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چکیــده | مازنــدران به واســطه برخــورداری از مواهــب طبیعــی در طــی اعصــار 
ــوی  ــت. در دوره صف ــوده اس ــازی ب ــاغ س ــرای ب ــبی ب ــل مناس ــته محم گذش
ــاق از  ــدن قش ــکار و گذران ــرای ش ــه ب ــن منطق ــاه عباس، ای ــت ش و حکوم
اهمیــت خاصــي برخــوردار گشــت و باغ هــای زیــادي در ایــن ناحیــه احــداث 
ــی داشــت  ــوان مرکــز سیاســی آن دوره، باغ های ــز به عن شــد. شــهر ســاری نی
ــهرها و  ــعه ش ــی، توس ــایش طبیع ــل فرس ــه دلی ــا ب ــناخت آن ه ــدم ش ــه ع ک
ادغــام باغ هــا در بافــت شــهر و تغییــر کاربــری آن هــا، موجــب مهجــور مانــدن 
ایــن گــروه از باغ هــای ایرانــی شــده اســت. آثــار اندکــی از باغ هــای مازنــدران 
برجای مانــده و مطالعــات گســترده ای در خصــوص آن هــا صــورت نگرفته اســت. 
ــا  ــر آن ه ــم ب ــوی حاک ــن الگ ــدران و یافت ــه مازن ــای ازمیان رفت شــناخت باغ ه
ــاخت  ــر انسان س ــن منظ ــم غنی تری ــتای فه ــایانی در راس ــک ش ــد کم می توان
ــی باشــد. پژوهــش حاضــر  ــاغ ایران ــر در راه بازشناســی ب ــی و گامــی مؤث ایران
ــاغ شــاه  ــه بازشناســی ب ــی ب ــای میدان ــر اســاس اســناد تاریخــی و کاوش ه ب
ــه اســت. در  ــر ســاختار آن پرداخت ــن الگــوی حاکــم ب ــا هــدف یافت ســاری ب
ــاغ  ــوص ب ــردان در خص ــای جهانگ ــی و گفته ه ــناد تاریخ ــون و اس ــدا مت ابت
ــی  ــاغ بررس ــاختار ب ــود، س ــی موج ــای تاریخ ــک عکس ه ــه کم ــه ب و در ادام
ــتفاده از  ــا اس ــاغ ب ــی ب ــان احتمال ــیم پ ــل و ترس ــس از تجزیه وتحلی ــد. پ ش
ــاه  ــاغ ش ــه ب ــت ک ــوان دریاف ــی، می ت ــاغ ایران مســتندات تاریخــی و اصــول ب
ــور  ــل مح ــه در مح ــی دوروی ــوده و عمارت ــم ب ــی منظ ــاختار هندس دارای س
اصلــی آن قــرار داشــته اســت. پــس از دخــل و تصــرف در دوره پهلــوی اول، 
خیابــان خیــام امــروزی در راســتای محــور اصلــی بــاغ شــکل گرفته و تبدیــل 
بــه شــریان شــهری شــد. در ادامــه، ساخت وســاز ابنیــه مختلــف در محــدوده 
دو ســمت محــور اصلــی بــاغ از ســوی مــردم آغــاز شــد و محله هــای مســکونی 

کهنــه بــاغ شــاه در شــهر ســاری بــه وجــود آمــد.

ــاغ شــاه،  ــه ب ــدران، ســاری، کهن ــای مازن ــی، باغ ه ــاغ ایران ــدی | ب واژگان کلی
نــو بــاغ شــاه.

جستار

باغی که خیابان شد
ســیر تحول کهنه باغ شــاه ســاری
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مقدمــه | رســم و روش پادشــاهان ایرانــی کــه بــا همراهــان 
شــکار  بــه  قشــاق«  و  »ییــاق  چارچــوب  در  خــود 
ــی در طــول  ــد، مســتلزم احــداث شــبکه باغ های می پرداختن
ــکندر  ــه اس ــه گفت ــه ب ــود، چنان ک ــب ب ــیرهای منتخ مس
ــات  ــم اوق ــش اعظ ــاه بخ ــاه عباس، »ش ــی ش ــک، منش بی
قشــاق خــود را در مازنــدران بــه شــکار می پرداخــت« 
)پتروچیولــی، 1392 : 237(. در دوره شــاه عباس صفــوی، 
منطقــه جنوبــی دریــای خــزر کــه زادگاه مــادرش نیــز بــوده 
اســت، به عنــوان پایتخــت تفریحــی وی در مقابــل پایتخــت 
ــی برخــوردار و درنتیجــه  ــار باالی سیاســی، اصفهــان، از اعتب
در بســیاری از شــهرهای آن باغــات و شــکارگاههایی جهــت 
ــه اســناد  گــذران ماههایــی از ســال احــداث شــد. عنایــت ب
ــت  ــن اس ــی از ای ــا حاک ــده از باغه ــار به جامان ــی و آث تاریخ
کــه شــهرهای مختلــف مازنــدران، ازجملــه بهشــهر )اشــرف 
البــاد(، فرح آبــاد، بابــل، آمــل و ســاری، باغ هــای شــاخصی 
ــل  ــه دلی ــور، ب ــای مذک ــناخت باغ ه ــدم ش ــا ع ــتند؛ ام داش
فرســایش طبیعــی، توســعه شــهرها، ادغــام باغ هــا در بافــت 
شــهر و تغییــر کاربــری آن هــا، موجــب مهجــور مانــدن ایــن 
گــروه از باغ هــای ایرانــی شــده اســت. بازشناســی ایــن باغ هــا 
ــدی  ــرات کالب ــی و اث ــات تاریخ ــناد و مکتوب ــق اس از طری
ــای  ــم ویژگی ه ــایانی در فه ــک ش ــد کم ــده می توان به جامان
باغ هــای کرانــه جنوبــی دریــای خــزر و در مقیاســی کان تــر، 
بــاغ ایرانــی باشــد. ســؤال محــوری تحقیــق ایــن اســت کــه 
موقعیــت مکانــی دقیــق و ســاختار اصلــی بــاغ شــاه ســاری 
چــه بــوده اســت؟ بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال، مقالــه به 
ــه های  ــر و نقش ــات، تصاوی ــناد، مکتوب ــی اس ــی تاریخ بررس

ــردازد. ــاغ شــاه و شــهر ســاری می پ موجــود از ب
ــاالت  ــا و مق ــر در کتاب ه ــگران متأخ ــندگان و پژوهش نویس
ــد.  ــی پرداخته ان ــاغ ایران ــی ب ــه و بررس ــه مطالع ــددی ب متع
همان طــور کــه ذکــر شــد بــه دلیــل آثــار انــدک به جامانــده 
ــی  ــه و پژوهــش اندک ــدران، مطالع ــای تاریخــی مازن از باغ ه
در ایــن خصــوص صــورت گرفتــه اســت. ازجملــه : حیدرنتــاج 
)1389( در پایان نامــه دکتــری خــود هنجــار شــکل یابی 
نحــوه  و  داده  قــرار  موردبحــث  را  مازنــدران  باغ هــای 
ــرده،  ــه ک ــی مقایس ــای ایران ــا باغ ه ــا را ب ــکل گیری آن ه ش
ــت.  ــه اس ــاری نپرداخت ــای س ــه باغ ه ــه در آن ب ــه البت ک
ــی  ــه معرف ــه ای ب ــز در مقال ــی )1390( نی ــن عالم همچنی

اســناد باغ هــای ســلطنتي دوره صفویــه در ســاري پرداختــه 
اســت کــه در آن بیشــتر، ســند نقشــه  دولت خانــه  ســاري در 
ــن شــاه مــورد تحلیــل و بررســی قرارگرفتــه  دوره مظفرالدی
ــمال  ــاه عباس در ش ــاغ ش ــه ب ــنی ب ــاره درســت و روش و اش

شــهر ســاری نشــده اســت.

فرضیــه | ســاختار هندســی بــاغ شــاه تابــع نظــام هندســی 
عمــود بــر هــم و محورهــای طوالنــی بــا دیــد عمیــق بــوده 
اســت و خیابــان خیــام کنونــی در شــهر ســاری منطبــق بــر 

محــور اصلــی آن بــاغ قرارگرفتــه اســت.

مرور تاریخی باغ  شاه ساری
ــه  ــاغ تاریخــی از دوره صفوی ــای ســه ب در شــهر ســاری بقای
ــاغ در کنــار ســبزه میدان شــهر قرارگرفتــه  وجــود دارد. دو ب
ــی  ــهر تاریخ ــمت ش ــه س ــمال و ب ــری در ش ــد و دیگ بودن
ــی  ــدان اصل ــه در می ــی ک ــر 1(. از دو باغ ــاد )تصوی فرح آب
شــهر قــرار داشــت، بــاغ اول در ضلــع جنوبــی میــدان 

سیر تحول کهنه باغ شاه ساری

تصویر 1 : موقعیت کنونی باغ های تاریخی ساری.
.201۵ ،google earth :مأخذ
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ــت  ــان حکوم ــده و در زم ــداث گردی ــاه عباس اح ــط ش توس
ــي بازسازی شــده  ــراي حاکــم محل ــا محمدخــان قاجــار ب آق
ــا  ــد، بعده ــده می ش ــاه نامی ــاغ ش ــه ب ــاغ ک ــن ب ــود. ای ب
ــاه  ــي ش ــر فتحعل ــک آرا، پس ــرزا مل ــي می ــط محمدقل توس
قاجــار، احیــاء و ســاختمان های اندرونــي و بیرونــي بــه 
ــه  ــد و ب ــداث ش ــط آن اح ــی در وس ــک کاه فرنگ ــراه ی هم
نــام بــاغ  ملــک آرا شــهرت یافــت. بــاغ بــه شــکل مســتطیلی 
وســیع بــا ابعــاد 1۵0 در 700 متــر، چهــار ســاختمان اصلــي 
ــوش  ــش و ن ــه عی ــی در آن ب ــم محل ــت و حاک را در برداش
ــه توصیــف  می پرداخــت. ســیاحان اروپایــي قــرن نوزدهــم ب
ــاغ  ــن ب ــی هایی در ای ــا نقاش ــده ب ــاختمان های تزیین ش س
ــاه  ــماعیل و نادرش ــاه اس ــای ش ــه پیروزی ه ــوط ب ــه مرب ک
ــامحه و  ــي و مس ــي تدریج ــه ویران ــد و ب ــت، می پردازن اس
ــان  ــن از هم جــواری درخت ــا اشــاره و همچنی ــت از آن ه غفل
نخــل و چنــار صحبــت مي کننــد )ویلبــر،1390 :  134(. 
ــرض  ــار در ع ــان قاج ــا محمدخ ــاغ آق ــل ب ــاغ دوم، مقاب ب
میــدان به وســیله  حاکمــي محلــي بــه نــام محمدقلــي 

ــا  ــه ی ــع دولت خان ــاغ درواق ــن ب ــود. ای ــرزا ساخته شــده ب می
خانــه حکومتــي در ســاري بــود و شــامل خانــه حاکــم و ســه 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــوده اســت. در گزارش ه ســاختمان دیگــر ب
ــاري،  ــرک در س ــاختمان های اداره  گم ــي س ــات مرمت اقدام
ــه  ــه دولت خان ــن شــاه قاجــار، ب در دوره حکومــت مظفرالدی
نقشــه  شــامل  ســند  ایــن  اســت.  اشاره شــده  ســاری 
ــود و ارزش  ــراب ب ــًا خ ــه کام ــت ک ــاري اس ــه س دولت خان
ــا  ــوان تنه ــه به عن ــن نقش ــت. ای ــازي نداش ــت و بازس مرم
ــمتي از  ــه قس ــاري ک ــه س ــده دولت خان ــش ش ــند پیمای س
آن در دوره صفــوي بناشــده اســت، مدرکــي مهــم بــه شــمار 

ــی،1390(. ــي رود )عالم م
بــاغ ســوم در قســمت شــمال شــهر قرار داشــت کــه آن را هم 
ــاغ شــاه می نامیدنــد و در زمــان شــاه  عبــاس احداث شــده  ب
بــود. بنابرایــن دو بــاغ بــه نــام بــاغ شــاه خوانــده مي شــدند. 
باغــی کــه موضــوع مقالــه اســت، قدیمي تــر بــوده، به وســیله 
ــاس  ــر اس ــود و ب ــده ب ــهر ایجادش ــمال ش ــاه عباس در ش ش
ــاد  ــه ســمت فرح آب مســتندات تاریخــی در خروجــی شــهر ب
قــرار داشــت. ایــن بــاغ در دوره هــای بعــد چنــدان موردتوجه 
نبــود و ناصرالدین شــاه در ســفر اول خــود بــه مازنــدران، آن 
ــوار توصیــف کــرد و دســتور احــداث  ــدون دی ــه ای ب را ویران
دیــوار و حفــظ بــاغ را داد؛ امــا پــس  از آن متــروک مانــد و از 

آن هیــچ ردپایــي برجــای نمانده اســت.

توصیف باغ شاه از نگاه سیاحان
در ســفرنامه ها و متــون تاریخــی اشــارات کوتــاه و پراکنــده ای 
بــه باغ هــای تاریخــی ســاری شــده اســت. اولیــن اشــاره بــه 
باغ هــای ســاری در کتــاب »تاریــخ عالــم آرای عباســی« 
ــه  ــاه عباس، ب ــی ش ــک، منش ــکندر بی ــه در آن اس ــت ک اس
باغــات و عمــارات مرغــوب کــه در شــهر ســاری ایجادشــده 
ــه  ــه ب ــی ک ــر منابع ــس ازآن، دیگ ــد. پ ــاره می کن ــود، اش ب
ایــن باغ هــا اشــاره داشــتند، مربــوط بــه دوره قاجــار اســت. 
ناصرالدین شــاه در ســفر اول و دوم خــود بــه مازنــدران، از این 
باغ هــا بازدیــد کــرده و دســتور مرمــت آن هــا را داده اســت. 
دیگــر ســیاحانی کــه در اوایــل قــرن نوزدهــم بــه مازنــدران 
ــاری  ــای س ــه باغ ه ــی ب ــارات کوتاه ــز اش ــفرکرده اند نی س
ــل  ــد و به تفصی ــه دادن ــاغ ارائ ــی از ب ــات کل ــتند، اطاع داش

ــد. ــان نکرده ان ــا را بی ــت آن ه ــا و موقعی ــاختار باغ ه س
ــه احــداث کاخ هــا و باغ هــای شــاه  اســکندر بیــک منشــی ب

جستار

تصویــر 2 : تعریــف مســیر بــا درختــان ســرو؛ بــاغ شــاه ســاری. مأخــذ : آلبــوم 
ــماره 12069. ــس ش ــاه، عک ناصرالدین ش
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 عبــاس در مازنــدران اشــاره کرده اســت. وی از باغ هــای 
ــا  ــاد ب ــوان »دارالســلطنه« و از باغ هــای فرح آب ــا عن اشــرف ب
ــه »عمــارات  ــاد می کنــد. همچنیــن ب عنــوان »دارالســرو« ی
ــه در  ــی ک ــر آن های ــاوه ب ــاری؛ ع ــوب در س ــات مرغ و باغ
آمــل، بارفــروش، عباس آبــاد و اســترآباد« ایجادشــده بودنــد، 

ــک، 133۵ :  1111(. ــکندر بی ــد )اس ــاره می کن اش
ــاورت  ــد: »در مج ــود می نویس ــاب خ ــر در کت ــد ویلب دونال
ــاغ  ــای ســه ب شــهر مهــم ســاری و در خــود آن شــهر، بقای
ــه دوره شــاه عباس  ــوط ب ــای آن هــا مرب وجــود دارد کــه دوت
ــه در  ــاه ک ــاغ ش ــهر ب ــن ش ــمال ای ــمت ش ــتند. در قس هس
زمــان شــاه عباس احداث شــده، دیــده می شــود. امــروزه 
ــار  ــه در کن ــورد ک ــم می خ ــه چش ــکی ب ــاغ کوش ــن ب در ای
ــد  ــال های بع ــه در س ــت ک ــوم اس ــده و معل ــتخر بناش اس
ــگ  ــده و ســقف آن از ســفال قرمزرن ــت گردی ــر و مرم تعمی

ــر، 1390 :  134(. ــت« )ویلب ــده اس ــیده ش پوش
رابینــو کــه در ســال های 1908 و 1909 میــادی بــه 
ــدران ســفر کــرد می نویســد : »قصــر حکومتــی ســاری  مازن
توســط آغامحمدخــان قاجــار، در زمینــی کــه قبــًا بــاغ شــاه  
ــده اســت. قســمتی از آن به واســطه  ــوده ساخته ش ــاس ب عب
ــده  ــازی  ش ــک آرا بازس ــط مل ــب و توس ــوزی تخری آتش س
اســت. در ســمت دیگــر میــدان روبــروی قصــر حاکــم، بــاغ 
شــاه اســت کــه بــه بــاغ  ملــک آرا مشــهور اســت. بــاغ قدیمــی 
کــه شــاه عباس احــداث کــرده بــود، در شــمال ســاری 

.)Rabino, 1928: 25( ».واقع شــده اســت
ــدران،  ــه مازن ناصرالدین شــاه در نخســتین ســفرنامه خــود ب
بــاغ شــاه را این گونــه توصیــف می کنــد : »بــاغ در منتهــای 
شــهر واقــع اســت. ایــن بــاغ دو ســردر عالــی داشــته یکــی 
ــاد و در  ــان فرح آب ــه خیاب ــر رو ب ــردر دیگ ــهر و س ــه ش رو ب
ــز  ــد. از دو چی ــوب می ش ــان محس ــت دروازه آن خیاب حقیق
آن بــاغ زیــاده از وصــف تعجــب نمــودم یکــی از وســعت فضــا 
و اســتحکام بنــا و خــوش اســلوبی و خوبــی غــرس اشــجار آن 
و نظــم و ترتیــب ســروها و نارنج هــا کــه درنهایــت تازگــی و 
غرابــت بــود... میــرزا مســیح را خواســتم دســتورالعمل تعمیر 
و اصــاح بــاغ را در ســاختن دیــوار ســردرها و ســایر ابنیــه و 
ــه در خــوب  ــارات به طــور دلخــواه دســتورالعمل و مبالغ عم

تعمیــر نمــودن دادم« )نــوری، 1389 :  1۵6(.
در دومیــن ســفر ناصرالدین شــاه بــه مازنــدران نیــز بــه ایــن 
ــاد  ــه فرح آب ــروف ب ــان مع ــت : »از خیاب ــده اس ــاغ اشاره ش ب

ــود؛ از در  ــک همــراه ب ــم. عضدالمل ــاغ شــاه عباس رفتی ــه ب ب
پاییــن بــاغ قســمت شــهر وارد شــدیم. دیــواری محکــم دور 
ــی  ــی ملک آرای ــابه کاه فرنگ ــی مش ــی چوب ــاغ و کاه فرنگ ب
ــم  ــده بودی ــا آم ــه اینج ــفر اول ک در وســط ساخته شــده. س
دور ایــن بــاغ، از مســتحدثات شــاه عباس مرحــوم، خــراب و 
ویــران بــود و دیــوار نداشــت؛ حکــم شــد دیــواری دورادورش 
ــام  ــاال تم ــه ح ــاختند ک ــی س ــردر کاه فرنگ کشــیدند. از س
اســت و ایــن بــاغ اشــجار ســرو و نارنــج کهــن بی حــد اســت. 
... عمارتــی دورویــه از قدیــم در ایــن بــاغ اســت« )مهجــوری، 

ــر 2(. 1380: 190(؛ )تصوی
ــال های 77- ــه س ــزی در میان ــا مکن ــه ب ــم ک ــرزا ابراهی می

1276 ه. ق. بــه ســاری آمــده بود نوشــته اســت : »محمدقلی 
میــرزای ملــک آرا در بیــرون شــهر در ســمت جنــوب، باغــی 
بنانهــاده اســت کــه عمــارت اندرونــی، بیرونــی و در وســط، 
کاه فرنگــی و اشــجار و مرکبــات و درخــت ســرو بســیار و آب 
ــد.  ــد ش ــه خواه ــر نشــود خراب ــرگاه تعمی ــد. ه روان می باش
مثــل بــاغ شــاه عباس کــه در شــهر می باشــد کــه درخــت و 

سیر تحول کهنه باغ شاه ساری

تصویر 3 : خیابان خیام ساری در وضعیت کنونی.
عکس : وحید حیدرنتاج، 1394.
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مرکبــات و ســرو دارد لیکــن بــی در و دربــان خرابــه افتــاده 
اســت« )میــرزا ابراهیــم، 13۵۵  : 9۵(.

کاپیتــان چارلــز فرانســیس مکنــزی نخســتین کنســول 
ــاغ  ــه ب ــمال ب ــه ش ــفر ب ــران در س ــمال ای ــی در ش انگلیس
نزدیــک  کــه  می کنــد  اشــاره  شــاه عباس  از  دیگــری 
دروازه ای بــود کــه از آن وارد شــهر ســاری شــده بــود و ایــن 
ــزی در آن  ــه مکن ــت ک ــوده اس ــک آرا ب ــاغ  مل ــز ب ــاغ به ج ب

ســاکن شــده بــود )مکنــزی، 13۵9  : 123(.

باغ شـاه در تاریخ محات ساری
در تاریـخ محـات شـهر سـاری دو محلـه بـه نـام بـاغ شـاه 
وجـود دارد، یکـی »نوبـاغ شـاه« و دیگری »کهنه باغ شـاه«.

دارد  قـرار  در جنـوب سـبزه میدان  کـه  شـاه  نوبـاغ  محلـه 
بیشـتر بـه بـاغ شـهرت دارد تـا محلـه و آن بـه اعتبـار باغی 
اسـت کـه محمدقلـی میرزا ملـک آرا فرزنـد چهـارم فتحعلی 
شـاه قاجـار کـه به مـدت سـی وهفت سـال حاکـم مازندران 
بـوده، احـداث کرده اسـت. ایـن بـاغ از دوره پهلـوی کارکرد 

نظامـی داشـته اسـت )احمـدی، 1390(.
محله کهنه باغ شـاه منطقه ای اسـت در شـمال شـهر سـاری 
کـه تمامـی آن درگذشـته باغـی بـه مسـاحت تقریبـی 20 

هکتـار بـوده اسـت. ایـن محلـه از ابتـدای خیابـان 18 دی 
فعلـی آغـاز و تـا دروازه فرح آبـاد یـا سـه راه مامجدالدیـن 

ادامـه داشـت )همان(.
محلـه کهنـه بـاغ شـاه کـه دارای درختـان متعـدد ازجملـه 
مرکبـات و سـروهای کهن سـال و نیز سـاختمانی کاه فرنگی 
و سـردرهای شـمالی و جنوبـی بـود، به نوعی پـارک عمومی 
و تفرجـگاه شـهری محسـوب می شـد. گفتـه می شـود کـه 
ایـن بـاغ توسـط خانـواده صاحـب نفـوذی در سـاری بـه نام 
خانـواده فاضلـی، تصاحـب گردیـد و خانـه تاریخـی فاضلـی 
واقـع در محلـه »نوانبـار« -کـه از بناهـای باشـکوه و قدیمی 
شـهر اسـت- از چـوب درختـان قطع شـده ایـن باغ سـاخته 

)همان(.  شـد 
در مصاحبـه حضـوری افـراد سـالمند شـهر سـاری معیـن 
گردیـد کـه آن هـا ابتـدای خیابـان خیـام در جنـوب را کـه 
ابتـدای کهنـه باغ شـاه بـود. »باغ شـاه پیش« یعنـی جلوی 
بـاغ شـاه می نامنـد؛ بنابرایـن می تـوان نتیجه گرفـت که باغ 
 ملـک آرا یـا همـان نـو بـاغ شـاه در محـل سـبزه میدان قـرار 
دارد و بـاغ شـاه موضـوع مقالـه یـا کهنـه بـاغ شـاه را بایـد 
در حدفاصـل خیابـان 18 دی تـا دروازه فرح آبـاد یـا سـه راه 

مامجدالدیـن جسـتجو نمـود.

جستار

تصویــر 4 : محــدوده بــاغ شــاه در عکــس هوایــی ســال 133۵. مأخــذ : آرشــیو 
ــازمان نقشــه برداری کل کشــور. س
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نقش باغ شاه در توسعه شهر ساری
ــال  ــا س ــال 1299 ت ــران از س ــهری ای ــوالت ش ــخ تح تاری
1320 ش. دوره تحــول و گــذار از شهرســازی قدیــم بــه نــو 
ــرات و تحــوالت شهرســازی  محســوب می شــود. مــدل تغیی
ــهری  ــعه ش ــرای توس ــی ب ــدل و الگوی ــا م ــن دوره بعده ای
ایــران شــد )شــعبانی،  1391:  84(. در ایــن میــان، در دوران 
پهلــوی، باغ هــای تاریخــی نیــز، همچــون بســیاری از عناصــر 
ــگ  ــت و مجــال هماهن ــاب مقاوم ــاری و شهرســازی، ت معم
شــدن بــا رونــد ســریع تغییــرات ناشــی از صنعتــی شــدن و 
ورود اتومبیــل را نمی یابــد و بــه فراموشــی ســپرده می شــود 
ــت از  ــی حکای ــدارک دولت ــناد و م ــتانی، 1390(. اس )گلس
آن دارد کــه نظــام شهرســازی در ایــن دوره بــا تکیه بــر 
ــی  ــبکه ارتباط ــعه ش ــت توس ــن، سیاس ــا و قوانی آیین نامه ه
را به گونــه ای اجبــاری در دســتور کار خــود قــرارداد. در 
ــت  ــد اهمی ــان واج ــا چن ــی خیابانه ــعه کم ــن دوره توس ای
شــد کــه نخســتین نقشــه دگرگونــی تهــران در ســال 1309 
ش.، به عنــوان »نقشــه خیابانــی« شــناخته می شــود. از ایــن 
ــد، دادوســتد  ــرای آمدوش ــی ب ــوان مکان ــان به عن دوره، خیاب

ــب وکار شد. و کس
در زمـان پهلـوی اول و پـس از سـال 1310 ه. ق. کـه شـهر 
مواجـه  ارتباطـی  شـبکه  توسـعه  سیاسـت  بـا  نیـز  سـاری 
شـد، به اصطـاح »خیابان کشـی« آن آغـاز گردیـد. سـپس 
محـدوده بـاغ شـاه کـه به نوعـی پـارک عمومـی و تفرجـگاه 
شـهری محسـوب می شـد، بـا تبدیـل محـور اصلـی بـاغ بـه 
شـریان شـهری کـه امـروزه »خیابان خیـام« نـام دارد، به دو 
قسـمت شـرقی و غربی تقسـیم شـد. علیرغم احداث خیابان 
در بیـن بـاغ، ایـن منطقه از شـهر مدتهـا خالی از سـکنه بود. 
سـپس کارخانـه پنبـه در میانه ایـن خیابان و مقابـل خیابان 
آرش کنونـی سـاخته شـد کـه بـه ماشـینخانه معـروف بـود. 
ایـن کارخانـه در زمـان پهلـوی دوم متروکـه شـد. تقریبـاً از 
سـال 13۵0 بـه بعـد بـود که ایـن منطقـه کم کم بـه منطقه 
مسـکونی تبدیـل شـد و امـروزه نیـز از مناطق مسـکونی کم 
تراکـم شـهر سـاری به حسـاب می آیـد )مصاحبـه میدانـی(؛ 
)تصویـر 3(. در ایـن راسـتا و بـا دقـت در نقشـه ها و رونـد 
تبدیـل بـاغ بـه عرصه هـای شـهری می تـوان دریافـت کـه 
خیابـان اصلـی بـاغ به یـک معبر اصلـی و خیابان هـای فرعی 
تبدیل شـده  مسـکونی  بافـت  کوچه هـای  بـه  آن  بـر  عمـود 
اسـت؛ به گونـه ای کـه یـک بافـت شـطرنجی در آن بخـش از 

شـهر مشـاهده می شـود )پرداختـن به ایـن مقولـه از اهداف 
مقالـه نبـوده و نویسـندگان فقـط قصـد طرح مسـئله در این 
بـاب را داشـته اند(. تأثیـر باغ هـای ایرانی در توسـعه شـهرها 
پـس از پایـان عمرشـان و نیز امکان سـنجی تأثیر ایـن باغ ها 
در توسـعه آتی شـهر می توانـد موضوع تحقیق دیگری باشـد 

کـه به ویـژه در مـورد شـهر سـاری قابل توجه اسـت.

ــر اســاس  ــاه ســاری ب ــاغ ش ــگاه ب ســاختار و جای
ــی ــی میدان ــی و بررس ــناد تاریخ اس

طبــق اســناد و مکتوبــات تاریخــی، باغ هــای تاریخــی ســاری 
ــدان ســاري  ــد. یکــی ســبز می ــه واقع شــده بودن در دو ناحی
ــاغ  ملــک آرا  ــاغ شــاه یــا ب ــاغ دولت خانــه و ب اســت کــه دو ب
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ــاغ  ــت ب ــاح موقعی ــاری و اص ــهر س ــای ش ــت باغ ه ــان موقعی ــر ۵ : پ تصوی
شــاه توســط نگارنــدگان در قیــاس بــا نقشــه ارائه شــده توســط عالمــی 

)عالمــی،1390(. ترســیم : نگارنــدگان بــر روی نقشــه عالمــی، 1390.
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ــر شــمال شــهر و دروازه  ــه دیگ ــرار داشــتند و ناحی ــا ق آنج
فرح آبــاد بــود کــه کهنــه بــاغ شــاه یــا بــاغ شــاه عباس آنجــا 

بــود.
بنابرایـن دو بـاغ بـه نـام باغ شـاه خوانده می شـدند؛ باغ شـاه 
اول در سـمت جنـوب سـبز میدان بود و با عنـوان باغ  ملک آرا 
هـم نامیـده مي شـد کـه از دوره پهلـوی اول تاکنـون کاربری 
نظامـی داشـته اسـت. باغ شـاه موضـوع مقالـه کـه قدیمی تر 
بود به وسـیله شـاه عباس در شـمال شـهر ایجادشـده بود و به 
کهنـه باغ شـاه نیز معروف اسـت کـه پیش ازاین مـکان دقیق 
و سـاختار هندسـی آن مشـخص نشـده بـود. الزم بـه توضیح 
اسـت کـه خانم دکتـر عالمی در مقالـه خود )عالمـی،1390( 
تنهـا محـدوده احتمالی باغ را مشـخص نمودنـد و به موقعیت 
تقریبـی  مسـاحت  و  هندسـی  تناسـبات  و  سـاختار  دقیـق، 
بـاغ اشـاره ای نداشـتند. لـذا نظـر بـه مسـتندات تاریخـی و 
بررسـی های میدانـی، در عکـس هوایـی سـال 133۵ ه. ق. 
موقعیـت دقیـق و محـدوده بـاغ شـاه عباس یـا کهنه باغ شـاه 
در حوالـی دروازه فرح آبـاد و سـه راه مامجدالدین جسـتجو و 

مشـخص شـد )تصاویر 4و۵(.
بـاغ شـاه سـاری در طـی سـالیان متمـادی از زمـان احـداث 

جستار

تاکنون، دسـتخوش تغییرات بسـیاری شـده اسـت. دالیل این 
تغییـرات را می تـوان این گونـه برشـمرد:

• ناپایـداری ابنیـه در محیـط مازنـدران بـه دالیـل اقلیمـی و 
رطوبـت بیش ازحـد بنـا

• متروکـه شـدن مجموعـه در دوره هـای مختلـف )حدفاصل 
صفـوی تـا قاجـار- ناصرالدین شـاه(

• دخـل و تصـرف در دوره پهلـوی اول، تبدیـل محـور بـاغ به 
خیابـان خیـام و سـاخت کارخانـه پنبه

• تعرضـات و ساخت وسـاز ابنیـه مختلـف در محـدوده بـاغ از 
سـوی مـردم و ایجـاد محله هـای مسـکونی )کهنـه بـاغ شـاه 

و غربی(. شـرقی 
اسـناد  از  می تـوان  انجام شـده  تغییـرات  تمـام  علی رغـم 
تاریخـی، نوشـته های جهانگـردان، عکس هوایی سـال 133۵ 
ه.ش. و نیـز مشـاهدات میدانـی، سـاختار اولیـه بـاغ را حدس 
زد. نظـر بـه مصاحبه هـای میدانـی، خیابـان خیـام به عنـوان 
محـور اصلـی بـاغ فرض شـد و آثـار به جامانـده محـدوده باغ 
در دو سـمت ایـن محـور یافـت شـد. با توجـه به اینکـه اکثر 
تعرضـات شـخصی پـس از اجـرای قانـون اصاحـات ارضـی 
سـال 1340 ه.ش. بـوده اسـت، لـذا در عکـس هوایـی سـال 
133۵ ه.ش. می تـوان محـدوده بـاغ، سـاختار محـور اصلـی 
و کرت هـای آن را تشـخیص داد )تصویـر 6(. هندسـه بـاغ 
شـاه تابـع نظـام مسـتطیل شـکل، خطـوط عمـود بـر هـم و 
محورهـای طوالنـی بـا دید عمیق اسـت، این هندسـه یکی از 
ویژگی هـای بـاغ ایرانی اسـت. این بـاغ با دو سـردر در امتداد 
محـور اصلـی، ابعـاد تقریبـی 200 در 400 متـر مسـاحتی 

حـدود 8 هکتـار داشـته اسـت )تصاویـر 7 و 8(.

نتیجــه گیــری | پژوهــش حاضــر بــر اســاس اســناد تاریخــی 
ــری از  ــی تصوی ــه بازشناس ــی ب ــای باستان شناس و کاوش ه
بــاغ شــاه ســاری باهــدف شــناخت الگــوی حاکــم بر ســاختار 
ــی و  ــناد تاریخ ــون و اس ــدا مت ــت. در ابت ــه اس آن پرداخت
ــه  ــی و در ادام ــاغ بررس ــورد ب ــردان در م ــای جهانگ گفته ه
بــه کمــک عکــس هوایــی ســال 133۵ ه.ش. و انــدک آثــار 
به جامانــده، ســاختار بــاغ و نقــش خیابــان خیــام در الگــوی 

ــت. ــرار گرف ــل ق ــورد تجزیه وتحلی ــی آن م هندس
و  بــاغ  از  برجای مانــده  آثــار  تجزیه وتحلیــل  از  پــس 
ــاغ  ــول ب ــی و اص ــناد تاریخ ــتفاده از اس ــا اس ــل آن ب تکمی
ایرانــی، می تــوان دریافــت کــه ســاختار هندســی بــاغ شــاه 

تصویر 6 : ساختار باغ شاه بر اساس عکس هوایی سال 133۵. ترسیم : نگارندگان.
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ــی  ــاد تقریب ــا ابع ــکل، ب ــتطیل ش ــام مس ــع نظ ــاری تاب س
400 در 200 متــر و مســاحت تقریبــی 8 هکتــار بــوده 
ــا  ــی ب ــی طوالن ــر وجــود محــور اصل ــاغ ب اســت. شــالوده ب
ــور  ــمت مح ــردر در دو س ــه دو س ــت ک ــق اس ــد عمی دی
ــود  ــر آن عم ــی ب ــای فرع ــت و محوره ــرار داش ــی ق اصل
بودنــد. پوشــش گیاهــی منظــم در امتــداد محورهــای بــاغ 
ــا کاشــت درختــان ســرو به عنــوان میــراث کهــن، شــکل  ب
ــان  ــات، درخت ــواع مرکب ــج و ان ــان نارن ــت و درخت می گرف
ــی  ــور اصل ــی مح ــام کنون ــان خی ــد. خیاب ــاغ بودن ــر ب مثم
بــاغ شــاه بــوده کــه در دوره پهلــوی اول احداث شــده 

ــدول 1(. ــت )ج اس

شاخصه های باغ شاه ساری
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مستطیل شکل با ابعاد تقریبی 400 در 200 مترهندسه کلی باغ
نظم مستقیم الخط در پان باغ

شالوده باغ بر وجود محور اصلی و دو سردر در دو سوی آن محورهای باغ
محورهای عمود بر هم در باغ

محصوریت با دیوارمحصوریت

ظر
 من

د و
چشم اندازهای عمیق در محورهای باغداخلیدی

چشم انداز وسیع به مناظر بکر اطرافخارجی

یاه
پوشش منظم در امتداد محورهای باغنظم گ

سرو )میراث درختان کهن باغ(، نارنج و انواع مرکباتنوع

انواع سیستم های آبی ساکن و جاری )حوض، نهر و ...(کلآب
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