آنجا عمارتی است مثل کاله فرنگی ،از
چوب ساختهاند .رودخانۀ گوهررود از نزدیکی عمارت ناصریه
میگذرد .عمارت ناصریه آنطور که تعریف میکردند خوب
نیست .عمارت متوسطی است» (همان.)42 ،
در سفرنامۀ ابوالنصر میرزا حسامالسلطنه به سال 1297
ه.ق نیز آمده است« :باغ ناصریه را مرحوم قاسم والی
ساخته .فضای باغ ناصر خیلی با صفاست .در باغ ناصریه
اقامت شد» (حسامالسلطنه.)37 ،1348 ،

متأسفانه امروزه باغ معروف به ناصریه در رشت بهکلی
دگرگون شده است .اما از آثار آن در نقشۀ قاجاری و
بررسی تطبیقی متون نوشتاری و منابع تصویری میتوان
اینگونه استنباط کرد که طرح باغ با الگوبرداری و سبک
و سیاقی برآمده از هندسۀ باغ ایرانی طراحی شده بود.
تصاویر قدیمی و کروکیهای ترسیمشده از وضعیت باغ
نشاندهندۀ انسجام هندسی ،تقارن ،تأکید بر محور اصلی
و قرارگیری کوشک در انتها و در نقطۀ عطف محور باغ
است (تصاویر  11و 12؛ جدول .)3

..............................................................................
نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

51

....................................................................

سیدعبداله میرصفا و مصطفی پورعلی

تصویر  .8باغ ناصریه (راست) و باغ صفا (چپ) در کنار گوهر رود در نقشۀ
قاجاری رشت .مأخذ :آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی استان گیالن.

تصویر  .9نمایی دور از سه باغ ناصریه ،محتشم و صفا که توسط آنتوان
سوریوگین در دورۀ قاجار ثبت شده است .مأخذhttps://asia.si.edu/research/ :

تصویر  .10عمارت اصلی باغ صفا که بعدها بهدلیل آتشسوزی از بین رفت.
مأخذ :آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی استان گیالن

تصویر  .11آثار باغ و استخر ناصریه در کنار گوهررود در نقشۀ قاجاری رشت.
مأخذ :آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی استان گیالن.

تصویر  .12عمارت باغ ناصریه .مأخذ :آرشیو ادارۀ کل میراث فرهنگی استان گیالن.

سطح انعکا سدهندۀ محیط تمهیداتی است که بهدنبال
جایگاه و نقش معنوی آب در باغ ایرانی پدید آمده است»
(منصوری.)61 ،1384 ،
 -همۀ باغهای ایرانی ،صرفنظر از اقلیمی که در آن واقع
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iran-in-photographs

شدهاند ،محصور هستند .باغ شاهزا ده یا فین در میان
کویر همانطور در حصار پیچیده شده که باغ صفیآباد در
دل جنگل یا باغ جهاننما .در عین حال از لحاظ تأمین
امنیت نیز باغهای شاهان در مناطق حفاظتشده ،همچون
عبا سآبا د که امنیت آن تأمین بو ده ،نیز محصور بو ده
است .بهنظر میرسد سنت محصو ربو دن باغ و منظر آن
ریشه در باورهایی دار د که بیشتر از الزامات عملکر دی
است (همان.)63 ،
 اصل ایجا د تضا د با محیط بهعنوان ویژگی مشترکبا غهای ایرانی ،گاه با طراحی هوشمندانه و دقیق با
پدیدآوردن نظم در محیط نامنظم و آشفتۀ اطرافش و گاه
با پدیدآوردن محیطی سرسبز و مطبوع در طبیعت خشک
و کویری اطرافش حاصل میشود .بهعنوان نمونه «پیترو
دالوله در  17ژوئن  1618باغ جنت قزوین را بهصورت
جنگلی دستآزمو ده و بهنظمدرآمده از درختان چنار و
میوه وصف میکند» (عالمی.)6 ،1390 ،
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جدول  .3تحلیل تطابق ویژگیهای باغ ایرانی با ویژگیهای بهکاررفته در معماری نمونههای مورد مطالعه در گیالن .مأخذ :نگارندگان.
ویژگی باغ ایرانی

2

محصوریت

3

حضور آب

4

رعایت تناسبات
و تقارن بصری

5

انتظام محوری،
مرکزی و چهار
بخشی

6

نظم ساختار باغ

7

نظامهای آب،
کاشت و بناها

هندسۀ کلی با تناسبات نزدیک
به مربع و مستطیل

محصوریت با دیوار یا عامل
طبیعی

در منابع مکتوب به حضور آب
اشاره شده اما جانمایی آن
مشخص نیست.

شکل منظم و هندسۀ
مستقیمالخطوط

شبکۀ راههای عمود بر هم

در طرح جانمایی دقیق مقدور
نیست.

شکل باغ با پالن مستطیل
شکل

محصوریت با دیوار یا عامل
طبیعی

حوض (در راستای محور
اصلی باغ)

شکل و هندسۀ
مستقیمالخطوط

شبکۀ راههای عمود بر هم

امکان جانمایی دقیق مقدور
نیست.

هندسۀ کلی با تناسبات نزدیک
به مربع و مستطیل

محصوریت با دیوار یا عامل
طبیعی

حضور آب بهصورت طبیعی با
استفاده از رودخانه (گوهر رود)

شکل منظم و هندسۀ
مستقیمالخطوط

شبکۀ راههای عمود بر هم

در طرح جانمایی دقیق مقدور
نیست.

هندسۀ کلی با تناسبات نزدیک
به مربع و مستطیل

محصوریت با دیوار یا عامل
طبیعی

حضور آب بهصورت طبیعی با
استفاده از رودخانه (گوهر رود)

شکل منظم و هندسۀ
مستقیمالخطوط

شبکۀ راههای عمود بر هم

در طرح جانمایی دقیق مقدور
نیست.

...................................................................

1

هندسهمندی

دارالحکومۀ گیالن در رشت

خانهباغ صوفی در املش

باغ صفا در رشت

باغ ناصریه در رشت
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 شکلدهی به هندسۀ باغ ایرانی با بهرهمندی از عناصرمصنوع شامل ابنیه و دو عنصر آب و گیاه بهعنوان
مهمترین عناصر طبیعی انجام میشود .این عناصر فرم و
ساختار باغ ایرانی را در زمان و مکانهای مختلف شکل
میدهند؛ ابنیه در مکانی قرار میگیرند که در چارچوب
هندسۀ باغ از منظر آب و گیاه بهر همند شو د« .حضور
پررنگ گیاه به صور گوناگون و گونههای مختلف از دیگر
ویژگی مشترک و اصیل تمام باغهای ایرانی است ،تعریف
باغ بدون گیاه امکان پذیر نیست» (حیدرنتاج.)7 ،1396 ،
•ویژگیهای متمایز باغهای تاریخی منطقۀ مورد
مطالعه (گیالن)
 در باغهای گیالن پیروی شکل کلی باغ از توپوگرافی وخصوصیات بستر استقرار باغ نیز بسیار مشاهده میشود
و ساختار و شکل باغ بهصورت یک کل متشکل از اعضای
بههمدوختهشده است .در ساختار با غهای گیالن تمایل
به ایجا د هندسه ،تقارن و نظم دیده میشو د ،اما بستر،
توپوگرافی و پوشش گیاهی ،امکان ایجاد فضای یکپارچه
و یکنواخت را نمیداده است .گیالنیان از جلوۀ طبیعت در
باغهای خود به شیوهای بیتکلف و ساده لذت میبرند ،اما
در برخی مواقع شمائی از هندسه منظم و مستطیلی در
باغهای گیالن دیده میشود.
 غالباً باغهای ایرانی در مناطق کویری به اربابان ،امیرانو شاهان تعلق داشت و نظام طبقاتی را در طراحی این
باغها میبینیم و این نوع معماری نمادی از قدرت بوده
است .بهگفتۀ آتیلیو پتروچیولی ( )1392میتوان یکی از
اهداف سیاستمداران و حاکمان از ساخت باغها را ،استفادۀ
ایشان از باغ بهعنوان نمادی از قدرتشان دانست .اما در
منطقۀ سرسبز گیالن با توجه به اقلیم پرآب ،پردیسها به
همه تعلق داشتند و در دسترس عموم بودند و با توجه
به جایگاه باغ در زندگی و فرهنگ گیالنیان ،همۀ مردم
نیازهایشان را از طبیعت میگرفتند.
 وجود تفاوت در معانی و تصورات ذهنی مردمان گیالناز این روست که برخالف نقاط کویری ایران که باغ را
پردیس یا بهشت مینامند ،همه جای شمال همچون باغ
است و آن تصور از باغ در گیالن بیمعناست .مردم گیالن
به یک محدودۀ کوچک و محصور با عناوینی چون بهشت
نمیتوانستند قناعت کنند و آن را بپذیرند ،حتی وعده و
امیددادن تصویری از بهشت آسمانی و ایجاد فضایی سرسبز
و بهشتگونه در باغسازی برای مردم گیالن ،در حالی که
خو دشان در بهشت و طبیعتی سرسبز زندگی میکنند،
بیمعناست .باغ جزء جداییناپذیر زندگی گیالنیان در
تمام طبقات اجتماعی بوده است.
 -در باغهای ایرانی واقعشده در مناطق کویری ،دیوار بر

..............................................................................
54

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

جدایی دو عرصۀ فضای درون باغ و فضای بیرون باغ تأکی د
میکند ،به این معنی که میان فضای سرسبز و روحبخش
باغ و زمین خشک و سوزان کویر (با ایجاد سایه ،نسیم
مطلوب و هوای خنک که از ترکیب آب ،گیاه و ابنیه
پدید آمده) مرز مشخصی تعریف شده و باغها در دل کویر
خر داقلیمهایی را در فضای بسته ایجا د میکنند .اما در
پهنۀ سرسبز گیالن با رطوبتی که از جانب دریای کاسپی
به این ناحیه وارد میشود و با بارشهای منظم که موجب
شکلگیری محیطی سرسبز در دامنۀ رشتهکوه البرز شده
است ،شرایط اینگونه نیست.

جمعبندی و نتیجهگیری

هویت باغ ایرانی طی قر نها و فارغ از محدو دیتهای
اقلیمی ،جغرافیایی و زمانی در مقیا سهای مختلف
معماری تا شهر تداوم یافته ،اما بهکار بر دن آگاهانۀ
الگوهای باغ ایرانی با درنظرگرفتن شرایط مکانی و زمانی
در شکل نهایی طرح تمایزات و اشتراکاتی را در ابعا د
مختلف کالبدی ،کارکر دی و معنایی ایجا د میکند ،که
این امر ناشی از ویژگیهای آن سرزمین و تجربۀ زیست در
آن مکان و زمان است .در این خصوص در سرزمینهایی
با اقلیم معتدل و مرطوب نیز اعمال الگوهای باغ ایرانی
در بستر و زمینۀ استقرار باغ به عوامل متعددی وابسته
است که خود بر شکلگیری و ساختار هندسی باغ بسیار
تأثیرگذار است .همواره دو عامل مکان و زمان بهعنوان
مهمترین عوامل مؤثر در شکلگیری با غهای ایرانی،
تمامیت ساختاری و شکل مجموعه عناصر باغ را تحت
تأثیر قرار داده و به نوعی آن را از سایر باغها در نقاط
دیگر متمایز کر ده است .یافتههای این پژوهش نشان
میدهد که الگوی باغ ایرانی ضمن حفظ اصالت و هویت
خود ،خاصیت تطابق و سازگاری با شرایط زمانی و مکانی
مختلف را داراست .نمونههای مورد مطالعه در این مقاله،
تصدیقی بر سازگاری الگوی باغ ایرانی با اقلیمهای متفاوت
نسبت به اقلیم گرم و خشک فالت مرکزی ایران است.
سپاسگزاری

سپاس ویژه از راهنماییهای ارزندۀ اساتید ارجمند از جمله
دکتر سیدامیر منصوری ،مهندس سیدمهدی مجابی ،دکتر
مژگان خاکپور ،مهندس روبرت وهانیان ،دکتر همایون
کاوه ،دکتر معصومه میرصفا و دکتر امین ماهان که در
طول مطالعات راهنماییهای ارزندهای مطرح کردند.
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