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 چکیده:

بر اساس اندیشه رایج باغ ایرانی در سراسر تاریخ یک هویت ثابت و تداوم یافته دارد.ولی بررسی های دقیق تر تفاوت کالبدی 

ه.ق و باغ  8032-8921بارزی را بین دو باغ تخت قصر قجر و باغ تخت شازده ماهان کرمان را نشان می دهد,باغ شازده ماهان 

ه.ق ساخته شده و با توجه به اینکه در تفاوت زمانی نزدیک به هم ساخته شده اند اما تفاوت های اساسی  8031جر تخت قصر ق

عامل این تمایزات کالبدی یشه و نیز در مبانی متفاوت نظری را داراست.هدف از این تحقیق بررسی این تفاوت ها در کالبد و اند

العه تطبیقی دو باغ شازده ماهان و باغ قصر قجر به بررسی دلیل تفاوت های است.با توجه به اسناد و مدارک موجود و مط

ساختاری و اندیشه میپردازیم.در نتیجه پژوهش حاضر در پی شناخت ویژگی های طراحی معماری دو باغ و دستیابی به الگوی 

 ش های معنایی و محیطی میپردازد.ساختاری و عوامل تاثیر گذار بر باغ ایرانی در زمینه الگوی ساختاری و کالبدی با ارز
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 مقدمه

ترین و زیباترین باغ های گسترده ایرانی درمقیاس معماری است که در زمین های با شیب تند زمین  باغ تخت نمونه از کمیاب

(حرکت آب در این باغ ها در مسیر تراس بندی شده زمین و به صورت آبشارهای کوچک بوده 8011منطبق شده است )پرنا 

(در باالی تپه که سطح نسبتا هموار داشت برخی از عمارت ها و فضاهای مورد نیاز ساخته شد سطح 8012است )شاهچراغی 

 غ ها با تغییر ارتفاع ناظر افق دید نیز تغییر میاین نوع با (8012گیرد )نصر  شیبدار به عنوان فضای سبز مورد استفاده قرار می

 033دهد.باغ ها معلق بابل نخستین نمونه باغ تخت در تاریخ است که در سال  کند وچشم انداز های مختلفی از باغ را ارایه می

آن توسط  پ.م ساخته شده است باغ مذکور به فرم هرم تراس بندی شده در پنج طبقه ساخته شده بود و تراس های مختلف

درختچه ها و گیاهان فراوانی کاشته بودند تا باغ به شکل  شد در هر تراس درختان ، پلکان های عظیم به یکدیگر متصل می

( این باغ سیستم آبیاری پیچیده ای دارد به طوری که حرکت آب را تا باالترین سطح 8011یک کوه پر درخت درآید .)نعیما 

(.کارکردهای اصلی باغ تخت حکومتی ؛ سکونتی ؛ تلفیقی ، 8010رساندند)خوانسار  زمین می فوت از سطح 833یعنی تا ارتفاع 

 (8012تشریفاتی بوده است ) شاهچراغی 

باغ تاج نطنز و  توان از باغ قصر قجر ، باغ تخت شیراز ، باغ شازده ماهان کرمان ، باغ شاهگلی ، باغ تخت میترین  شاخصاز 

 ( 8030نیا )پیر بعضی باغ های مازندران

اجرای پژوهش در قالب مطالعات تطبیقی میان دو الگوی اصلی باغ تخت ایرانی است که با بهره گیری از مطالعات انجام شده 

شناخت بهتر و برجسته شدن قوت و ضعف ها و در آخر منجر به ارایه الگوهای جامع در پی استفاده در علم معماری و منظر 

 .خواهد شد

زمانی ساخت هر دو بنا سیر پژوهش  باغ با وجود هم گیری این دو ش فرضیه مد نظر قرار گرفته شده از الهامدر ابتدا این پژوه

پذیری باغ قصر قجر و شازده ماهان کرمان در زمینه الگوهای طراحی معماری و منظر  گویی به بررسی تاثیر را در راستای پاسخ

 .سوق می دهدو بررسی تاثیرپذیری الگوهای ساختاری و کالبدی ، 

با توجه به مدارک و اسناد موجود  به توصیف آن و سپس به تحلیل و مقایسه تطبیقی میان آنها و شباهت ها و تفاوت ها و 

در زمینه تحلیل معماری و منظر و مقایسه تطبیقی بین دو باغ تا کنون هیچ پژوهشی انجام نشده  الگوهای طراحی می پردازیم.

 ن کمبود پرداخته شود . ه ای به سوی آشنایی و جبران ایی این پژوهش دریچهدف این است که در راستا

 

 تاریخچه باغ تخت:

داد باغ را با آبشارها  شدند و باغ های دشتی بودند و یا در زمین شیبدار که امکان می باغ های ایرانی یا در زمین مسطح بنا می

 (8013عیما و درخت های بیشتر و زیباتر بسازند که باغ تخت بودند )ن

باغ تخت نمونه ی از باغ های گسترده ایرانی در مقیاس معماری است که تحت تاثیر زمین هایی با شیب زیاد منطبق شده است 

( 8010(. در این باغ ها حرکت آب در زمین تراس بندی شده که توسط پلکان عظیم به زمین می رساندند)خوانسار 8011)پرنا 

در دامنه کوه که عرصه و سطحی نسبتا هموار داشت و با چشم انداز مناسب ساخته می شد و  عمارت ها در باالی تپه و یا

ه ها ( در هر تراس درختان و درخچ8012ر سطح شیبدار این باغ ها غالبا به عنوان فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد )نص

 (8013رخت نمایان کنند )نعیما و گیاهان گل دار فراوانی کاشته بودند تا باغ را مانند یک کوه پر د
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 باغ شازده ماهان کرمان:

ساله کرمان و بلوچستان در دوره قاجار احداث گردید.ناصرالدوله در  88باغ شازده ماهان توسط عبدالحمید ناصرالدوله حاکم 

محل  ا تمام ماند.قمری درگذشت که به دلیل فوت ناگهانی وی آخرین مراحل ساخت سردر عمارت شازده ماهان ن 8032سال 

وجود خاک حاصلخیز، آفتاب الزم، وزش .در دامنه ارتفاعات جوپار است« شاه نعمت اهلل ولی»استقرار این باغ در نزدیکی مقبره 

ای خشک و بی آب و نات تیگران( امکان ایجاد باغی در آن مقیاس را در گستره)قباد مالیم و نسیم و باالخره دسترسی به آب 

هکتار با شکلی مستطیلی با  1/1باغ تخت شاهزاده در دامنه ارتفاعات جوپار به مساحت.نه فراهم ساخته استعلف، معجزه گو

 (8028)سونیا مقتدری .سازدشکل گرفته و حصاری بلند آن را از جو نامساعد اطراف جدا می %0/٤شیبی حدود 

ای های مسطح در نظر ویژهاصلی و فرعی و تخت گردد. محورهایآب منبع حیات بخش این باغ از بخش فوقانی باغ داخل می

گردد در جهت طولی نهر آبی که وارد باغ می. آورده استفراهم آبیاری شده و سبز انبوه و کم نظیری را در چارچوب طرح باغ 

های ه باغ تختاولیها و مسیرها با استفاده از شیب تند زمین که شرایط گردد که عالوه بر آبیاری کرتای توزیع می باغ به گونه

 .گرددمی بدل ها و آبشارها به عنصر اصلی کیفیت بخش باغ میانی باغ به صورت نهری وسیع، آبشره و اصلی محور روی بر است

در خانه، دو استخر قرار دارد و ورودی باغ، برابر سردر دو انتهای محور اصلی، یعنی در برابر اولین تخت که بنای اصلی روی آن 

 (8031رنجبر  ).افزایدباغ می مطبوعیت به آنها های فواره و آب جهش و صدا آب، وسیع سطح کهیده طراحی گرد

و یا فصلی مالک که در انتهای فوقانی باغ قرار دارد. سر در خانه در بناهای باغ عبارتند از کوشک اصلی یعنی سکونتگاه دائمی 

اق هایی تگردیده است. طبقه فوقانی دارای ال کرده و در دو طبقه بنا مدخل باغ به صورت بنایی خطی جبهه ورودی باغ را اشغا

اند. سایر بناهای خدماتی باغ از حصار اصلی استفاده نموده و به صورت دیواری است که برای زندگی و پذیرایی پیش بینی شده

ضلع طولی پیش  دو در نیز غ مرکب بناهای مختلف خدماتی را در نقاط مناسب در خود جا داده است. ورودی های فرعی با

به بهترین وجه  باشدمی هاتخت  باغ اصلی های ویژگی از که اند. طرح اندازی باغ شازده از چشم اندازهای باغ بینی شده

های باغ و بالعکس از سردر خانه د در جهت طولی باغ از کوشک اصلی به سایر قسمتتاستفاده نموده است. دید روهای مم

 (8023)سعیدیان دهد. زندگی در باغ میغنای خاصی به 

 از باغ خارج و باغ مناظر بیرونی باغ که از داخل و یا از بیرون باغ قابل رؤیت هستند، در نمایش تضاد دو کیفیت زیست محیطی 

رنگ آمیزی نظم درختکاری، انتخاب مناسب گیاهان در ایجاد سایه و یا .باشدنظیر و منحصر به فرد باغ شازده می کم هاینمونه

 .(8012)الماسی فر  .کندمتناسب در فصل های مختلف باغ ارزش های استثنایی ای را برای آن تعریف می

های طبیعی و مصنوعی خود به خاطر دگرگونی شرایط سیاسی و اجتماعی باغ شازده ماهان در اوج واالیی و شادابی کیفیت

ند و دچار آسیب های فراوانی گردید. خرابی های وارد شده کلیه سکنه و متروک ما از خالی طوالنی مدتی برای دوران، 

گردد. یعنی باغ سازی و ها شامل ویرانی بناهای اصلی و همچنین محوطه باز باغ میویرانی..گیردهای باغ را در بر میقسمت

ها، بسترهای درختان، کرت نظیر اغ ها و باألخره طبیعت گیاهی بها، استخرها، پیاده راهعناصر اصلی شکل دهنده باغ نیز )آبراه

 (8012)الماسی فر نمی مانند گلکاری( از این گزند در امان
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)بمانیان .آسیب هایی دید که مرمت شد 8003زلزله سال  خورشیدی مرمت گردید. همچنین در 8013باغ یک بار در سال 

های ی که دارد به عنوان یکی از نمونه باغ تختهای تاریخی و ارزش های فضایاین باغ به دلیل ویژگی ها و جذابیت(8023

زیادی است که  ی گاهی، پذیرای عده ایرانی مورد توجه دوستداران باغ ایرانی است. عالوه بر این باغ به عنوان فضایی تفرج

 .(8012)الماسی فر گذرانندبرای گذران اوقات فراغت از مناطق اطراف به آنجا رفته و ساعاتی را در آن می

 عیت جغرافیایی شازده ماهان:موق

متر است. با توجه به این که باغ شاهزاده در دامنه کوه جوپار  8113ارتفاع این منطقه از سطح دریای آزاد  باغ شاهزاده ماهان با

ان قی شهر کرمشر جنوب کیلومتری 01 فاصله در این باغ .متر از سطح دریای آزاد برخوردار است 9333قرار گرفته ، از ارتفاع 

  .ارتفاعات جوپار بنا گردیده است نزدیکی در بم ـ کرمان جاده مسیر در ماهان شهر کیلومتری شش و در فاصله 

در مسیر عبوری کرمان به بم و در مسیر جاده کهن ابریشم از عواملی است که این محل را برای احداث یک باغ اشرافی این باغ 

صورت زیر به مناظر داخلی  به زاویه دید را که حداکثر ساخته شده استای باغ شاهزاده به گونهدانسته شده است.مناسب 

در بدو ورود ، به ویژه در طبقه فوقانی سردرخانه به غیر از دیدها و مناظر بیرونی باغ، منظره چهارباغ و در  :سازدامکان پذیر می

 ت حرکت آب، حوض ها و آبشارها هرکدام به نوبهسازد. این مناظر عمده یعنی رؤیجهت عکس آن منظره کوه را امکان پذیر می

باغ در بستر .دهندخود تأکیدی بر محورهای عمود بر محور اصلی دارند و توأم با نظام گیاهی مناظر بدیع داخلی را ارائه می ی

دهند اغ ارایه میهای پر برف جوپار منظر زیبایی در محور اصلی بکویر در میان ارتفاعات جوپار و بلوار شکل گرفته است. کوه

 (8028) سونیا مقتدری .که ویژگی خاص این منطقه است

      

 (8012)الماسی فر اغ شازده ماهانب 8شکل

 

 

 نظام فضایی  

 رابطه باغ با فضای بیرونیـ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

نسبتاً بلندی جالب برای باغ فراهم آورده است. در این بستر باز، باغ با دیوارهای  ه یهای جوپار منظروجود ارتفاعات بلند کوه

ین گستره باز و فضای ورودی به باغ از ا.کندای از درختان همچون نگینی در کویر خودنمایی میمحصور گردیده و با انبوه ویژه

 گرددمی ممتد و جهت دار به سوی باغ هدایتاز مسیر یک چهار باغ است که با درختان به ایجاد فضایی بکر کویری ـ

 .(8020)مسعودی 

 

 (8012شازده ماهان کرمان )الماسی فر  9شکل         

 سردر ورودی

نماید. در داخل این بنا سردر ورودی به صورت حجمی شفاف، ایجاد فضای واحدی میان این پیش فضا، چهارباغ و داخل باغ می

در یکدیگر ادغام دید به فضاها در دو سوی محور اصلی باغ امکان پذیر بوده و فضای بیرونی با درون باغ به صورت سیال و 

 (8020)مسعودی . شوندمی

 

 )رحیم بنی اسدی آزاد(باغ شازده ماهان  0شکل

 

 فضای داخل باغ
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شود. این چشم انداز میدیده  فضای باغ در راستای محور اصلی و در ادامه آن و مناظر ارتفاعات جوپار کل در بدو ورود به باغ 

شود و با حضور درختان در دو جانب محور که در مواقعی از سال رنگ های متفاوت طوالنی با حجم باال خانه در انتها بسته می 

 .(8020)مسعودی شوددارند تقویت می

دهـد؛ و انعکـاس حضور جریان سراسری آب در محور اصلی باغ، آبشارها و صدای آن به تعریف این محـور کیفیـت مطلـوبی می

دهـد. نـور و سـایه نیـز بـه سـهم خـود در ایـن باغ ابعاد جدیدی به فضا می درختان و بنای سردرخانه و باالخانه در دو استخر 

 ایرانمنش عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر()کنندفضاسازی نقش مهمی را ایفا می

. 
 باغ شازده ماهان )بهرام میرزایی( ٤شکل

 نظام فضایی زمین

این تقسیم بندی  که بندی گردیدهور مناسبی تقسیم متری در طول محور اصلی به ط 93باغ به خاطر اختالف سطح حدودًا 

 .کندشود ماهیت باغ تخت را تعریف میسطوح که از شیب طبیعی ناشی می
 

 
 (8012ن)شاهچراغی اغ شازده ماهان کرماکوشک ب 1شکل 
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 نظام هندسی

متر  899متر و عرض آن  ٤33باشد. طول کلی داخل باغ شکل اصلی باغ شاهزاده مستطیلی با نسبت تقریبی چهار به یک می

تقسیم بندی کلی باغ به صورت یک محور طولی و دو کانون )محوطه بنای اصلی باغ در قسمت باال و محوطه ورودی در .است

ها را محورهای فرعی به صورت افقی و عمود بر محور اصلی در مرز اختالف سطح ها، کرت.قسمت پایین( قابل تشخیص است

 اصلی بنای اند: بناهای باغ به سه دسته تقسیم شده(8011)نعیما .اندباشد به وجود آوردهرف هشت میکه شمار آنها در هر ط

خانه در بخش ورودی و سایر بناهای خدماتی مماس به دیوار اصلی و خارج از آن واقع  سردر بنای. دارد قرار تخت باالترین در

 091متر مربع و فاصله این دو از یکدیگر  90٤مربع و سطح سردر خانه  متر ٤13سطح بنای باالخانه (8012)الماسی فر  .اندشده

 متر است

  

 (بهرام میرزایی)غ شازده ماهانبا 3شکل                          (8012ر )الماسی ف باغ شازده ماهان  0شکل                    

 :نظام معماری

ام هندسی باغ است. محدوده باغ با دیواری بلند و مرکب محصور گردیده نظام معماری در رابطه تنگاتنگ با نظام فضایی و نظ

جدا  خارج محیط از را باغ است . این دیوار با بناهایی که در داخل آن و یا با تصرف بخشی از وسعت بیرونی باغ مشخص شده، 

دهد آینه وار در معرض دید قرار میها، سطح باغ را زمین آرایی تخت باغ، و طبقه طبقه شدن آن از طریق سطوح کرت.سازدمی

آید و مشارکت نقش توپوگرافی زمین در فضای ساده بین نظاره گر و زمین مسطح به صورت غنی تری در می و بنابراین رابطه 

ها سطوح کند. جریان آب به ویژه حوض ها عالوه بر تاکید محورها و آب نمای سراسری به صورت آب شرهباغ را تشدید می

های سایه افکن ویژگی های معماری فضای باغ را تاکید را بروی زمین برای انعکاس دیگر عناصر ارایه داده است. درختشفافی 

 (8012)الماسی فر  .کنندو تشدید می

از جمله،  (8012)الماسی فر  .سازدسردر خانه از معماری شفافی برخوردار است که امکان رؤیت چند جانبه باغ را میسر می

شود از ها جوپار که در فصول مناسب پوشیده از برف هستند رؤیت میکه از ارتفاع فوقانی به سمت باالخانه و پایین کوهمنظری 

نای .ب یابدادامه می  بلوار هایکوه دست دور تا سو، و منظر دیگری که به سمت مقابل ورودی باغ در امتداد چهار باغ  یک

باشد که عمود بر محور اصلی و در انتهای آن قرار گرفته و بخش پایانی محور محسوب یباالخانه طویل ترین بنای منفرد باغ م

شود. با این که در پشت آن قسمتی از حیاط واقع است اما از آنجا که حیاط مذکور اهمیت حیاط اصلی را ندارد این حجم از می

 (8028)سونیا مقتدری کندبنا رابطه اصلی را با حیاط پشتی قطع می
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 ایش محیطآر

 سازی : کف

سطوح کف در باغ عمدتاً از مخلوط قلوه سنگ با مالت تشکیل شده است این ترکیب در دو محدوده اطراف باالخانه و 

ها با ها استفاده شده و سنگ در مرز میان کرتها و حاشیه باغچهگردد. از آجر در پلهسردرخانه توسط نقوش هندسی تزئین می

 (8028)سونیا مقتدری ها وجود داردبه بندیها و دیگر لپیاده راه

. 

 باغ شازده ماهان )بهرام میرزایی( 1شکل                                                  

 :مصالح

باشد که در جاهایی مانند سردرخانه توسط کاشی نره مزین گردیده است. بنای مصالح بناهای باغ عمدتاً آجر و اندود می

کاهگل است که در نزدیکی سردر خانه و باالخانه به دلیل خصوصیت فضایی  اندود باشد. دیواره باغ  اندود میباالخانه کالً 

 (8028)سونیا مقتدری گرددهای مذکور به ترکیب آجر و اندود گچ تبدیل میمحوطه

 

 باغ شازده ماهان )بهرام میرزایی( 2شکل 
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 :نظام آبیاری

گیرد منبع آب این باغ قنات تیگران که از ارتفاعات کوه جوپار سرچشمه می منبع حیاتی باغ شازده جریان آب هایی است که از

 .آورداست. جریان فوق از مرتفع ترین سطح وارد باغ گردیده و نظام آبیاری طراحی شده باغ را به وجود می

هایی که آب از موجودیت و کیفیت برداری بهره دوم و یکی آبیاری گیاهان باغ باشد. نظام آبیاری در باغ شازده تابع دو اصل می

 .(8031.)رنجبر تواند در باغ ایجاد نمایدمی

 در فضا این. است داشته ادامه نیز باغ  از بیرون تا میانی محور در آب پلکانی حرکت که دهدمی نشان بررسی وضع اولیه باغ 

 دارای ورودی قسمت در و باال قسمت در فرش شده است. دو استخر اصلی باغ  سنگ و بازسازی هایی رواق با حاضر حال

راه حل کمتر در باغ های ایرانی دیده شده است و  این. دادندمی شپر ایمالحظه قابل اند که آب را به ارتفاع هایی بودهفواره

  (8010)اردالن های اروپایی استیقیناً متاثر از شناخت باغ ها و چشمه

             

. 

 باغ قصر قاجار:

 باغ ، ها نمونه این از یکی.درآمدند وسیعی سطوح صورت به و گرفتند قرار شهر درون  حصار از خارج های باغ ، تهران شهر رشد با

و به  دیدگر بنا ای تپه روی بر آباد عباس خیابان و شمیران قدیم جاده بین در 1111 سال در شاه فتحعلی توسط قاجار که قصر

منظور سکونت تابستانی ساخته شد و باغ های وسیع و با صفای زیادی با حوض های بزرگ در درون آن قصر در نظر گرفته شد  

کیلومتری شمال شرق تهران قرار داشت و از آن منظره شهر تهران تا دوردست حتی شهر ری و شاه عبد العظیم قابل  ٤باغ در 

فی رد. که کارال سرنا آن را مانند آممتر عرض دارد و چند خیابان مشجر و موازی دا ٤33طول و متر  033مشاهده بود. این باغ 

ه.ق به  8910ه.ق و در سال  8990ساخت این بنا در سال  تاتری که همه مناظر اطراف قابل مشاهده است توصیف میکند

تا  8013سرآمد باغ های آن عصر بود و در سال های دستور ناصرالدین شاه تغییراتی در بنا ایجاد شد و از نظر بزرگی و شکوه 

( 8028)سونیا مقتدری   باغ شازده ماهان 88شکل                              )بهرام میرزایی( باغ شارده ماهان کرمان  83شکل   
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ه ه.ق بر اثر توسعه و گسترش شهری در داخل شهر قرار گرفت اما بعد از حکومت ناصرالدین شاه  تقریبا نیم قرن ب 8030

 (80٤1)ویلبر  شدید باران و وقوع سیل ویران شد. تدریج باغ رها و  بر اثر بارش

 عناصر مهم باغ قصر قجر :

 سردر مجموعهبنای  -8
 باغ بسیار وسیع و محصور بر روی زمین نسبتا مسطح -9
 ضلعی مرکز باغ 1کوشک  -0
 دریاچه مصنوعی -٤
 کاخ باغ تراس بندی شده و محصور با شیب تند -1

 (809٤کاشی پوشانیده بودند )فالندن سبز و آجر ساخته شده و آن را با کوشک در میان باغ قرار داشت که از سنگ مرمر 

یاغ و کاخ باغ قصر قجر دریاچه ای با طولی برابر با عرض کاخ قرار داشت این استخر وسیع نمای قصر را در در حد فاصل چهار

 (8019کرد ) ایرانی بهبهانی و سلطانی  خود منعکس می

 
 (80٤1)ویلبر قصر قجر  89شکل

 

 عناصر کاخ باغ مطبق :

 بقه دوم آن تاالر وسیعی قرار داشتسردر باغ : حد فاصل دریاچه و کاخ باغ در نظر گرفته بود و در ط -8
 تراس های سبز یا باغ مطبق -9
 اهای ساخته شده در دو طرف تراس اولبن -0
وضی مرمرین در میان آن واقع شده کاخ و عمارت اصلی)در طبقه همکف عمارت اصلی , سالن بزرگ مربع شکل با ح -٤

 (80٤1صاص داشت )ویلبر ود اتاق های تاالر بزرگ آینه در طبقه باالی آن به سکونت سلطنتی اختب
متر مربع به بانوان دربار اختصاص  ٤ق هایی با مساحت حدودا این فضا , اتا دور تا باغ خلوت انتهای مجموعه در دور -1

 (80٤1داشت و اغلب این اتاق ها با تختی بزرگ اشغال شده و دیواره های آن با پرده تزیین شده بود )ویلبر 
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 (8010)خوانساری  قصر قجر8٤ شکل                                             ( 80٤1)ویلبر قصر قجر 80شکل

 

 

 غ قصر قجر:ایسه تطبیقی باغ شازده ماهان و بامق

 ساختار دو باغ -8

در ساختار هر دو باغ از باغ های خلوت با مکان یابی و الگوهای ساختاری مشایه استفاده شده است . از نظر 

تهای باغ و در باالترین شیب نقطه زمین قرار گرفته اند.در هر دو مورد حوض های جانمایی این عناصر در ان

طولی و بزرگ با جهت گیری یکسان نسبت به آکس اصلی حرکت آب و بر روی محور اصلی در هر دو باغ 

)حرکت آب بر روی تراس ها ( وجود دارد . در این بخش از یاغ ها , کرت های نواری و هم جهت با حوض آب 

)خوانساری ه گونه ای در دو طرف آن جانمایی شده اند که منظره ای تقریبا مشابه در هر دو باغ ایجاد کرده اند.ب

8010) 

 
 (80٤1)ویلبر  شاهزاده ماهان16 شکل                (        8012)الماسی فر شازده ماهان 15کلش
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 بهرام میرزایی() باغ شازده ماهان 81شکل     (                       8019)سمسار قصر قجر  83شکل

 

 عمارت ها: -9

هر دو عمارت در باغ دارای کوشک اصلی هستند و هر دو باغ با کشیدگی آن هم جهت با طول تراس های سبز 

ل )مارااست که امکان حداکثر بهره گیری از منظر اطراف و بیشترین تسلط بر کل مجموعه باغ را فراهم می کند.

عمارت های اصلی این باغ از نظر شفافیت در طراحی و همچین امکان ارتباط بصری و حرکتی را (8029فیاضی 

میان باغ ها فراهم آورده است . عمده ترین تفاوت بین این دو باغ سیالیت فضای مرکزی باغ می باشد که از نظر 

 (80٤1ویلبر )شود. الگوی فضایی مذکور دیده می

                
 (8012)الماسی فر  عمارت شازده ماهان 93شکل                         ( 80٤1)ویلبر  ت قصر قجرعمار 82شکل

 

 تراس های سبز : -0

فضای سبز هر دو باغ به تبعیت از الگوی باغ های تخت در زمین شیبدار و مطبق قرار گرفته است .استفاده از 

 (8013)نعیما  همراه دارد. شیب زمین برای این امر نمود بیشتر باغ و فضای سبز را به

از نکات بارز در طراحی تراس های باغ شازده ماهان ایجاد پرسپکتیو با توجه به طول و عرض تراس ها در ارتفاع 

شود. طراحی و  و شیب زمین بوده است که باعث تقویت ارتباط بصری از ورودی باغ تا عمارت باغ دیده می

)فاطمه شیخ اسدی  میت بوده است که در باغ قصر دیده نمی شود.هندسه مناظر در این باغ بسیار مورد اه

ناهایی در پایین ترین تراس سبز با از باغ ها وجود دارد استفاده از بمشابهت دیگر اینکه در این بخش (8029

 الگوی تقریبا مشابه به عنوان سر در مورد استفاده قرار گرفته است.
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 
 (80٤0)ویلبر تراس سبز در پالن قصر قجر 99شکل                  (8019سمسار ) فصر قجر  98شکل                

 
 باغ شازده ماهان)بهرام میرزایی( 9٤شکل          (  8012)الماسی فر پالن شازده ماهان تراس سبز در 90شکل 

 

 آرایش محیط: -٤

باغ دارد.استفاده از مصالح از تشابهات کالبدی فضایی دیگر که نقش مهمی در ایجاد حس های مشترک در دو 

مشترک آجر و اندود؛ طاق نماهای مشابه در بدنه عمودی تراس ها و الگوهای فضایی مشابه ایوان های دو 

 (8029)فاطمه شیخ اسدی  ستونی در هر دو باغ است.

را در بنای سر در باغ در هر دو بنا به طوری است که حد فاصل تراس ها و استخر بزرگ است که ارتباط بصری 

 کند و شفافیت فضایی باغ را کاهش می محور اصلی باغ و دید به استخر از عمارت و تراس های سبز قطع می

 درون گرایی دارد. دهد که تاکید بر
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 مسیرهای دسترسی : -1

هم  ی بااز نظر ساختار باغ , دسترسی تراس ها به یکدیگر در طرفین محور اصلی می باشد که از نظر دسترس

ه طوری که دسترسی باغ شازده ماهان به صورت تراس بندی فاوت آنها در طرح کالبدی آنهاست بشباهت دارد. ت

قک های سه بعدی و اما در باغ قصر قجر به اتا (8029)فاطمه شیخ اسدی پلکانی است که حالت دو بعدی دارد

راس ها در باغ شازده ماهان بر خالف ور از تسی به منظر در حین عبشود. بنابراین دستر فضای بسته تبدیل می

 باغ قصر قجر بسته نمی شود.

 
 (80٤1ویلبر پالن دسترسی فصر قجر ) 03شکل      (  8012)الماسی فر  پالن دسترسی شازده ماهان 92شکل  

(80٤1 )ویلبر قصر قجر  90کل ش                                )بهرام میرزایی( باغ شازده ماهان 91شکل          

(80٤1)ویلبر  فصر قجر 91شکل                                            باغ شازده ماهان )بهرام میرزایی( 93شکل   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

                    
 (8019)سمسار فصر قجر 09شکل                                         باغ شازده ماهان)بهرام میرزایی( 08شکل 

 

 استخر)دریاچه ( : -0

ترین عوامل در ساختار هر دو باغ استخر یا دریاچه ای که در کمترین ارتفاع بخش و نقطه انتهایی این  از مهم

دو باغ مطبق است که شباهت هایی نیز در نوع طراحی آنها دیده می شود. طراحی به شکل مستطیل و آخرین 

 (8010سعیدیان  )بصری قرار گرفته اند که تاکید بر اهمیت آنها در نظام این باغ هاست.نقطه آکس 

 
 (80٤1ویلبر جانمایی حوض باغ قصر فجر ) 0٤شکل           (  8012الماسی فر جانمایی حوض باغ شازده ماهان ) 00شکل

 نظام آبیاری: -3

تامین آب هر دو باغ بود .آب در حوض های نواری  مه ،استفاده شازده ماهان از قنات تیگران و قصر قجر از چش

کرد و با حرکت طولی و گذر از عمارت ها به صورت آبشاری در حوضچه مرکزی  باغ های خلوت ظهور پیدا می

تراس می ریخته و با انشعاب های افقی در طول تراس پخش و در انتهای تراس ها به صورت استخرهای بزرگ 

 (8010)سعیدیان .یا دریاچه جلوه گر شده است
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 (8028سونیا مقتدری نظام آبیاری شازده ماهان ) 00شکل                           ( 80٤1)ویلبر  نظام آبیاری قصر قجر 01شکل

 

 ویژگی های کیفی دو باغ: -1

یژه برخوردار است.باغ شازده طراحی باغ قصر و شازده ماهان استفاده از نظم ؛ هندسه ؛ تقارن از اهمیت و در

)نعیما ماهان پاسخگوی عوارض طبیعی زمین به صورت ارگانیک بیشتری نسبت به باغ قصر قجر را دارد. 

محور اصلی باغ شازده و باغ قصر توسط جریان اصلی حرکت آب و جانمایی عناصر مهم مانند عمارت باغ (8011

عریف می شود پس دو عامل مشترک در تعریف آکس اصلی مطبق ؛ دریاچه )استخر( ؛ کوشک ؛ سردر روی آن ت

 هر دو باغ جریان اصلی حرکت آب و جانمایی عناصر مهم بر روی این محورند.

 

  
 (8019سمسار باغ قصر قجر ) 01)رحیم بنی اسد آزاد (                          شکل باغ شازده ماهان  03شکل 
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 را میتوان در قالب ساختار کیفی در این پژوهش در جدول زبر خالصه کرد: نتایج کلی شباهت ها و تفاوت ها

 
 تفاوت های ساختاری و کیفی  دو باغ شباهت های ساختاری و کیفی  دو باغ

 استفاده از هندسه مناظر متفاوت استفاده از جانمایی مشابه عمارت

 ک طراحی پلکان های دسترسی تراس هاسب درون گرایی 

 پاسخدهی به عوارض طبیعی  , تقارن هندسه , نظم

 استفاده از الگوی طبیعت محور اصلی حرکت جریان آب و جانمایی عناصر مهم

استفاده از مصالح آجر , اندود , طاق نماها و بدنه تراس ها و نیز الگوی 

 فضایی مشابه مانند ایوان دو ستونی

 تبعیت بیشتر ساخت از سایت در باغ شازده ماهان 

  دن سردر در انتهای تراساضافه ش

  مشابهت در نظام آبیاری

 (نگارندگانماخذ : )

 

 

 نتیجه گیری:

با توجه به مطالب ارایه شده بهره گیری از طبیعت در باغ سازی شازده ماهان بیشتر از باغ قصر قجر است به گونه ای که طبق 

طبیعت و باغ قصر قجر الگوی باغ سازی بر طبیعت نزدیک  الگوهای رایج ارتباطی میان باغ و طبیعت دارای الگوی باغ سازی با

شده است.از  دیگر عوامل وجودی این دو باغ درونگرایی و ارتباط بصری قوی و وجود محور اصلی حرکت آب و نحوه طراحی 

باغ ارت دو عم عمارت در باالتربن بخش سایت و سردر ورودی و انتهای مسیر حرکتی آب در انتها محور اصلی باغ قرار دارد.

که امکان حداکثر بهره گیری از منظر اطراف جهت با طول تراس های سبز دارای کوشک اصلی هستند و هر دو باغ با کشیدگی 

می باشد که از نظر و مسیر های دسترسی باغ در طرفین محور اصلی باغ و بیشترین تسلط بر کل مجموعه باغ را فراهم می کند.

شفافیت فضایی کم و سیالیت می باشد که به عمده ترین تفاوت های آن گیری دارد که جزو دسترسی این دوباغ تفاوت چشم

 فضایی و بسته شدن دید به منظر در موقعیت های متفاوت در باغ قصر نسبت به شازده ماهان اشاره کرد.

شازده ماهان تنها به الگوی تفاوت و شباهت های ساختاری زیادی بین این دو باغ گفته شد که تاثیر پذیری باغ قصر از باغ 

ی در ساختاری و کالبدی معماری و منظر محدود میشود و در باغ قصر قجر با توجه به تغییر نیازهای کارکردی الگوهای متفاوت

 که باعث وجه تمایز نسبت به سایر باغ های ایرانی شده است.طراحی به کار گرفته شده است 
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