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تاریخ دریافت92/10/7 :
تاریخ پذیرش92/11/20 :
چکیده
باغهای ایرانــی بهعنوان یکی از مصادیق بارز هنــر ،علم و ذوق ایرانی ،همواره مــور د توجه مردم نیز
بودهاند .در ســرزمین پهناور ایران ،باغهایی وجو د دارند که از نقطه نظر هنر و معماری ،نمونههای با ارزشــی
تلقی شده و باعث ترویج هنر باغسازی ایرانی در دیگر ســرزمینهای اسالمی بهویژه سرزمین گوکانیان هند
شــدهاند .گونهای از هنر باغســازی و باغهای ایرانی را در شهر بیرجن د میتوان مشــاهده کرد .آغاز توسعه و
شکوفایی شهر به دوره صفویه برمیگر د د و با آغاز حکمرانی خاندان َعلَم به تدریج مرکزیت قهستان از قاینات
به بیرجن د منتقل و از آن زمان بهتدریج بر توسعه شــهر بیرجند افزوده شد .با بررسی و مطالعه در تاریخ سیاسی
دوره قاجار و حکام محلی این منطقه ،نتیجه میگیریم که اوج ســاخت و ســازهای معماری منطقه در دوران
شوکتالملک دوم که همزمان با اواخر دوره مظفرالدین شاه و عصر مشروطیت بوده ،رخ داده است .از جمله این
ساخت و ســازها ،باغهای تاریخی شهر بیرجند است .در این پژوهش ســعی بر آن است تا ضمن بررسی علل
و عوامل مؤثر در شــکلگیری باغهای بیرجند ،اجزای معماری و تزئینات وابسته به آنها نیز مور د تحلیل قرار
گیرند .بررسی ویژگیها و شاخصههای باغهای بیرجن د نشان میدهد که در این نقطه از ایران ،شکلی دیگر از
باغ ایرانی با شیوهای متفاوت ظهور پیدا میکند .عدم حضور آب در محور اصلی باغ و وجو د درختان کاج و سرو
در دو طرف محور عملکردی و اصلی باغ ،شکلگیری عمارت و کوشک اصلی در جهت شرقی -غربی بصورت
کشیده در لبهی شــمالی (مانند باغ رحیمآباد) یا جنوبی (مانن د باغ اکبریه و شــوکتآباد و بهلگرد) ،استفاده از
درختان کاج ،اتصال باغ به بافت روستایی،بهرهمندی از تزئینات آجرکاری و گچبری در بناهای موجود در باغ
از جمله شاخصهها و ویژگیهایی هستند کهمهندســان ،هنرمندان و طراحان با اعمال آنها در باغهای بیرجند،
آنها را به شکلی دیگر و شیوهای متفاوت از سایر باغهای ایرانی خلق کردهاند.
واژگان کلیدی:
باغ ایرانی ،معماری باغ های تاریخی ،بیرجند ،قاجار ،پهلوی

.1دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران
 .2استادیارگروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .3نویسنده مسئول:کارشناس ارش د گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند  ،ایمیلZ_masoudi@yahoo.com :
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مقدمه
باغسازی ایرانی یک پدیده شاخص و منحصر بفرد است
که از زمانهای پیــش از تاریخ همواره جزء جدا نشــدنی
زندگی بشر محســوب میشده اســت.هنر باغسازی نیز
مانند معمــاری ،تابع عوامل وشــرایط طبیعی هر محیط
بوده که وجودآب مورد نیاز و زمین مناســب وخاک بارور
از جمله آنهاســت .تنوع اقلیمی و جغرافیایی ســرزمین
پهناور ایران موجب شکلگیری انواع گوناگون از باغها در
طول تاریخ شده است .بررسی تاریخی باغهای ایرانی در
نقاط مختلف این ســرزمین حکایت از آن دارد که با وجود
مفاهیم مشترک در طراحی باغها ،شــکلگیری کالبدی
این مفاهیم با توجه به شــرایط خاص هــر دوره تاریخی
وهمچنین بستر طراحی باغ ،دارای شاخصههای متفاوتی
از یکدیگر بوده اســت .بیرجند از جمله مناطق کویری با
اقلیم گرم وخشــک اســت که در عصر قاجار و پهلوی به
عنوان منطقهای مهم از نظر جغرافیای سیاسی وتاریخی
در مرزهای شــرقی ایران شاهد شــکلگیری گونههای
شــاخصی از مفاهیم باغهــای ایرانی تحــت حکمرانی
خاندان خزیمه بوده اســت .معماران توانمن د با شــناخت
کامل محیط و بهرهمندی از نظام دقیق باغسازی ایرانی
در این منطقه موفــق به ایجاد باغهایــی گردیدند که با
بررســی و مقایســه تطبیقی آنها با دیگر باغهای ایرانی،
ضمن شاخصههای مشــترکی که در طراحی داشتهاند،
دارای ویژگیها و شــاخصههای منحصــر بفردی هم
هســتند که متمایز از ســایر باغهای ایرانی میباشــند.
متاســفانه باغهای بیرجند امروزه با توجه به گســترش
فضاهای شــهری و تغییر الگوی شهرنشینی به شدت در
معرض تخریب و نابودی قرار دارند.
روش تحقیق
تحقیق حاضر بر اســاس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و
بر اســاس ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی است
و جمعآوری اطالعات مــورد نیاز آن نیز به شــیوههای
میدانی (بصورت بازدی د از باغهای موجو د در شهر بیرجند)
و اسنادی (بصورت فیشــبرداری از تمامی منابع و مآخذ
مربوط به موضوع مورد بحث) انجام گرفته است.
واژهشناسی و تعریف باغ
باغ در نواحی گرم و خشــک ســرزمین ایران به عنوان
عالیترین ،بهترین و آرمانیتریــن فضای معماری همواره
مورد توجه مردم بوده است .به همین سبب نسبت به سایر
فضاهای معماری و شهری بیشترین واژهها و نامها به آن
اختصاص یافته اســت که از آن میان میتوان به واژههای

باغ ،بوستان ،گلستان ،سروســتان ،تاکستان ،چنارستان،
گلزار ،اللهزار ،چمنــزار ،پالیز و ...و نیــز واژه های عربی
روضه ،حدیقه ،جنت و فردوس اشــاره کرد .در بعضی از
واژهها به چگونگی بعضی ازجنبههای کالبدی باغ اشاره
شده اســت ،چنانکه گفته شده در فارســی دری و میانه
واژه باغ به معنی پاره یا بخشی از زمین بوده و از ریشه واژه
باســتانی بگ ( )Bagبه معنی بخش کردن گرفته شده
است (پروشانی.)573:1373 ،
درایــران باســتان از واژه پایریــدازا()pairidaeza
برای نامیدن باغ اســتفاده میشــده اســت که از دو جزء
پایری ( )pairiبه معنی پیرامــون و دیز( )dizبه معنی
محدود کردن تشکیل میشود .این واژه سپس به صورت
پارادیزوس( )paradisesبه زبــان یونانی و بعد از آن
به بعضی از زبانهای اروپایی مثل فرانســه و انگلیسی راه
یافت .همیــن واژه در حال حاضر به صــورت پردیس در
زبان فارســی به کار میرو د و گفتهاند که فردوس ،معرب
آن است (ورجاوند.)585:1373 ،
عالمه علــی اکبر دهخــدا درباره معنــی واژه پردیس
مینویســد :پردیس لغتی اســت مأخوذ از زبــان مادی
(پارادیــزا) به معنی باغ و بســتان و از همین لغت اســت
پالیزفارســی وفردوس(معرب)این واژه که دراوستا دوبار
به کاربرده شــده ازدوجزء ترکیب یافتــه ،یکی pairi
به معنی پیرامــون ،دیگری Daezaبه معنی انباشــتن
و دیوارکشــیدن بوده اســت که بر روی هــم به معنی
درختکاری وگلکاری پیرامون ســاختمان میباشد .این
واژه در پهلوی پالیز شده و در فارسی دری هم به کار رفته
است .هرچند که امروزه پالیز سبزیکاری وکشتزارخیار و
هندوانه و خربزه را گویند.
امروزه این واژه درزبان یونانی به صورتparadeisos
به معنی باغ ،درزبان فرانســه به صورت paradiseبه
معنی بهشت به کاربرده میشود(نعیما.)4:1385،
شــاهچراغی در رابطه با واژه باغ چنین مینویســد :که
باغ درحقیقت نامیدن مکانی اســت مقدس ،مکانی است
که بخشــایش ایزدی در آن به باشــندگان عطا میشود
(شاهچراغی.)94:1388 ،
نام دیگرایــن فضای سرســبزودلانگیز باغ اســت.باغ
واژهای است فارســی که درپهلوی وسغدی نیزبه همین
شــکل بهکاربرده میشــده اســت.برخی باغ رامشترک
درفارســی وتازی میدانند وبعضی نیز برآنند که این واژه
دراصل تازی بــوده وجمــع آن رابیغــان میآورند(مانند
نارونیران)وحــال آن کــه ایــن واژه قطعــ ًا فارســی
استوازفارسی به دیگرزبانها رفته است(همان.)4:1385،
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در فرهنگ ناظم االطباء ،باغ چنین تعریف شــده است:
باغ ،محو طهــای که نوعــ ًا محصور اســت ودر آن گل
و ریاحین و اشجار مثمر و ســبزیآالت و جز آنها غرس و
زراعت میکنن د (نصر.)14:1389،
واژهــی پردیس هم در غــرب به صــورت پارادیس ،
نام بهشــت شــناخته شــده اســت وهم در قرآن کریم
و زبــان عربی به واژهی فردوس تبدیل گشــته اســت.
این نه بدان معنی بود که بهشــت چیــزی جز خاطرهی
باغهای زیبای ایــن جهانی در اذهان و خیــال مردمان
قدیم نیســت ،چنانچــه مادیگرایــان معتقدنــد ،بلکه
بر عکس به این معناســت کــه پردیس ایــن جهان در
ایران همواره مظهر ســایه وظل فردوس برین شــناخته
میشد(نصر.)203:1383،
باغ در بستر تاریخی
ساخت باغ در کشور ما ســابقه طوالنی داشته و از پیش
از اسالم ،بخصوص دوره اسالمی مورد توجه بوده است.
شــکل باغ در ایران از دیرباز تاکنون با چگونگی طبیعت،
هوا و میزان آب تناسب تام داشته است .پدیده باغسازی از
زمانهای دور در کشور ما وجو د داشته است و نقوش برکه،
آب و درختزار بر روی سفال پیدا شده در شوش و نیز سایز
نقشهای بدست آمده نمایانگر اهمیت باغ در زندگی مردم
خوگرفته باخشکی کویر و سوزندگی خورشی د در سرزمین
کهنسال ما میباشد(نعیما.)3:1385 ،
ابن بلخی درکتاب فارســنامه ،منوچهر پسر میشخوریا را
نخستین کسی میداند که در جهان به احداث باغ و بوستان
پرداخته است و مینویسد :آثار او آن است که اول کسی که
باغ ساخت او بود و ریاحین گوناگون بر کوهسارها و دشتها
رسته بو د جمع کرد و بکشــت و فرمود تا چهار دیوار گرد
آن درکشیدند و آن را بوســتان نام کرد ،یعنی معدن بوها
(همان .)4،
آیین و کیش قدیم ایرانیان به کشــاورزی و باغســازی
اهمیت خاصی داده ،آن را ســتایش نموده است .چنانکه
در وندیداد (فرگر د سوم فقره )33-میخوانیم که زرتشت
به اهورامزدا میگویــد :ای آفریننده جهــان مادی ،ای
یگانه پاک ،چهارمین کســی که زمینه را به منتهی درجه
وجد آورد کیست؟ اهورامزدا پاســخ میدهد ،آن کس که
بیشترین مقدار گندم کشت کند و بیشترین سبزیها بکارد
و بیشترن درختها بنشاند؛ کســی که زمین خشک را آب
ده د و زمین خیس(باتالق) را بخشکاند و زیر کشت ببرد
(آریان پور.)43:1365 ،
کشاورزی و باغسازی درکیش و آئین ایران قدیم با قرب
و منزلتی روشن و موکد توصیه شده است .نقش درختان
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بر دیوارههای پلکانهای تخت جمشــید حاکی از اهمیت
باغ در چشم و دل ایرانی اســت .باغهای خشایارشا شهره
شــهر بودند .او معمار ،شــهرپرداز و باغ ساز چیرهدستی
بود .هم او در کتیبهــاش خبر میدهدکه :ســازندگیها و
آبادانیهای زمــان پدرم را هم من کردهــام و این فرنرها
را هم من کردهــام فرنرها تا هجوم اســکندر باقی بودند
(عمرانی پور.)197:1384 ،
بر اساس برخی از اسناد ،پیشینه طراحی باغهای ایرانی
به دوره ایالمیها می رسد(هینتس .)124:1371 ،در دوران
اسالمی نیز ایجاد باغها و درختزارها همچنان مورد توجه
ایرانیان بوده است.
طراحی باغها وکاخها به صورتی بارز مورد توجه غزنویان
بوده که برخی ویژگیهای آنهــا را از متون تاریخی میتوان
مورد بررسی قرار داد .در دوره تیموریان نیز بر اساس متون
تاریخی شــمار زیادی باغ طراحی و ساخته شده است .به
گونهای که تیمور دستور میدهد شــمار زیادی باغ با نام
باغهای ایرانی در سمرقند و بخارا طراحی و ساخته شود.
در دوره قاجار طراحــی باغهای ایرانــی همانند طراحی
برخی دیگــر از فضاهای معماری به تدریــج از معماری
اروپایی تاثیر پذیرفت و فضاهایی ســاخته شــدند که به
پیروی از چگونگی خصوصیات طراحی آنها پارک نامیده
شدند(سلطان زاده.)1382 ،
از آغاز دوره پهلوی و همزمان با دگرگونیهای اساســی و
ساختاری در بافت و کاربریهای شهری موجب گردی د نوع
جدیدی از فضاهای سبز شــهری که بر خالف پارکهای
نخســتین که مالکیت شخصی داشــتند ،برای استفاده
مردم شهر و به صورت عمومی ساخته شوند که به لحاظ
کالبدی نیز فاقد فضاهای ساخته شده مانن د باغها بودند.
ویژگیهای باغ های ایرانــی در عصر قاجار و
پهلوی
باغ ســازی ایران در اواخر دوره قاجار تحــت تأثیر باغ
سازی عه د رنســانس فرانسه قرار داشــته است(نعیما،
.)252:1385در این دوره تقلید و اقتباس از معماری غرب
در چند ســطح صورت گرفتکه از جملهی آنها میتوان به
کاربر د برخی عناصر در نمای بنا مانن د کاربر د ســنتوری
مثلثی شــکل یا انواع ســنتوری گرد و هاللی به صورت
منفر د یا ترکیبی؛ اســتفاده از انواع سرســتونهای غربی
مانن د سرستونهای دوریک ،ایونیک ،کورنتی و توسکان،
کاربرد قوســهای نیم دایره در برخــی از انواع ترکیبهای
غربی در درگاهها و پنجرهها اســتفاده از برخی از ترکیب
بندیها در طراحی نما مانن د اســتفاده از آجرهای سنگنما و
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مانند آناشاره کرد(سلطانزاده.)91:1382 ،
در دوره قاجــار در طراحــی داخلی ســاختمانها نیز از
طرحهــا ،الگوها و عناصر غربی اســتفاده میشــد .برای
نمونــه از کاغذ دیــواری ،طرحها و نقاشــیهایی از افراد،
برای تزئین سطوح و فضاهای داخلی بهره بردن د (همان:
.)91درختکاری وگلکاری باغهــا در اوایل دوره قاجار
هنوز غالب ًا به شیوه قدیم بوده اســت ولی به تدریج شیوه
گلکاری فرنگی به ویژه در دوران پادشــاهی ناصرالدین
شاه رایج گردیده اســت وگلکاران و باغبانان فرنگی هم
به ایران آمده و شــیوه گلکاری غربی را با خود آوردهاند.
حاکمان این سلســله تعداد زیــادی از باغهای موجو د در
ایران را مورد مرمت وبازسازی قرار دادند.
در این دوره برای اولین بار ســبک اروپایی در باغسازی
ایران نفوذ کــرد .از ویژگیهای باغســازی دوران قاجار
میتوان به نفوذ اروپا و فرهنگ غرب اشاره کرد .بطور کلی
اساســ ًا از این دوره به بعد ،به تدریج باغها مفهوم گذشته
خود را از دســت دادن د و در عوض پارکها مورد توجه قرار
گرفتند ،این پارکها هم به شــدت از غرب متاثر بودهاند.
تا اینکه در دوران پهلوی احداث باغها وپارکها به شــیوه
اروپایی متداول شد(نصر.)37:1389 ،
دریک قرن اخیــر ،فرهنگ و معماری و باغســازی ما به
راه انحطاط افتــاد و باغهای معاصر ایرانی ،دســتخوش
بیهویتــی و اغتشــاش گردیــد .از دوره پهلــوی به بعد
(باالخص در دهــه  )1350پارکهای متعددی ســاخته
شــد که این پارکها هریک برای منظور خاصی ســاخته
میشدند .پارک کودکان ،پارک عمومی و ...با اضافه شدن
وســایل و تجهیزات جدید به این پارکهــا ،آنها تبدیل به
محل تفریح ،بــازی ،ورزش ،کتابخانــه عمومی ،اجرای
نمایش و موسیقی شدند(همان.)38،
در دوره رضا شاه شــماری فضای سبز عمومی با عنوان
باغ ملی در بعضــی از شــهرهای بزرگ مثــل تهران،
اصفهان و مشــه د طراحی و ساخته شــد .طرح آنها غالب ًا
ســاده مانند پارکها بودند و در بســیاری از آنها یک یا دو
محور اصلی یک مرکــز و قطعهها و فضاهایی ســبز که
بین راهها قرارداشــتند ،از اجزای اصلی به شــمار میآمد
(سلطانزاده.)92:1382 ،
بنابراین میتــوان گفت در ایــن دوره نیز در شــهرهای
مختلف باغها و پارکهای زیادی ســاخته شد که اکثر آنها
از شیوههای باغســازی ژاپنی اروپایی تأثیر پذیرفتهاند
باغ های بیرجنــد واژه باغ در بیرجند بــه معنی عام خود
به هر زمین محصوری که در آن درخت کاشــته باشــند
یا زراعت کنن د اطالق می شــود .از ایــن لحاظ باغهای

بیرجند دوگونه بودند ،یک نوع باغ های مشجر و پردرخت
و نوعی دیگر باغ هــای بی درخت یا بســیار کم درخت.
عالوه براین باغ ها تعدادی باغ (بزرگ و کوچک) در خارج
شــهر نیز بود (رضایی )271:1381،و همه این باغ ها به
دو خانواده حکومتی ((علم)) و ((خزیمه)) تعلق داشــت.
بیرجن د به عنوان شــهری که رونق و شکوفایی خود را در
دوره صفویه به دست آورده اســت ،در دوره قاجار به اوج
شــکوفایی خود می رســد .و از مهمترین وقایع این دوره
(قاجار) که آینده شــهری بیرجن د و شــکلگیری بناها و
باغ های تاریخی آن را رقم مــی زند قدرت یافتن خاندان
خزیمه است .به دنبال حکومت خاندان خزیمه در بیرجند
ســبب ایجاد بناهای تاریخی مذهبی و باغ ها و عماراتی
شــده که در حقیقت شــاخصه های معماری بیرجند را
تشکیل می دهد.
با بررسی و مطالعه در تاریخ سیاســی دوره قاجار و حکام
محلی ایــن منطقه ،متوجه میشــویم که اوج ســاخت
و ســازهای معماری منطقــه در دوران شــوکت الملک
دوم که همزمان بــا اواخر دوره مظفرالدین شــاه و عصر
مشــروطیت بوده ،رخ داده اســت .از جمله این ساخت و
سازها ،باغهای تاریخی بیرجند اســت .بررسی و مطالعه
ویژگی ها و شــاخصهای باغهای بیرجند در مقایسه با
دیگر باغهای ایران ،نشان از شــیوه متفاوتی در طراحی
دارد؛ ویژگیهایی مانند اتصال به بافت روســتایی ،محور
اصلی درخت کاج  ،گسترش و ایجاد عمارت اصلی چهار
باغ از پنج باغ مورد مطالعه در جهت شرقی-غربی از شیوه
باغ ســازی بیرجند را از دیگر نقاط ایران متمایز می کند.
عمده باغ های بیرجنــد و بهویژه باغ های مورد مطالعه در
دوره قاجاریه و در زمان امیرعلم خان سوم حشمت الملک
و فرندان وی از حاکمان آن زمان بیرجند شــکل گرفته
اســت.که تمامی باغ های مورد مطالعــه در حال حاضر
در محدوده شهر بیرجند واقع شــده و تنها باغ بهلگرد به
فاصله 20کیل.متری از شهر بیرجن د واقع شده است
 .1 .6باغ اکبریه
باغ و عمــارت اکبریه که در حال حاضــر بهعنوان اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
جنوبی مور د اســتفاده است؛ در روســتای اکبریه در سه
کیلومتری جنوب شــرقی بیرجند قدیم قرار داشته است
(رضایی. )282:1381،وباتوجه به پیوســتن روســتای
اکبریه به شــهر بیرجند در حال حاضر به لحاظ اســتقرار
مکانی درانتهــای خیابان معلم ،میدان موزه واقع شــده
است (تصویر .)1

باغهای تاریخی بیرجند دردوران قاجاروپهلوی
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انتظامی بوده اســت و بعد از آن در اختیار سازمان میراث
فرهنگی قرار گرفت.

تصویر  -1عکس هوایی باغ اکبریه(برگرفته از
 .1 .1 .6 )Google Earthتاریخچه باغ اکبریه

شــکلگیری اولیه باغ را به اواخر دوره زندیه و اوایل دوره
قاجار در زمان حشــمت الملک نسبت میدهند.باغ اكبريه
مشــتمل بر دو بنا ميباشــد كه قديميترين آن ساختماني
متعلق به حشــمت الدولهپــدر محم د ابراهيم شــوكت
الملك اســت كه تاريخ احداث آن به اواخر دوره زنديه و
اوائل دوره قاجاريهبرميگردد.
بنــاي ديگــري كــه در ايــن مجموعه واقع اســت
ساختمان تشــريفات ميباش د كه بوســيله شوكت الملك
(1364ـ 1300هجری قمری)بنيان شــده اســت .باغ
اكبريهبهعنــوان منزل پدري شـــوكت الملــك بع د از
الحاقاتي به آن ،به عنـــوان محل عمارتو حكمـــراني
مـــور د اســتفاده قرارگرفت؛ بطوريكه در لهجه محلي
به (كالته ســركار امير)شــهرت يافت.بعد از درگذشت
ابراهيمخان شوكت الملك پســر وي اسداهلل علم ،وزير
دربار شاه مخلـوع ازاين محلبهعنوان سكونت در برخي از
ايام سال استفاده مينمود.
بناي مزبور بوســيله اسداهلل عــــلم وقف آستان قدس
رضوی شد و بعد از انقالب تا سال  1379در دست نیروی

.2 .1 .6شناخت فضایی -کالبدی
اين مجموعه كه در گذشــته هســته مركزي روستاي
اكبريه بود ،اكنون به شهر پيوسته است .مجموعه اكبريه
با كاربرد مســكوني و حكومتي ســاخته شده كه قسمتي
از ســاختمانها و اندرونــي آن به اعضاء خانــواده علم
اختصاص داشته و قســمت مركزي آن ويژه امور ديواني
و حكومتي بوده است.
اين مجموعه که در جهت شــرقي -غربي ســاخته شده
اســت ،داراي بخشهاي مختلفی چون :سردر ورودي،
باغ ،عمــارت ،اصطبــل ،حمــام ،بخــش اداري ،تاالر
تشريفات و استخر میباشد.
ســردر اصلی و اولیه باغ اکبریه بر اســاس اسنادی که
از گذشته بدست آمده است در ضلع شــمالی و در امتداد
محور اصلی شمالی-جنوبی باغ قرار داشته است (تصویر
 .)2سردر جبهه غربی مجموعه نسبت به دیگر فضاها در
دوران متاخر توسعه باغ شکل گرفته است.
این ســردر با اینکه نســبت به عمارت اصلی در موقعیت
فرعیتری قرار داشته و در راســتای محور اصلی باغ قرار
ندارد ،اما به دلیل نزدیکی مســافت آن با عمارت و دیگر
فضاهای خدماتی اهمیت بیشتری یافته است (تصویر.)3
باغ اکبریه با توجه به نظام هندسی موجو د در کرتبندیها،
انطباق آکس ورودی بر محور تقارن کوشک و بنای سردر
ورودی دارای هندســهای خاص و نظاممند و نشــانگر
یک نمونهی بارز باغ ایرانی اســت ،اما بنا به مقتضیات و
نیازهای عملکردی که در دورههای مختلف توســعه بر
باغ گذشــته ،بناهای متعددی به عمارت مرکزی افزوده
میگردد که به صورتی اورگانیــک و بین دو باغ جنوبی و
باغ اصلی شکل گرفته اســت .در توسعههای بعدی اصل
کارایی ،رعایت سلسله مراتب ،کیفیت دید و منظر و ایجاد
مســیرهای حرکتی که دارای دیدهای پرسپکتیو بسیار
زیبایی از منظره باغ و بناها میباش د و نیز توجه به هندسه
فضاهای باز رعایت گردیده است.
همچنیــن وجــود ایوانهــا و تراسهای وســیع در بنا
که امکان گردش ناظر را با دیدی مســلط بر باغ بدســت
میدهد ،بر غنای کیفی و خط بصــری مجموعه افزوده
است.
صحن باغ مســتطیلی به ابعاد  94×217متر میباشد که
امتداد شمالی  -جنوبی دار د و عمده ساختمانهای آن در
سمت جنوب قرار دارد.
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تصویر  -2نمای ورودی شمالی باغ اکبریه
(عکس از نگارندگان)

تصویر  -3نمای ورودی غربی باغ اکبریه(عکس از
نگارندگان)

همانن د اکثر باغهای ایرانی ،محــور اصلی باغ در محور
تقارن طولی قــرار دارد که دو ردیف درخت کاج ســر به
فلک کشــیده قدیمی به همراه درخچههای شمشــادبه
آ زیبایی خاصی بخشــیدهاند .در میانــه محور اصلی باغ
و در انتهای این مســیر و در مقابــل عمارت ،حوضهای
آب قرار دارند که عالوه بر انعــکاس تصویر باغ ،بر وجود
عنصر اصلی آب در شــکلگیری باغ تأکیــ د مینمایند
(تصویر  .)4فرم فرو رفته در نمــای عمارت اصلی دعوت
کنندگی خاصی را همراه با شکوه ساختمان در هماهنگی
با خط آســمان و ایوان اصلی در ذهن القــا مینماید .باغ
با دیوارههای گلین از ســه طرف محصور شــده است.
فضاهای اصلــی معماری را میتوان بــه عمارت اصلی،
فضاهای خدماتی و اصطبل تقســیمبندی نمود .پس از
عبور از ورودی اصلی بنا ،عمارت اصلــی باغ با فضاهای
باشکوه و متنوع مشخص میشود .در پشت این ساختمان
بخش دیگر باغ که از نظر مســاحت کوچکتر از باغ اصلی
است قرار دارد که دسترســی به آن از طریق راهروهای
ارتباطی امکان پذیر اســت .در این بخش نیــز در ادامه

محور اصلی باغ و با عناصری مانن د درختان رفیع و آبنما،
باغ آرایی ادامه یافته است .اســتخر نعلی شکل همراه با
درختان کاج و توت کــه در اطراف آن جــای گرفتهاند،
در میانســرای این بخش قــرار دارد .طاقهــای جناقی
در دیوارههای اضالع که به یک شــکل تکرار شدهاند،
فضای ویژهــای را به لحــاظ منظری و کارکــرد ایجاد
نمودهاند .عمارت منســوب به عمــارت دیوانی ،فضایی
اســت فاق د تزئینات که در ضلع غربی و متصل به عمارت
مرکزی قرار گرفته است .در بخش مرکزی این فضا که در
وســط راهرو قرار میگیرد ،گنبد کاله فرنگی وجود دارد
که با شش بازشوی نورگیر و رســمیبندی مختصر جلب
توجه میکنند .بناهایی که در طبقــه اول و در منتهی الیه
شــرق احداث شــدهاند ،قدیمیترین بخــش مجموعه
حساب شــده و شــامل دو بخش اصلی میباشند .بخش
اول که متصل به عمارت مرکزی اســت دارای  17اتاق
اســت .با توجه به قدمت این بخش میتوان گفت که این
قسمت در گذشته به عنوان محل زندگی ساکنین استفاده
میشده اســت .بخش دوم که بوســیله یک پیش صحن
از بخش قبلی منفک شــده ،شــامل راهروی مرکزی با
محور شرقی-غربی است که در دو ســوی آن تاالرها و
اتاقها به صورت قرینه قرار گرفتهاند .در دوره آبادی این
بخش محل ســکونت امیر بوده اســت که پس از توسعه
و گســترش مجموعه به سمت غرب و ســاخت عمارت
مرکزی ،با از دســت دادن کاربری اولیه بــه صورت انبار
درآمده بود .اصطبل همزمان با عمارت اصلی و در جنوب
شرقی آن و به مســاحت تقریبی  2500متر مربع احداث
گردیده اســت .این بخش دارای دو ورودی مجزاست که
یکی از آنها در داخل مجموعــه اصلی و دیگری در جهت
شمال غربی و در داخل بافت مســکونی مجاور عمارات
واقع شــده اســت (منصــوری .)59 :1384 ،بطور کلی
گسترش ســاختمانهای اکبریه از جبهه شرقی به غربی
بوده اســت؛ بطوری که اولین بنای آن در شرق محوطه
و خیابان اصلی باغ احداث و بقیه ســاختمانها به فراخور
تقریبا -بــا هماهنگی خاصی در کنــار بنای قبلی
نیاز و
ً
به وجود آمده اســت .اگرچه باغ اکبریه و بناهای وابسته
به آن در شــرایط زمانی خاصی و در یک دوره مشخص
به وجو د نیامده اســت ولی به لحاظ مشــابهت در ساخت
و معماری میتوان آن را یک مجموعه کامل بهحســاب
آورد .بنایی که به عنوان ســاختمان تشــریفاتی نامیده
میشود ،در میان ساختمانهای دیگر از نمای جالب توجه
و ویژهای برخوردار است .ســاختمان مزبور که دو طبقه
است ،دارای فضایی ورودی است که از دو رشته پلکان به
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صورت قرینه در ســمت غربی و شرقی بوجود آمده است.
این مسیر دسترســی به صورت سرپوشیده طراحی شده
اســت .پلکانهای مذبور در انتهای مسیر خود به دو درب
منتهی میگردد که ورودی به بخش داخلی بنا را تشکیل
میدهند.

تصویر  -4درختان کاج در دو طرف ورودی اصلی باغ
اکبریه(عکس از نگارنده)

در بــدو ورود به فضای داخلی ،یک هشــتی با ســقف
گنبــدی وجــو د دارد کهبــرای تزئین زیر ســقف آن از
رسمیبندی استفاده شده است .از هشتی مذبور راهرویی
منشــعب میگردد که از طریق آن ارتباط و دسترسی به
اتاقهایمجاورفراهــم میآید .ایــن راهروها از یک طرف
در انتها بهم متصل و تشــکیل داالنی با ســقف کوتاه را
میدهند.
از قســمتهای مهمی که ورودی آن در راهرو شــرقی
است ،اتاق شاهنشــین یا اتاق آینه میباشد .عناصری که
از آن در تزئین اتاق آینه استفاده شــده است ،نوعی آینه
کاری مخصوص در قالبهای مقرنس گچی و همچنین
استفاده از نقاشیهای اروپایی بوده که به تعداد محدودی
در بدنه دیوار و زیر شیشــه جاسازی شده است .سقف این
اتاق نیز با آینه هایی به شکل مربع پوشش داده شده است
که فــرم تزئیناتی آن را کامل میکنــد .در مجاورت اتاق
آینه ،اتاقی اســت که با گنبد کاله فرنگی زیبایی مسقف
شــده و در اطراف آن نورگیرهایی قرار گرفته اســت .در
چهار کنج اتاق نیز از چهار طاقنمای مقرنســکاری شده
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استفاده گردید (منصوری.)59 :1384 ،
شاهنشین از مهمترین قســمتهای این طبقه است که
دارای گچبریهای متعدد به صــورت موتیفهای گل و
گیاه پیچ درپیچ اســت و مهمترین عنصر بکار رفته در آن
دو ســتون گچی است که در ســقف طاقنمای موجو د در
دل دیوار ساخته شده اســت و به کف شاهنشین متصل
میگردد.
نمای خارجی این بنا شــامل یک ایوان سرتاســری و دو
ستون در روی آن است .ســتونهای بکار رفته در پیش
ایوان بهصورت مدور با استفاده از آجرهای پیشبر ساخته
شده است .قوســهای دسته ســبدی و نیم دایره به ایوان
زیبایی خاصی بخشیدهاند.
در مقابل عمارت اصلی ،محوطهای وســیع به وســعت
حدود  3300متر مربع به اســتخر و برخی فضاهای دیگر
اختصاص داشته اســت .در ضلع جنوبی این محوطه یک
ورودی به داخل روستای اکبریه ،مطبخ ،حمام خصوصی
و حمامی با ویژگیهای حمامهای زینتــی قرار دارد .در
ضلع شــرقی این محوطه چند حجره و سه اتاق به عنوان
محل آموزش کودکان قرار دارند .در ضلع غربی محوطه
نیز طاقنماهای متعدد و یکنواختی که تکرار شــدهاند .در
وسط این محوطه ،استخر بزرگ و باغچههایی در اطراف
آن (تصاویر  5و  )6قرار گرفته است (حالج مقدم:1389 ،
.)6-2

تصویر  -5پالن باغ و عمارت اکبریه(آرشیو سازمان
میراث فرهنگی خراسان جنوبی)1389 ،
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و النه زنبوری زیر ســقفها که در نهایت به پنجره منتهی
میگردد بسیار دیدنی اســت(تصاویر7و .)8این تاالر به
اتاق آینه متصل و عالوه بر آینهکاری مزین به نقاشیهای
چاپی میباشد (کوهستانی.)148-146 :1387 :

تصویر  -6عمارت اصلی باغ اکبریه(عکس از
نگارندگان)

 .3 .1 .6نما و تزئینات بنا
ســاختمان اکبریه دارای تزئینات منحصربه فردی است
که مهمترین آنها را میتوان به شرح زیر بیان داشت::
وجود گچبریهــای همراه با مقرنسکاریهــا و تزئینات
النه زنبوری زیبا.
اتاق آینه در هر دو عمارت با سقفهای ساده و مقرنس شده
نقاشیها و مینیاتور بسیار زیبا و هنرمندانه در دیوارههای
تاالر آینه علم.
ستونهای آجری در داخل و بیرون بنا مزین به تزئینات و
برجستگیهای شبیه به گل روی ستونهای آجری.
تزئینات گچبری در طاقنماها ،اطراف ســقفها و هشت
تصویر -7تزئینات آینهکاری(عکس از نگارندگان)
ضلعیهای باالی تاالرها.
تصویر -8تزئینات گچبری باغ اکبریه(عکس از
نگارندگان)
پردههای موجود که از پارچههای مخمل و اطلس بوده و
از زمان سکونت اسداهلل علم به جا مانده است.
 .2 .6باغ شوکت آباد
بخاریهای دیواری بــا تزئینات گچی و ســنگبری با
مجموعه باغ و عمارت تاريخي شوكتآباد در فاصله پنج
نقوش گیاهی -حیوانی و نوشتار.
كیلومتری جنوب شرق بیرجند در جاده منتهي به زاهدان
آجرچینــی روی دیوارهها کــه با طرحهــای زیگزاگ،
و در روستای شوکت آبا د واقع شده است (تصویر .)9
برجســته ،لوزی ،مثلثی با کنگرههــای مثلثی دور تا دور
ساختمان.
 گچبریهای بســیار زیبا در طبقه همکف ساختمانعلم با درب منبت کاری شده.
 تزئینات زیر عرقچینها که تشــکیل یک ستاره چندضلعی میدهند.
الزم به ذکر است که ســاختمان شوکت الملک و اسداهلل
علم با کاهگل و بعدا ً خاکگچ روپوش داده شــده و بعد از
مرمت ســاختمان علم با گچ اندو د و سفی د گردیده است.
همچنین در دیوارههای ســاختمان شوکت الملک کاغذ
دیواری به چشم میخورد .این قســمت از اتاق که تاالر
بوده اســت دارای گچبری و آینهکاری بوده که متاسفانه
تصویر-9عکسهواییباغشوکتآباد(برگرفتهازGoogle
ریخته است .وجو د هشتی و طاقنماها با تزئینات مقرنس
)Earth
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 .1 .2 .6تاریخچه باغ
عمارت و باغ شــوكتآبا د در ميان آثار تاريخــي بيرجن د داراي
ويژگيهاي معماري فراواني اســت .اين بنا در دوره قاجاريه در
زمان حكمراني اســماعيل خان احداث گرديد كه پس از مرگش
به ابراهيم خان شوكتالملك رسيده اســت و بعدها توسط اسد
اهلل علم وزير دربار شاه مخلوع وقف گرديد.
 .2 .2 .6شناخت فضایی -کالبدی
مجموعه باغ و عمارت تاريخي شوكتآباد از نقطه نظر معماري
داراي ويژگيهاي خاصي هستند كه در ديگر نمونهها ،مشابه آن
را كمتر ميتوان يافت .باغ شــوكتآباد شــامل حصار ،برجهای
دیدهبانی ،ســردر ورودی ،عمارت اصلــی ،حوضخانه ،عمارت
نارنجســتان ،باغ ،اصطبل و فضاهای خدماتی میباشد .بناهاي
احداث شــده در باغ بصورت متراكم بــوده و در جبهه جنوبي و
شــرقي باغ وجو د دارند .عمارت اصلي جبهه جنوبي مخصوص
حاكم و خانواده او بوده اســت كه بعضــي از فضاهاي داخلي آن
جهت تشــريفات و پذيرايــي از ميهمانان مور د اســتفاده قرار

ميگرفته است .اين بخش كه داراي گســتردگي زيا د و درختان
مختلف ميوه و تزئيني بوده ،بخش بيروني باغ محسوب ميشده
اســت .احتما ًال بعضي از فضاهاي ايجاد شــده در گوشــههاي
عمارت اصلي الحاقي بوده و بعداها به فراخــور نياز به آن اضافه
شــده اســت .همچنين روش معماري بكار رفته در احداث اين
عمارت تمام ًا بصورت طاق و تويزه بوده و گهواره اي بودن سقف
بعضي از اتاقها حاكي از اســتفاده از روش معمــاري ناحيه گرم
وخشك اســت .بطور كلي عمارت احداث شده در جبهه جنوبي
باغ شــوكتآبا د بصورت طولي و در جهت شرقي  -غربي است
كه به لحاظ فرم نيز يكنواخت ميباشــد عالوه بر آن ،فرم بخشي
در اين عمارت نيز رعايت گرديده است بطوريكه ميانه عمارت
در نماي بيروني از قســمت اصلي بيرون آمده و هشــت ضلعي
زيبایی را جهت نما بوجود آورده است و اين شكل هندسي نيز در
گوشههاي اصلي اين هشــت ضلعي دوباره بوجو د آمده است .از
ديگر ويژگيهاي جالب توجه اين بنــا ارتباط يافتن تمامي فضاي
داخلي با همديگر است كه اين ارتباط بوسيله داالنها ،راهروها و
اتاقها ميسر ميگردد (تصاویر .)13-12-11-10

تصویر  -10ورودی مجموعه باغ و عمارت شوكتآباد (عکس از نگارندگان)

تصویر  -11محور اصلی و عملکردی
باغ شوكتآباد (عکس از نگارندگان)
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تصویر  -12کوشک اصلی باغ شوكتآباد
(عکس از نگارندگان)
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تصویر-14فضاي اتاقهای عمارت شوكتآباد
(عکس از نگارندگان)

تصویر -13پالن باغ شوكتآباد(آرشیو سازمان
میراث فرهنگی خراسان جنوبی)1389 ،

 .3 .2 .6وضعيت فضاي اتاقها
اتاقهــاي بنا بــا توجه به گســتردگي خــاص داراي
معماري يكنواختي بوده اســت و برای تسهیل در اقامت
زمســتاني بخاري ديواري نيز در فضاي داخلي آنها تعبيه
شده اســت .همچنين فضاي داخلي هر اتاق عالوه بر دو
پنجره يا نورگير ،داراي در مشبكیاســت که برای پوشش
شبکههای آن از شيشههاي رنگي اســتفاده شده است.
فرم اســتفاده شــده جهت قوس تزئينــي در بخاريهاي
ديواري بصــورت خنچهپوش تخت اســت و اين فرم در
اكثر بخاريهاي ديواري بنا تكرار شــده اســت .همچنين
سقف اتاقها بصورت گهوارهاي و با فرم كليل يك گلويي
مسقف شده اســت .الزم بذكر اســت كه سقف بعضي از
اتاقها با توجه به مرمتهايي كه بع د از احداث اوليه روي
بنا صورت گرفته اســت ،از حالت گهوارهاي به مســطح
تبديل شده است.
تنها اتاقي كه در آن تزئينات آینهكاري بكار رفته اســت،
اتاقي اســت كه در ورودي پيش آمده بنــا در بخشهاي
هشت ضلعي با ســه درگاه ورودي احداث شده و تزئينات
آن شــامل آینههاي متصــل به ديوار رفهــاي گلداني
همراه با آینه كاري و اســتفاده از قطعــات كوچك آینه
در نقاط مختلف اين اتاق ميباشــد .احتمــا ً
ال اين اتاق به
دليل ديد مســتقيم در امتداد باغ جهت پذيرائي مالقات
كنندگان بــا حاكم مور د اســتفاده قرار ميگرفته اســت
(تصویر .)14

 .4 .2 .6فضاي حوضخانه
اصليتريــن بخش عمــارت ،حوضخانه اســت كه به
لحاظ فضاســازي ،مركزيت بنا را به خود اختصاص داده
و پوشش ســقف آن بصورت كليل آذري دوگلوئي است.
حوضخانه پالنی هشــت ضلعي داشته و آب نماي زيبائي
در ميان آن قرار گرفته اســت كه آب نمــاي آن هم فرم
هشت ضلعي را دارا است .طاقهايي كه در اين قسمت از
بنا استفاده شدند ،اكثرا ً قوس تيز داشته و به مقرنسكاري
سقف ختم ميشوند .گنبدحوضخانه بصورت كاله فرنگي
اســت كه عالوه بر تهويه فضــاي حوضخانه به جهت
فرم خاص خود ،نورگير مناســبي نيز براي اين فضا بوده
اســت .فضاي حوضخانه بدليل جایگاه مناســب خود
در مجموعهی بنا به قســمتهاي ديگر از طريق داالن
و اتاقهاي مجاور ارتبــاط مييابد .همچنيــن از فضاي
حوضخانه ،داالن سرپوشــيده و مسقفي جدا ميگردد كه
به عمارت نارنجستان منتهي میشود .عمارت نارنجستان
اندروني و جهت ســكونت خانواده حاكم و بصورت كام ً
ال
خصوصي بوده است( .تصویر )15

تصویر  -15فضاي حوضخانه عمارت شوكتآباد
(عکس از نگارندگان)
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 انــواع قوسهــاي بكار رفتــه در بخــش نارنج خانه .5 .2 .6حصار و برجهاي ديده باني
حصار باغ با استفاده از خشــت خام و كاهگل بنيان شده و (نارنجستان)
از نظر فرم داراي ضخامت و اســتحكام بسياري است و
حتي امكان راه رفتن روي حصار بــراي نگهبانان فراهم  .3 .6باغ رحیم آباد
ميشــده اســت .در بخش زيرين حصار در بعضي نقاط بــاغ تاریخی رحیــم آبــاد در فاصله پنــج کیلومتری
اتاقكهايي احداث شده كه احتما ً
ال محل نگهداري اسب جنوب شــهر بیرجند و در  1/5کیلومتــری باغ و عمارت
بوده اســت .اين حصار با توجه به گســتردگي و طوالني اکبریه،در روستایی به همین نام واقع شده است .مالکیت
بودن براي استحكام بخشي داراي پشتيبان ميباشد كه در اولیه باغ منســوب به امیر معصوم خان خزیمه بوده و در
فواصل معين ایجا د شدهاند .چهار برج مدور واقع در چهار دوران حکومت اســماعیل خان شــوکت الملک (1315
گوشهی حصار از خشت خام و كاهگل ساخته شده و ارتفاع هجری قمری) به عنوان دارالحکومه اســتفاده میشــده
است(تصویر )17
هر یک از آنها به بیش از پنج متر میرسد (تصویر .)16

تصویر  -16حصار و برجهاي ديدهباني باغ شوکتآباد
(عکس از نگارندگان)

 .6 .2 .6اصطبل مركزي
اين باغ و واحدهاي معماري احداث شــده در آن داراي
اصطبلي مركزي است كه به دليل وسعت ،جايگاه خاصي
را در كنار ديگر قسمتهاي باغ داراست .اصطبل مرکزی
در جبهه شــمالي باغ و خارج از حصار ايجاد شــده است.
تصویر -17عکس هوایی باغ رحیمآباد(برگرفته از
فضــاي داخلي اصطبــل داراي حياط مركزي وســيعي
)Google Earth
است كه نشــان دهنده نگهداري حيوانات به تعداد بسيار
در اين مكان اســت.در اطراف حياط مركــزي نيز داراي  .1 .3 .6شناخت فضایی -کالبدی
اتاقهايمتعددی جهت تيمار اســبان و نگهداري علوفه عمارت رحيمآباد شــامل مجموعهاي از بناها و فضاهايي
كاربر د داشته است.
اســت كه هر كــدام داراي كاربريهاي خاصــي بودهاند.
ورودبه داخل مجموعه از ضلع شــرقي و از طريق دو درگاه
 .7 .2 .6نما وتزئینات بنا
امكانپذير است .يك درگاه مســتقيم ًا به محوطهاي وارد
مجموعــه باغ و عمــارت تاريخي شــوكتآبا د دارای ميشــود كه در ح د فاصــل اتاقهاي نگهباني و قســمت
تزئینات شــاخصی است که شــرح مهمترین آنها چنین حوضخانه واقع شــده اســت.درگاه دوم در فاصله كمي از
است:
درگاه اول قرار گرفته و به داالني منتهي ميشود كه از شرق
 فرم كلي پيش آمده بصورت زواياي شكسته.به غرب كشيده شــده و در دو طرف آن اتاقهاي نگهباني
 تزئينات بــكار رفته در بخــش حوضخانه بصورت قرار دارند .پس از داالن ،محوطــه اصلي باغ قرار گرفته كهرسمي بندي قوسهاي كليل آذري.
فضاي خرم و دلگشــایی دار د (تصاویر 19و .)20حوضخانه
 تزئينات آینه كاري در يكي از اتاقها.شامل فضايي هشت ضلعي است كه در اطراف آن واحدهاي
 تزئينــات مقرنــس در نماي خارجــي طاقنماهاي معمــاري مختلفي قرار دارد .پوشــش حوضخانه بصورتتزئيني.
گنبــدي بــوده و داراي گاله فرنگي در مركز ميباشــد .در
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چهار ضلع حوضخانه چهار حجره قرار گرفته كه به منظور
استراحت و گذران اوقات فراغت ساكنان و مهمانان استفاده
ميشده اســت .در چهار ضلع ديگر راهروهاي ارتباطي به
ساير فضاهاي اين بخش تعبيه شده اســت .يك راهرو در
ضلع شمالي ،ورود به داخل حوضخانه از محوطه بيروني را
ممكن ميسازد .راهروي شــرقي به اتاق كوچك و ساده كه
داراي پوشش چهار ترك است منتهي ميشود( .تصویر )18

تصویر  -20عمارت باغ رحیمآباد (عکس از
نگارندگان)

تصویر  :18نمایی از سردر ورودی عمارت رحيمآباد
(عکس از نگارندگان)

اين اتاق فاقد تزئينات است و تنها چند طاقچه در ديوارهاي
آن تعبيه شده است .در كنار اين اتاق در ضلع جنوبي ،سرويس
بهداشــتي قرار دارد .راهروي ضلع جنوبي به تاالر وســيع با
محور شرقي – غربي ختم ميشــود .اين تاالر داراي ده پنجره
اســت كه رو به باغ باز ميشــوند .طاقهاي بــكار رفته در اين
پنجرهها از نوع جناغي است .پوشــش اين تاالر نيز بصورت
طاق و تويزه اســت .اين تويزه ها عالوه بر جنبه كاربردي ،به
فضاي تاالر حالت زيبايي نيز ميدهند .راهروهاي ضلع غربي
به اتاق ديگري منتهي مي شــود كه داراي محور شــمالي –
جنوبي بوده و بصورت طاق و تويزه پوشيده شده است.

تصویر -19محور اصلی باغ رحیمآباد (عکس از
نگارندگان)

اين باغ به سبك ساير باغهاي ايراني شامل يك خيابان
اصلي و چند خيابان فرعي ميباشد در طول خيابان اصلي
سه حوض تعبيه شده است.
محوطه باغ داراي ســه خيابان طولي با محور شــمالي
جنوبي و سه خيابان فرعي با محور شــرقي غربي است.
حدفاصل اين خيابانها كرتهايي قرار گرفته كه در آنها
انواع درختان ميوه کاشــته شده اســت .دو طرف خيابان
اصلي كه از شــمال به جنوب امتدا د دارد ،درختان سرو قد
برافراشتاند.
بخش اصلي مجموعه ،عمارت آن اســت كه در دو طبقه
و در ضلع شــمال باغ قرار گرفته اســت .ایــن بخش از
مجموعه ،عليرغم اينكه از نظــر توپوگرافي در موقعيت
پستتري قرار دار د به عمارت اصلي اختصاص يافته و ساير
فضاها به خدماتدهي به اين بخش اختصاص داشته است
و همين ويژگي سبب منحصر به فر د بودن اين مجموعه
در ميان باغهاي ايراني است.
طبقه همكف عمارت شامل فضاهاي متعددي از اتاقها و
راهروهاي ارتباطي است كه عموم ًا بهعنوان انبار كاربرد
داشــتاند .ورود به اين طبقه از طريــق جلوخان ورودي
امكانپذير است.
طبقه اول عمارت كه محل ســكونت خانواده امير بوده،
داراي بخشهاي متنوع و متعددي است .ورود به طبقه اول
از طريق جلوخان و درب واقع در ضلع شمال آن امكانپذير
است.
پس از باال رفتن از چهــار پله ،پاگردي قــرار دارد كه از
طريق آن دو رشــته پلكان ديگر به دو طرف شرق و غرب
ادامه مييابد.
اين فضاي جالــب توجه به عنــوان ورودي طبقه اول به
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گونهاي طراحي شده كه به بخشهاي مختلف اين طبقه
ارتباط دارد .از طريق دربهاي تعبيه شده در اضالع شمال،
جنوب ،غرب و شرق ارتباط از فضاي بيرون به واحدهاي
طبقه اول از كوتاهترين مسير ممكن است.
اين بخش كه به نوعي عملكــرد ميانخانه را دارد؛ داراي
گنبدي رفيع است كه بر فراز آن گنبدي گاله فرنگي قرار
گرفته است .در ساقه كاله فرنگي پنجرههايي تعبيه شده
كه هم نور فضــا را تامين مي کردن د و هــم جهت تهويه
هواي اين محل از آنها استفاده ميشده است.
در سقف اين گنبد كاله فرنگي و باالي پنجرهها تزئينات
رســميبندي ظريف و يك شمســه گچبري شــده ديده
ميشود.
در دو طرف گنبد دو داالن قرار دارد كــه به فضاهاي دو
جبهه غربي و شــرقي منتهي ميشــود ،ايــن داالنها
داراي پوشش كليل ميباشــن د ( زعفرانلو)138 ،1382 ،
(21و.)22
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تصویر  -21پالن باغ رحیمآباد (آرشیو سازمان میراث
فرهنگی خراسان جنوبی)1389 ،

تصویر -22برش طولی باغ رحیمآبا د (آرشیو سازمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی)1389 ،

بطور كلي طبقه اول را ميتوان به دو بخش عمده تقسيم
كرد .بخش غربي كه از مســاحت كمتــري نيز برخوردار
اســت ،محل زندگي خصوصي خانواده امير اســت و به
تنهايي داراي مسير ورودي از داخل باغ است.
بخش دوم كه وســيعتر بوده و اجــزا و عناصر معماري
مفصلتري نیز دارد در جبههی شــرقي قرار گرفته است.
بخش شــرقي شــامل فضاي ورودي ميانخانه  ،ســه
تاالر بزرگ در شــمال ،جنوب و غرب ميانخانه ،طارمي
ضلع شــمال ،راهروهــاي ارتباطي ،اتاقهــاي خواب،
سرويسهاي بهداشتي و انبار ميشــوند .در شمال عمارت
اصلي ،مجموعه فضايي قرار دارد كه شــامل محوطهاي
وســيع و حجرهها و اتاقهايي در اطراف اســت که اين
قسمت بهعنوان اصطبل استفاده ميشده است .دور تا دور

باغ را حصاري در برگرفته كه در گوشــه هاي جنوبشرق،
جنوبغرب و شــمالغرب داراي برجهاي مــدور به منظور
نگهباني ميباشــد .در ضلع جنوبي باغ ،فضاهاي خدماتي
از جمله مطبخ ،حمام و خمخانه قرار گرفته است (رضایی،
.)72 :1381
 .2 .3 .6نما و تزئینات بنا
باغ و عمارت رحيمآباد به عنوان محلي مســكوني كه به
طبقه حاكمان اختصاص داشته اســت ،داراي ويژگيهاي
معماري و هنــري متعددي اســت .يكــي از مهمترين
ويژگيها و مشخصههاي اين بنا،استفاده از انواع تزیینات
و آرایههای وابسته به معماری اســت .تزئينات بكار رفته
در اين بنا بيشــتر از نوع آينهكاري ،گچبــري ،مقرنس،
رســمي بندي و تزئينات مربوط بــه درب و پنجرههاي
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چوبي ميشــود .ميزان و نــوع تزئينــات در بخشهاي
مختلف بنا با توجــه به نوع كاربري فضاها متغير اســت.
بخشهاي خدماتي بنا از قبيل آشپزخانه ،حصار خارجي،
برجها و فضاهاي طبقه همكف كه بيشــتر به عنوان انبار
اســتفاده ميشــدهاند ،داراي كمترين تزئينات هستند.
اما بخشهاي مســكوني ،پذيرايي و حوضخانه با توجه به
نوع كاركردشان دارای نفیســترین نوع تزئينات هستند.
ورودي اصلي عمارت كه در شمال ورودي دوم قرار دارد،
از لحاظ تزئينــات ،داراي طرح هاي آجــركاري در نماي
خارجي ميباشــد .طرحهاي تزئيني اين بخش شــامل دو
ســتون در دو طرف ورودي با مقطع مربع با نماي آجري
و آجركاريهايي در قســمت بــاالي ورودي با طرحهاي
هندسي ميباشــد .ورودي دوم از لحاظ تزئينات سادهتر
بوده و فقط در بــاالي درب و زير طــاق دارای يك طرح
شمسه با استفاده از زهوارهاي چوبي میباشد.
 .4 .6باغ بهلگرد
باغ بهلگرد در فاصله ســی کیلومتری شــمال شــرقی
بیرجند ،در امتــدا د جاده بیرجند -زاهدان و در روســتای
بهلگر د واقع شده است (تصویر )23

آنها محســوب ميشده اســت .نظير اين باغ و عمارت در
شهرستان بيرجن د نمونههاي ديگري نيز به چشم ميخورد
كه هر يك هــم اكنون مورد اســتفاده ارگاني خاص قرار
گرفتهاند .با آنکه ساخت و ســازهای متاخر در این باغ به
چشم میخورد لیکن مجموعه فضاهای اصیل آن به خوبی
قابل تشخیص میباشند و همچون دیگر باغهای تاریخی
ایران سلســله مراتب و جایگیری مناسب فضاها در آن
رعایت گشته است(تصویر .)24

تصویر  -24عمارت اصلي باغ بهلگرد
(عکس از نگارندگان)

 .2 .4 .6شناخت فضایی -کالبدی
باغ بهگلرد که بر اســاس اصول باغ ایرانی شکل گرفته
است ،دارای ورودی سادهای است که در ضلع شمالیواقع
شده اســت.ورودی مذکور هم اکنون دارای درب فلزی
بزرگی است اما ظاهرا ً در گذشــته ورودی زیبایی داشته
است که از دو طرف ،اتاقکهایی آن را احاطه میکردهاند.
حصار سرتاسری باغ بر اساس شواهد و عکسهای هوایی
دارای برجهایی نگهدارنده بوده است که اینک اثری از آنها
برجای نمانده است (تصویر .)25

تصویر -23عکس هوایی باغ بهلگرد
(برگرفته از )Google Earth

 .1 .4 .6تاریخچه باغ
بهلگرد يكي از روســتاهاي تاريخي شهرستان بيرجند
ميباشــد و اين بدليل قــرار گرفتن عمارتــي تاريخي در
هسته اوليه روستا اســت كه هم اكنون بخش اعظمي از
آن تخريب و بدست فراموشي ســپرده شده است .اين باغ
كه از ديرباز محل آمد و ش د خاندان علم بوده ،تفرجگاهي
مناســب و مكاني بــراي پرداختــن به امــور حكمراني

تصویر -25ورودي اصلي باغ (عکس از نگارندگان)

باغهای تاریخی بیرجند دردوران قاجاروپهلوی

با عبور از دروازه ورودی ،آســهی اصلی باغ با درختان بلن د
کاج که ســایه اندازی مناســب در اوقات آفتابی بودهاند،
مسیر دسترسی به کوشک را نشــان میدهند .در دو طرف
این آســه ،کرتبندیهای تقریبــ ًا اصیل باغ بــا بوتههای
زرشک ،درختان زردآلو ،شاه توت ،پسته و سیب قرار دارند
که مورد استفاده ساکنین باغ میباشند .شکلگیری درختان
میوه وتزئینی همانن د تمــام باغهایاصیل ایرانی بصورتی
بوده که در وســط کرتهــا درختان میــوه ودر اطراف آن
درختان تزئینی قرار گرفته است.
عمارت اصلی و اولیه باغ ،کوشــک ســادهای است که
دارای سه اتاق خاننشــین در وســط و دو اتاق ابتدایی-
یک اتاق با پوشــش طاق و تویــزه و اتــاق دیگر دارای
سقف مســطح چوبی -میباشــد .مقابل این اتاقها ایوان
سرتاسری قرار گرفته که دید بسیار مناسبی نسبت به باغ
و استخر مقابل خو د دارد .در مجاورت سه اتاق خاننشین،
راهروهایی با پوشش گهواره ای وجو د دارن د که عالوه بر
راه داشــتن به فضای اندرونی و بیرونی باغ ،به فضاهای
کناری خو د نیز راه دارند که اتاقهایی هســتند با پوشــش
چهار بخشــی با دربها و پنجرههای چوبی کــه به باغ راه
دارند و طاقچه هایی گرداگرد آنها را فرا گرفتهاند .در ضلع
شــرقی این عمارت ،حمام قدیمی و در ضلــع غربی آن
فضاهایی همچون مطبخ ،انباری و اتاقهایی میباشــن د که
بعدها به آن افزوده شده است .در ضلع جنوبی ،باغ اندرونی
قرار گرفته است که حدود یک متر باالتر از باغ بیرونی قرار
دار د و عمارتی دو اشکوب با ستونهای مدور سقف و ایوان
آن را نگه داشته است.
طبقهی زیرین دارای اتاقهای متعدد با پوششهای گهواره
ای ،تیرپوش ،چهار گردهپوش میباشــد که توســط یک
داالن به فضای پشــتی مرتبط بــوده و در ضلع قرینهی
آن راه پلهای بــه طبقه فوقانی تعبیه شــده اســت .این
طبقه نیز دارای سه اتاق با ســقف تیرپوش مسطحاست
که ایوانی زیبا مقابل آن قرار گرفته اســت .در ضلع شرقی
این عمارت ،بقایای حمامی قدیمــی ،حوضخانه خدام،
انباری و نجاری وجود دارد .در میان باغ اندرونی ،اســتخر
دیگری وجو د دار د با جزيرهای هشت ضلعی در وسط آن
که مقابل کوشــک اندرونی وقع گردیده اســت و گراگرد
آن با درختان سرو آذین شده اســت .آب قنات از قسمت
حوضخانه وارد باغ میشــده و پس از گذر از اســتخر باغ
اندرونی و جویهایی میان درختــان ،وار د عمارت بیرونی،
اســتخر باغ بیرونی و کرت بندهای باغ میشــده تا همه
گیاهان را از باال تا پایین باغ ســیراب کنــ د (تصاویر -26
27و.)28
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تصویر  -26پالن باغ بهلگرد(آرشیو سازمان میراث
فرهنگی خراسان جنوبی)1389 ،

تصویر  -27نمای عمارت اندرونی باغ بهلگرد (عکس
از نگارندگان)تصویر  -28شاه نشین باغ بهلگرد
(عکس از نگارندگان)
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 .3 .4 .6نما و تزئینات بنا
باغ و عمارت بهلگر د دارای تزئینات منحصربه فردی است
که مهمترین آنها را میتوان به شرح ذیل بیان کرد:
تزئینات گچبری همراه با مقرنسکاریها
ســتونهای آجری در داخل و بیرون بنا مزین به تزئینات
آجری و برجســتگیهای شــبیه به گل روی ستونهای
آجری.
تزئینات گچبری در طاقنماها ،اطراف ســقفها و هشــت
ضلعیهای باالی تاالرها.
بخاریهای طبیعی با تزئینات گچی
آجرچینی روی دیوارهها با طرحهای زیگزاگ ،برجســته،
لوزی و مثلثی.
وجو د تزئینات رخبام دورتادور بام عمارت وکوشک اصلی
باغ.
نتیجه گیری:
شــهر بیرجن د در عصر قاجار و پهلوی از دارالحکومه های
مهم خاندان علم محســوب می گردید .به دنبال حکومت
خاندان علم در بیرجند سبب ایجاد بناهای تاریخی مذهبی
و باغ ها و عمارت هایی شده که در حقیقت شاخصه های
معماری بیرجند را تشــکیل می دهد از جمله این بناها باغ
های تاریخی است که با بررسی ها و مطالعات انجام گرفته
بخش اعظم باغ های موجود ایــن دوره به خاندان مذکور
تعلق داشته و در زمان امیر علم خان سوم حشمت الملک
و فرزنــدان وی از حاکمان دوره قاجاریه بیرجن د شــکل
گرفته است .باغهای مذکور به لحاظ تقدم و تآخر تاریخی،
باغ اکبریه قدیمی ترین که متعلق به اواخر زندیه و قاجاریه
و باغهای شوکتآباد ،رحیمآبادو بهلگرد به ترتیب درطول
دوره قاجاریه و پهلوی شکل گرفته اند.
از مهمترین علل و عوامل شــکل گیری باغهای بیرجند
می توان دالیلی چند را برشمرد :به دنبال نفوذ زیا د خاندان
علم در دربار حاکمــه و انتخاب بیرجند بــه عنوان مرکز
فرماروایی خود نیازمن د احداث مکانهایی جهت ســلطه
بر منطقه بودن د لذا مهمترین علت شــکل گیری باغهای
مذکور به ویــژه باغهای اکبریه ،شــوکتآبا د و رحیمآباد
تابع جریانهای سیاســتی و حکومتــی روز بودن د عامل
مهم دیگر تابع عوامل و شــرایط اقلیمی و محیطی بود.و
آب وهوای گرم کویری و خشــک منطقه زمینهی ایجاد

مکانهای ســکونتی و تفرجگاهی بصورت باغ را فراهم
می نمود .از عوامــل دیگر تولید و فــراوری محصوالت
کشاورزی به ویژه انواع میوه بود.
مطالعه و بررســی مکانیابی باغهــای تاریخی بیرجند
عامل مهم دیگری اســت کــه نیازمن د توجــه مضاعف
می باشــد هر چند غالب باغهای مور د بحــث در پیوند با
روســتاهای مجاور خود قراردارن د ولــی ارتباط عمده این
مکانها بیشــتر در ارتباط با فضاهای شــهری و نواحی
پیرامون آن می باشــد و حاکمان خاندان علم دور بودن از
محیط شهری را علیرغم انجام وظایف خود در نظر داشته
و نســبت به آن اقدام نموده اند .دسترسی به منابع آبی که
نحوه تآمین آن از طریق قنات صــورت می گرفت عامل
عمده دیگر در مکان یابی فضاهای باغها محســوب می
گردد.
بررسی ویژگیها و شــاخصه های باغ های بیرجند نشان
می ده د که در این نقطه از ایران شکلی دیگر از باغ ایرانی
با شیوه های متفاوت ظهور پیدا می کند  .ویژگیهایی مانند
عدم حضور آب در محور اصلی باغ و وجود درختان کاج و
ســرو در دوطرف محور عملکردی و اصلی ،شکل گیری
عمارت و کوشک اصلی در جهت شرقی -غربی بصورت
کشیده در لبه شمالی(مانند باغ رحیم آباد) یا جنوبی(مانند
باغ اکبریه و شوکت آبا د و بهلگرد) ،استفاده از درختان کاج
 ،اتصال به بافت روستایی و تزئینات آجرکاری و گچبری از
شاخصه ها و ویژگیهایی است که شیوه خاص این نقطه از
ایران در باغ سازی را نشان می دهد .
در یــک نتیجه گیــری کلی می توان گفــت باغهای
بیرجند بــه لحاظ اهمیــت تاریخی و انطباق با شــرایط
اقلیمی و محیطی  ،ســاختار فضایی وکالبــدی ،عناصر
معماری،بخشبندی توسط معابر ،بهرهگیری از گونه های
متنوع تزئینی اعم از آجرکاری ،گچبری ،آینهکاری،منبت،
تزئینات نقاشــی ومینیاتور ،تزئینات شیشــه و اســتفاده
گونه های متعدد گیاهی از اهمیت واالیــی برخوردارند.
علیرغم اینکه فضای کالبدی باغهــای بیرجن د الگوهای
بســیاری را از ِویژگیهای باغســازی ایرانی وام گرفته اند
ولی در زمان خود به گونه ای بسیار نامحسوس با معماری
بیگانه(اروپایی) درآمیخته و ســبک نوینــی را به نمایش
گذاشته است وباعث انتقال آن عناصر ومفاهیم به دوران
بعد از خو د نیز یعنی دوران پهلوی گردیده است

باغهای تاریخی بیرجند دردوران قاجاروپهلوی
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