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چکیده
در .لیل عظمت و مظهر قدرت معنوي در جهان شهره اندباغ هاي تاریخی ایران عالوه بر منظر طبیعی و فرهنگی و معماري به د

گیري و ایجاد باغ هاي زیبایی باعث شکل،نمایدفرهنگ ایرانی مفهوم مقدس گیاه که به نوعی باغ ها را تصویر بهشت بر زمین معرفی می
.تاریخی بهشهر اشاره نمودتوان به باغ هايدر کشورمان شده که بسیاري از آنها یا از بین رفته اند که از جمله آنها می

. ق ساخته شد.ه1021شهرستان بهشهر یکی از قدیمی ترین شهرهاي استان مازندران است که به دستور شاه عباس صفوي در سال 
در .هایی از دوره صفویه باقی مانده است که متجلی فرهنگ و هنر ایرانی استدر این شهر بناهاي با ارزشی از معماري اسالمی به شکل باغ

هاي دولتی متاسفانه موجب هاي اخیر به دلیل عدم نظارت در حفظ و نگهداري اینگونه باغ هاي تاریخی و تصرف آن به وسیله سازمانلسا
فرسایش و نابودي آنها شده است که در اثر این بی توجهی از اهمیت و نقش باغ هاي تاریخی در ساماندهی و هویت بخشی شهر کاسته و 

.منجر به گسستگی ساخت و آشفتگی سیماي شهري نیز گردیده استعالوه بر این
هاي تاریخی در انتظام بخشی فضاهاي پایدار شهري، با زنده سازي در این مقاله سعی شده است با بررسی نقش، اهمیت و جایگاه باغ

باشد که زمینه اي .شهري بدست آیدهویت و زیباسازي محیط کالبدي شهر، شناختی از اهمیت و نقش این باغ ها در ساماندهی منظر
.براي توجه بیشتر در جهت حفظ و نگهداري از این باغ هاي زیبا و تاریخی فراهم گردد

باغ هاي تاریخی، منظر شهري، هویت شهري، مجموعه باغ شاه، بهشهر:واژگان کلیدي

1 -eslami_rad@iaubs.ac.ir
2 -y_157253@yahoo.com

www.shahrsazionline.com
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مقدمه

مفهوم مقدس گیاه در دوران قبل از اسالم و نیز در .باغ ایرانی مظهر قدرت معنوي است.هاي ایرانی در جهان شهره اندباغ
کرد باعث شد درجاي جاي این سرزمین شاهد باغ هاي دوران بعد از آن که به نوعی باغ ها را تصویر بهشت بر زمین معرفی می

صاري،محمودي انآنهاست اي از هاي تاریخی بهشهر نمونه شمارهزیبایی باشیم که بسیاري نیز از یادها رفته اند که باغ
هـ ق به صورت روستایی کم جمعیت بود که از این تاریخ به بعد شاه عباس معمارانی 1021شهر بهشهر در سال . 1386ژاد،ن

کارکشته و زبردستی را به منطقه فرستاد و دستور داد تا کاخ هاي با شکوهی را احداث کنندالبته به این نکته نیز باید اشاره 
.به عنوان پایتخت دوم شاه عباس صفوي هم در این زمان مطرح بود هشهربداشت که شهر اشرف 

هایی به صورت باغ در باغ طراحی و ساخته شد که به عنوان معروف ترین باغ ها در سواحل در این شهر مجموعه باغ
شده بودند بلکه امروزه این باغات نه تنها باعث رونق شهر در آن زمان . 1385موسوي ،شوند جنوبی دریاي خزر شناخته می

جلوه اي خاصی از طریق ترکیب عناصر انسان ساخت با عناصر جاندار داده اند 

طرح مسئله و ضرورت تحقیق
باغ هاي ایرانی باغ هایی هستند که در دوره هاي مختلف پادشاهان ایران به منظور تفرج شاهان و بزرگان مملکتی ایجاد 

بیعی شان ،داراي منظر فرهنگی و معماري ایرانی می باشند که البته این گونه باغ ها به شده اند این باغات جدا از منظر ط
شوند و هنوز در سطح کشور بسیاري از این باغات باقی مانده اند که اکثر آنها در حال عنوان باغ هاي تاریخی هم شناخته می

سازي محیط شهري و از منظر تاریخی و فرهنگی، موجب هاي ایرانی از منظر طبیعی، باعث زیباباغ. فرسایش و نابودي هستند
احیا هویت و فرهنگ ایرانی می باشد و با ترکیب عناصر جاندار طبیعی و بی جان عناصر انسان ساخت، جلوه بسیار زیبایی 

ها، نه باغمتاسفانه با گذشت زمان و فرسایش و نابودي اینگو. کند که باعث نشاط و سرزندگی استبراي محیط شهري ایجاد می
هاي تاریخی و ساخت و منظر شهري گسسته شده و نسبت به گذشته این باغات تاریخی تاثیر چندانی در رابطه بین باغ

نماید تا راهی براي ها را ایجا میاین امر ضرورت مرمت و احیا این باغ. زیباسازي منظر شهري و پایداري فضاي شهري ندارند
.سرزندگی در محیط شهري گرددزیبا سازي منظر شهري و ایجاد

فرضیات تحقیق
ترین عامل اصلی. شودتاریخی، پایدار و ماندگار می-هاي فرهنگیباغ هاي تاریخی در فضاي شهري، با اتکا به عناصر و ارزش

.باشندشکل دهی به فضاي شهر و منظرآن، مجموعه اي عناصر برگزیده طبیعی ـ تاریخی می

روش تحقیق
طالعات حاضر با توجه به اهداف و فرضیات ارائه شده در زمینه موضوع مورد پژوهش، به شرح زیر قابل بیان روش انجام م

:است
روش مطالعات تاریخی و بررسی اسناد و مدارك و مستندات مربوط به پیشینه مجموعه باغ هاي تاریخی بهشهر-
یخی در ساماندهی و باززنده سازي محیط هاي هاي تارروش توصیفی و تحلیلی باهدف شناسایی نقش واهمیت باغ-

شهري

مفهوم منظر شهري
هنر یکپارچگی بخشیدن بصري و ساختاري به مجموعه ":براساس تعریف گوردن کالن منظر شهري عبارت است از 

.61، 1385محمودي ،"داند که محیط شهري را می سازندهایی میها و مکانها، خیابانساختمان



3_ ________________________________ در ساماندهی منظر شهريهاي تاریخی نقش و اهمیت باغ

شود و در مرحله نخست تمام آن چه در سطوح افقی و عمودي شهر دیده می: منظر شهري عبارت است ازمنظر شهر یا 
حال آن که . درك محیط شهري و بدون هیچ گونه واکنش ذهنی و به عبارت دیگر همچون عکسبرداري صرف ذهن می باشد

تصویر نقش بسته از محیط شهري در ذهن، با باشدکه البته همزمان و غیر قابل تفکیک از مرحله اول میدر مرحله دوم 
شود که به این مرحله عنوان تصور ذهنی شهرداده شده است احساسات و عواطف و افکاري ناشی از مشاهده قرین می

.1373لینچ،
سازنده فضا  و عمدتاٌ بصريهاي محسوساز یک سو به مولفه: روداي دو بعدي به شمارمیموضوع منظر شهري مقوله

حسینی، رازاقی کند اي، هویتی و امثال آنها نظر میپردازد و از سوي دیگر به شرایط ذهنی فضا شامل ابعاد تاریخی، خاطرهمی
.84، 1387اصل،

باغ تاریخی
و دسىبر قواعد هنکهویژهو بناهاي، آ، درختو گیاهاز گلگیريبا بهرهغالباً محصور، ساختۀ انساناي، محوطهباغ

.1/570، ...ایرانیکا؛ دانشنامهاستباورها مبتنى
شود که از نقطه نظر تاریخی یا هنري مورد توجه عموم است، به باغ تاریخی به یک ترکیب معماري و باغداري اطالق می

طبیعت و مکانی براي باغ تاریخی، تجلی پیوند نزدیک میان تمدن و.باید آن را یک بناي تاریخی به حسا آورداین دلیل می
گیري از اندیشه و احساس است، به همین دلیل تصویر آرمانی جهان و یک بهشت به معناي لغوي کلمه به حسا آمده و بهره

.گواهی بر یک سبک، یک دوره زمانی و شاید نیز اصوالً یک هنرمند خالق است

در ایرانباغ
:ندشوسابقه باغ هاي ایرانی به دو دوره تقسیم می

هخامنشىکورشپایتخت» پاسارگاد»بهدر ایرانسابقۀ باغشناختىباستانهايکه برپایۀ دادهاز اسالمدوره قبل-الف
. 11، ؛ مثسن50، استروناخگردد بازمى

شهريهايو شبکها بافتبو هماهنگدر ابعاد وسیعسازيباغایراندر اکثر شهرهايدور اسالمى که زمان صفوي- 
بحر خزر جنوبىو سواحلو اصفهاندر دو شهر قزویندور صفويهايبیشتر باغ. 277َ-275پیندر داشتفراوانىاهمیت

.517هیلنبراند، اند شدهاحداثمازندراندر شرق
باغ معدل تونسی واژه عمومی تر روضه است و غالبا کند جنینه یابصیر سلیم در کتا شهرهاي پارسی اسالمی اشاره می

باشد که روش وسبک طراحی این باغ ها از ایران آغاز شد ودر نمودار برخی از فرش بخش از سکونتگاه هاي بزرگ یا کاخ ها می
.267، 1381سلیم حکیم،هاي ایرانی تداوم یافته است

تاریخیاهمیت باغات 
. زطریق کاهش آلودگی هوا، بهبود شرایط بیوکلیماتیک در شهرابقاء کیفیت زیست محیطی ا-
منافع اقتصادي حاصل از جذ گردشگر و افزایش ارزش زمین در اثر مرغوبیت و مطلوبیت-
66-67، 1385شعبانی، .ارتقاء ارزش هاي زیبایی شناختی و کیفیت زندگی-
37، 1383سعیدنیا ،. اثرات روانی ـ اجتماعی در قالب آرام سازي و نشاط محیط-
متجلی میراث فرهنگی و نشان دهنده معماري ،تمدن و هویت شهري -
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باغ هاي تاریخی بهشهر
. کننداصر طبیعی شهرها بعنوان ابزار مهمی براي هویت دادن به یک مکان یا حوزه شهري یا حتی کل شهر عمل میعن

یافته اند، بتدریج در جریان شکل گیري شهر در طول تاریخ این عناصر که در ذهن ساکنین شهر تصویري شفاف و واضح
این عناصر ساختاري . بوجود می آیند و داراي قدرتی هستند که در پیوند با خاطره هاي مردم از محیط سکونت قرار می گیرند

ها پایدار در خاطرهبه صورتبر فعالیت و سیماي منطقه تاثیر دارند و قادرند روابط جمعی میان شهروندان را شکل دهند و
.باقی بمانند 

وجود آثار تاریخی به .ها و به عبارت دیگر سابقه تاریخی آنهاستهاي مختلف شهر تابعی از پیشینه آن مکاناعتبار مکان
تعریف هویت و همچنین درهمراه کیفیت و عملکرد آنها از جهات متعددي در چگونگی برخورد در طراحی و معماري منظر

هایی که داراي ارزش طبیعی، تاریخی، هاي طبیعی بویژه در محدودهدخالت در محیط.شهر تاثیرگذار هستندمنطقه و
هاي تمدنی با ارزش هاي واالي بستر طبیعی همواره شکل دهنده کانون.توریستی هستند از اهمیت باالیی برخوردار است

هاي نهفته در بیعی و منظر فرهنگی هر سرزمین، ارزشدر صورت برهم زدن روابط شکل گرفته بین منظر ط.فرهنگی است
. به عبارتی مناظر باستانی حاصل سازگاري سیماي فرهنگی و طبیعی در طول زمان هستند. گردندهرسو دچار مخاطره می

اي عمل نموده و به عنوان عامل هویتی شهر که در مقیاسی فرامنطقهشهر بهشهرطبیعی-تاریخیهايمجموعه
و طبیعت سایت، بعنوان منظري باستانی و دروازه ورود به ها باغ ها ، کاخایفاي نقش می نماید، بواسطه عناصري چون بهشهر

ـ باغ 1هاي شش باغ به نامشد که شاملطبیعی به نام مجموعه باغ شاه نامیده می–این مجموعه تاریخی. طبیعت مطرح است
ها به ـ باغ و عمارت صاحب الزمان که این باغ5ـ باغ شمال4شاهی بودـ باغ خلوت که حرمسراي3ـ باغ چشمه2تپه

. شودـ باغ چهلستون با عمارتی به همین نام می6وسیله دیوارهاي سنگی بلند از یکدیگر منفصلند 

موقعیت باغ هاي تاریخی شهر بهشهر:1تصویر شماره 

دید باغ از تپه هاي اطراف:2تصویر شماره 

www.shahrsazionline.com
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نماي داخلی باغ: 3ماره تصویر ش

مقطع شماتیک از باغ:4تصویر شماره 

پالن باغ: 5تصویر شماره 

منظر شهريساماندهی در باغات تاریخیتاثیر و نقش 
ها و عناصر موجود در آنها و ها، خیابانهنر یکپارچگی بخشیدن بصري و ساختاري به مجموعه ساختمان،منظر شهري

توان به فضاهاي طبیعی موجود در شهرها اشاره از جمله می،،گزیده1377کالن،سازدط شهري را میفضاهایی است که محی
به خاطر باغاتگذار در منظر شهري،در میان عناصر طبیعی تاثیر.کرد که نقش بسزایی در خلق منظر شهري متفاوت دارند

.2003،249کارمان،کننداي که دارند اهمیتی دو چندان پیدا میساختار و بافت ویژه
در باغاتبنابراین .دي خاصی در سیماي شهر شونقادر به ایجاد جلوهتوانندمیبراي ایجاد تغییر در هویت بصري شهر باغات

یک فرصت براي خلق ترکیبات بدیع شهري باغاتشهرهاي امروزي وایجاد منظر مناسب شهري نقش بسزایی دارند،در حقیقت 
در شهرهاي سیمان زده امروزي که .دهندسازي و معماري در توازن و وحدت بصري شهري به دست میبا ترکیب هنر، مجسمه

کنند و نقش حائل میان انسان و محیط انسانی ساخت را ایفا میباغاتنگاه آدمی در پس دیوارهاي بلند محصور مانده است،
هاي طبیعیشان در محیط تارهاي مصنوعی و با تاکید بر ویژگیرا بدون استفاده از ساخ.... مفاهیمی چون تاکید، تکرار و تضاد و 
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هاي تاریخی بیشتر این امر در مورد باغ.هاي شهري القا کرده و در نهایت به وحدت بصري شهري امروزي یاري می رسانند
تر در منظر شهري کند به دلیل اینکه باغات تاریخی ترکیبی از مظاهرطبیعی و میراث فرهنگی به همراه دارد که بیشصدق می

جلوه کرده و به خاطر زیباسازي محیط شهري و به همراه داشتن وقایع و تاریخ یک منظر و تصور پایداري از هویت یک شهر 
کند والبته شایان ذکر است که تاثیر میراث تاریخی در اینگونه مجموعه ها برتري دارد به دلیل اینکه متجلی فرهنگ نمایان می

.مردم جهان می باشدو تاریخ ایران به 
هاي ریزياي در برنامهراهنماي ارزندهتوانددر ساختار شهري، امروزه میهاي تاریخیاین میراث ایرانی در مورد نقش باغ

هاي دشت. متاسفانه فرهنگ توجه به طبیعت در زندگی امروزي کمرنگ استشهري متکی بر مفاهیم طراحی شهري باشد، اما
بهشهر بدون توجه به کیفیت باغ ایران به پارك در باغ هاي تاریخی. دهندمروز زیر رشد کور شهر جان میبسیار زیباي شمال، ا

. مفهوم فرهنگی تبدیل شده اند
هاي تاریخی بهشهر در گذشته به صورت پیوسته به هم بوده که با گذشت زمان و در اثر بی توحهی به آنها هر مجموعه باغ

در گذشته ارتباط پیوسته اي میان عناصر عمده .رود تاحدي که پیوستگی آنها گسسته شده استیرو به ویرانی مروز بیشتر
روشنی از هم از نظر عملکردي و هم از منظر شهري وجود داشته که تعریفتاریخی و یا باغات-شهري مانند بناهاي عمومی 

مانده باشد ارتباط ساختاري اش را در رابطه با شهر از امروزه اگر از باغ تاریخی باقی . آورده استساختار شهر به وجود می
. دست شده است

این در حالی است که مرمت باغ در . پرداخته نشده استدر ایران هنوز به اهمیت ساختاري باغ هاي تاریخی و مرمت آنها
در دسامبر سال. المللی استهاي بینعملی رسیده و پشتوانه علمی بسیاري از گردهماییبسیاري از کشورهاي جهان به مراحل

. فلورانس منشوري به شرح زیر صادر شددر ها و جایگاه هاي تاریخیالمللی یادمانشوراي بینایکوموس به دنبال تالش 1981
هاي باستان شناسی، فضاهاي سبز شناسی، محدودههاي گیاهها، باغباغ هاي منازل، قصرها، ویالها و پاركهاي تاریخی باغ

مجموعه هاي چند عنصري طراحی شده به دست انسان هستند که نقش تعیین کننده اي با عناصر... تاریخی و- اکز شهريمر
باغ به خاطر مصنوع بودنش، . کنندمیسازند و وضعیتی طبیعی را تحمیلزنده ایجاد کرده و قلمروي زیست انسان را دگرگون می

باغ . شوندو محیطی اش میراث تمامی جماعتی است که از آن بهره مند میمارانهاثري هنري است و به خاطر ارزش فرهنگی، مع
و است، که جامعه افولتولد، رشد، دگرگونی وتاریخی دیگر، داراي فرآیندي از توسعه و تاریخ مخصوص به خود هم مانند منابع

ولی متاسفانه در ایران این باغات به دلیل عدم توجه . ندکقرار دارد را منعکس میفرهنگی که آن را ایجاد کرده و در ارتباط با آن
.کندو رسیدگی در حال فرسایش و نابودي می باشند که این امر ضرورت حفاظت از آن را ایجا می

هاي تاریخی نیازمند همه انواع مراقبتباغ. بندي نمودهاي تاریخی، ابتدا باید آنها را شناسایی و فهرستبراي محافظت از باغ
هر قدر که حفظ اصالت طرح و . شوددر مواقع به خصوص، بازسازي جدي توصیه می. یعنی نگهداري، حفاظت و مرمت هستند

هاي تزئینی یا انتخا گیاه یا مواد معدنی غیرزنده مورد هاي اجزاء گوناگون باغ الزم است، به همان میزان در مورد جلوهبخش
اعات گرددنظر براي هر قسمت از باغ نیز باید مر

باید در فرآیند مداخله و مرمت به جمیع جهات فرآیند میشودهاي مداخله مربوط میباغ تاریخی تا آنجا که به روش و شکل
یابی که به مرور زمان به دست آمده است را فرآیندي تکامل تدریجی ساختار و شکلزیرا چنین. تاریخی باغ احترام گذاشت

هاي تاریخی خارج از باغ. یکسان سازداي از حفاظت،باید خود را به مداخلهداخله و مرمت میبنابراین م. بخشدمیواقعیت
جنگلی باشند، چه در مفهوم محیطی عمل کنند و چه مکانی براي هاي شهري چه به صورت بافت کشاورزي ومجموعه
هاي تاریخی باید از اتحاد مربوط به معماريحفاظت باغ . از شرایط مربوط به خود جداشدنی نیستندهاي تولیدي باشندفعالیت

را ... شبکه هاي آبیاري، آ نماها و هاي ورودي، دسترسی، نهرها،شبکه راهی، میدانهاي خارجی بنا و باغ گرفته تا زیرساخت
.در بر گیرد

گیرينتیجه
اهمیت .در آن موجود استا صفویههستند آثاري از عصر ساسانی تهاي تاریخی بهشهر که از جمله باغهاي ناشناختهباغ

سازي و معماري که موجب توازن و وحدت بصري شهري این باغات بیشتر درخلق ترکیبات بدیع شهري با ترکیب هنر، مجسمه
ي خاصی در سیماي شهر توانند قادر به ایجاد جلوهباغات تاریخی براي ایجاد تغییر در هویت بصري شهر می. می شود است
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باغات در شهرهاي امروزي وایجاد منظر مناسب شهري نقش بسزایی دارند، باغات تاریخی نقش حائل میان انسان بنابراین.شوند
کنند و به وحدت بصري شهري امروزي یاري می رسانند البته باید نکته توجه داشت که این و محیط انسانی ساخت را ایفا می

تر آن در ساماندهی منظر هاي تاریخی و اثر بخشی مناسبي احیاي باغشوند و باید براها در طی زمان دچار فرسایش میباغ
هایی جهت نگهداري ها از چنگ مدیریت نهادهاي دولتی و نیمه دولتی و تدوین ضوابطی وتعیین بودجهشهري به آزادسازي باغ

.و مرمت این میراث فرهنگی توجه نمود

فهرست منابع 
،تهران29نشریه هنرهاي زیبا، شماره "باغ ایرانی تمثیلی از بهشت"،1386انصاري، مجتبی، محمودي نژاد، هادي،.

 اثر، تهران، ترجمۀ کامیار عبدي»ایرانسازيدر باغپاسارگاد و تأثیر آنسلطنتىباغگیريشکل«،.، داستروناخ ، ،
.23و 22شم 
، نشریه بین هري ؛انگاره ها و مفاهیم طراحیحرکت و زمان در منظر ش،1387حسینی، سید باقر،رزاقی اصل ،سینا،

.6، شماره19المللی علوم مهندسی ،دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد 
، ترجمه محمد حسین ملک احمدي، اعراف اقوامی مقذم، اسالمی–شهرهاي عربی،1381سلیم حکیم ،بصیر ،

.انتشارات ازشاد اسالمی
 ،هاي کشورها و دهیاري، انتشارات سازمان شهرداريهريفضاي سبز ش، 1383سعید نیا، احمد.
، درکهدرهرود:موردينمونهشهريمنظرازحفاظتوتفرجتلفیق:سبزراهبرنامه ریزي،1385شعبانی، نگین

.11،دانشگاه شهید بهشهتی ،علوم محیطی تهران
،شگاه تهران انتشارت دانمنوچهرطبیبیان،:ترجمه،رشهريمنظ،1377کالن،گوردون.
،هاي طرح پژوهشی تدوین راهبردهاي ساماندهی نواحی اطراف ایستگاه،1381مبحث سیما و منظر شهري

..پژوهشکده نظر. مترو
موسوي نسب، عبدالوها ،" .انتشارات گنجینه هنر،تهران"کاخ باغ عباس آباد بهشهر-باغ در بهشت1385
ه معماري منظر، پردیس هنرهاي زیبا، دانشگاه تهرانمنصوري، سیدامیر، جزوه درس منظر شهري،گرو.
 ویژه نامه منظر شهري53مجله آبادي، شماره.
،53، فصلنامه شهر سازي و معماري آبادي،ش منظر شهري، 1385محمودي، سیدامیرسعید  .
، ترجمه منوچهر مزینی،انتشارات دانشگاه تهرانسیماي شهر، 1373لینچ ،کوین،.
تهراناعتصام، ترجمۀ ایرجاسالمىمعماري، 1377،.هیلنبراند، ر ،.

 Carman m.heath،T،oc.،&Tiesdell،s.2003public places –urban spaces.

 Iranica; Jellicoe ،S. ،X The Development of the Mughal Gardenn  ،The Islamic Garden ،Washington ،1976

 Pinder-Wilson ،R. ،Studies in Islamic Art ،London ،1985

www.shahrsazionline.com


