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سـال نهم، شماره 18، پاییز و زمستان  1399
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

عكــس روی جلـــد: عباس ظــهیری فــرد                                   ویـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)گنبدخانة نظام الملك، مسجد جامع اصـفهان(                                 ویــراستار انــگلیسی: غــزل نـفیسه تابـنده                                        
همكار اجرایی: نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتــر ایرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــیار دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی،  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
دكتـــر غالمحســـین معماریـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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بهبود كارآیی شیوه آموزش تاریخ معماری
علی محمد رنجبر كرمانی

خوانش منظر شهراشرف البالد در دورۀ صفوی و نسبت آن با مجموعه باغ های صفوی
سمیرا منصوری رودكلی / عیسی اسفنجاری / هما ایرانی بهبهانی

بناهای تاریخی به مثابۀ مدرسه طراحی معماری: فهم رابطۀ استادكاران معمار معاصر 
اصفهان با بناهای تاریخی شهر

هادی صفایی پور
شناسایی گونه های سقف هاي تیر چوبي تخت در خانه هاي تاریخي شیراز

محمد حسن طالبیان / افسانه سلطانی
قدمگاه امام علی)ع(؛ در جست وجوی تربت خانۀ ایلخانی كاشان

محمد مشهدی نوش آبادی / حمیدرضا جیحانی
تبیین كیفیت مناظر صوتی سراهای بازار تبریز بر اساس ارزیابی های عینی و ذهنی

عباس غفاری / مرتضی میرغالمی / بیتا شفائی
سیر تحول ابنیۀ هم جوار با میدان ارگ اراک، از زمان ساخت در عصر قاجار تا به امروز

نیما دیماری / معصومه سادات میركمال
ارتقا سطح ادراک عمومی معماری با استفاده از آموزش معماری به نوجوانان )مطالعه 

موردی: یک تجربه آموزشی كوتاه مدت در دبیرستان های دامغان(
مسعود ناری قمی / سپیده مالیری / سجاد دامیار

خاستگاه و تحول نقش مایۀ شاخ فراوانی )كورنوكوپیا( در هنر و معماری عصر قاجار
حسن عزیزی / علیرضا بهارلو

معرفت ضمنی و گونه های آن در معماری بر اساس اندیشۀ هری كالینز
امید شمس / مهرداد قیومی بیدهندی

بازخوانی نقشۀ تاریخی نهر انتقال آب كرج
ذات اهلل نیك زاد

معانی لفظ معماری: جستجویی با اتكا بر آموزه های مبحث الفاظ علم اصول فقه
محمد غالمعلی فالح

راهنمای تدوین و ارسال مقاله  
بخش انگلیسی
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علمی پژوهشی

صفحات 25-47

تاریخ دریافت: 1399/08/24          تاریخ پذیرش: 1399/12/28

* این مقاله برگرفته از رسالة دورۀ دكتری نویسندۀ اول با عنوان بازشناسی روابط میان مجموعه باغ های شاهی صفوی و منظر شهری تاریخی شهر بهشهر در 

راستای حفاظت از آن هاست كه در دانشكدۀ حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان و زیر نظر استادان راهنما دكتر عیسی اسفنجاری كناری و دكتر هما ایرانی 
بهبهانی در حال انجام است.

smansouri88@gmail.com ،دانشجوی دكتری مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی، دانشكدۀ مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، نویسنده مسئول **

*** استادیار، گروه مرمت بناهای تاریخی، دانشكدۀ مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

**** استاد، گروه طراحی محیط، دانشكدۀ محیط زیست، دانشگاه تهران

خوانش منظر شهر اشرف  البالد در دورۀ صفوی و نسبت آن با 
مجموعه باغ های صفوی*

سمیرا منصوری رودكلی**
عیسی اسفنجاری***

هما ایرانی بهبهانی****

چكیده
یكی از روش های معمول در پژوهش های باغ  های ایرانی این است كه باغ ها را پدیده ای درون گرا در نظر می گیرند 
محصور در دیوارهایش و جدا از بستری كه آن را احاطه كرده است. با این دیدگاه، برخی از ویژگی های مهم باغ ها 
نادیده گرفته می شوند. از سوی دیگر، تشخیص چهرۀ اصیل شهر در منظر امروزین شهرهای تاریخی به دلیل تغییرات 
سریع شهری روزبه روز دشوارتر می شود. این امر ضرورت توجه به شناخت صحیح و حفاظت اصولی از منظر تاریخی 
این شهرها و عناصر تشكیل دهندۀ آن ها را ایجاب می كند. از آنجا كه ساختار شهر در دورۀ صفوی، بسیار تحت تأثیر 
باغ ها و به خصوص باغ های شاهی بوده، پژوهش حاضر بر شناسایی روابط میان باغ و شهر در شهر اشرف  البالد صفوی 
متمركز شده است. هدف این مقاله پی  بردن به چگونگی كیفیات روابط و پیوندهای میان باغ های شاهی به عنوان عناصر 
شاخص منظر شهری تاریخی شهر صفوی اشرف  البالد با سایر اجزای تشكیل دهندۀ آن است. برای این منظور، از روش 
مطالعات تاریخی كه رویكردی كاربردی در بازیابی جنبه های پنهان این ارتباط است، بهره گرفته شده است. در این راستا 
پیگیری مرحله  به مرحله، منطبق با مراحل شكل گیری شهر انجام شد. با دنبال  كردن این رویكرد، ساختارهای شهری 
گذشته و حال بر اساس اطالعات مبتنی بر شواهد مكتوب و ریخت شناسانه، مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 
نتایج این پژوهش نمایانگر برخی از نمودهای ارتباط ساختاری میان باغ های شاهی و این شهر تاریخی است كه در 
طول سالیان، كم رنگ شده است؛ از جمله جایگاه باغ های شاهی در مراحل طرح ریزی شهر، در ساختار شبكة ارتباطی 
شهر، در تراكم شهری و در نظام سلسله مراتبی حاكم بر منظر شهری. بر اساس این نتایج، كیفیاتی از پیوندهای میان 
باغ و شهر روشن می شود كه معرف هویت شهر صفوی بوده اند و بدون آن ها، هم ارز ش های شهر مخدوش می شود و 

هم میراث باغ ها ناگفته می ماند.
 

كلیدواژه ها:
 باغ  ایرانی، منظر شهری تاریخی، ساختار شهر، شهر صفوی، اشرف  البالد )بهشهر(.
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پرسش های پژوهش 
1. ضرورت شناسایی روابط میان باغ  و ساختار شهر تاریخی در چیست و چرا باید از آن به عنوان ارزش پنهان 

در حفاظت از باغ های تاریخی درون شهری معاصر چیست؟
2. روابط میان مجموعه باغ های صفوی اشرف  البالد با شهر از دیدگاه منظر شهری تاریخی چگونه بوده است 

و چگونه می توان ویژگی های این ارتباط را كه امروزه وجود ندارد، از طریق پژوهش تاریخی روشن كرد؟
 

مقدمه
تاریخی  فرهنگِی  ارزش های  یا  و  كالبدی  ارزش های  ذاتی شان،  طبیعی  ارزش های  به دلیل  اغلب  تاریخی  باغ های 
شناخته شده در آن ها مورد توجه و حفاظت قرار می گیرند. حفاظت و نگهداری از باغ ها به دلیل ویژگی های ماهوی باغ 
و زنده بودن اجزای آن، دشواری های فراوانی را به حفاظت كننده تحمیل می كند. عالوه بر این،  باغ های تاریخی ایران 
به فراخور اقلیم، كاربرد و تاریخ ساختشان از لحاظ ریخت شناسانه، گوناگونی بسیاری دارند. همین فراوانی در گونه ها و 
آسیب ها، تنوع بی شماری از شیوه های مداخله را به دنبال دارد كه گهگاه موجب بروز ایده های حفاظتِی قائم بر شخص 

مرمتگر می شود. 
یكی از مواردی كه در غالب مداخالت حفاظتی و حتی مطالعاتی باغ ها مورد غفلت واقع می شود، توجه به بستر 
اثر  به  بی توجهی  از  می تواند  نادرست  مرمت  گاهی  كه  اصل  این  گرفتن  نظر  در  با  از سویی،  است.  باغ  قرارگیری 
آسیب رسان تر باشد، بخش گسترده ای از ارزش های باغ های تاریخی از دست رفته است یا اینكه در معرض خطر قرار 
می گیرد؛ ارزش هایی كه نبودن آن ها درك كامل از چیستی اصیل باغ را مخدوش و گاهی ناممكن می سازد. بر این 
اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، آشكارسازی روابط باغ با منظر و شناخت چگونگی این ارتباط است؛ زیرا از طریق 
مطالعة موبه موی این روابط است كه می توان بهترین مسیر حفاظت را یافت. به بیانی دیگر، فهم اهمیت یكپارچگی 
ساختاری باغ  و شهر، راهبردی به سوی یكپارچگی حفاظت این دو است؛ مفهومی كه در مباحث حفاظتی، كمتر به آن 
توجه شده است. نگاه تكی به هریك از عناصر شاخص شهری، بخش بزرگی از ویژگی های آن اثر و شهری را كه آن 
آثار را در بر گرفته است، ناگفته می گذارد. ویژگی هایی كه به مرور زمان، كم رنگ و فراموش می شوند چنان كه گمان 

می رود هرگز وجود نداشته اند.
این مسئله در مطالعات دورۀ صفوی كه طرح باغ و شهر در یكدیگر ریشه داشته اند، اهمیتی ویژه می یابد. مطالعات 
انجام شده دربارۀ باغ های صفوی، نشان از روابط انكارناپذیر آن ها با بستر قرارگیری شان دارد؛ به خصوص در باغ های 
شاهِی قرارگرفته در شهرها این مسئله جنبه های مختلف و پیچیده ای پیدا می كند. برای این منظور در این پژوهش، اشرف  
البالد )بهشهر امروزی( و باغ های آن مطالعه شده  است. این شهر كه در دورۀ صفوی و به دستور شاه عباس اول پایه گذاری 
شده است، عالوه بر دارا  بودن خصوصیاتی كه تاكنون برشمرده شد، ویژگی  دیگری نیز دارد و آن این است كه باغ های 
شاهی و شهر هم زمان طرح ریزی و برپا شده اند. بنابراین، همان گونه كه انتظار می رود، ساختار باغ و شهر در اینجا كاماًل 
گویای درهم تنیدگی ِ پیش تر مطرح شده است. مسئلة دیگری كه باعث انتخاب این شهر و باغ هایش به عنوان موضوع این 
پژوهش شد، تغییرات فراوان ساختاری آن در دورۀ معاصر است كه روز به روز یافتن رّدپای عناصر تاریخی شهر را دشوارتر 
می كند. اگرچه تخریب این باغ ها پس از جانشینان شاه عباس اول آغاز شد و حتی در زمان هایی به متروك  شدن شهر 
انجامید، شدت تغییرات منظر شهری اشرف  البالد و باغ های آن را می توان به پس از صنعتی  شدن شهر در دورۀ پهلوی 
اول تاكنون نسبت داد. در این زمان بود كه هویت شهر از یك شهر تاریخی به شهری صنعتی تغییر كرد و همین مسئله 
ارزش های شهر را متحول نمود. بی توجهی به ارزش های باغ های تاریخی، آن ها را به زمین های خالی باارزشی تبدیل كرد 
كه با داشتن موقعیت مناسب نسبت به منابع آب و سایر زیرساخت های شهری، به سرعت تغییر كاربری یافتند. با نظر به 
اهمیت مطرح  كردن دوبارۀ ارزش های تاریخی شهر برای توقف روند این تخریب ها و تغییرها، مقالة حاضر درصدد است 
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تا كیفیات ازدست رفتة باغ ها و منظر شهری این شهر را دوباره آشكار كند. هدف از این آشكارسازی، توجه بیشتر به این 
ارزش ها در طرح های حفاظت و برنامه ریزی های شهری و در نهایت توقف ازمیان رفتن آن هاست.

از آنجا كه الزمة یافتن روابط باغ های شاهی صفوی و شهر اشرف  البالد از پس پیچیدگی های ساختاری شهر امروزی 
و همچنین از ورای تغییرات و ویرانی هایی كه گذر زمان در هر دوی آن ها به وجود آورده، روی  آوردن به مطالعات 
تاریخی است، این روش برای خوانش منظر شهری مد نظر این پژوهش قرار گرفته است. به این منظور، پس از گردآوری 
اسناد تاریخی، اعم از اسناد تصویری و مكتوب، توصیفات شهر تاریخی اشرف  البالد و باغ های آن با اطالعاتی كه 
وضعیت امروزی باغ ها و ساختار شهری به دست می دهد، انطباق داده شد. با استفاده از این روش، اطالعات گمشدۀ 
فراوانی كه در اثر تخریب های وسیع و ناپدید شدن بسیاری از شواهد قابل مشاهده نبودند، بازیابی شدند. مطالعة اطالعات 
اسنادی امروز در كنار مطالبی كه پس از آنالیزهای این پژوهش خود را هویدا كردند، باعث دستیابی به نتایجی شدند كه 

گویای چگونگی روابط ازمیان رفتة باغ های تاریخی و شهر صفوی هستند.
بر پایة مطالب گفته شده و با توجه به اهمیت در نظر گرفتن رشته های هم پیوندی بین باغ ها و شهر تاریخی در 
حفاظت آن ها، این مقاله در ابتدا مروری بر مبانی نظری این نوع نگاه یكپارچه دارد و دالیل اهمیت  یافتن آن را از 
نقطه نظر منابع و استدالل های منطقی بیان می كند. سپس با اتكا به شواهد و اسناد و بررسی قدم به قدم از مراحل آغازین 
طرح ریزی باغ ها و شهر، سعی در پی  بردن به روابط ساختاری نهان میان آن ها دارد؛ كما اینكه اكنون این روابط از  میان 

 رفته و یا به دلیل تغییرات گستردۀ شهری از چشم پنهان باشد.

1. پیشینۀ تحقیق: مروری بر مطالعات اشرف  البالد و باغ های آن
از اولین كتاب هایی كه دربارۀ این شهر نوشته  شده است، می توان اشرف  البالد )باباعسگری 1350( و از آستارا تا استرآباد 
)ستوده 1366( نام برد. گذشته از این دو كتاب، باید به مطالعاتی كه عالمی )1991 و 1994( بر روی باغ های اشرف انجام 
داده است، اشاره كرد. او در این مقاالت، اسناد تاریخی موجودی كه به این باغ ها اشاره كرده اند، گردآوری كرده و با كنار 
هم  گذاشتن آن ها نقشه ای از مجموعه باغ های این شهر ارائه كرده است كه در آن بر وجود میدان جلوخان در جلوی 
ورودی باغ ها نیز تأكید شده است. اهمیت این نقشه در داشتن جزئیات فراوان است كه گویای نتایج مطالعات گستردۀ 
زمینه ای صورت گرفته است؛ چنان كه نه تنها حدود و عرصة باغ ها، حتی آن ها را كه از میان رفته اند هم نشان می دهد، 
بلكه شكل كوشك ها، مسیرهای آب، حوض ها، درختان و حتی انواع آن ها نیز در این نقشه قابل مشاهده هستند. ویلبر 
نیز در كتاب باغ های ایران و كوشك های آن، به مجموعه باغ های اشرف  البالد توجه كرده و یك بخش از كتاب را به 
پرداختن به باغ های شمال كشور )فرح آباد و اشرف  البالد( اختصاص داده است. ویلبر در كنار نقل قول از منابع پیش تر 
از خودش، بقایای مجموعه باغ های اشرف را در قالب نقشه ای ترسیم كرده است )ویلبر 1383، 137(. نكتة قابل توجه 
در نقشة ویلبر، ناپدید شدن میدان جلوی باغ شاه است؛ فقط خیابانی در امتداد خیابان اصلی باغ شاه با جوی آبی در میان 
آن در نقشه به چشم می خورد. باغ های شمال و زیتون نیز در این نقشه دیده نمی شوند و از آن ها فقط نامی باقی  مانده 
كه در محل حدودی باغ ها بر روی نقشه نوشته شده است. ساده  كردن را می توان از ویژگی های این نقشه دانست؛ زیرا 
خطوطی كه در واقعیت )حتی در نقشه های تاریخی( كج یا شكسته هستند، در این نقشه، صاف ترسیم شده اند و همچنین 
ابعاد باغ ها با واقعیت و برخی از نقشه های دقیق تر مغایرت دارند. اما نویسنده از نكات تازه ای همچون وجود نقاره خانه 

در باالی سردر اصلی ورودی باغ شاه كه در راستای محور اصلی میدان قرار داشته است، خبر می دهد )همان، 139(.
عالوه بر منابعی كه ذكر آن ها رفت، پژوهش هایی نیز در قالب پایان نامه در خصوص این باغ ها انجام شده است كه 
از جملة آن ها می توان به پایان نامه های هنجار شكل یابی باغ ایرانی؛ با تأكید بر نمونه های عصر صفوی كرانة جنوبی 
دریای خزر )حیدرنتاج 1389(، طرح مرمت و باززنده سازی باغ كوشك  چشمة عمارت بهشهر )رضایی چراتی 1381الف( 
و طراحی منظر باغ های تاریخی بهشهر و قلمرو آن )مصباح نمینی 1386( بوده است كه بر اساس همین مطالعات، 
این پژوهشگران مقاالتی را نیز منتشر كرده اند. رضایی چراتی )1381ب( مروری بر منابع مكتوب و همچنین نقشه های 
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تاریخی انجام داده است كه در كنار كارهای میدانی ارزش  یافته اند. منابع دست اولی مانند نقشه های ترسیم شده توسط 
هانری ویوله، برای اولین بار در این مقاله معرفی شده اند. مصباح نمینی )1383( نیز به باغ های تاریخی بهشهر پرداخته 
است. او بخش های تاریخی شهر را به چهار بخش تقسیم می كند و به وجود آمدن تمامی این بخش ها را مربوط به زمان 
تأسیس شهر می داند )همان، 57(. او در همین مقاله دو فرضیه دربارۀ منابع آب باغ ها ارائه می كند و در انتهای مقاله بر 
اساس توصیفات سیاحان، روندی از شكل گیری باغ های اشرف در چند نقشه ارائه می كند. در این نقشه ها نویسنده، باغ 
دیوان خانه )باغ شاه( را مربعی ترسیم می كند و شكل كنونی باغ را ناشی از تغییرات آتی آن می داند. نكتة جالب توجه 
این است كه او باغ های غربی را در نقشة اولیه ترسیم نمی كند. حیدرنتاج )1391( نگاهی الگوشناسانه به باغ های تاریخی 
حوزۀ دریای خزر داشته و در ضمِن این بررسی، باغ های بهشهر را نیز مد نظر داشته است. به  نظر می رسد هدف نویسنده، 

شناختن ساختار كلی باغ ها و ساده  كردن آن ها برای رسیدن به الگو های مشخص بوده است. 
با توجه به مطالعاتی كه مرتبط با باغ های تاریخی و شهر اشرف  البالد تاكنون انجام شده است، به  نظر می رسد اغلب 
پژوهش های پیشین یا منابع محدودی را مد نظر قرار داده اند و یا اینكه به بخش محدودی از باغ های تاریخی كه امروزه 
باقی مانده ، پرداخته اند. لذا پژوهش حاضر بر محدودۀ كلی مجموعه باغ های احداث شده در زمان شاه عباس اول، شامل 
باغ های باقی مانده و ازمیان رفته، متمركز شده است. ضمن اینكه در اینجا شناخت جزئیات این باغ ها در پیوند با منظر 

شهری صفوی و از طریق بررسی اكثر منابع تاریخی و امروزین در دسترس انجام است. 

2. مبانی نظری: نگاه یكپارچه به باغ و شهر تاریخی
از دیدگاه حفاظت از باغ های تاریخی، نگاه یكپارچه به باغ های تاریخی و منظر شهری، امكان شناخت عمیق تر باغ را 
كه از اركان اصلی یك طرح حفاظت اصولی است، فراهم خواهد كرد. اگر منشور فلورانس را به رغم تمام كاستی هایی 
كه آن را به عنوان مرجعی برای حفاظت از باغ های ایرانی ناكافی می كند،1 تنها مبانی مدّون موجود برای حفاظت از 
باغ های تاریخی بدانیم، پژوهش محور و اسناد محور بودن تمامی مداخالت و همچنین اهمیت انجام مطالعات دقیق تر 
و عمیق تر در این باب را مورد تأكید ویژه قرار می دهد )Icomos 1981, 5(. عالوه بر این، منشور ونیز هم بنای 
مرمت را بر پایة یافتن مستندات اصیل گذاشته، تأكید می كند كه به محض در دست نبودن مستندات و آغاز حدس و 
گمان، عملیات مرمتی باید پایان یابد )Icomos 1964, 9(. در بیانیة شی آن چند راهكار مفید برای حفاظت از بستر 
محوطه ها و ساختارهای تاریخی گنجانده شده كه اولین آن ها شناخت، مستندنگاری و تفسیِر بستر و تداوم این شناخت 
و پایش در زمان است )Icomos 2005, 3(. بنابراین بازخوانی و تفسیر وضعیت گذشتة باغ كه باید بر اساس شواهد 
موجود و اسناد و مدارك معتبر صورت بگیرد، یكی از ضرورت های اصلی در حوزۀ حفاظت باغ های تاریخی است كه به 
حفاظت شناخت محور منتهی می شود. تغییرات وسیع در ساختار های باقی مانده از باغ های تاریخی و اصالت سنجی اسناد 

به دست آمده، از جمله دالیل دشواری این امر به حساب می آیند.
از سویی الزمة مطالعه و شناخت دقیق و اصولی، در نظر گرفتن تمامیت و یكپارچگی موضوع مورد مطالعه است كه 
اصالت طرح را تضمین می كند؛ زیرا بدون آن امكان از دست  رفتن بخش هایی از جزئیات اصیل وجود دارد. آنچه مسئلة 
شناخت و مطالعة تمامیت باغ به شكلی را كه مد نظر است با مشكل مواجه می كند، مسائلی از قبیل نگاه جداگانه به 
بناها و محوطه ها در طرح های حفاظت و برنامه ریزی های شهری و پیروی از الگوی ثابت و استاندارد برای همة باغ های 
تاریخی به عنوان الگوی مرجع است. برای پی  بردن به اهمیت این موضوع باید اشاره كرد كه در منشور واشنگتن، به 
 .)Icomos 1987( لزوم حفظ تمام كیفیات مادی و معنوی كه گویای ماهیت شهر تاریخی هستند، تأكید شده است
عالوه بر این، برای حفاظت از تمامیت و یكپارچگی باغ های شهری با محیط اطرافشان می توان از بیانیة شی آن بهره 
برد. در این بیانیه، به نقش بستر در منزلت و شخصیت محوطه ها و سازه های تاریخی تأكید شده و این نقش فراتر از 
جنبه های كالبدی و دیداری دانسته شده است. از سوی دیگر، رویكرد منظر شهری تاریخی نیز از مرمت كالبدی محیط 
فراتر می رود و روی تمامیت محیط انسانی، با همة كیفیات ملموس و ناملموس آن تمركز می كند. این شیوه به دنبال 
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باال بردن پایداری برنامه ریزی و طراحی مداخالت با توجه  كردن به محاسبة محیط ساخته شدۀ موجود، میراث ملموس، 
.)UNESCO 2012, 5( تنوع فرهنگی، عوامل اقتصادی اجتماعی و محیطی به همراه ارزش های اجتماع محلی است

كانزن طرح های انتزاعی برنامه ریزی شده را بر اساس تفكیك مؤلفه هایی كه پیش از این دارای تأثیر متقابل بودند، 
مسبب نابودی حس یكپارچگی شهری می داند. از نظر او، اگر از دیدگاه زبان شناسی به ریخت شناسی شهری نگاه 
بیندازیم، می توان این موضوع را به كنار هم قرار گرفتن حروف و تشكیل كلمات و یا كنار هم قرار گرفتن كلمات 
و به وجودآمدن جمالت معنی دار تشبیه كرد؛ واضح است كه هر جمله ای با كلماتش معنی می یابد و توضیح و تفسیر 
هر كلمه به تنهایی نمی تواند گویای مفهوم اصلی جمله باشد )Conzen 1975, 1978(. در مطالعه و حفاظت باغ های 
تاریخی نیز جدا كردن آن ها از زمینه، خطر از بین رفتن معنا و مفهوم كلی پیوستار فضا را به دنبال خواهد داشت. با توجه 
به اینكه بخش مهمی از هویت و چیستی عناصر و محوطه های تاریخی كه در یك بستر كنار هم قرار می گیرند، به 
نحوۀ قرارگیری آن ها در بستر و چگونگی ارتباط آن ها با یكدیگر و با بستر قرارگیری شان بستگی پیدا می كند، با نادیده 
گرفتن این ارتباطات نمی توان مدعی حفاظت یكپارچه و كامل كه دربرگیرندۀ تمامیت ارزش های این آثار باشد بود. در 
واقع توجه به این مسئله، نوع جدیدی از یكپارچگی بصری را به  وجود می آورد كه باعث ایجاد احساس تداوم گذشته در 
شهر می شود )Siravo 2015(. به عبارتی، تأكید بر ارتباطات موجود میان عناصر و كرانه های شهری شان، از جمله آنچه 
این پژوهش در مبحث باغ های تاریخی مد نظر قرار داده است، می تواند عامل پیوند و یكپارچگی اجزای قرارگرفته در 
یك بستر و در نتیجه رسیدن به طرح حفاظتی منسجم  و جامع  شود. بهبهانی گسستگی طرح های حفظ و احیای باغ ها 
از ساختار سرزمین را یكی از عوامل عدم موفقیت این طرح ها می داند؛ زیرا به رغم اهمیت زیاد بستر در ثبات باغ، عناصر 

ساختاری آن ناآگاهانه تغییر كرده و از باغ تنها لكه ای سبز رو به زوال باقی مانده است )ایرانی بهبهانی 1396، 173(.
پیش  گرفتن رویكرد كل نگر منظر شهری تاریخی از لحاظ حفاظتی به صورت دوسویه می تواند در مقولة حفظ هویت 
باغ تاریخی و شهر دربرگیرنده اش اهمیت داشته باشد. تشخیص هویت یك فضا مسیری است كه از عینیِت موجود 
توسط مخاطِب فضا دریافت می شود و طی فرایند ادراك، به یك پدیدۀ ذهنی تبدیل می شود )بهزادفر 1387، 22(. در 
این مسیر، كالبد شهر با معانی پنهان در فضاهای شهری، خاطرات را شكل می دهد؛ خاطراتی كه با مرور آن ها هویت 
مكان شكل می گیرد )آتشین بار 1388(. خاطره نقشی مهم در تصور شهری دارد، البته نه آنچنان كه آینده را به درون 
كالبد گذشته بكشد. خاطره همواره در ارتباط با اكنون ساخته و بازساخته می شود و در نتیجه همواره چیزی معاصر است 
)بیانچینی 1393، 76(. آنچه موضوع خاطره را به بحث این مقاله مرتبط می كند، این است كه مكان از طریق تمایزاتش2 
بر تداعی و خاطره و از این طریق بر تشخیص هویت مكان تأثیرگذار است )Rapoport 1980(. بنا بر آنچه گفته 
شد، می توان نتیجه گرفت كه داشتن فضاهای مشابه و عاری از تمایزات، منجر به از دست رفتن هویت منظر شهری 
می شود. یكی از راه های اجتناب از این امر، شناخت كامل و جامع و توجه به ویژگی های عناصر تاریخی تأثیرگذار بر 
منظر شهری است كه بی شك باغ های تاریخی از جملة مهم ترین این عناصر هستند. امروزه یادمان های شهری در كل 
دنیا نقش شاخصی در خلق هویت های ملی پذیرفته اند. بر این اساس با مطالعة باغ  تاریخی از دیدگاه منظر شهری كه 
دربرگیرندۀ خصوصیات بصری و ویژگی های ادراكی منظر است، می توان به ویژگی های هویتی مكان كه حفاظت گر را 

در حفظ اصالت آن یاری می كند، پی برد.    
در همین راستا رویكرد این پژوهش از جهت فرض  قرار دادن تنوع گونه شناختی باغ های تاریخی و پرهیز از پیروی از 
الگوی مرجع برای این گونه  باغ ها نیز ضرورت پیدا می كند. نگرش مبتنی بر الگو بر پایة پیروی از ساختاری غیرمنعطف 
و ثابت برای باغ های ایرانی بنا نهاده شده و بر این اساس الگویی واحد را كه عموماً به اشتباه از كلمة چهارباغ )چارباغ( 
برداشت شده است، به تمام باغ های ایرانی تعمیم می دهد. این كوته نگری زمانی چالش برانگیز می شود كه مالك اصلی 
برای تعمیر و حتی بازآفرینی باغ هایی قرار می گیرد كه بخشی از ساختارشان از میان رفته است. بنابراین باغ هایی كه با 
دیدگاه الگو محور مورد مداخله قرار می گیرند، همواره در خطر اصیل پنداشته  شدن افزوده های جدید به جای ساختار اولیه 
در مطالعات و مداخالت بعدی قرار دارند. سوای اشكاالت وارد به الگوی مرجعی كه برای باغ ایرانی مطرح می شود،3 
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رخداد دیگری كه پیامد الگومحور پنداشتن باغ ایرانی اتفاق می افتد، ترویج نوعی یكسانی و تشابه در ساختار باغ ها 
و ساختارهای وابسته به آن است كه منجر به از میان رفتن تنوع و گوناگونی طرح و جزئیات باغ های تاریخی ایران 
می شود. اشكاالتی كه در اثر این رویكرد به  وجود می آید، گاه به دلیل از میان رفتن ساختار و شواهد موجود و گاه به دلیل 
قوت گرفتن تصوِر اشتباِه صورت گرفته، امكان بازیابی و بازشناخت ساختار اصیِل اولیه را دچار اشكال اساسی و حتی 

غیرممكن می كند.
بر اساس آنچه در این بخش گفته شد، مبانی نظری مرتبط با رویكردی كه این پژوهش برای مطالعة ارتباط میان باغ 
و منظر شهری در شهر اشرف  البالد در پیش گرفته است، قالبی را برای آن ارائه می كند؛ قالبی كه در آن، چهار عامِل 
شناخت محور بودن، پاسداشت یكپارچگی مكان، حفظ هویت، حفظ تنوع گونه شناختی را به عنوان شاخصه های بنیادین و 
زیربنایی پژوهش معرفی می كند. به نظر می رسد به كار  گرفتن این چهار عامل در عین غنا بخشیدن به فرایند مطالعه، 

نتایج آن را برای طرح های حفاظتی و برنامه ریزی های شهری، مفیدتر و كاربردی تر می كند.

3. نسبت باغ و شهر در طراحی شهر اشرف  البالد۴
طراحی شهر تاریخی زمانی كه دقیقاً محل تالقی طبیعت و مداخالت انسان باشد، بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا از این 
دیدگاه می توان آن را ایجادكنندۀ فصل مشتركی میان منظر فرهنگی و منظر شهری به حساب آورد. طرح یك شهر 
تاریخی باید در عین حال كه از مقتضیات جغرافیایی و طبیعی مكان مورد نظر تبعیت می كند، به اهداف و مفاهیمی كه 
مد نظر است برسد. به بیان دیگر، برای طراحی یك شهر كه برای حضور پادشاه مهیا می شده است، معنایی برای مكان 
ر بوده كه بایستی با وجود امكانات و محدودیت های طبیعی موجود برای رسیدن به آن قدم برداشته می شده است.  متصوِّ

به این منظور، كلیتی برای مكان طراحی می شده و بر این اساس اجزا مرحله به مرحله شكل می گرفته اند.5
در این راستا توپوگرافی، اقلیم، منابع آب، شكل زندگی رایج محلی و امثال این ها زمینة شكل گیری طرح كلی را 
تشكیل می دادند كه بر اساس رسیدن به هدف معنایی مورد نظر طراحی می شد. اولین جلوه های طراحی شهر را می توان 
در مكان یابی  مهم ترین عنصر آن، كه همان طور كه در بخش های پیشین اشاره شد بر اساس توپوگرافی و منابع آب 
صورت می گرفته است، مشاهده كرد. مهم ترین عنصر در شهرهای شاهی طبیعتاً محل حضور شاه بوده كه در دورۀ 
صفوی، كه موضوع این مقاله است، به صورت تركیب باغـ  كاخ بوده است. پتروچیولی اساس طراحی شهرهای شاهی را 
سه موضوع می داند: 1. مكان یابی و طراحی باغ ها و قصرهای شاهی؛ 2. اهمیت دادن به تشریفات سلطنتی؛ 3. تركیب 
باغ های شاهی به شكل تركیب گسترده و پیچیده به صورت یك هزارتو )Petruccioli 2011, 354(. بنابراین دور از 
انتظار نیست كه در این شهرها باغ های شاهی پایة شكل گیری شهر و سازمان دهی فضایی آن را تشكیل می داده اند. 
واضح است كه سازمان دهی اقامتگاه شاهی نیاز به باالترین سطح از توانایی های اداری و امنیتی داشت.6 برای این 
منظور، ساده ترین و سریع ترین راه این بود كه به طور مستقیم از روش های مشخص شده برای طرح بندی، سازمان دهی 
و تقسیم بندی فضاها استفاده شود. راه طبیعی این كار تكیه بر فرم های كهن الگویی بود كه می توانستند در عین حال 
كه سلسله مراتب درباری را رعایت می كنند، طبیعت را مهار كنند. در میان این مجموعه از عناصر، باغ یك كهن الگوی 

متعالی بود؛ زیرا به طور سنتی هر دوی این اهداف را برآورده می كرد.
بنا بر آنچه گفته شد، می توان در نظر آورد كه باغ های شاهی در سیستم طراحی اشرف  البالد، نقش هستة متمركز 
اولیه را داشتند كه سایر اجزای شهر را سامان دهی می كردند. بنابراین آن ها اولین عناصری بودند كه در میان محدودۀ 
شهر مكان یابی شدند. در محدودۀ درنظرگرفته شده برای شهر اشرف  البالد، طبیعت، دو قطب اصلی نمایان دارد كه یكی 
كوه  ها در قسمت جنوبی و دیگری دریا در بخش شمالی آن بودند. با در نظر گرفتن نزدیكی به منابع آب شیرین كه از 
كوه ها سرچشمه می گرفتند، همچنین با توجه به مسائلی همچون دفع هرزآب ها و سیالب ها، تأمین چشم انداز مسلط 
به شهر، ایجاد امكان دیده شدن و در نهایت، ایجاد فاصلة مناسب با بخش مردم نشین و تأمین امنیت، باغ های شاهی 

نزدیك به كوه احداث  می شد )تصویر 1(. 
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حال نوبت گام بعدی یعنی تقویت طرح در قسمت باغ های شاهی به عنوان ایدۀ كلی طرح است.7 در این گام، مراكز 
كوچك تر در راستای تقویت مركز اصلی طرح به بخش اصلی اضافه می شوند تا همچون جواهری از آن پشتیبانی كنند. 
این ایده در باغ های اشرف  البالد با طرح ریزی باغ های متعدد شاهی در پیرامون باغ شاه به عنوان هستة اولیه و مهم ترین 
بخش مجموعه انجام گرفت. بدین ترتیب با ایجاد تركیب باغ درباغ به شكل الیه های تودرتو، سعی در تقویت هستة 

اولیة شكل گیری مجموعة شاهی شد )تصویر 2(.8 

تصویر 1: موقعیت باغ های بهشهر در میان دو قطب كوه و دریا؛ بر اساس تصویر برداشت شده از Google Earth در تاریخ 1398/8/8

تصویر 2: تركیب مجموعة باغ درباغ و میدان پیش از ورودی كه هستة اولیة شكل گیری طرح اصلی را تقویت می كنند. 
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پس از این مرحله، نوبت به بخشی می رسد كه در ضمن تأكید بیشتر بر اهمیت بخش شاهی، ارتباط میان دو بخش 
ساخته شدۀ شهر، یعنی قسمت مربوط به شاه و قسمت مربوط به مردم عادی را تأمین كند. برای این منظور، خیابان 
اصلی شهر كه از محور اصلی باغ شاه به سمت دریا امتداد می یافت، عنصر دومی شد كه در طراحی شهر مد نظر قرار 
گرفت.9 این خیابان از چند جهت در طراحی شهر حائز اهمیت بود: یكی اینكه با قرار گرفتن در راستای خیابان اصلی 
باغ شاه، این خیابان رابط و تسری دهندۀ طرح بخش شاهی در بخش عادی شهر بود؛ دوم اینكه چشم انداز همیشگی از 
شهر به باغ های شاهی را كه مبّین اهمیت آن ها بود تضمین می كرد؛ سوم اینكه موجب خوانایی شهر می شد و به شهر 
ساختار می بخشید )تصویر 3(. در یك فضای دارای ساختار، انسان می داند كه در كجا قرار گرفته است و جهت در فضا 
برای انسان معنی دارد و فضا از این طریق ارزش كیفی الزم را می یابد. در شهر، انسان نیازمند آن است كه خود را در 
فضا مكان یابی كند و این كار به وسیلة یك نقطه )در اینجا مجموعة باغ های شاهی( و یك خط )در اینجا خیابان اصلی( 
انجام می شود. شایان ذكر است كه ایدۀ خیابان كه در طراحی شهر اشرف  البالد به عنوان یكی از عناصر اصلی شهر به 
 كار گرفته شده بود، ایده ای ریشه دار در طراحی شهرهای ایران در دوران صفوی بوده است كه نمونه های آن در شهرهای 

هرات، تبریز، قزوین و اصفهان نیز وجود داشته اند. در بخش بعد، به این مقوله بیشتر پرداخته خواهد شد. 

تصویر 3: موقعیت باغ های تاریخی و خیابان اصلی در منظر شهری اشرف  البالد كه مانند نقطه )جلب  توجه كننده و جذب كننده( 
و خط )جهت دهنده به دید و حركت و سازمان دهی كنندۀ ساختار( به مدد خوانایی شهر می آمده اند. بر مبنای تصویر برداشت شده از 

Google Earth در تاریخ 1398/7/31

۴. نسبت باغ و شهر در میان ساختارهای ارتباطی شهر اشرف  البالد
به علت پیچیدگی ذاتِی منظر شهری، ناچار برای مطالعة آن باید از راه شناخت ساختارهای موجود در آن وارد شد. 
یكی از عناصر تأثیرگذار در منظر شهری، ساختارهای ارتباطی موجود در آن هستند. از آنجا كه ارتباط بین پدیده ها 
فهم بهتر آن ها را در پی دارد، شناخت الگو های پنهان ارتباطات ]میان عناصر شهری[ كلید مطالعة علمی ساختار 
منظر شهر است )Salingaros 2005, 17(. شبكة شهری ساختاری پیچیده و در عین حال سازمان دهی كننده است 
كه از ابتدای طرح ریزی شهر میان عناصر ساخته شدۀ شهری به  وجود می آید. اهمیت توجه به حفاظت از ساختارهای 
ارتباطی میان عناصر شكل دهندۀ شهر، مسئله ای است كه در منشور واشنگتن نیز مورد تأیید و تأكید قرار گرفته است 

 .)Icomos 1987(
در میان  الگوهای موجود حاكم بر ساختارهای ارتباطی، ساختار شهر اشرف  البالد را می توان ساختاری خطی توصیف 
كرد كه به تبعیت از دو قطب طبیعی حاكم بر منظر شهری، یعنی منظر غالب كوه و دریا، راستای شمالی جنوبی دارد 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 18 ـ پاییز و زمستان 99

33

)تصویر 4(. اهمیت محور یا محورهای اصلی در طراحی ساختار پایة شهر، نكتة تازه ای نیست. اما آنچه شهر اشرف  البالد 
را از بسیاری از شهرهای شاهی دیگر متمایز می كند، جهت گیری این محور است. در بیشتر شهرهای تاریخی ایران، 
جهت محور)های( اصلی ساختار شهری از جهت قبله، ارتباط میان مجموعة اقامتگاه شاهی و مسجد و یا در برخی از 

موارد، از عوامل اقلیمی تبعیت می كنند. 

تصویر 4: ساختار خطی شهر اشرف  البالد كه در میان قطب های طبیعی موجود شكل گرفته بوده است.

تصویر 5: تصاویر تهیه شده از مجموعه باغ ها كه میدان و امتداد خیابان را در آن ها می توان مشاهده كرد: 1. نقشة ژاك دمورگان )1890م( 
(De Morgan 1894, 181)؛ 2. نقشة دونالد ویلبر در اوایل قرن بیستم )ویلبر 1383، 137(؛ 3. نقشة هانری ویوله )1913ـ1914( )سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور(؛ 4. نقشة مهوش عالمی )عالمی 1392(

 

قطب طبیعي 
 دریا

قطب طبیعي 
 كوه

 میدان
باغهاي شاهي

 
 خیابان
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همان طور كه گفته شد، این موضوع در شهر اشرف  البالد تا حدودی متفاوت بوده و با تبعیت از محور میان دو 
قطب طبیعی حاكم بر شهر یعنی كوه و دریا، بر راستای خیابان اصلی باغ شاه انطباق می یابد. بنابراین راستای خیابان 
اصلی باغ شاه با امتداد در شهر نقش خیابان اصلی شهر را عهده دار می شود كه سایر عناصر شهری را در اطراف خود 
سازمان دهی می كند. از سویی، اتصال این خیابان به باغ های شاهی بدون عنصر واسطه ای همچون میدان بی معنا 
می نمود. بر این اساس در طرح  ابتدایی شهر، میدانی موسوم به سبزه میدان در محلی پیش از مدخل اصلی باغ شاه 
مكان یابی شد كه مكمل ساختار ارتباطی شهر باشد. این میدان و خیابان تقریباً در تمامی طرح هایی كه از باغ ها تهیه 
 شده است به چشم می خورند )تصویر 5(. بنابراین در ادامه، این دو عنصر اصلی ساختار ارتباطی شهر بیشتر مورد مطالعه 

قرار خواهند گرفت.
خیابان: خیابان اصلی در فضاهای شهری مكانی عمومی است كه قابلیت باالیی برای خدمات فرهنگی، تجاری، 
مذهبی و مانند آن ها و در عین حال برقراری روابط اجتماعی دارد.10 احتمااًل خیابان فضایی است كه از باغ به عاریت 
گرفته شده و جلوه و مقیاسی شهری پیدا كرده است. پیش از سدۀ نهم هجری قمری، این واژه در متون ادبی و تاریخِی 
مرتبط با توصیف شهر دیده نمی شود و در متونی كه به توصیف باغ پرداخته اند نیز دو واژۀ »راه« و »چمن« نزدیك به 
معنی خیابان كاربرد داشته اند. قدیمی ترین منابعی كه از واژۀ خیابان نام برده اند، با هرات تیموری پیوند دارند )جیحانی 
و رضایی پور 1396، 37(. در اشرف  البالد صفوی نیز خیابان اصلی عالوه بر نقش هایی كه پیش از این گفته شد، نقش 
ایجاد ارتباط میان بخش های مختلف شهر از جمله بخش های سلطنتی و بخش های مربوط به عامة مردم را عهده دار 
بود. این خیابان از باغ شاه شروع می شد و پس از میدان تا انتهای شهر و تا كرانه های دریا در سمت شمال ادامه می یافت. 
در ابتدای این خیابان، پس از دروازۀ میدان، در هر سمت، سی اتاق مخصوص گارد سلطنتی وجود داشت )فریزر 1364، 
25(. دالواله این خیابان را پر از دكان و مغازه توصیف می كند )دالواله 1370، 166(. از آنجا كه هركدام از این روایات 
مربوط به دوره های متفاوت است و نیز از آنجا كه گفتار دالواله به علت حضور در زمان رونق شهر به گفته های دیگران 
كه در زمان متروكه و مخروبه بودن آن را دیده اند برتری دارد، می توان تصور كرد كه اتاق های گارد سلطنتی كه فریزر 

توصیف می كند، همان دكان هایی باشد كه دالواله از آن ها یاد می كند. 
به نظر می رسد این خیابان كه در تعامد با محور ارتباطی اصلی بین اشرف  البالد و ساری قرار داشت، تنها خیابان 
مهم شهر بوده و با توجه به بافت روستایی كه در منابع تاریخی توصیف شده، احتمااًل این شهر، خیابان پراهمیت دیگری 
نداشته است؛ اگرچه تنها با گفتن این توصیفات نمی توان نقش پراهمیت این خیابان را در منظر شهری تاریخی اشرف  
البالد تجسم كرد. برای درك این اهمیت، شاید تجسم خیابانی عریض تر از تمامی گذر های شهر كه با گشودن راهی 
در میان انبوهی از درختاِن باغ های مسكونی شهر، منظرۀ باشكوه باغ های شاهی را در یك سو به نمایش می گذاشته 

است، راهگشا باشد )تصویر 6(. 
میدان: نقش میدان در فضای شهرهای ایران از نظر منظر و كاركرد، نقشی دیرینه و  انكار نشدنی است. با اینكه این 
عنصر شهری در دورۀ صفویه و در شهرهایی كه برای اقامت شاه در نظر گرفته می شد نقشی ویژه در تركیب باغ های 
شاهی با سایر بخش های شهر داشت، وجود میدان به عنوان فضایی برای تجمع و برگزاری جشن ها و گردهمایی های 
عمومی، قدمتی پیش از این دارد. در نقشه ای كه تری آلن11 از هرات دورۀ تیموری ترسیم می كند، برخی از فضاهای 
شهری همچون میدان كه با نام »عیدگاه« خوانده شده و گذرهای شهری، در خارج از حصار قرار دارند. آلن میدان را به 
دورۀ آل كرت )643ق/ 1245م تا 791ق/ 1389م( نسبت می دهد و مكان آن را جایی در شمال كهن دژ هرات می داند 

.)Allen 1983, 17(
نقش دوگانة میدان در میان فضاهای شهری دورۀ صفوی آن را به مفصلی برای اتصال و ارتباط میان دو بخش 
شاهی و عمومی شهر تبدیل كرده است؛ زیرا از سویی، نقش جلوخان را برای باغ های شاهی ایفا می كند12 و از سوی 
دیگر فضایی برای گردهمایی عمومی مردم، ایجاد بازارهای موقت، نمایش ها و بازی هایی را فراهم می آورد كه گهگاه 
شاه و درباریان نیز به تماشای آن می پردازند )عالمی 1385؛ Alemi 1991(. البته گفتنی است كه میدان های صفوی 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 18 ـ پاییز و زمستان 99

35

اغلب فضا های عمومی دیگری همچون مسجد و بازار را نیز در اطراف خود داشتند كه این خود، كاركرد عمومی این 
عنصر شهری را تقویت می كرد. 

در مجموعه  باغ های شاهی شهر اشرف  البالد نیز میدان جلوخان موسوم به سبزه میدان وجود دارد. اگرچه اضالع 
این میدان در زمان صفوی عملكردی نداشته اند ، در محل اتصال خیابان به میدان ردیف دكان هایی وجود داشته اند كه 
می توان آن ها را بازار شهر نامید. اسناد موجود همچنین به وجود دو دروازه، یكی برای ورود به میدان از خیابان اصلی و 
دومی به عنوان سردر ورودی اصلی باغ شاه اشاره كرده اند.13 با وجود این دو دروازه می توان دریافت كه احتمااًل ورود به 
این میدان برای عموم و در هر زمانی آزاد نبوده است. از سویی، عمومی بودن میدان نیز با توجه به وجود نقاره خانه،14 
كه برای اطالع دادن موارد خاص به عموم كاربرد داشته است، و همچنین توصیفات دالواله، كه حضور مردم و از جمله 
گرجی هایی را كه برای تغییر مذهب در حضور شاه در این مكان تجمع كرده بودند تصریح می كند،  انكارناپذیر است 
)دالواله 1370، 160(. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری كرد كه میدان در شهر اشرف  البالد، فضایی واسطه میان 
بخش شاهی و قسمت عمومی شهر بوده است كه برای دیدارهای كنترل شدۀ مردم با شاه یا درباریان از آن استفاده 
می شده است. عملكردی كه نه در باغ های شاهی می توانسته انجام شود و نه در مكان های كاماًل عمومی مانند خیابان 

)تصویر 7(. 

5. نسبت میان باغ و شهر در سلسله مراتب شهری اشرف  البالد
سلسله مراتب یكی از ویژگی های سیستم های پیچیده ای همچون شهر و شبكه های شهری است. این ویژگی ارتباطی 
سامان مند را بین اجزای نظام یافتة محیط ایجاد می كند كه عالوه بر اهمیت آن در درك هریك از این اجزا، در درك 
كل فضا نیز مؤثر است. آنچه در این مقاله مطالعه شده، سلسله مراتب فضایی حاكم بر ساختار شهری است كه روابط 
میان باغ های شاهی و سایر عناصر ارتباطی شهر را تعریف می كند. آنچه سلسله مراتب فضایی را تقویت می كند و موجب 

تصویر 6: مكان یابی ساختارهای اصلی ارتباطی میان باغ های شاهی و شهر
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پایداری آن در طول زمان می شود، انطباق آن بر سلسله مراتب معنایی محیط است. در واقع فرایند های مختلفی كه در 
الیه ها و مقیاس های مختلف مكان رخ می دهند، چه در همان الیه و چه در میان الیه های مختلف، با هم در ارتباط اند 
ویژگی های  از فضا  پیچیده، هر الیه  نظام سلسله مراتبِی  در یك   .)Mesarovic, Maco and Takahara 1970(
الیة دیگر را تقویت و به فهم آن توسط مخاطب كمك می كند )Salingaros 2000, 157(. بنابراین در یك نظام 
شهری مبتنی بر سلسله مراتب انتظار می رود كه هریك از عناصر تشكیل دهندۀ فضا عالوه بر عملكرد اصلی خود، نقش 
ثانویه ای را كه همان ایجاد پیوند میان سایر عناصر است، بر عهده داشته باشند. این نكته پیوستاری منعطف را در ساختار 
فضایی مكانِی شهر به وجود می آورد كه موجب تقویت ساختار شهری به موجودیتی فراتر از مجموعة اجزایش می شود. 
اما هم زمان این خطر را هم به وجود می آورد كه با از میان رفتن هریك از عناصر این ساختار یكپارچه و یا حتی با رنگ 

باختن سلسله مراتب حاكم بر آن ها، كل ساختار دچار آسیب شود.
به عبارت دیگر، سلسله مراتب فضایی در شهرهایی همچون اصفهان و قزوین كه مكان حضور شاه و درباریان بوده اند، 
آنطور كه در اشرف  البالد هم می توان مشاهده كرد، عالوه بر پیروی از عملكرد ، جغرافیا، معابر و مانند آن ها از عواملی 
همچون امنیت و محرمیت  تبعیت می كند و بدین ترتیب بر دسته بندی های عمومی، نیمه  عمومی و خصوصی انطباق 
می یابد.15 در این راستا باغ نیز به عنوان یك عنصر پیچیده با تركیبی از عناصر معنادار در سیستم سلسله مراتب شهری 
وارد می شود. برای این منظور، باغ در چند مقیاس در این سیستم عمل می كند. اول در مقیاس بزرگ تر كه مجموعة 
باغ های شاهی به عنوان عرصة شهری در شبكة روابط و منظر شهر وارد می شود؛ دوم در مقیاس میانی كه خود باغ ها در 
تركیب با سایر عناصر شهر تعریف می شوند و روابط میان باغ ها شكل می یابد؛ و سوم در مقیاس كوچك تر كه عناصر 

هر باغ سوای كاركرد جداگانه ای كه دارند، نقشی در نظام سلسله مراتبی شهر و باغ ها را پذیرا می شوند )تصویر 8(.16

تصویر 7: جایگاه میدان و خیابان صفوی در شهر امروزی
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بر اساس آنچه گفته  شد، می توان الیه های مختلف سلسله مراتب شهری را در اشرف  البالد بر اساس مقیاس های 
مختلف تشریح كرد. در كلی ترین مقیاس، با نگاه غیر كالبدی، شهر به دو حوزۀ عملكردی كلی شاه نشین و حوزۀ 
مردم عادی دسته بندی می شود. در الیة بعدی، مجموعه  باغ های شاهی به عنوان قلب حوزۀ شاه نشین و خیابان اصلی 
)دربرگیرندۀ بناهای عمومی و مغازه ها( به عنوان عنصر مركزی بخش مردمی توسط عنصر واسطه ای به نام میدان، به 
یكدیگر متصل می شوند. این تركیب، دسته بندی كلی فضاهای عمومی، نیمه عمومی و خصوصی شهر را با محوریت 
میزان محرمیت  اساس  بر  نیز می توان  را  بعدی، خود مجموعه  باغ ها  بخش حاكم نشین مشخص می كند. در الیة 
دسته بندی كرد كه این معنا بر سلسله مراتب ورود به آن ها نیز انطباق می یابد. بر این اساس به ترتیب ابتدا باغ  شمال، 
به عنوان پیش فضای تداركات و آماده سازی، اقامت مستخدمان و همچنین فضای پیش از ورود به باغ شاه از میدان17 و 
پس از آن باغ شاه به عنوان محل دیوان خانه و انجام امور حكومتی و پذیرایی از مهمان ها قرار می گیرند. بعد از این باغ های 
صاحب الزمان، خلوت و تپه به صورت شعاعی به باغ شاه ارتباط پیدا می كنند و در نهایت باغ های حرم و چشمه عمارت كه 

در انتهای زنجیرۀ ارتباطی میان باغ ها قرار می گیرند، به عنوان خصوصی ترین باغ های این مجموعه شناخته می شوند. 
در الیة بعدی كه با مقیاس اجزا و عناصر معماری از دید نزدیك تری به شهر نگاه می كند، جزئیات بیشتری به این 
سلسله مراتب اضافه می شود. تمامی ورودی هایی كه برای گذر از هر مرحله باید طی شوند، مسیر  آب های جاری میان 
باغ ها و از باغ ها تا شهر و خیابان های باغ های شاهی و قسمت عامة شهر، جزئی از این الیه به حساب می آیند. از جمله 
اینكه دو ورودی در ابتدای ورود به میدان از سمت شهر و ورود به باغ شاه از سمت میدان قرار دارند كه ورود و خروج 
را كنترل و محدود می كنند؛ همچنین ایوان عمارت اصلی باغ شاه خود به عنوان عنصر واسطه ای میان خیابان و عمارت 

اصلی واقع شده است.18 به عالوۀ تمام خیابان ها، ورودی ها و مسیرهای آبی كه ارتباط میان باغ ها را میسر می سازند.

تصویر 8: تصویری شماتیك از الیه بندی سلسله مراتب در منظر شهری اشرف  البالد. الیة اول، در مقیاس بزرگ عرصه های عملكردی شهر؛ 
الیة دوم، در مقیاس میانی روابط میان باغ ها و زمین های عامه؛ و الیة سوم، در مقیاس ُخرد سلسله مراتب مؤثر بر اجزای كوچك تر فضا. 

واضح است كه تعریف الیه های دیگر باعث تقویت سلسله مراتب و در نتیجه ساختار حاكم بر فضا و منظر شهر خواهد شد.
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بنابراین با توجه به موارد یاد شده می توان به پیوندی عمیق میان عناصر بااهمیت شهر كه با روابطی دقیق و از پیش 
تعیین شده در كنار هم قرار گرفته  بودند، پی برد. آنچه تا اینجا گفته  شد، نشان می دهد كه توجه به مقولة سلسله مراتب در 
الیه های مختلف طراحی شهر و باغ نفوذ كرده و موجب یكپارچگی باغ ها و بافت شهری پیرامونشان شده است. روشن 
است كه حفظ هركدام از این عناصر به تنهایی و بدون در نظر گرفتن روابط میان آن ها كه بخشی از چیستی آن ها را 
شكل می دهد، تا چه اندازه سطحی و ناآگاهانه است. بی توجهی به موضوع پراهمیت سلسله مراتب در برنامه ریزی های 
شهری، لطمات بسیاری را متوجه باغ های مورد بحث كرده ولی همچنان برای حفظ آنچه از آن ها باقی مانده، تنها راه 

موجود در نظر گرفتن آن در طرح های آتی است. 

6. نسبت میان باغ و شهر در تراكم بافت شهری اشرف  البالد
بحث دربارۀ جایگاه باغ های تاریخی در تراكم شهری از جنبه های مختلفی دشواری های خاص خود را دارد. اینكه شهر 
پدیده ای همگن نیست و تراكم آن ممكن است در كل شهر یكسان نباشد، امری واضح است. این عدم توازن در تراكم 
شهری می تواند به عواملی مختلفی از جمله جغرافیا، فرهنگ، آب وهوا، تمركز فعالیت ها و مشاغل، و حتی میزان درآمد 
و قیمت زمین ها وابسته باشد. تراكم شهری می تواند از لحاظ كالبدی و عملكردی بررسی شود كه خود این عوامل نیز 
می توانند بر یكدیگر تأثیر داشته باشند. این روابط و جریان های مكانی پیچیده بوده و در مقیاس های مختلفی تأثیرگذار 
هستند، از كالن شهر گرفته تا پایین محله، بلوك و سطح بسته، و در نتیجه پیچیده تر از آن هستند كه بتوانند با یك تعداِد 
واحد بیان شوند. این موضوع دربارۀ باغ های تاریخی كه باید بر اساس مطالعات تاریخی بررسی شوند، پیچیده تر می شود. 
این مسئله موجب شده است تا در این پژوهش به این مقوله مشخصاً از زاویة كالبدی نگاه شود. از سوی دیگر، این 
مبحث از مطالعات شهری همواره به صورت داده های كمی و با محاسبات عددی مورد بحث قرار می گیرد. در این مقاله، 
به دلیل متفاوت بودن جنس كار و متكی بودن آن بر داده های برآمده از اسناد تاریخی كه غالباً توصیفی بوده و دارای ابعاد 
و اندازه نیستند، تنها سه شاخه از مبحث تراكم كه بتوان با اطالعات تاریخی موجود آن ها را استنتاج كرد، بررسی شده اند. 
بنابراین این بررسی در سه شاخة زیر دنبال شده است كه می توانند تا حدودی جنبه های مختلف این وجه از پیوند میان 
باغ ها و این شهر صفوی را روشن سازند: 1. دوری و نزدیكی عناصر به یكدیگر )ُتُنك و انبوه(؛ 2. اندازۀ قطعات )شامل 

ارتفاع و مساحت بلوك های شهری(؛ 3. فضاهای پر و خالی.
شایان ذكر است كه تراكم را می توان به روش های مختلفی اندازه گیری و بیان كرد. دربارۀ چگونگی اندازه گیری 
تراكم اتفاق نظر وجود ندارد اما در همة موارد، نتیجه به عنوان یك تناسب ارائه می شود. در بررسی تراكم شهری، اصواًل 
مبنای بررسی، محاسبات عددی ابعاد اراضی مورد بررسی و تناسب فضاهای پر و خالی با یكدیگر است؛ اما با توجه به 
اینكه در منابع تاریخی داده هایی به دقت عدد و رقم وجود ندارد، در پژوهش حاضر، نتایج بررسی ها به صورت توصیفی 

آورده می شود. 
6. 1. دوری و نزدیكی عناصر به یكدیگر

منظور از آنچه در این بخش به عنوان دوری و نزدیكی عناصر مورد بحث قرار می گیرد، ُتُنك بودن و انبوهی توده های 
ساخته شدۀ شهری و سنجش تودۀ باغ ها با شهر از این دیدگاه است. نكتة مسلم این است كه موضوع مورد بحث 
این پژوهش یعنی باغ ها، كه در حالت اصیل خود دارای یك یا چند بنای مختصر بوده و غالب سطح آن ها را فضای 
با وجود  اشغال می كرده است، خود جزء فضاهای كم تراكم شهری محسوب می شده اند. حتی در حال حاضر،  سبز 
ساخت وسازهای جدید و افزوده شدن چند بنا، بخش هایی از باغ كه باقی مانده اند، از همین دست به حساب می آیند. اما 
دربارۀ بافت شهری  به عنوان بستری كه باغ ها را در بر می گیرد، مقایسة حالت جدید و قدیم اهمیت می یابد. چهرۀ شهر 
اشرف  البالد، آن گونه كه در منابع به آن اشاره شده، شهری سرشار از درختان و فضای سبز بوده است. این توصیف از 
باغ چه در زمان برپایی شهر در زمان شاه عباس اول صفوی، كه توسط پیترو دالواله مشاهده و توصیف شده است و 
چه در دوره های پیش از صنعتی شدن شهر كه در زمان پهلوی اول اتفاق افتاد، نسبتاً یكسان است؛ چنان كه دالواله از 
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درختان فراوان شهر به شگفت آمده و نمی داند كه اشرف  البالد را شهری بنامد كه در جنگل ساخته  شده یا جنگلی كه 
به علت ساخت خانه ها چهرۀ شهر به خود گرفته است )دالواله 1370، 159(. توجه به این نكته نیز خالی از لطف نیست 
كه شاه عباس هم به علت همین زیبایی و صفای روستایی، اشرف البالد را برای سكونت چندماهه اش می پسندیده و در 

نتیجه تصمیمی برای تغییر آن و تبدیلش به شهری همانند شهرهای دیگر نداشته است.19 
سطح وسیعی از این سرسبزی شهر را باغ های شخصی مردم تشكیل می داده است و در بخش هایی كه مساحتی 
كمتر از سطح مربوط به مردم عادی را به خود اختصاص می دادند، باغ های سلطنتی و احتمااًل باغ های درباریان و 
اطرافیان شاه جای داشته است. انبوهی درختان در این باغ های شخصی تا حدی بوده كه دالواله كه در زمان اقامتش در 
این شهر، در یكی از همین خانه ها سكونت داشته اشاره می كند كه به علت انبوهی درختان آفتاب هیچ گاه بر زمین آن باغ 
نتابیده است )همان، 160(. اگرچه سفرنامه نویسانی كه در زمان های مختلف از شهر بازدید كرده اند، جمعیت ساكن در آن 
را متفاوت بیان كرده اند كه در مواقعی كمتر و گاهی بیشتر می شده است. نسبت این جمعیت )حتی در حالت حد اكثری 
آن( به سطحی است كه برای خانه سازی در اختیار داشته اند و نحوۀ خانه سازی رایج در آن زمان، ساختن خانه هایی را با 

باغ های پیرامون كه طبیعتاً فاصلة میان خانه ها را بیشتر می كرده، ایجاب می كرده است.
با این اوصاف می توان نتیجه گرفت كه با توجه به ابعاد بسیار بزرگ باغ های شاهی نسبت به زمین های شخصی 
مردم، فاصلة میان بناهای ساخته شده در قطعات زمین در آن ها بیشتر از خانه های مردم بوده است. بنابراین در سنجش 
تراكم بافت ساخته شدۀ شهری در زمان برپایی شهر، باغ های شاهی در جایگاه بافت ُتُنك شهری و زمین های مردم 
در قسمت انبوه شهر قرار می گیرند. اما نكتة مورد توجه این است كه آنچه در طول زمان اتفاق افتاده، یعنی افزایش 
بی رویة ساخت وسازها و تبدیل زمین های باغی، حتی در موارد بسیار وسیعی زمین های مربوط به باغ های شاهی، به 
ساختمان های چندطبقه، تناسب میان تراكم ساختمان ها را بر هم زده و تنها باغ شاهی برجامانده را با شرایط متفاوت و 
عجیبی مواجه كرده است؛ به گونه ای كه تفاوت ناچیز میان انبوهی و تنكِی باغ ها با شهر، اكنون به فاصله ای درخور توجه 

تبدیل شده كه به آسانی قابل چشم پوشی نیست.
6. 2. اندازۀ قطعات )ابعاد بلوک های شهری(

همان طور كه در بخش پیشین هم به آن اشاره شد، اشرف  البالد تا پیش از زمان صنعتی شدن شامل خانه باغ هایی 
تك واحدی و با فاصله بود. بنابراین می توان حدس زد كه با توجه به وجود باغ های شخصی پیرامون هر خانه، اندازۀ 
قطعات مربوط به هر خانوار نباید شامل مساحت كوچكی می شده است. به خصوص در بدو برپایی شهر كه زمین های 
شهر هنوز مالكان شخصی نداشتند و به علت كوچانیدن افراد به آنجا، به خصوص آنطور كه از قوانین زمان شاه عباس 
روایت می شود، با تغییر دین و گرویدن به اسالم شیعی، می شد زمین های بیشتری به دست آورد.20 اما با گذشت زمان، 
متروك و مسكون شدن های پیاپی شهر از سویی و تجزیة بلوك های موجود به علت تقسیم میراث یا اسكان دادن 
فرزندان در زمین های موروثی پدری از سوی دیگر، شرایط پیچیده ای را برای تصور جمعیت شهر و متعاقب آن ابعاد 
بلوك های شهری ایجاد كرده است. اما نكتة واضح این است كه در دهه های اخیر، با رشد چشمگیر جمعیت، افزایش نرخ 
مهاجرت به شهرها، افزایش قیمت زمین در شهرها، تغییر الگوهای رایج ساخت وساز و متعاقب تمام این ها افزایش تراكم 
در بافت های شهری، می توان ادعا كرد كه اندازۀ قطعات و مساحت بلوك های شهری به كوچك ترین اندازه در سالیان 
عمر این شهر رسیده است. از طرف دیگر، رشد بلوك های شهری در بُعد ارتفاعی نیز وضعیت جدیدی را پیش روی 
منظر شهری باغ قرار داده  كه در جای خود قابل بحث و تفكر است. تا پیش از تغییرات مربوط به الگوهای ساخت وساز 
كه متعاقب صنعتی شدن وارد شهرهای ایران شد، ساخت وسازهای شهری نیز به خصوص در شهرهای شمالی ایران، با 
ساخت وسازهای روستایی تفاوت چندانی نداشت. آن گونه كه در منابع مكتوب آورده شده، ساختمان های رایج سكونت 
مردم این ناحیه ، چه در زمان برپایی شهر و چه بعد از آن تا پیش از قرن حاضر، عبارت بوده است از خانه های چوبی یا 
آجری ساده با سقف هایی پوشیده از چوب، پوشال، نی یا سفال كه حداكثر، آن هم برای فاصله گرفتن از رطوبت زمین، 

دوطبقه ارتفاع داشتند )سر دنیسن 1339، 194؛ رابینو 1365، 91؛ دالواله 1370، 159(.
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بنا بر آنچه گفته شد، اگرچه تناسب ابعاد بلوك های مربوط به باغ های شاهی در مقایسه با ابعاد زمین های شخصی 
مردم تا پیش از صنعتی شدن شهر نیز تفاوت چشمگیری داشته است، با تغییر الگوهای شهرسازی در دهه های اخیر 
و به  هم  خوردن ساختار سنتی شهر از سویی و تبدیل بسیاری از زمین های باغ های شاهی به خانه های شخصی مردم 
از سوی دیگر، این تناسب را بر هم زده و آن  را به  طرز شگفت انگیزی متفاوت كرده است؛ زیرا بخش های باقی مانده 
از باغ های شاهی نسبت به خانه های مردم بسیار بسیار بزرگ تر است. از طرف دیگر با ثابت ماندن ارتفاع بخش های 
باقی مانده از باغ های شاهی و رشد فزایندۀ ارتفاع در ساخت وسازهای اخیر، تناسب ارتفاعی بناهای شهری نیز در مقایسه 

با باغ ها به هم خورده است. 
6. 3. فضاهای پر و خالی

برای فهم هرچه بهتر منظر شهری كه شامل باغ های تاریخی نیز می شود، كنار هم  دیدن فضاهای پر و خالی اهمیت 
بسزایی دارد. برونو ِزوی در این باره چنین می گوید: »برای مرور و درك ستون های یك معبد یونانی و یا دروازه ای اثر 
برونلسكی، فقط قسمت های پر معنی ندارد، بلكه فاصلة بین آن ها، یعنی خأل دوبعدی و پرسپكتیوی نیز دارای معناست. 
طبعاً درك این موضوع برای كسی كه در این زمینه بی اطالع است، دشوار خواهد بود. تملك و دریافت مقعرهای 
معماری، به ویژه تعقیب پی درپی آن ها نیاز به كوشش و تالش بیشتر دارد« )1379، 14(. زمانی كه در پی درك تكثُّر 
و به هم پیوستگی فضای شهری هستیم، با مسئله ای بسیار دشوار روبه رو خواهیم شد. در این تناسب كه برای سنجش 
تراكم در بافت شهری در نظر گرفته می شود، منظور از فضاهای پر، قسمت های ساخته شده یعنی ساختمان ها و منظور 
از فضاهای خالی، قسمت های ساخته نشده اعم از حیاط ها، فضاهای سبز، فضاهای ارتباطی، میدان ها و فضاهای تجمع 
رو باز و مانند آن هاست. با این توصیفات، اگرچه از نسبت فضاهای پر به مجموع مساحت باغ های شاهی عدد كوچكی به 
دست خواهد آمد، این عدد در مقایسه با عددی كه از تناسب سطح اشغال بناهای شخصی و عمومی ساخته شده نسبت 
به كل مساحت شهر )در زمان تأسیسش( تفاوت چندانی نخواهد كرد.21 در نتیجه می توان گفت نسبت فضای ساخته شده 
به كل فضا در باغ های شاهی در مقایسه با نسبت فضاهای ساخته شده به كل فضا در شهر صفوی كه بستر باغ ها را 
شكل  می داده ، تفاوت چندانی نداشته است. به عبارتی، از این لحاظ باغ های شاهی و شهر دربرگیرندۀ آن ها، منظر شهری 

همگنی را شكل می داده اند كه در یك نگاه چشم اندازی چشم نواز را ایجاد می كرده است.
نتایج برهم نهی وضعیت تاریخی شهر با شهر امروزی نشان می دهد كه در تغییرات شهری معاصر این تناسب نیز به 
هم خورده است. ساختمان ها نه تنها در شهر، بلكه در باغ های تخریب شدۀ شاهی نیز جای فضاهای باز را گرفته اند. این 
مسئله شكافی میان بخش های برجای مانده از باغ های شاهی و منظر شهری به  وجود آورده است؛ زیرا تناسب فضاهای 
پر و خالی در باغ  به نسبت شهر بسیار متفاوت است. در این میان آنچه از دست رفته، نه تنها بخش های بزرگی از خود 
باغ ها و تأثیرشان در منظر شهری، بلكه چشم اندازی همگن و چشم نواز به عنوان یكی از ارزش های شهر و باغ های 

تاریخی آن بوده است. 
حال برای داشتن جمع بندی كلی از این بخش، باید اطالعات سه بخش گذشته را كنار هم گذاشت. آن گونه كه از 
اطالعات موجود فهمیده می شود، شهر اشرف  البالد صفوی )و حتی در دوره های افشاری و قاجار تا پیش از پهلوی( 
شهری كم تراكم بوده كه اگرچه از لحاظ انبوهی، ابعاد قطعات و تناسبات میان فضاهای پر و خالی تفاوت هایی با باغ های 
شاهی داشته، این تفاوت ها اندك و قابل چشم پوشی بوده اند. این كمی فاصلة تراكم میان آن ها منجر به ایجاد منظری 
یكدست می شده كه باغ و شهر را از یك جنس نشان می داده است. این ویژگی وضعیتی منحصربه فرد را برای شهر 
اشرف  البالد در مقایسه با سایر شهرهای صفوی كه آن ها نیز دربرگیرندۀ باغ های شاهی بوده اند، به  وجود می آورده است. 
در واقع وضعیت طبیعی ویژۀ این شهر این خصلت را فراهم می آورده كه باغ و شهر در یك بستر طبیعی یكپارچه به 
هم پیوند بخورند )تصویر 9(. این ویژگی منحصربه فرد كه باعث یكپارچگی باغ  و بستر می شده است، چیزی نبود كه به 
مرور زمان از بین برود22 و می توان ادعا كرد كه به دست انسان ها و به علت عدم آگاهی به ارزش های منظر شهری در 

سیاست گذاری های باالدست به وقوع پیوسته است. 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 18 ـ پاییز و زمستان 99

41

7. بحث: تحلیل رابطۀ باغ های شاهی و شهر در منظر شهری اشرف  البالد در دورۀ صفوی
در منظر هر شهر عناصری وجود دارند كه در طول زمان دستخوش تغییر و تحول می شوند، اما در عین حال اجزایی 
هم وجود دارند كه در طوالنی مدت تقریباً بدون تغییر یا با تغییرات جزئی باقی می مانند. این اجزا كه در طول زمان 
نقش مهمی در تعیین شكل و چشم انداز شهر دارند، ساختار شهر را تشكیل می دهند. توجه به ساختار شهر در مبحث 
باغ و منظر شهری از این باب اهمیت می یابد كه با شناخت ریشة ارتباط میان این دو در ساختار شهری، كه بدنة ثابت 
و باقی مانندۀ شهر را تشكیل می دهد، می توان سیاست های ماندگارتری برای حفاظت آنچه از این ارتباط ساختاری باقی 
مانده است برگزید. بنابراین در این مقاله پیوندهای میان باغ های صفوی اشرف با منظر شهری دربرگیرنده اش از دیدگاه 
ساختار شهری مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، نقاط شاخص شهری در ایده های اصلی طراحی اولیة شهر، 

ساختارهای ارتباطی شهر، سلسله مراتب شهری و همچنین تراكم شهری مورد بررسی قرار گرفتند. 
در ابتدا روشن شد كه در طراحی شهر اشرف  البالد دو نكته حائز اهمیت فراوان است. اول اینكه ایدۀ اصلی طراحی 
باغ ها و شهر به صورت هماهنگ بر پایة جلوه  دادن اهمیت باغ دولتخانه )شاه( كه محل اصلی حضور پادشاه و مكان 
حكومتی شهر بوده ترتیب یافته است. بر همین اساس طرح باغ درباغ كه در آن باغ های دیگر این باغ را همچون گوهری 
در میان می گرفتند، در طراحی باغ ها مد نظر قرار گرفت و سپس با استفاده از عناصر طبیعی همچون تپه ها و عناصر 
انسان ساخت همچون مزارع و زمین های عامه، الیه های دیگر حمایتی به این طرح اضافه شدند. دوم اینكه طراحی كل 
شهر بر مبنای یك خط )خیابان اصلی شهر( و یك نقطه )مجموعه باغ های شاهی( استوار شده است. بر اساس اصول 
و مبانی طراحی، خط همواره معنای حركت را تداعی می كند و نقطه، نماد تمركز و توجه است و بر همین اساس وقتی 
نقطه ای در طراحی در منتهی الیه یك خط قرار داده شود، غرض طراح بی شك تقویت حس جهت یابی ذهنی مخاطبان 

و جلب توجه بیشتر به آن خط بوده است. 
در بخش بعدی، شبكة ارتباطِی طرح ریزی شده در اشرف  البالد صفوی بررسی شد. مطالعات این بخش نشان می دهد 
كه ساختار ارتباطی اشرف  البالد مبتنی بر شبكه ای ساده بود كه عناصر اصلی منظر شهر را به یكدیگر متصل می كرد. 
خیابانی شمالی جنوبی كه تپه های دربردارندۀ باغ های شاهی را به دریا متصل می كرد و خیابان های درجة دو و سه كه 

تصویر 9: تراكم شهری در شكل قدیم )1( و جدید )2( شهر كه گویای به هم خوردن تناسب میان باغ ها و شهر از نظر تراكم شهری است. 
خانه های پراكنده در زمین های مردم در منظر شهری تاریخی در مقایسه با ساختمان های به هم فشرده و چندطبقة امروزی كه گویی 

بخش های باقی مانده از باغ های تاریخی شهر را در خود می فشرند.
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عمود بر این خیابان وظیفة اتصال زمین های مسكونی عامة مردم را به این شریان اصلی بر عهده داشتند. بررسی ها مؤید 
این فرض هستند كه شبكة سادۀ ارتباطی كه در میان بخش مردم نشین شهر گسترده شده بود، منطبق بر شبكة انتقال 
آب سطحی بوده است. مسیری كه آب را از باالدست جنوبی شهر به پایین دست و باغ های مردم هدایت می كرده است 
و در این میان زمین های شهر، با طرح هندسی مستطیلی برگرفته از هندسة كرت های باغ به وجود آمده اند. در نهایت، 
مفصلی به نام میدان هم با انجام اتصال میان بخش عامه نشین و بخش شاه نشین شهر، این مجموعه را كامل می كرد 

كه بر اساس اسناد تاریخی مركز تجمعات مردم و دیدار با شاه بود.
سپس سلسله مراتب شهری در الیه های مقیاسی مختلف از مقیاس كالن تا خرده مقیاس هایی كه به آن عمق 
می بخشیدند، در ساختار شهر اشرف  البالد مورد بررسی و تجزیه  و  تحلیل قرار گرفت. مطالعات این بخش روشن كرد 
كه ساختار خطی ساده ای كه در بخش پیش نیز به آن اشاره شد، در بزرگ ترین مقیاس با چینش عرصه های كلی شهر، 
شامل شاه نشین و عامه نشین و عرصه های طبیعی كوه و دریا، و خطوط ارتباطی میانشان تعریف می شود و در مقیاسی 
كوچك تر با فضاهایی همچون باغ ها، میدان، خیابان، زمین های مردم و روابط میان این فضاها تعریف می شود. در مقیاس 
جزئی تر وجود ریزفضاهایی مانند دروازه ها، حوض ها، مسیر های گردش آب، گیاهان تعریف كنندۀ لبه ها كوشك ها و... 
به سلسله مراتب فضایی حاكم بر شهر عمق بیشتری می بخشند. همین مسیر را می توان همچنان در الیه های دیگر كه 
بیش تر به جزئیات طراحی كالبدی و حتی غیركالبدی فضاها می رسند ادامه داد؛ اگرچه در این پژوهش اسناد تاریخی 

مورد بررسی دامنة اطالعاتی محدودی داشتند كه از این امكان جلوگیری می كرد.
همان طور كه پیش تر مشاهده شد، در این پژوهش، ارتباط باغ های شاهی شهر اشرف  البالد با منظر شهری از لحاظ 
تراكم شهری از سه جهت سنجیده شد. اول از نظر فاصلة میان بناهای ساخته شده كه در باغ های شاهی به علت وسعت 
و گستردگی شان به نسبت زمین های شهری و بناهای كمتری كه در دل خود جای داده بودند، طبیعتاً این فاصله به 
مقدار قابل توجهی بیشتر بوده است. این مسئله تفاوتی در بخش شاه نشین و عامة مردم ایجاد می  كرده كه امروزه به دلیل 
ساخت وسازهای فراوان از میان رفته است. شایان ذكر است كه این ساخت وسازها كه هم در محدودۀ مردم و هم در 
مساحت اشغال شدۀ باغ ها رخ  داده است، در حال حاضر، تمام گسترۀ شهر را به چشم انداز یكسانی از ساخت وساز متراكم 
تبدیل كرده است. دوم، ابعاد قطعات شهری كه چنان كه گفته شد، با توجه به منابع موجود و منطق حاكم بر مالكیت اولیة 
زمین ها می توان گمان برد كه ابعاد زمین های مردم نیز كوچك نبوده؛ ولو اینكه هر قطعه چندین بنای كوچك و بزرگ 
را در خود جای می داده است. از این لحاظ نیز تغییرات شهرسازی امروزین قابل توجه است. از طرف دیگر با ثابت ماندن 
ارتفاع بخش های باقی مانده از باغ های شاهی و رشد فزایندۀ ارتفاع در ساخت وسازهای اخیر، تناسب ارتفاعی بناهای 
شهری نیز در مقایسه با باغ ها به  هم خورده است. مسئلة سوم كه در این پژوهش در بخش مربوط به تراكم مورد بررسی 
قرار گرفت، بحث تناسب میان فضاهای پر و خالی در منظر شهر بود. واضح است كه چه در میان باغ های شاهی و چه 
در بخش عامه نشین، با وجود تفاوت هایی كه پیش از این هم به آن ها اشاره شد، كّفة این تناسب به سمت فضاهای خالی، 
به معنی فضاهای ساخته نشده توسط انسان، سنگین تر بوده است كه گویای هماهنگی و هارمونی موجود میان باغ های 

شاهی و منظر شهری از این لحاظ بوده است. 

نتیجه 
حفاظت از باغ های تاریخی ایران در معنای ایدئال خود كیفیات متعددی را ایجاب می كند. در این پژوهش، این مقوله 
از نگاه پیوند این باغ ها با منظر شهری مورد بررسی قرار گرفت؛ زیرا در نظر گرفتن آن ها در بحث حفاظت از این آثار 
ارزشمند، به حفاظت كامل تر و جامع تری منتهی خواهد شد. اگرچه همان طور كه در پیشینة این پژوهش به آن اشاره 
شد و در سایر مطالعات و مداخالت حفاظتی باغ های تاریخی ایران نیز قابل مشاهده است، مسئلة نگاه یكپارچه به باغ ها 
و منظر شهری چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین در آغاز مقاله در قالب مروری بر مبانی نظری، نگاهی به 
چرایی این بحث و ضرورت طرح آن صورت گرفت. نتیجة این بررسی ها نشان داد كه مطالعة یكپارچة باغ ها و منظر 
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شهری كه آن ها را در خود جای داده بوده است، دست كم از چند جهت اهمیت می یابد. اول از جهت ایجاد امكان مطالعة 
دقیق تر و جامع تر كه در اغلب منشورها و توصیه نامه های حفاظتی بر آن تأكید شده است. واضح است كه در چنین شكلی 
از مطالعات ویژگی های كمتری از باغ های تاریخی دیده نشده باقی می مانند. دوم از جهت اینكه با مبنا قرار دادن مطالعات 
یكپارچه طبیعتاً مداخالت حفاظت نیز به سمت صیانت از یكپارچگی مكان پیش خواهد رفت. سومین مورد اهمیت یافتن 
چنین شكلی از مطالعه، حفظ هویت مكان و اطمینان از انتقال معنای نهفته در آن به كاربران است كه با حفاظت هرچه 
بیشتر از خصوصیات بصری و ویژگی های ادراكی مكان صورت می گیرد. چهارم اینكه در چنین شكلی از مطالعات با 
بیرون  كشیدن و كشف ریزترین جزئیات نهفته در پیوندهای باغ تاریخی با محیط پیرامونی، تنوع ذاتی باغ ایرانی كه 
معرف شاخص  بودن باغ است نیز مورد غفلت قرار نمی گیرد. به بیان دیگر، آنچه ذكر شد دالیلی بر لزوم گنجاندن دیدگاه 
منظر شهری در حفاظت از باغ های تاریخی ایرانی ارائه می كند كه موجب پررنگ تر شدن ارزش های ماهوی این باغ ها 
و در نتیجه انجام یافتن رسالت اصلی حفاظت كه همان انتقال پیام آثار تاریخی به بهترین شكل ممكن است، می شود. 
در ادامه، روابط میان باغ و شهر از نگاه بررسی ساختار شهری مورد مطالعه قرار گرفت. اگرچه این روابط را از زوایا 
و مقیاس های مختلفی می توان مورد ارزیابی قرار داد، بی اساس نیست اگر گفته شود كه یكی از واضح  ترین جنبه های 
تفاوت منظر شهری تاریخی و امروزین شهر اشرف  البالد، تغییراتی است كه به طور كلی در ساختار شهری آن رخ 
داده است. مطالعات انجام شده تأییدی بود بر اهمیت باغ های شاهی در مراحل مختلف طراحی شهر؛ چنان كه به نظر 
می رسد شهر بدون وجود این باغ ها می توانست ساختار متفاوتی داشته باشد. پژوهش های انجام شده نشان داد كه در 
طراحی شهر از ابتدا به مكان استقرار باغ های شاهی از جهت دسترسی بالواسطه به منابع آب، دفع هرزآب ها، دید و 
منظر و تأمین امنیت توجه شده است؛ به گونه ای كه چیدمان سایر عرصه های شهر پس از تعیین موقیت مكانی عرصة 

شاهی صورت پذیرفته است. 
در ساختار ارتباطی شهر صفوی نیز باغ ها جایگاه ویژه ای داشته اند. نتایج مطالعات نشان می دهد كه در واقع خیابان 
اصلی شهر امتدادی از خیابان اصلی باغ شاه به عنوان قلب مجموعة شاهی است و شبكة ارتباطی متعامدی كه با انطباق 
بر سیستم انتقال آب در شهر پیاده شده بود، ایدۀ كرت بندی زمین های باغ را به زمین های شهر نیز تسری می داده 
است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت كه نه تنها مجموعة این باغ ها در سلسله مراتب شهری اشرف  البالد 
به عنوان یك عرصة شاهانه با روابط مشخص با سایر عرصه ها تعریف شده بودند، بلكه در مقیاس كوچك تر خود باغ ها 
نیز یك به یك در سلسله مراتب شهری نقش متفاوتی به خود می گیرند و حتی به همین دلیل جزئیات متفاوتی در نحوۀ 
طراحی و اجرای هر باغ به چشم می خورد. در آخر نیز رابطة باغ با منظر شهری از دیدگاه تراكم و فشردگی ساخت و ساز 
شهری مورد بررسی قرار گرفت. این بخش از مطالعات نشان داد كه این پیوند در دوران پیدایش شهر در زمان صفوی 
پیوندی همگون بوده است كه موجب می شده باغ ها و شهر منظری یكپارچه و هماهنگ را خلق كنند؛ اگرچه امروزه این 
یكپارچكی مخدوش شده و از میان رفته است. بنابراین می توان گفت اگرچه این مقاله مدعی ارائة همة جنبه های ارتباط 
میان این باغ ها و شهر در دورۀ صفوی نیست، پژوهش حاضر مبّین كیفیاتی از باغ های شاهی و منظر شهری اشرف  

البالد است كه توجه به آن ها برای دستیابی به یك طرح حفاظتی جامع و فراگیر الزم است. 

تشكر و قدردانی
نگارندگان بر خود الزم می دانند از آقای آتیلیو پیتروچیولی برای كمك های فراوان فكری و در اختیار گذاشتن برخی از 
منابع و همچنین از دانشگاه رم ـ ساپینزا برای حمایت  از پیشبرد روند این پژوهش و در اختیار گذاشتن منابع و فضای 

مناسب صمیمانه سپاسگزاری كنند. 

پی نوشت ها
1. نك: ابوئی و جیحانی 1391.
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2. Distinctions

3. برای مطالعة بیشتر نك: Alemi 1997؛ مسعودی 1396.
4. باید در نظر داشت كه آنچه در مطالعات تاریخی با عنوان طراحی خوانده می شود، با آنچه امروزه بدین نام گفته می شود بسیار 

متفاوت است )نك: عالمی 1391(. 
5. در این روند، كل بر اجزا مقدم است و اجزای خود را مرحله به مرحله به وجود می آورد )الكساندر 1387(.

6. البته واضح است كه اردوی شاهی ابتكار صفویان نبوده و از قبل وجود داشته است. پژوهشگرانی از جمله مهوش عالمی، ماریا 
اوا سابتلنی، آتیلیو پتروچیولی و لیزا گلمبك، پیشینة چنین ایده ای را تا دورۀ تیموری و حتی مغول می رسانند.

.)Alexander 2004, vol. 2: 259( 7. همان طور كه كریستوفر الكساندر از آن با عنوان »تكامل ایدۀ اصلی« یاد می كند
8. برگزیدن الگوی باغ درباغ برای طرح باغ های شاهی در اصفهان نیز تكرار می شود. در آنجا نیز تركیب دیوان خانه برای انجام 
كارهای حكومتی، باغی به عنوان حرم و خلوت برای زندگی خصوصی شاه و دروازۀ ورودی و میدان و خیابان دیده می شود )عالمی 

.)75 ،1385
9. برخی از سفرنامه نویسان از جمله پیترو دالواله و الكساندر بهلر به وجود این خیابان در دوره های مختلف اشاره كرده اند )دالواله 

1370، 275؛ بُهلِر 1390، ج. 1: 65(.
10. مهوش عالمی برای خیابانی نظیر چهارباغ نقش تفرج را به عنوان یكی از عملكردهای اصلی مكان برمی شمرد )عالمی 1385، 75(.

11. Terry Allen

12. عالمی میدان صاحب االمر تبریز را از قدیمی ترین نمونه های میدان می داند كه این نقش را پذیرفته است )همان، 76(.
13. اگرچه دالواله دقیقاً توضیح می دهد كه با وجود این ورودی برای ورود به باغ شاه ابتدا به باغ شمال و سپس از آنجا به باغ شاه 

وارد شده  است )دالواله 1370، 155(.
14. دونالد ویلبر به وجود یك نقاره خانه نیز در باالی سردر اصلی ورودی باغ شاه، یعنی همان ورودی از میدان اشاره  می كند: »بر 
روی سر در اصلی، تاالری به نام تاالر نقاره خانه قرار داشت، چون در اصفهان و سایر شهرهای بزرگ ایران معمول بود كه طلوع و 

غروب آفتاب را به وسیلة نقاره اعالم  كنند« )ویلبر 1383، 139(. 
15. در شهرهای ایرانی می توان پیروی از نظام قدرتمند حاكم بر سلسله مراتب شهری را مشاهده كرد. این نظام قدرتمند در جایی 
دستگاه حكومتی، در جایی عناصر و بناهای شاخص مذهبی، در جایی سیستم تجاری و در بسیاری از شهرها تركیبی از این موارد 

بوده است.
16. پتروچیولی باغ شالیمار را نمونه ای مناسب برای كشف مرحله به مرحلة این فرایند می داند. به گفتة او از لحاظ گونه شناختی این 
باغ، تقریباً بدون استثنا، طرحی ترتیب یافته بر اساس سلسله مراتب دارد: دیوان عام، دیوان خاص، و حرم. این طرح كه در كاخ ها 
نیز تكرار می شود )Petruccioli 2011: 357(. عالمی نیز تمامی مجموعه  باغ های صفوی شامل باغ های اصفهان، قزوین و مانند 

.)Alemi 1991 آن ها را دارای این ویژگی می داند )عالمی 1385؛
17. آنچنان كه دالواله )1370، 276( توصیف می كند و در نقشه ای كه توسط دمورگان ترسیم شده است نیز مشاهده می شود.

18. اگرچه دالواله عمارت كوشك اصلی باغ شاه را تنها متشكل از همین ایوان می داند و به صراحت بیان می كند كه این عمارت 
هیچ اتاقی نداشت )همان، 215(، در تصاویری كه از عمارت افشاری و قاجاری موجود است، تاالر میانی به عنوان فضای پیش از 

ورود به اتاق های كوشك، كه ممكن است بعداً اضافه شده باشند، كاربرد یافته است. 
19. كلمن می نویسد قصد شاه عباس این نبود كه شهری بزرگ یا قصری مستحكم در آنجا بسازد. فقط می خواست از زیبایی و 

صفای روستایی كه طبیعت در آنجا فراهم ساخته بود، بهره مند شده باشد )رابینو 1365، 105(. 
20. دالواله در زمان دیدار با شاه، پیش از ورود به دیوان خانه و باغ  شاه، در میدان عمومی پیش از ورودی، با جمعیت زیادی از روستاییان 

گرجی كه برای تغییر دین در حضور شاه )و به زعم دالواله برای سودجویی( جمع شده بودند مواجه شد )دالواله 1370، 160(. 
21. باید توجه داشت كه تناسباتی كه از آن ها صحبت می شود، تناسباتی كیفی و توصیفی بر مبنای مدارك موجودند نه از جنس 
كمی و عدد و رقم. این موضوع در مطالعات تاریخی به علت جنس اطالعات پایه، طبیعی و ناگزیر است. اگرچه دقتی در محاسبات 
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به دنبال ندارد، گویای كیفیتی از فضاست كه برای فهم آن چاره ای جز پذیرشش نیست.  
22. واضح است كه وقتی به وجودآورندۀ یك امر عوامل طبیعی باشد، رهاشدگی و متروك ماندن به تنهایی نمی تواند باعث از دست 

رفتنش شود. 
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One of the common trends in researching Persian gardens is assuming them as 
introverted phenomena, enclosed inside their walls and separated from their surrounding 
context. In this view, some important features of gardens are ignored. On the other 
hand, reconstructing the original image of gardens in the contemporary urban landscape 
gets harder every day due to rapid urban changes. This makes it necessary to study 
and preserve the historic urban landscapes and their constituent elements. Since urban 
structure in the Safavid period was directly influenced by gardens built in cities, 
especially royal gardens, this study focuses on identifying the relation of gardens 
and the city in Safavid Ashraf al-Belād. This paper aims to find out the quality of the 
connections between the gardens as the key elements of a historic urban landscape with 
other components. For this, the historical research approach was used for finding the 
hidden aspects of this connection. Data and documents were arranged according to the 
stages of the development of the city. Old and contemporary urban structures were then 
compared and analyzed based on documented morphological evidence. The results of 
this research show the structural connection between the royal gardens and the historic 
city, which has been faded over the years; some expressions of which include the status 
of these gardens in urban planning stages, urban networks, urban landscape hierarchy 
systems, and urban density. Based on these results, some qualities of this connection 
regarding the urban identity are revealed, without which both the values of the city and 
the heritage of the gardens would be lost.

Keywords: Persian Garden, historic urban landscape, urban structure, Ashraf al-Belād 
(Behshahr).
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