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 یایران یمعماری  پردیس ها یتکاملفرایند « چشمه عمارت»                 

 (با مقایسه )نمونه موردی ایل گلی تبریز                                            

 
 نویسنده: دكتر جواد شکاری نيری

 
گروه مرمت و احيای بناهای تاریخي                                                 عضو هيئت علمي                                                             

 المللي امام خميني )ره(دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه بين.     .                                              

                                                                     shekari@ikiu.ac.irEmail:  

 

 چکيده:

استخرها براساس محوریت آب   گرچه طرح مناظر باغ سازی در ایران همواره باستفاده از جوی آب، فواره ها و حوض ها و

دیده مي « چشمه باغ ها»و به تبع آن در « چشمه عمارت ها»ت؛ اما اوج  تجلي این پدیده در آفرینش خالقانه استوار بوده اس

چشمه باغ باغ شاليمار و دوره تكاملي خود را در سرزمين هندوستان با احداث ، در ادامه پيشرفت شوند. هنر باغ سازی ایراني 

مناظرو بررسي روند  تكاملي آن سر لوحه  پژوهش حاضر است. چنان که  جيپور طي مي کند. پرسش از  سرآعاز طرح این نوع

عالوه  معروف به اوزن حسن در تبریز بنا کرد. «امير حسن بيک آق قویونلو»ت بهشت در ایران را شاولين کاخ ه مشهور است:

ه که آثار آن موجود است. در این شهر احداث گردید« ائل گلي »یا « شاه گلي»بر آن نخستين چشمه عمارت نيز موسوم به 

چشمه عمارت  بویژه معماری مناظر چشمه باغ های موجود در نوار شمالي ایران یكي از هدف تحقيق حاضر بررسي و معرفي 

 دامغانچشمه عمارت موجود در چشمه علي  تاحدودی  چشمه عمارت بهشهر، واست که همانندهایي با  با  ائل گلي تبریز، 

 به که طرح   باغ و کوشک های ایراني مانند هشت بهشت و چشمه عمارت، بعدها نشان مي هد یافته های پژوهشاست. 

 اند.گرفته قرار تقليد صورتي فراوان توسط ملل گوناگون مورد

 

 

 هندچشمه باغ ، چشمه عمارت ایل گلي ، چشمه عمارت بهشهر، چشمه علي دامغان، باغ شاليمار،  :واژگان كليدی
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  : مقدمه
 

در معماری منظر ایراني باغ جایگاه ویژه ای دارد و در کنار طرح کوشک ها ی آن تاکيد بر محوریت آب است و راه در کنار آب و در دو 

 روضة شيرازی بيگ طرف آن قرار دارد. کتب تاریخي و ادبي نيز بر محوریت آب در اوصاف باغات و  کوشک ها ی آنها  اشاره دارند : عبدی

 : به نظم آورده بدین شكل ،باغهای صفوی در قزوین پرداخته و در مورد کوشكي موسوم به عرشي خانه و کاخها تفصيل، به الصفات

 (  36، 1974،عبدي بيگ) مرکز  این خانه  شاهـانه  است    حوض مربع که در این خانه  است      

مندی از جنبه هایي زیبایي شناسانه طبيعت باغ که سایه و آب و شكل و بوی زیبای مسلم است که سازندگان و طراحان باغ عالوه بر بهره 

هر رهگذر خسته و کالفه از گرما را حياتي خاص مي   ساحت دلگشای آن، گل های مفرح رنگارنگ و حتي ميوه های درختان آن ،

یاد آور  کنایه های بهشت بود. حتي طرح ساختمان آن ها نيز تجلي بخش همين موضوع بوده بطوری  که يآسایشجمله و مظهر بخشيد 

 چنين مي سراید:  ،یهجر 701در سال که امير خسرو دهلوی  

 (1391) دهلوی، مقدمه،  ابدیبهشت  در  امتيق  یب               ابدیرو   گذر ندَكَ  یتا  كس                      

آمده است که  نياکرم)ص( چن امبرياز پ يثیدر حدوجود دارد  به عنوان نمونه :  اوصاف بهشتدر احدیث و روایات اشاراتي بر 

شاهد گرایش به طراحي بناهایي با هندسه هشت ضلعي در باغ ها و روضه لذا ما  (146، ص8در) بحار االنوار،ج 8 یبهشت دارا

در ميان انواع طرح های باغ سازی چشمه عمارت ها جایگاه خاصي هشت بهشت را دارند.  باغ این بناها عنوان در ها هستيم و 

در ميان آب قرار گرفته و یا کال داخل آب از چند سو به لحاظ تنظيم شرایط محيطي دارد و در واقع کوشكي هایي هستند که 

يز از قدمت آنها در  روزگاران قبل را حكایت از عصر صفوی محرز است. نشانه های چندی ن . وفور چنين فضاهایي قرار دارند

از دارالسلطنه  یقمر 1027م مطابق با  1618در زمان سلطنت شاه عباس به سال  ايتالیاهل ا احانيدالواله از س تريپمي کند. 

و  کنديرا باغ جنت ذکر م يمحل قصر شاه ی: ودهديدر مورد طرح کوشک ها م یروشن تر حاتيکرده توض دیبازد نیقزو

 یباغ بنا انيدر م»استخر است:  انيدر م  يو آن ساخت کوشك کند انيباغ ب نیدر ا يرانینوع طرح ا کیاز  ينكته جالب

از اضالع آن مقابل عمارت  يكیبود که در  يبنا استخر بزرگ چهارگوش نیا یو روبرو شوديم دهیبا چند اتاق د يکوچك

بود و سقف  آبرفته و از سه جانب مشرف بر  شيدر استخر پ یا رهیقسمت چون شبه جز نیساخته بودند. ا يسقف گاهمنينش

، 1384دالواله،  )  «هوا آزاد بود. انیجر یمحل کوچک را فقط بر چهار ستون قرار داده بودند. چنان که اطرافش باز و برا نیا

شخصاً دستور  رانیاست که در ا يشخص نياول رياند.  کوروش کبها دانستهباغ نیا یمعمار شهیپاسارگاد را ر يرانیباغ ا .(211

باغ و شكل و  یسازيبه چه شكل کاشته شوند و در واقع هندس زيها نشود و درخت جادیداده بود که باغ پاسارگاد چگونه ا

کاوش های حاصل  جیاساس نتااطالعات بر  نیا .مطرح شده است  يرانیکوروش به عنوان  باغ ا دگاهیآن از د لیشما

پاسارگاد  يجهان راثيدر محوطه م يباغ شاه(.          1379)استروناخ. دست آمده استبه دیوید استروناخ  يشناسباستان

مانده است. کل باغ در  يها باقاز آن يبوده که آثار کم يو گل يسنگ یهایها به همراه جوها و کوشکاز کاخ یاشامل مجموعه

 نوبدر ج Bدر شرق باغ و  Aبارعام، کاخ دروازه دو کوشک، کوشک  من،ينش یهاهكتار وسعت داشته و مجموعه کاخ 8حدود 

 يباغ انيکوروش در م یهاآرامگاه و کاخ ن،ي. براساس گفته مورخرديگيرا در برم يپل معروف به پل شاه نيباغ و همچن

) اند. شدهيم رابيس گرفته،يکه از رود پلوار سرچشمه م یمتعدد يآب یبوده که توسط گذرهاخرم واقع  يبزرگ و دشت

  مخواني ياست. در بندهش  م دگاریبه دست هرمزد آفر یماد يدهیآفر نيآب دوم ان،يرانیا یدر باورها (23، 1372استروناخ،

 تيآب اهم یبرا انيرانیاست که ا لیدال نيبه هم «به پنجاه و پنج روز دیآب را آفر گر،ی... ددینخست، آسمان را آفر»که: 



3 

 

که در هر دو اسطوره، آب  ميب ای يو هند در م رانیا نشیآفر ی دو اسطوره ی سهیبا مقا. کنند يآن را آلوده نم لند،یقا یادیز

 اتيمؤثر آب در ح اريامر، نقش بس نیا لي. دلاراستيارج و احترام بس یو نزد دو قوم، دارا دگاریآفر نينخست های دهیجزو آفر

بر سر موجودات زنده خواهد آمد،  یيکه اگر  آب نباشد، چه بال افتیتوان در يم يموجودات است. با تحمل چند ساعت تشنگ

ست که جلوه های حيات طبيعت . دالیل حياتي بودن آب اچگونه نابود خواهد شد عتيطب اتيو ح یو اگر باران نبارد، سرسبز

  به صورت شایسته ای در طرح های مناظر مرتبط با الهام از اوصاف بهشت موعود عينيت بخشيده اند. را

 : قيروش تحق

 تیو در نها  يدانيم ای يشیمايبراساس روش پ نيو همچن یبر اساس مطالعات کتابخانه ا يفيتوص -يليمقاله به روش تحل نیا

آب روان  یجو ایو  يمصنوع اچهیآن  در داخل آب به صورت در یپردازد که کوشک ها يم  یيباغ ها یبه مطالعه  يقيتلف

در  بناهای موجودبررسی  مورد استفاده و توجه عام خاص قرار گرفته است. یدوره صفو ژهیساخته شده و در ادوار مختلف بو

چگونگي و  آن در سطح باغ  یرهايمسآب و تجمع و بررسي گردش  عمدتا کوشک ناميده مي شوند باغ که  داخل مجموعه 

 ؛ تقسيم شبكه های آبياری و آب رساني و  نيتأم ۀحضور آب و نحو و نوع  ساخت ها همرا ه با کوشک  دسترسي به این نوع 

 
 طرح باز سازی سه بعدی باغ پاسارگاد)      -2                        (85، 1390...، لبيب زاده)  پاسارگادپردیس نقشه -1

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                             
 (kojaro,2016,1پاسارگاد)   یها سیو مقسم آب پرد یجو -4(   kojaro,2016,1) مقسم آب پردیس های  پاسارگاد و جوی-3
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هرچه شناخت جهت پژوهش،  نیا اصلي  ارکان  از ها باغ این نوع  در يزندگ تيفيک و یريو محل قرارگ ياهيگ یهاگونه

 اجزای و تاثيرات آن در عرصه باغ سازی و منظره سازی در جهان است. يرانیا یهاباغ بيشتر 

 تبریز: )شاه گلی(چشمه عمارت ائل گلی

عمارت ائل گلي تبریز در زمان سلطنت سلطان یعقوب آق قویونلو احداث و . باشديمو برکه استخر  يبه معن يگول در زبان ترک

باغ ایراني درشهرسازی و معماری سنتي ایران دارای جایگاهي بلند مرتبه و رفيع مي باشد. در عصر صفوی توسعه یافته است. 

است که متعلق به جامعه و  باغ ایراني تنها یک پدیده هنری درحوزه معماری نيست بلكه یک پدیده فرهنگي و چند بعدی

فرهنگ ایراني است. باغ ایراني و عناصر تشكيل دهنده آن بخش مهمي از ساختار فضایي و معماری سنتي را درخود جای داده 

است و به گونه ای حكيمانه با عناصرطبيعي همچون آب و گياهان درهم آميخته است نتایج پژوهش بيانگر ساختار و نظام باغ 

متر است و  12عمق در یاچه ایل گلي ( 177، 1395)عالیي، و تاثير آن در معماری باغ ائل گلي مي باشد. سازی صفوی ها

در دست  يدند؛اطالعينام يم يکه آن را استخر شاه و شاه گل ينخست مجموعه ائل گل يبان از برای قایقراني مناسب مي باشد

در  یبرادر محمدشاه استخر آن را مرمت کرده و عمارت دو طبقه او  رزايم عباسپسر  رزايمعلوم است که قهرمان م ست؛اماين

 يشهر در سمت شرق يفرسخ کی در»است: شتهنو نيچن رهبا نیآن بناد کرده بود محمد خان اعتمادالسلطنه در ا انيم

گذاشتند وعبارت است کاله  اچهیدر وسطعمارت در  نیا انيمرحوم ساخته است.بن یرزايشاهزاده قهرمان م يبزرگ ی اچهیدر

 کوهشده و  هيتعب يفرنگ الهراه ک یبرا يابانيخ اچهیبا روح و صفا بوده است وازوسط در تیآباد که نها اريبس یدو طبقه  يفرنگ

که  است یبه درجه ا اچهیدر نیا يعمارت است پله پله نموده و مجموع را گلستان کرده اند و بزگ نیکه را که مقابل ا یبلند

 يم رزاياند که قهرمان م گفته«گردد. يمملو م و مع ذلک درمدت شش ماه پر و شود يمآب وارد آن  ايقدرت دو سنگ آسبه 

و فرزندانش  کردبنا فوت  ناتياز اتمام تزئ شيخود مورد استفاده قرار دهد اما پ يالقیيمجموعه را به عنوان کاخ  نیخواست ا

عمر  شتريکه ب زاينادر م (171: 1317،زاده سلطانمتروکه درآمد.) یيدانستند وآن را رها کردند تابه شكل بنا منیبنا را بد نیا

به  يجالب ومطالب مفصل  يعمارت شاه گل یداشته است درباره  زیتبر یبا بناها يکاف یيبه سر برده و آشنا زیخود را در تبر

 شرح نگاشته است: نیا

 کیو ملک  استدر آن جا ساکن  تيوچند خانوار رع يبه جنوب مزرعه کوچک است موسوم به شاه گل لیما يشرق بجانب»

 کول نامند بود  يکه بزبان ترک یريبزرگ آبگ يدر سطح تل عتيدانند در آن ض یرياست که راه ورسم دب زیسادات تبر لسلهس

از هجرت شاهزاده  ستیهزارو دو کیساخته بسال  ريآبگ کدام پادشاه آن مينامند ندان يم يکه شاه گل گیاز خاک و ر انباشته

 رزايرا از م عتيبه عمارت آنجا فرمان داد نخست آن ض جانیحكمران آذربا رزايم سالسلطنه عبا بینا هشتم سرپ رزايقهرمان م

 یعوض بهره  ياعل وانیو پنج خروار غله بوزن هزار مثقال از د يکه هر سال س شرط نینام که مالک بود بستد بد نيحس

وهرچه از جداران آن شكسته  بپرداختاز خاک و سنگ  ريآبگ آن پس داشتند يممض زيمالكانه بدو دهند از دفتر دارالخالفه ن

آب بدان  یرويو آجر و سنگ برآوردند که ن آهکاز  رهيآن بح انیبپا ضیعر یواریبود با سنگ و آهک مرمت کردند ود ختهیور

 يبود و راه ياز رخام صاف آنطرح انداختند که همه جدران و فرش  يعالیبزرگ برآورند وعمارت  يانيبود و بوسط آن بن یسو

در محل آن  دیجد یيکردند و بنا بی. تخرش1311سال  در يباغ را به سبب فرسودگ نیا (183، 1395) عالیي، تندبساخ

 انيگورک یبودند؛ در دوره  اچهیدر انيدر م يکوشك یکه دارا یي.احداث باغ هاديرس انیپا به. ش1317ساختند که در سال 

آن دوره   در باغ نیزد که ا حدس توان يم هیصفو یو هند در دوره  رانیا نيب يشد و باتوجه به تبادالت فرهنگ جیدر هند را

جعفر بن  ینوشته  زدی خیاز جمله تار يخیمتون تار اساسبر  ران،یدر ا یيباغ ها نياحداث چن یسابقه  البته.ساخته شده باشد

در جای دیگر این اثر چنين  (171، 1317،.)سلطان زاده شود يممربوط  یاز صفو شيپ یبه دوره  یمحمد بن حسن جعفر

درست در جنوب جاده  زیاست( در سمت مشرق شهر تبر ياستخر شاه یبه معنا ي)شاه گل يباغ شاه گلتوصيف شده است : 

قرار داشته و از  يعيطب نيزم یکف استخر متوجه شدند که رو يروبیال هنگاماست.  دهیبه تهران واقع گرد زیتبر ياصل ی

 يتا نه متر کنار دهنه )خروج يپوشاندن آن استفاده نشده است. عمق استخر از سه متر در گوشه شرق یبرا زين يمصالح

ت دو طبقه با همان طرح عمار یهـ . ش بنا 1349ر سال  .باشد يمتر م 200×200 ريآبگ نیابعاد ا استخر( متفاوت است.

کوچكتر شده  یآن قدر هيدر حاش یگلكار یبعلت احداث فضا 1367 یاستخر در مرمت سالها ي. اندازه فعلدیآغاز گرد يقبل
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سه  زپوشاندن آن استفاده نشده است، عمق استخر ا یبرا يمصالح چيقرار داشته و از ه يعيطب نيزم یاست. کف استخر رو

 (azsharghi.irannsr.org,1392) تا نه متر در کنار دهنه متفاوت است. يمتر در گوشه شرق

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1390،229ویلبر، ) هند در آثار مشابه الهامي برای ساخت  ایراني و چشمه عمارتقدیم ترین ایل گلي تبریز  -5       

 
 (citypedia.ir,214)  تبریز  ائل گليو چشمه عمارت از منظره  يقدیم عكس  -6 
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 پالن طبقات چشمه عمارت ائل گلي-8   به جای بنای تخریبي ساخته شد 1346در سال  چشمه عمارت  -7

 

 (1395،185،یيچشمه عمارت آن) عال تيو موقع يائل گلل یهايژگیو يبررس 1جدول شماره 
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 یرو ادهيباغ پ يمحور اصل نيکه دو رشته پله در طرف ابدی يبه طرف باال ادامه م یياستخر در تراس ها يدر ضلع جنوب باغ

 کند. ياستخر را به تراس ها وصل م یکنار

 لهيبه وس گریمرتبه به مرتبه د کیاز  یجو نیمتر است. آب در ا يسانت 55وسط که عرض آن  یباغ منطبق است به جو محور

 نيکند. در هر مرتبه طرف يم دايپ انیاست، جر شده دهيتراش بيبه صورت ش ایکه به حالت پله پله  كپارچهی یيسنگ ها

 رسند. يم ياصل ینسبت به جو یبا عرض کمتر يسنگ یها یبه جو زينکرت ها  نیکرت ها قرار گرفته اند و ا ياصل یجو

همان  زيپله ها ن نیکنند و بعد از ا يرو را از کنار استخر تا مرتبه آخر برقرار م ادهيها ارتباط پ یجو نیرشته پله بعد از ا دو

 کند. يم زشیر میبه صورت قا يوسط فیها بر خالف سه رد یجو نیشود که آب در ا يها تكرار م یجو

بوده است که به  وهياز نوع درخت م زيکاشته شده بود و درختان تراس ها ن یزیدرخت تبر فیرد کیهمه مرتبه ها  یانتها در

 ژهینام و یدارا گرید طیمنظم کاشته شده بود. هر کدام از مرتبه ها با توجه به نوع کاشت و شرا یها فیصورت متنوع در رد

 بوده است. یا

در  رهیکه به شكل جز یکند و به محوطه ا يم داياستخر تا وسط آن ادامه پ يرو از ضلع جنوب ادهيپ يامتداد محور اصل در

هشت گوش مشتمل بر  یقرار گرفته است، بنا يمحوطه عمارت شاه گل نیرسد در مرکز ا يداخل استخر قرار گرفته است م

 توان وارد آن شد. يقسمت ساختمان م هرمتر است و از  12که از هر طرف آن  یمحوطه مرکز

گلي تا پيش از شاه است. دهيبه ثبت رس رانیا يدر آثار مل 24774به شماره ثبت  1387بهمن  27 خیباغ در تار نیا

 باغلي تپه و تهرانهای مناطق شرقي تبریز تا دروازه باغ آبياری جهت آبکارآمدن صفویان، بزرگترین منبع ذخيره روی

 و شده خالي فعليدریاچه  داخليهای موجود در محوطه دوران حكومت صفویان، تمام شن و ماسه و نخاله در. استبوده

هایي جهت عبور و مرور احداث گلي خيابانقاجار در پيرامون استخر شاه دوران در. شد شيدهک آن دور به سنگي ایدیواره

های اطلسي متعددی در چندین ردیف جهت تزئين گردید و در جوار این معابر، درختان درخت تبریزی، بيد مجنون و گل

بریز واگذار شد تا به یک گردشگاه عمومي گلي در دوران پهلوی به شهرداری تگردشگاه و طراوت آب و هوا کاشته شد. شاه

 اینالدوله( استاندار وقت آذربایجان شرقي، نخستين تعميرات اساسي را در محوطه سيد باقر کاظمي )مهذب .تبدیل شود

صورت یک تاالر فرهنگي هشت ضلعي وجود دارد که امروزه بهشاه گلي، عمارت کال استخر مرکز در. رسانيد انجام به گردشگاه

 720000 شیهكتار وسعت، گنجا 5٫5با  يشاه گل اچهیدر.گيرد و به کاخ شاه گلي مشهور استذیرایي مورداستفاده قرار ميپ

 اچهی)در يگلبه ائل رانیا يبود که پس از انقالب اسالم «يگلشاه»از انقالب،  شيپ اچهیدر نیمتر مكعب آب را دارد. نام ا

شخص شاه  يجا به معن نیدر ا« شاه»کلمه  ،يخاماچ ،بهروزيجانیمحقق و پژوهشگر آذربا دهياست. به عقداده رنامييمردم( تغ

الزم به ذکر است که در کلمات فارسي نيز زمان قدیم کلمه شاه به معني عظيم و است. « بزرگ و باعظمت» ينبوده و به معن

رودخانه  یهااز شعبه يكی ت، و....موید آن است.اصيل بود چنان که کلماتي مانند: شاهكار ، شاهراه، شاهرگ، شاهمار، شاه بي

وارد آن شده  يگلشاه ٔ  اچهیدر يشرقکوچک از سمت جنوب یباریصورت جوبه گذرد،يچاوان م یروستا يكیکه از نزد قوانلي

 یشده و آبشارها یکارقرار گرفته که جنگل يگلهشا  اچهیدر يدر بخش جنوب بلندی نسبتاً. تپه دینمايم نيو آب آن را تأم

 (Tripyar.com, 2014) .شوديم ریسراز اچهیتپه به سمت داخل در نیاز ا یمتعدد يمصنوع
 

 بهشهر : چشمه عمارت عباس آباد
 

بدون شک چشمه عمارت عباس آباد بهشهر است. لذا ما « ایل گلي »یكي از بهترین نمونه های قابل مقایسه با چشمه عمارت 

 9در   ه.ق متوجه مازندران شد.1021شاه عباس اول در سال در اینجا اندکي به تشریح و توصيف آن مي پردازیم . بهشهر 

 به چشم مي خورد که مربوط به بقایای باغ تاریخي ه ، آثار و عمارات و راههایيکيلومتری شرق بهشهر و در ميان جنگلهای انبو

 يآب ساخته شده باشد اطالق م یکه رو یياغلب واژه چشمه عمارت ، به بنا عباس آباد بهشهر در دوره شاه عباس کبير است. 

 یبناها انيب نقش داشته باشد. در مآ انیاست که در جوشش و جر یيچشمه عمارت ، بنا يواقع یکه معنا يشود. در حال

توان چشمه  يرا م هشهرساخته شده ، چشمه عمارت عباس آباد ب گرید یو کشورها رانیکه به نام چشمه عمارت در ا يمختلف

 نیداشته است . ا يو فوران آب نقش اساس انیآب قرار گرفته و در جوشش ، جر ریبنا در ز نیدانست ؛ چرا که ا يعمارت واقع
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آب و  تی، هدا اچهیطبقه دوم آن در کنترل آب در قيآالچ یبه همراه ملحقات خود همچون سد، اسكله ، تنبوشه ها و بنابنا 

نقش  د،يرس يدر نقاط مختلف باغ و مجموعه عباس آباد که تعداد آنها بنا بر گفته جهانگردان به پانصد عدد م رهدهها فوا جادیا

 .(1383فراز، آزمون، ) سرداشته است.ساخت  یکننده ا نييتع

ها ميان آنها گم شده ای درخت در آنجا وجود دارد که خانههای آب شيرین و زالل زیاد است و به اندازهدر این محل چشمه"

ثبت  يرانیباغ ا 9از  يكی قرار دارد وعباس آباد  یهكتار 140باغ  یهكتار 10 اچهیدر کنار در (618، 1366)ستوده "است.

 ((UNESCO, 2011,17 4 است.) ونسكوی يجهان راثيشده در فهرست م

 

 
 ((UNESCO, 2011 ,24محدوده باغ عباس آباد بهشهر  -9

اند و این های  سلطنتي  دیگر  که  تقریباً   به  صورت  همزمان  احداث  گشتند ، به صورت مجموعه بودهباغ شاه بهشهر و باغ

توانند مطرح شوند، بدون سایر عناصر حال که به عنوان عنصری مجزا مي ها در عينبدین معني است که هر کدام از این باغ

ها و روابط فضایي به وضوح مجموعه تكامل نخواهند یافت. این به هم پيوستگي که در موقعيت قرارگيری، تقسيم کاربری

  (1390کند.)منصوری رودکلي: مشهود است، به درک صحيح هویت مجموعه بسيار کمک مي

 9جنوب شرق شهرستان بهشهر به فاصله  يدر ارتفاعات جنگل يمصنوع ای اچهدری مرکز در که آباد عباس چشمه عمارت

الحاق  گریكدیوسط به  هیاجرا شده که در پا يمضاعف ياست مكعب شكل که بصورت چهارتاق یيآن ساخته شده، بنا یلومتريک

 گریكدیچشمه همانند  یو همه هشت تاقنما خورد يبه چشم م نهیقر یادو تاقنم بنا یاز فضاها کیدر هر  نبنابرای. اند شده

 نیاست که در ا یدرست مقابل سد يغرب های  چشمه يانحراف دارد ول يشمال یاز سو يچشمه عمارت کم ی. بناباشند يم

 نیرف به امش اعاتدر ارتف یو معمار يمسكون ساتيآن مقابل دو برج بلند قرار گرفته است. تأس يسو ساخته شده و بدنه شرق

متر و قطر دهانه هر 70/16متر و عرض آن 30/18ساخته شده است. طول بنا از طرف شمال يو جنوب يشمال یبنا در دو سو

 ميتقس یتصور کرد که بنا از دو طرف شمال و جنوب به سه قسمت مساو يتوانم نی. بنابراباشد مي متر20/3 ها از چشمه  کی
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متر است، 70/16که طول بنا در حدود يو غرب يسطح ساخته شده است. در سطح شرقشده و دو دهانه چشمه مانند در هر 

قرارگرفته است که پس  ای به گونه اچهیدر انيچشمه عمارت در م یمتر پهنا دارد. ساختمان بنا75/2 یدارا کی هر ها چشمه

بنا  وارهدی از تر متر پهن -يسانت40دود در ح آن های متر که ازاره کی یسكو مانند به بلند ای شالوده جادیو ا یزری از شفته

 دهيآجر چ متر يسانت25×25به ابعاد  یمستعمل دوره صفو یمرتب از نوع آجرها های ينيقطور با آجرچ یوارهاید باشد، يم

 سفت و محكم شدن  یبرا يمواد آبك یآجرها قدر ري. خمرسد مي نظر به و اند پخت خاص بوده یآجرها دارا نیشده است. ا

 
 ) ارشيو نگارنده(چشمه عمارت ميان دریاچه سد عباس آبادهشت طاقي   -10

 يجناغ های بوده که در درون آب نه تنها مقاومت خود را از دست نداده بلكه با گذشت زمان محكمتر شده است. قوس دارا

بنا بصورت مضاعف و در  نیدر ا ها چارتاقي پوشش اند، کرده بندی شكلف قاب ليمستط کادری در را ها شكل تاقنماها، چشمه

متر که 5/3 یمتر و پهنا4به طول  ها هیپا ریقطورتر از سا ای هیاثر پا نیمتصل به هم است. در مرکز ا ياقتواقع به شكل چهار

مورد استفاده قرار گرفته است. فاصله هر پله با پله بعد  يچارتاق یمانند است به صورت مشترک برا گوراتیو ز ای به شكل پله

بخش که با  نیموجود در ا های است.حفره دهنهاده ش هیپا نیا یاز چهارطرف بر رو یمرکز یها متر است و قوس تاق2/1

 . اند بنا بر عهده داشته نیرا در ا يخاص و نقش اساس تيدر ارتباطند اهم گریكدی

 چشمه عمارت ییسطح باال ایطبقه دوم  یهايژگیو

بدنه آنها ساخته شده دو طبقه  یکه بر رو یمنفرد های بنا با حفره های مشترک تاق پوشش هیو پا ای قطور و چند پله هیپا

که در آنجا با سنگ  ای سقف و درون حوضچه یفوران اب به سطح باال را بوجود آورده تا اب را به اشكوب باال یحساس برا

وعرض  5/3حوضچة کوچک به طول  نیو با فوران به گردش در آورد. ا تیهدا هساخته شد قهيظرافت و سل تیمرمر و با نها

 نیاست که در هر طرف ا ای هیپاشو یساخته شده و دارا ليمتر بوده است که به صورت مستط کی يبیمتر و عمق تقر5/2

 یبر استفاده از آجرها الوهسطح ع نی. در اباشد يم يهشت صاف یشده جمعاً دارا هيمدور خروج آب فواره تعب یهايصاف هیپاشو

سطح  يهم استفاده شده است. طول و عرض کل يقليو ص زتراشیشده ر یحجار های مربع شكل از سنگ

 متر يسانت8/10×60/30به طول و عرض  یيآن فضا یبنا قيبه اصطالح کف آالچ ایمتر است که مصطبه و 18/16×50/50باال

از کف  تر نیيپا متر يسانت 50قرار داشته که  ياطراف آن غالم گردش درسنگفرش بوده و  قيف آالچرا فرا گرفته است، ک
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با  یعالئم حجار یسنگها  اکثراً دارا نیشده فرش شده است. ا یحجار های . سطح غالم گردش هم با سنگباشد يم قيآالچ

مترمربع بوده که کامالً متناسب و قابل آمد 90 يبیبه وسعت تقر يسطح باال اتاقك یهستند. در فضا z ,l ,oمانند  نيحروف الت

چشمه عمارت در  یموجود در داخل بنا های که با داالنها و تنبوشه ای هیبوده است.  حوض آب و سنگ پاشو یيرایوشد و پذ

مخصوص پوشش  های سفال یادیمقدار ز یحفار اتيتمام ساخته شده است.ضمن عمل استادی و مهارت با اند ارتباط بوده

 داخل  های حفره تیبه منظور تقو يکف بنا کانال آب یمسقف بوده است. رو قيآالچ نیا دهد يکه نشان م دیسقف گرد

 
 )وب(موقعيت هشت طاقي و سد دریاچه  -11

 
، رویش مجدد درخت بر روی بنا مخرب است مو قعيت هشت طاقي در وسط دریاچه سد در زمستان  -12

(karnaval.ir,2018) 
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وجه  چيبه ه هیموجود در پاشو ي. هشت صافنمود يم جادای بام در پشت ای ساختمان وجود دارد که باعث فوران آب شده فواره

شده، آب را به  ينبي شيآنها پ یکه برا يچند راه يسفال یبلكه با نوع تنبوشه ها يكنندمتصل نم نیيپا اچهیآب را به درون در

 يمحل، از جبهه شمال نیو رونق ا ي. اسكله متصل به بنا در زمان آبادانکنند يم تیهدا يحیتفر یبه بنا یاسكله ورود هيحاش

استفاده کرد.به  مارتع یموجود در باال يحیتفر قيچشمه عمارت متصل بود؛ تا در زمان الزم بتوان از آالچ یبه بنا اچهیدر

 ها ساختمان ریو سا يآب، آب را به طرف تپه شمال يجخرو یمجرا يسفال هایاسكله، تنبوشه نیا هيکه از حاش رسدينطر م

 .ساخت يم جاری

 :چشمه عمارت عباس آباد یبنا عملکرد

بكار  های نبوشهتاست.  دهیباالتر از محل سد بنا گرد يآب بوده و در ارتفاع يخروج یدو رشته مجزا یدارا اچهیداخل در یبنا

 های آنها را تنبوشه توانيو م باشند يمنحصربفرد م اريآب کاربرد داشتند بس تیهدا های بنا که به صورت لوله نیرفته در ا

بنا  يداخل یندب و بطور کل در اسكلت یمرکز یباشند در داخل بنا-يم هیچهار ال ای ودو، سه  یچرا که دارا ديکرار نام

بخش غالم  يداخل های بنا در گردش هستند. تنبوشه يداخل های ها و جداره وارهیوجود دارد که در د یاريبس های تنبوشه

که آنها با اسكله در ارتباط بوده اند  دهد مي نشان ها حرکت تنبوشه ري. مسيباشندم نيحروف الت یعالئم حجار یگردش دارا

 حجم اما. اند در جهات مختلف منشعب شده نهیقر ایمتعدد در آمده و به صورت سه راه و چهارراه و  یکه به صورت کانالها

 های صافي ها تنبوشه ريدهانه آنها را مسدود کرد. در طول مس توان يکه م یبه طور شود مي کوچک رفته رفته ها تنبوشه

 گوراتیز یبنا که در پا های سپس از داخل داالن شد يم اچهیمانند پل وجود دارد که اب از آنها عبور کرده و وارد در يمختلف

. پس ختری يساخته شده بود م يچارتاق یکه بر رو هیپاشو یبود عبور کرده و بصورت فواره رو شده هيمانند وسط عمارت تعب

و  ای پله هیمضاعف داخل چشمه عمارت در پا يارتاقه. چافتی ياطراف انشعاب م هشده ب گرید یاز آن آب وارد داالنها

و  تیکنترل و هدا انجری در ها حفره نیحفره وجود دارد که از درون از جهات مختلف به هم راه دارند. ا44مانند آن  گوراتیز

بنا  استخوانبندی و اسكلت در که ها از تنبوشه بآ رفت، يآب م ریبنا کامالً به ز وقتي. اند داشته يمهم ريفوران آب نقش و تأث

که وجود دارد بسته است. آب انباشته شده در پشت در مسدود  هایي از چهار راه يكی یي. در بخش باالترف يهست باال م

 بيترت نی. بدکرد يم جادیا يآب ناگهان به حرکت در آمده فوران باشكوه داشتند، يکه درپوش را برم يوقت دگردی يجمع م

 چةیهوا در هيدر گردش بوده و در زمان تخل ای رهیصورت داب آب. اند داشته ارتباط باهم ها تنبوشه و ها داالن نیهمه ا

 شود.  جادیتا فوران ا گشودند يبنا را م یيحوضچة باال
 

 :عباس آباد اچهیدر سد
و با  هیدر زمان صفو دهيو سالم به دست ما رس حيسد که با چهارصد سال عمر صح نیواقع شده ا اچهیدر يدر جهت غرب سد

سد با ارتفاع  نیبه استحكام آن افزوده است. ا اچهدری مصالح الشه سنگ و ساروج ساخته شده به مرور زمان رسوبات آب

تاج سد  یاست. رو کرده يمتصل م يرا به بخش جنوب يقسمت شمال وداشته  يعملكرد ارتباط اچهیمتر در کنار در5/10

در  توانستند يخروج آب است که م های چهیدر دارای سد. است داشته پناه متر هم جان ميشده، ن جادای رو سنگفرش کالسكه

که در ساخت آنها به کار برده شده  يمجراها از نظر فرم نیرا کاهش دهند. ا اچهیمواقع الزم مجراها را باز کرده و مقدار آب در

متر، ساخته  8متر با ضخامت  400 يبیبه طول تقر قيدو درۀ عم انيسد در م نیشهرت دارند. ا یدوره صفو های يبه روم

سد  جادیبه هدف خود به ا دنيرس برای آباد . طراحان و سازندگان مجموعه عباسباشد يآن از سنگ و شن م يشده که پ

برده است.  يبه راز و رمز آن پ يکه امروز کمتر کس یزيچ فتد،يبنا داخل آب بكار ب نی. تا ااند ردهو مستحكم اقدام ک ميعظ

. دیو سارو را جبران نما لهيالتپه، شاه ک یسه آباد يزراع یساخته شده که کمبودها سدی آباد باورند که در عباس نیغالباً بر ا

اطالع  يحیتفر یخلوت سرا نیاز ا يبود. از آنجا که کمتر کس تيکم اهم اريبس ایوجود تداشت و  شيسال پ400روستاها  نیا

آب   رهيذخ یبرا ياکتفا کرده و سد را به عنوان مكان یسد فقط به ذکر مختصر نیدرباره ا سندگانیاست نو دهیآنرا د ایداشته 

آن  یسد برا کی یضرور و يمنینكات ا يعظمت که تمام نیبا ا یکرده اند. ان هم سد  يسد معرف ریز یهایآباد یبرا

مزارع  یآب برا نينحوه تام سهیآن و با مقا یدشوار اجرا اتيساخت سد و عمل نيسنگ نهیشده بود. با توجه به هز ينبي¬شيپ
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وجود ندارد.  یمشابه آن اثر های آب ساخته نشده و از نمونه رهيذخ برای  آباد سد عباس ادیبه احتمال ز یشمال در دوره صفو

آب  تیسد از آنها جهت کنترل و هدا یآب از باال زیآب قرار دارد که هنگام سرر يخروج یسه مجرا سد، نیا وارهیدر سطح د

با نصب  زين ي. در سطح جدار خارجدادند يرا مورد استفاده قرار م يخروج یمجراها ریسا ،يروبیو هنگام ال شد ياستفاده م

داشته باشند.  يآب دسترس يخروج یبه مجراها یگالر نای درون از لزوم مواقع در که اند نموده يشكل سع ای استوانه یگالر

سد که به صورت  ینقش داشته باشد. باال زين يزراع ینهايزم یاريو آب یدر امر کشاورز توانست يسد م نیجهت ا نيبه هم

محوطه  يک پل ارتباطیکه سد به صورت  دهد ياست نشان م يفظری پناهجان یدارا زين هيشده و در حاش دهيسنگفرش پوش

 روی از ها سنگفرش و از دل جنگل ريپس از گذر از مس روزکوهي. راه فکرد يوب وصل مبه جن يدرون جنگل را از جبهه شمال

راه ادامه راه  نیاست. ا کرده يمنطقه را به هم مرتبط م نیا يو شمال جنوبي بخش گذشته آباد سد عباس روی پل کالسكه

 امتداد داشت.  روزکوهيتا ف فهانبوده که از اص روزکوهيف

 آباد چشمه عمارت عباس یبرجها

 های را که قصر و کاخ اچهیدر يجبهه شمال يسلطنت یبناها ريکه مس ای و در کنار جاده اچهیدر يو شمال يجبهه شرق در

 سنگ متر وجود دارد که کف آن با قلوه6 یبه پهنا يراه کرده يوصل م اچهیدر يجبهه جنوب یبوده است به بناها يسلطنت

به منظور حفاظت و  اچهیو مشرف به در گریكدیمتر از 200به فاصله  يدبانیدو برج بلند د ريمس نای در. است شده فرش

 رسد ي. به نطر مکنند يگرد به طرف باال صعود م های شكل و با پله يمخروط باًتقری ها¬برج نیبرپا شده است. ا يدبانید

حفاظت از حمله  منظوربوده به  يوحش واناتيکه محل عبور ح یو رو به تنها معبر اچهیسمت در نای در ها برج نیوجود ا

در  دیاز محل گردش آن و شا ی)که االبته مقدار باشد مي متر20/14موجود وضع در ها بوده است. ارتفاع برج يوحش واناتيح

 یو بلند متر يسانت 80 یبه پهنا يمدخل یدارا کیمتر بوده است. برجها هر 15متر کاسته شده است. ( و قبالً  يسانت 8حدود 

 با آن اطراف و شده گذارده ضخامت متر3 و سنگ شده با قلوه بندی شفته ای شالوده بر ها برج نی. اباشد يمتر م5/1

 و سنگ بوده و در بدنة آن از مصالح قلوه یبرج، آجر یاستوانة وسط و نما ساختماني نطر از. است شده فرش سنگ¬قلوه

صورت گرفته است،  رمجازيکه توسط حفاران غ یداربر خاک اتعملي از قبل ها برج شالوده است، شده استفاده ساروج مالت

 (49سرفراز: شماره دوم *باغ نظر* اکبر يشده بود. )برگرفته از مقاله دکترعل یزری متر شفته 3متجاوز از 

( یلومتريک10) یلومتردوکي در وافع آباد، به نام عباس ای هي( از ناح Hyacinth Louis Rabino) نويراب یيلو اسنتی

 واقع شده بود.  ،يمصنوع اچةیدر کی کنار در آنجا، در عباس¬که کاخ شاه دگوی ياشرف )بهشهر(، سخن م

کرده و خاطرنشان ساخته که کاخ  دنیکاخ، از آن د نیبالفاصله پس از اتمام ساختمان ا يعنیسال قبل،  صديحدود س هربرت

در آن  حیوتفر یباز  لیکه انواع و اقسام وسا ای شهيآبرنگ، و ب تابلوهای و ها و مجسمه بایو ز عیمزبور، به خاطر منظرۀ بد

 ( 147،1385:لبریاست.)و تر يشاه عباس عال گرید های کاخ زو ا يالقیيکاخ  کیموجود است، مافوق 
 

   
 چشمه عمارت عباس آباد یبرج ها   -14                               يمصنوع اچهیبه در يآب منته یکانال ها -13
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 :یريگجهينت  

 

آب چشمه به  که حتي کوشک هایيیا و ساخته مي شد نتایج پژوهش نشان مي دهد که کوشک هایي که داخل آب چشمه ها 

داخل آنها هدایت شده و در داخل این بناها جریان مي یافت به عنوان چشمه عمارت ناميده مي شدند. مانند چشمه عمارت ائل 

شرق تا اقصي از  يرانیاهای  باغگستره اثر گذاری طرح چشمه عمارت عباس آباد چشمه عمارت بهشهر و....  گلي )شاهگلي (

 انینما این محوریت با آب باغ قرار گرفته و  يِدر محور اصل يرانیوشک در باغ اک .مشاهده مي شود ا،ينتا اسپا نقاط هند و از غرب

سي و دهن يآب حرکت یهایجوهای ایراني . در باغ مي باشدنما و حوض بزرگِ آب ،یها به صورت جوباغ نیآب در اوجوداست. 

که برای آبياری و منظره پردازی مورد استفاده قرار مي گيرند و  شونديختم م یااچهیدر ایدارند و در انتها به برکه  ميمنظکامال 

آب برکه  دهنديم حيباغ، سازندگان ترج ة. در هر دو گونساخت چشمه عمارت یكي از مظاهر اصلي این نوع کاربری خالقانه است

تر قرارگيری آن و بررسي عوامل لطمه شناخت صحيح از چگونگي روابط اصيل حاکم ميان باغ و بسجلوه کند.  قيحوض عم ای

بنابر گواه متون  اصالت باغ را تهدید مي کنند. ،زننده به آن مي تواند راهگشای بسياری از مسائلي باشد که امروزه مانند خطری

 بدون شک طراحي و ساخت چنين مناظری با بهره برداری از بستن سد و براساس سفرنامه های جهانگردان فرنگي، تاریخي، 

مقابل آب چشمه ها، و ساخت عمارت در داخل یا مسير جوی آب، از زمان های قدیم در ایران آغاز شده است. نمونه بارز آن 

چشمه عمارت ها همراه با ساخت چشمه چشمه عمارت ایل گلي تبریز است که قدمت آن حد اقل به دوره آقویونلوها مي رسد. 

است. وجود چشمه عمارت های باغ به تمدن های مجاوری مانند هندوستان رسيده  باغ ها در ادامه گستره خود از کشور ایران

خود داده اند،  يکه به سؤاالت معرفت یياقوام در پاسخ ها يبعضشاهي جيپور و باغ شاليمار از نمونه های بارز در این زمينه است. 

قرابت های زیادی در مورد انتشار و تبادالت عرصه های زیستي و فرهنگي بين ایران و هند از دارند.  یشترياشتراک و قرابت ب

 یدهد. مسأله  يخبر م يرانیدو قوم هند و ا ينب يوهم خون یقرابت ها از هم نژاد نیاداشته است حتي وجود زمان های کهن 

 نيبه هم دیو شا است. ات متنوع و متاخرقيتحقبر پایه  نرایهند و ا ريآب در اساط یاسطوره  يكینزد ینشان دادن درجه  ،مهم 

 پنداشتند يرا مقدس م بخش اتيعنصر ح نیخالق است و ا های دهیآفر نيو هند، آب جزو اول رانیاست که نزد دو تمدن ا ليدل

تاسيات مشابه مانند آب انبار و چشمه عمارت و چشمه باغ نيز از  ساخت  .بدین خاطر است کهدانستند يرا نگهبان آن م یزدیو ا

در این بين ایرانيان از روزگاران قدیم شگردهای مهندسي خود را در ساختن قرار گرفته است.طرف هندوان به سرعت مورد تقليد 

و ه و ساخت و ابداع انواع مناظر تاسيات آبياری و آب رساني ذخيره آب مانند سدسازی و قنات و آب انبار به منصه ظهور رساند

 عرصه های مورد بحث مي باشد. در  پيشرفت تداوم  ها  باغ

 

 

 منابع و ماخذ:

 

 ،ي. فصلنامه علمرانیا یآن در باغ ساز ريپاسارگاد و تاث يباغ سلطنت یري. شكل گاري)مترجم( کامیعبد1372،  د،یویاستروناخ د

  23و  22شماره 14 ;اثر. یهنر ،يفن

انجام شده توسط موسسه  ی)گزارش از کاوش ها پاسارگاد،  یديشه بيخط ديمترجم: دکتر حم 1379 ،دیوید، استروناخ

 ، کشور يفرهنگ راثيناشر: سازمان م چاپ اول: (ايتانیبر يرانیمطالعات ا

مجموعه مقاالت « هند قلمروگورکانيان در ایراني هنر گستردۀ انتشار در سرآغازی قزوین تختگاه»، 1391شكاری نيری، جواد، 

 همایش بين المللي قزوین عصر صفوی، به کوشش باقر: علي عادلفر، انتشرات دانشگاه بين المللي امام خميني ، قزوین 
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 1390.  فرهنگي- علمي:  انتشارات.، مهين دخت صبا، ترجمه  آن های کوشک و ایران های ، باغ1390 ، دونالد نيوتنلبر،یو

در شكل باغ مطالعه  یمعنو یها دهیا ريثتا يقيتطب يبررس راضيه,حمزه نژاد مهدی,خان محمدی محمدعلي.، لبيب زاده 

 ;19, شماره 8, دوره 1390: باغ نظر. شماره: زمستان هینشر ياز دوره اسالم نيو باغ ف يباغ پاسارگاد از دوره هخامنش یمورد

 . 16-3ص 

 تهران. ،يو فرهنگ يشفا، چاپ دوم، شرکت انتشارات علم نیدالواله، ترجمه شعاع الد تروي( سفرنامه پ1370) ترويدالواله، پ

  ، 2، شماره 1بهشهر، دوره  يخیتار های مجموعه باغ یرگي روند شكل،  1383،سولماز  ،ينيمصباح نم

 

                                                                                                                                          68-55، صفحه 

 49-43، صفحه 2، شماره 1مجله باغ نظر، دوره  آباد چشمه عمارت عباس،1383آزمون،  نبیاکبر، ز يسرفراز، عل

و  زیي، پا رانیا یتا امروز،: مرمت و معمار یباغ شاه در اشرف البالد از دوره صفو گاهیجا ي، بازشناس راي،سم يودکلر یمنصور

 (30تا  17از  -صفحه  2شماره  -، سال اول 1390زمستان 

تير و مرداد ,    بررسي و تاثير معماری و باغ سازی دوره صفوی در باغ سازی ائل گلي شهر تبریز شباک :، 1395 ،سينا،عالیي 

 187 – 177 ص;مطالعات هنر و معماری(  4( )جلد 12و  11)پياپي  5و  4, شماره   2دوره  

 معاصر تهران، یهنرها د،موزهیکهن؛منظر جد ؛حكمتيرانی، باغ ا"يباغ شاه گل"1383، اکبر ي،عليصارم

-7، صفحه 1392، زمستان 17، شماره 5دوره ،  و هند رانیا ريآب در اساط یاسطوره  يقيتطب يبررس 1392باراني ، محمد،  

26 
)بخش   چاپ دوم  ،آستارا تا استارباد مجلد پنجم،آثار و بناهاي تاريخي،مازندران شرقي  از،1375،  ستوده، منوچهر

 ، تهراندوم( انجمن آثار ملي 
هاي تجسمي،چاپ اول  باغ ايراني،حكمت كهن ،منظر جديد،انتشارات موزه هنر هاي معاصرتهران/موسسه توسعه هنر

،1383 

 سایت های اینتر نتی مورد رجوع: منابع و 

https://www.kojaro.com/2016/1/1/116462/passargad-garden-iran, / استخر شاه(  یباغ ائل گل یمعرف(

 زيدر تبر

http://www.citypedia.ir    
https://fa.wikipedia.org/wiki /  

http://whc.unesco.org/en/list/1372/documents, The Persian Garden, Nomination file 1372 (37 

MB).2011, access, 2018, / 

http://whc.unesco.org/archive/2011/whc11-35com-inf.8B1e.pdf, Inscribes, The Persian Garden, 

Islamic Republic of Iran, on the World Heritage List as a cultural landscape on the basis of criteria 

(i), PP.174-184. ICOMOS Report for the World Heritage Committee, 35th ordinary session  

UNESCO, June 2011 
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