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گردشگری منظر کاخ ایرانی
توصیف و تبیین قصرقاجار تهران با رویکرد منظر

پریچهر صابونچی*
پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه تهران، ایران.

چکیـده | کاخ  شـاخصۀ تمـدن و قـدرت یک حکومـت و عنصـری اثرگذار بر سـاختار شـهر و جنبه های 
اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی ادوار تاریخی اسـت. امروزه گردشـگری کاخ نه فقط با هدف مشـاهدۀ یک 
کالبـد تاریخـی بلکـه به عنـوان عنصـری معنـادار از جنبـۀ نمادیـن تفکـرات و باورهـای گروه هـای قدرت 
صـورت می گیـرد. عـدم توفیـق رویکردهـای جزءگرایانـه بـرای دسـت یابی بـه جوهـرۀ اصلـی فرهنگ در 
گردشـگری کاخ نیـاز بـه اتخـاذ رویکردهـای کل نگر بـرای درک هویت این بنـا دارد. هدف از این نوشـتار 
تبییـن مفهـوم کاخ و بررسـی چگونگی گـذر از رویکردهای جزءنگـر به نگرش های کل نگر در گردشـگری 
کاخ هاسـت. بدیـن منظـور شـیوۀ تحلیـل محتـوای کاخ هـای ایرانـی و نمونـۀ مـوردی قصر قاجـار تهران 
بـا دو نگـرش توصیفـی و تبیینـی و روش بررسـی تحـوالت تاریخـی بـه کار گرفته شـده  اسـت. بر اسـاس 
یافته هـای پژوهـش، اتخـاذ رویکـرد منظـر در گردشـگری به دلیـل ماهیـت کل نگـر و ادارک همه جانبـه، 
سـبب خوانـش و تبییـن هویـت کلیت کاخ به  مثابۀ یک متن در بسـتر شـهر می شـود. تببیـن قصر قاجار 
نیـز نشـان می دهـد کـه ایـن کاخ بـه لحاظ کالبـدی و کارکـردی و معنایی در سـطح خرد، میانـه و کالن 
بـر سـاختارهای اجتماعـی، سیاسـی، تاریخی و طبیعی شـهر اثرگـذار بـوده و از آن نیز تأثیـر می پذیرفته 

است.
واژگان کلیدی | منظر کاخ، گردشگری کاخ، رویکرد منظر، قصر قاجار تهران.

مقدمه | رجوع به ارزش های میراث معماری و شهری در توسعۀ 
با  مواجهه   در  را  میراث  منابع  اصلی  جوهرۀ  می تواند  گردشگری 
و  محمد  مرادی  )عباس زاده،  برساند  ظهور  منصۀ  به   گردشگری 
سلطان احمدی، 1394(. میراث تاریخی سرمایۀ ملموس گفتمانی 
میراث  و   )Macdonald, 2006( جمعی  هویت  و  تداوم  با  مرتبط 
 Bandyopadhyay,( است  غیرملموس  معنوی  تجسمات  نمادین 
Morais & Chick, 2008; Pretes, 2003(. از این رو بررسی بناهای 
با  باید  هویتی-اجتماعی  میراث  به عنوان  گردشگری  در  تاریخی 
 .)Park,2010( گیرد  آنها صورت  و چرایی  ابعاد  درنظرگیری همه 

خیابان ،  میادین،  کاخ ها، محالت،  یادمانی همچون  عناصر  و  ابنیه 
و  )تقوایی  شهرند  هویت  شکل دهندۀ  پل ها  و  بازار  مساجد، 
صفرآبادی، 1391؛ بهزادفر، 1392؛ رهنمایی، 1390(. گردشگری 
این  چراکه  دارد  به سزایی  اهمیت  کاخ ها  بررسی  فرهنگی-میراثی 
نمایش  برای  تزیینات  باشکوه ترین  و  طرح ها  منسجم ترین  بناها 
قدرت پادشاهان را در ساختار کالبدی داشته اند و معرف معماری، 
جامعه  فرهنگ  کلی  به طور  و  سیاسی  و  اجتماعی  مناسبات  هنر، 

بوده اند. 
سـه دیـدگاه اصلـی در گردشـگری فضاهـای شـهری و عناصـر آن 
ابنیـه  اسـت: 1( دیدگاهـی کـه در آن  همچـون کاخ هـا مطـرح 
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توده هـای غیرقابل انعطـاف و مقصـدی بـرای سـیر و سـفر هسـتند 
و توانایـی و قابلیت هـای مـکان تحـت  تأثیـر عوامل اقتصـادی قرار 
 )2 .)Gospodini, 2002 می گیـرد )پاپلـی یزدی و سـقایی، 1386؛
در نگرشـی دیگـر ماهیت شـهر به مثابۀ یـک متن قلمداد می شـود 
کـه مجمـوع عناصر ملمـوس و غیرملموس اجزای سـازندۀ فرهنگ 
بـوده و هـدف گردشـگر دیـدن جلوه هـای فرهنگـی یـک مقصـد 
 )3 .)Dexter, 1999 اسـت )کاظمـی، 1385؛ استیونسـون، 1388؛
رویکردهـای اخیـر نیـز بـه بازآفرینـی فرهنگ و گردشـگری خالق 
تأکیـد دارنـد و فضاهـای بـاز عمومـی مرتبـط بـا آثـار تاریخـی، 
اجتماعـی  و  مشـارکتی  فعالیت هـای  و  بومـی  و  طبیعـی  آثـار 
می داننـد  فرهنگـی  گردشـگری  بـر  تأثیرگـذار  مؤلفه هـای  از  را 
)حسـینی نیا، 1393(. گردشـگری کاخ هـا در ایران عمدتـاً با تمرکز 
داده هـای  به کارگیـری  و  کالبـدی  جزءگرایانـۀ  ویژگی هـای  بـر 
تاریخـی به صـورت فعلـی یک جانبـه و صرف مشـاهدۀ اثـر تاریخی 
صـورت می گیـرد. درنتیجـه مدیریـت و برنامه ریـزی آن معطوف به 
ایجـاد تسـهیالت بـرای گردشـگران، مرمـت و احیـای کالبـدی و 
و  اقتصـادی  بحث هـای  ابنیـه،  بـه  مختلـف  کاربری هـای  تزریـق 
سـرمایه گذاری، طرح هـای توسـعۀ گردشـگری و ... می شـود )زارع 
1394؛  آبـادي،  ملـک  مختـاري  و  موسـوي  سـقایي،  اشـکذري، 
و  آزادی، 1390؛ فرجـی راد و سـیدنصیری، 1389(  و  کاظمیـان 
تعاملـی میـان مخاطـب و اثـر تاریخـی برقـرار نمی شـود. توجـه به 
بسـتر شـکل گیری کاخ بـا درنظرگرفتن تحـوالت زمینـه ای، حلقۀ 
مفقـودۀ فهم هویت کاخ ها، همسـو با رویکردهای نوین گردشـگری 
اسـت. در گردشـگری کاخ، تبییـن کاخ به صـورت یـک کل واحـد 
بایـد جایگزیـن مطالعـات رایج تاریخـی و جزءنگر شـود. این مقاله 
درصـدد اسـت بـه ایـن سـوال پاسـخ دهـد که چـه رویکـردی این 
مقولـه را محقـق سـاخته و چگونـه می تـوان بـه ادراک یـک کلیت 

واحـد در گردشـگری کاخ رسـید؟ 

روش تحقیق
هـدف ایـن پژوهش بیـان نحـوۀ درک یکپارچۀ کاخ به واسـطۀ فهم 
منظـر آن اسـت. روش پژوهش به شـیوۀ تحلیل محتوا بـا دو نگرش 
توصیفـی و تبیینـی انجـام شده اسـت. ابتـدا توصیـف کاخ از حیث 
کالبـدی و عملکـردی و معنایی در سـه سـطح خـرد، میانه و کالن 
بررسـی و در ادامـه به منظـور قرائـت هویـت کاخ از طریـق رویکرد 
نمونـۀ  اسـت.  شـده   تبییـن  کاخ-شـهر-رویداد  پارادایـم  منظـر، 
مـوردی قصـر قاجـار تهـران، برمبنـای این الگـو توصیـف و تبیین 
و در تحلیـل آن بررسـی ویژگی هـای شـکلی-کارکردی و ارتباطات 
فیزیکی با بسـتر از دیدگاه جزءنگر-توصیفی و بررسـی گردشـگری 
فرهنگی-میراثـی بـا تکیـه بـر مطالعـات تاریخـی، تحـوالت بافـت 
اجتماعـی و سیاسـی و دگرگونی هـای بسـتر شـکل دهندۀ کاخ بـا 
دیـدگاه کل نگر-تبیینـی انجـام شده اسـت. مؤلفه هـای ایـن تحلیل 
بـا اسـتناد بـه مقـاالت و منابـع نوشـتاری اسـتخراج و اطالعـات 

جمع آوری شـده حاصـل مـرور ادبیـات در حوزه هـای گردشـگری 
ایرانـی  شـهرهای  و  کاخ هـا  تاریـخ  و  منظـر  رویکـرد  فرهنگـی، 
برمبنـای مطالعـۀ مقـاالت، کتب، سـفرنامه ها، مسـتندات تصویری 

و نقاشـی  است. 

مبانی نظری
توصیف کاخ با دیدگاه جزءنگر و تبیین آن از دیدگاه  •

کل نگر
بناهـای تاریخی نیازبه تفسـیر ازطریق رویکردهـای یکپارچه دارند 
بـرای  اصلـی  رویکـرد  دو   .)Greffe, 1990; Benhamou, 1996(
تفسـیر ایـن بناهـا مطـرح می شـود: رویکـرد توصیفـی و رویکـرد 
تبیینـی. توصیـف بیـان ویژگي هـا و عینیـات در برخورد بـا پدیده 
در سـطح اسـت کـه بـه  محـض برقرارسـاختن مناسـبات میـان 
حـوادث و پاسـخ بـه چرایی هـا تبیین صـورت می گیـرد )مفتخری، 
1389؛ فرونـد، 1362؛ سـاروخانی، 1375(. تبییـن از بنیادی ترین 
)مفتخـری،1387(،  تاریخـی  سـوژه های  مطالعـات  روش هـای 
بـا  ارتباطـات پدیده هـا  از  نشـانه ها و گزاره هـای علّـی  مجموعـه 
یکدیگـر )مردیهـا، 1382( و درک کلیـت پدیده هاسـت. ترکیـب 
رویکردهـای توصیفـی )جزءنگـر( و تبیینـی )کل نگـر(، چارچـوب 
روش شـناختی را در آشـکارگی معانی، نظرات و تفسـیرهای متنوع 
Guba & Lincoln, 1994; Hu�(  از میـراث تاریخـی ارائه می دهنـد
و کلیـت  berman & Miles, 1994( کـه می توانـد درک هویـت 
مفهـوم کاخ را میسـر سـازد. توصیفـات جزءگرایانـۀ کاخ در سـه 

سـطح خـرد، میانـه و کالن قابـل  بررسـی اسـت: 
سطح خرد •

کالبـد،  توصیـف  و  زبـان  و  ادبیـات  در  کاخ  واژۀ  تعریـف  شـامل 
کاخ، کوشـک، ارگ یا قصر،  اسـت.  کاخ  چشـم انداز  و  کارکـرد 
اطـالق  بـزرگ  یـا  بلنـد  عمارت هـای  بـه  مختلـف  زبان هـای  در 
می شـود کـه محـل اقامـت خانواده سـلطنتی، مقامـات عالی رتبـه 
و اشـراف بـوده و فضایـی شـبیه کوشـک بـا تزیینات باشـکوه دارد 
و در میـان بسـتان بنا شـده  اسـت )دهخـدا، 1373؛ معین،1386؛, 
American Heritage Dictionary(. کاخ هـا از نظـر کالبـدی، از 
عناصـر انتظام بخـش شـهر و جلـوه ای از پیشـرفت های معمـاری 
خـود  شـکل  کامل تریـن  در  کاخ  ایـران  در  می رونـد.  به شـمار 
مجموعـه ای از بخش هـای اقامتـی و حیاط هـای اندرونـی و ابنیـۀ 
خدماتـی بـوده و در سـاده ترین حالـت نیـز بنایی منفرد )کوشـک( 

در ترکیـب بـا منظـر  اسـت.
از  گسـترده ای  طیـف  خـود  اهمیـت  و  وسـعت  بنابـر  کاخ هـا 
کاربری هـا را داشـته اند. تـا پیـش از اسـالم کاخ کارکـرد ترکیبـی 
حکومتی-سـکونتی-مذهبی داشـته و همزمـان به عنـوان معبـد و 
نیایشـگاه مذهبـی، قلعۀ دفاعـی و مکانی برای سـکونت حکمرانان، 
مراسـم بارعام و تشـریفات اسـتفاده می شـد )طهماسـبی، 1392(. 
پـس از اسـالم نیـز کارکـرد حکومتی-سـکونتی ادامـه یافتـه امـا با 
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احـداث ابنیـۀ عمومـی و عام المنفعـه دچـار نوعی رفـرم اجتماعی، 
به ویـژه در عصـر صفـوی، به صـورت تفکیک بخش هـای حکومت از 
سـکونت شـده و در برخـی مـوارد کاخ-باغ ها به روی عموم گشـوده 
می شـدند )متدیـن، 1389(. کارکردهـای تفرجـی بـا هـدف ایجاد 
محیطـی فرح بخـش هماننـد کاخ شـکارها و کارکردهـای نظارتـی-
امنیتـی به منظـور تسـلط و نظـارت بـر مناطـق حکمرانـی از دیگر 

کاربری هـای کاخ بـوده  اسـت. 
سطح میانه •

در ایـن سـطح نسـبت گردشـگری کاخ بـا شـهر )بسـتر( مدنظـر 
اسـت. مجموعـۀ عناصر تشـکیل دهندۀ سـاختار هر شـهر )ازجمله 
کاخ هـا( و مکان یابـی آنهـا شـاخصه ای مهـم برای فهـم جریان های 
فعالیتـی، تحوالت و نقاط عطف تاریخی اسـت )سـلطانزاده،1390، 
252(. تـا پیـش از اسـالم کاخ  در مرکـز شـهر اسـتقرار می یافتـه 
و لزومـاً بـر مرکـز جغرافیایـی شـهر انطبـاق نداشـته و تابعـی از 
ویژگی هـا و شـکل شـهر به ویـژه وضعیـت طبیعی زمین بوده اسـت 
تـودۀ  ترکیـب  کاخ هـا  ایـن  مهـم  ویژگـی   .)1378 )گیرشـمن، 
معمـاری بـا منظـر و بسـتر اطـراف بـوده اسـت امـا پـس از ورود 
اسـالم بـه ایـران با دگرگونـی مفاهیم دینـی، اجتماعی و سیاسـی، 
پارادایم هـای جدیـدی در سـاختار و کالبـد شـهر ایرانـی رخ داد 
)یوسـفی فر، 1384( و بـا گسـترش مفهـوم عدالـت اجتماعی، کاخ 

بـه عنصـری در ارتبـاط بیشـتر بـا جامعـه تبدیل شـد. 
سطح کالن •

معنایـی  بررسـی گردشـگری کاخ در حوزه هـای  ایـن سـطح  در 
و غیرفیزیکـی صـورت می گیـرد.  فیزیکـی  بررسـی جنبه هـای  و 
به صـورت  متمرکـز،  هسـتۀ  و  قـدرت  پایـگاه  به عنـوان  کاخ هـا 
نمادیـن نشـانگر جـالل و شـکوه و پیشـرفت یـک حکومـت بودند. 
از حیـث سـمبلیک نیـز واژۀ کاخ مضمون نوشـتارهای ادبـی و آثار 
هنـری دربـاری بـوده و عـالوه  بـر توصیـف چشـم انداز و پدیـداری 
الگـوی کاخ-بـاغ  بـه بیـان شـکوه شـاهی بـه شـیوه های مختلـف 

اسـت: می پرداختـه 
باغ مکانی خرم و فرح بخش در اطراف کاخ: -

از ایـوان گشتاسـپ تا پیش کاخ / درختی گشـن بیخ و بسیارشـاخ 
)دقیقی(.

کاخ-باغ تداعی گر قصرها و عمارات بهشتی با ویژگی های  -
قدسی و معنایی؛ کاخ عنصری مادی میان شاه )فرد مقدس( 

و جهان غیرمادی:
ای منظـره و کاخ بـرآورده بـه خورشـید/ تـا گنبد گردان بکشـیده 

سـر ایـوان )دقیقی(.
کاخ نماد شکوه شاهی و قدرت و تجمل: -

شاهنشـهی  بـاکاخ  بیاراسـت  بهـی/  تخـت  و  تـاج  کیـان  برسـم 
)فردوسـی 62(.

یکی کاخ آراسـته چـون بهشـت/ همه از زر و سـیم افگنده خشـت 
)فردوسی 72(.

بهره گیـری از واژۀ کاخ به صـورت عبـارات مرکب در ادبیات فارسـی 
بـه معنـای فـرد مرّفـه و ثروتمنـد، نشـان  همچـون کاخ نشـین، 
 از گسـتردگی معنایـی در زبـان دارد. در هنـر و در نقاشـی های 
مینیاتـور نیـز تصویـر کاخ به صـورت بنایـی مجلـل در ترکیـب بـا 
منظـر ترسـیم شده اسـت )تصویـر 1(. بنابرایـن کاخ نه یـک کالبد، 

بلکـه یـک فرهنگ اسـت.

رویکرد منظر و تبیین کاخ
رویکـرد منظـر، ابـزار تفسـیر معنـای محیـط در پیونـد بـا فیزیک 
آن اسـت. منظـر صرفـاً جهانـی کـه می بینیـم نیسـت بلکـه یـک 
سـاختار، برداشـتی از آن جهـان و راهـی بـرای دیدن جهان اسـت 
و  انسـان  دوجانبـه  تعامـل  منظـر  رویکـرد   .)Cosgrove, 1984(
Zon�(  محیـط را در بسـتر زمانی-مکانـی موردتوجه قـرار می دهد
neveld, 1990; Hägerstrand, 1993; Samuels, 1979; Fair�

clough, 2006(. رویکردهـای نویـن گردشـگری نیـز ابنیۀ تاریخی 
را پدیـده ای اجتماعـی همـراه با تحـرک و پویایی و نوعی مقایسـۀ 
فضا-زمـان می داننـد )Gospodini, 2002( کـه ارتبـاط نزدیکـی با 
مفاهیم منظر دارد. در شـناخت گردشـگری کاخ، بررسـی این ابنیه 
بـه دور از تکیـۀ صـرف بـر جزییـات و توجـه  بـه تفسـیر منحصربه 

داستان  بیان  برای  که  ایرانی  باغ  در  محصور  )کوشک چندطبقه(  تصویر1.کاخ 
همای و همایون ترسیم شده  است. مأخذ: خواجوی کرمانی، 1396.
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فـرد هـر مخاطـب اهمیـت می یابـد. رویکـرد جزءنگـر بـه کاخ بـا 
بـه شـرح  بنـا  از وضعیـت گذشـته و حـال  توصیفاتـی سـطحی 
اجـزای کالبـدی و یـا مجموعـه ای از مسـتندات و شـواهد تاریخـی 
می پـردازد درحالـی کـه تبیین مفهـوم کاخ ازطریـق رویکرد منظر 
می توانـد جمیـع ابعـاد تأثیرگـذار بـر منظـر کاخ را در ارتباطـات 
انسـانی-محیطی بررسـی کنـد، کاخ بـه مثابـۀ یـک متـن ادراک 
شـود و آن ادراک مخاطب محـور باشـد. فهـم این موضـوع بر تغییر 
شـیوه های مدیریتـی ابنیـۀ تاریخی تأثیرگذار اسـت و سـبب تغییر 
برنامه ریزی هـا و مداخـالت کالبدمحـور و تعمیـق روابـط معنـوی 
و ذهنـی و هویت بخشـی بـه شـهر می شـود )دانشـپور و شـیری، 

.)1394
نتیجـۀ تعامـل عوامـل طبیعـی و انسـانی، ایجـاد هویـت منظریـن 
اسـت )Council of Europe, 2000; Arts et al, 2017(. کاخ نیـز 
یک سـاختۀ انسـانی در محیط طبیعی اسـت. پس در گردشـگری 
کاخ، منظـر کاخ و هویـت منظریـن آن حائـز اهمیـت اسـت. ایـن 
هویـت به صورت تعامل کاخ-شـهر )بسـتر( تعریف می شـود. بسـتر 
مکانی کاخ جزئی از کل یک شـهر اسـت و خود کاخ معماری زنده 
و نشـانۀ هویتـی شـهر به شـمار مـی رود. ازطرفـی دیگـر کاخ نوعی 
بیانیـۀ سیاسـی-فرهنگی بـوده کـه ضمـن ایجـاد تأثیـرات قوی بر 
سـاختار و اسـتخوان بندی شـهر، رابطـه ای دوجانبه با سـاختارهای 
اجتماعـی و سیاسـی و تاریخـی دارد و تعامل کاخ-رویداد را شـکل 
می دهـد. لـذا قرائـت و خوانش فضای شـهر و مجموعـه رویدادهای 
جـاری در آن ضرورتـی اسـت کـه در تفسـیر کاخ به عنـوان یـک 
میـراث فرهنگـی بایـد موردتوجـه قرارگیـرد. شـناخت الیه هـاي 
تاریخـی، اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی، طبیعـی، زیرسـاخت ها، 
فعالیت هـا و رویدادهـا، معیارهـای مهـم این شناسـایی خواهد بود. 
سـنتز الیه هـای شـناختی کاخ و قلمـرو وابسـته بـه آن به صـورت 
یـک کلّیـت و شـناخت ارتباطـات میان اجـزای قلمـرو )کارکردی، 
کالبـدی، معنایـی(، مشـخصات، ماهیـت و هویت منظـر کاخ را در 

قالـب کل واحـد کاخ-بسـتر-رویداد ارائـه می دهد. 

منظر کاخ »قصر قاجار تهران«
منظـر قصـر قاجـار بـا دو رویکـرد جزءنگـِر توصیفـی و کل نگـِر 
تبیینـی مبتنی بـر پارادایم کاخ-بسـتر-رویداد قابل  بررسـی اسـت: 
در سـطح خـرد، کاخ بـا مجموعـه ای  از داده هـای اولیـه و اطالعات 
تاریخـی معرفی شـده اسـت. در سـطح میانـه ارتباط کاخ با بسـتر 
تحلیل می شـود و در سـطح کالن نیز خوانش منظـر کاخ به صورت 
تفسـیری از بنـای قصـر قاجـار در بسـتر تحوالتـی چـون تاریخی، 

جغرافیایـی و اجتماعـی صـورت گرفته  اسـت.
سطح خرد •

قصـر قاجـار به لحـاظ شـکلی نمونـه ای از باغ تخـت ایرانـی تحـت 
تأثیـر شـیب زمیـن به صـورت تراس های مطّبـق با چشـم اندازهای 
مسـلط بر جنـوب تهـران بـوده کـه کاربـری سـکونت تابسـتانی و 

شـاهچراغی،  1385؛  پرنـا،  1363؛  )سـرنا،  اسـت  داشـته   شـکار 
 )1385 فرهمنـد،  1383؛  دنبلـی،  1363؛  بنجامیـن،  1391؛ 
)تصویـر2(. ایـن کاخ شـامل بخش هـای سـردر، تراس هـای سـبز، 
بنـای تـراس اول، کاخ اصلـی و بـاغ خلـوت، دریاچـه مصنوعـی و 
کوشـک مرکزی بـود )فالنـدن، 1324؛ ایرانی بهبهانی و سـلطانی، 
1382؛ ویلبـر، 1348( )تصویـر3(. همچـون دیگـر کاخ هـای ایـن 
دوره، قصـر قاجـار بـا نماهـا و اجـزای پرنقـش و نـگار و باروک گونه 
از سـبک التقاطـی معمـاری ایرانی و غربـی تبعیت کـرده و صنایع 
ظریـف ماننـد گچ بـری، آیینـه کاری و کاشـی کاری در آن اسـتفاده 
شـده  اسـت. از نظر کارکـردی ایـن کاخ ابتدا در خـارج از محدودۀ 
شـهر بـود امـا در دوره های بعـد در داخل حصار شـهر قـرار گرفت 
)ویلبـر، 1348( و پـس از تبدیل بـه قلعـه نظامـی در دوره ناصـری، 
در اواخـر قاجاریـه بـه مکانـی متروک تبدیل شـد. به طور کلی سـه 
کارکـرد 1(کاخ و عمـارت قجـری، 2(زندان قصـر دوره پهلوی اول، 
3(مـوزۀ قصـر دورۀ حاضـر، در رونـد تحـوالت تاریخـی کاخ مـورد 

است. بررسـی 
سطح میانه •

قصـر قاجـار در مجـاورت جـاده شـمیران )خیابـان دکتر شـریعتی 
فعلـی( جزیـی از مجموعـه باغـات تهـران بوده اسـت )تصویـر4(. 
جـاده شـمیران محور اتصـال مرکز شـهر به منطقه ییالقی شـمال 
تهـران افـزون بـر عملکردهـای کشـاورزی در اطـراف محـدوده، 
مقصـد شـکارگاهی و تفّرجـی شـاهان قاجار نیـز به شـمار می رفته 
اسـت. در اثـر تغییـر و تحـوالت صورت گرفتـه در طـول تاریـخ در 
سـاختار شـهر، جایـگاه این کاخ نسـبت به سـایر مکان هـا و عناصر 

شـهر دچـار دگرگونـی مکانـی و ماهیتی شـد.
سطح کالن •

و  شـده  ذکـر  متعـددی  سـفرنامه های  در  قصرقاجـار  وصـف 
قصـر  زنـدان  از  سـروده هایی  بسـیاری  شـعرای  نیـز  ادبیـات  در 
داشـته اند. ضرب المثـل آب خنـک خـوردن، اشـاره به کسـی کـه به 
زنـدان مـی رود، برگرفتـه از وجـود آب خنـک قنات هایـی بـوده که 
از ایـن زنـدان عبـور می کـرده اسـت. عالوه بـر این انتخـاب هریک 

تصویر2. قصر قاجار به عنوان یک کاخ برون شهری با کارکردی تفرجی و مشرف بر 
طبیعت تهران. مأخذ: ویلبر، 1348.
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از کارکردهـای قصـر قاجـار و تحـوالت کالبدی آن نسـبت به شـهر 
در سـه دورۀ تاریخـی بنابـر دالیـل محیطـی، فرهنگی و سیاسـی-

اجتماعـی صـورت گرفته  اسـت. 
به دلیـل  کاخ  احـداث  بسـتر  انتخـاب  قجـری:  عمـارت  و  کاخ 
چشـم انداز مشـرف به تهـران و قرارگرفتـن در میانـۀ محـور سـبز 
شـمیران مشـتمل بـر باغـات تاریخـی قاجـار و اراضی کشـاورزی، 
قصرقاجـار را تبدیل بـه نشـانه و نقطـۀ عطـف بـا نوعـی پیوسـتگی 
ذهنـی معرفـی می کـرده کـه محلـی اجتماعـی- فراغتـی بـرای 
مـردم بوده اسـت. ایـن کاخ به عنـوان یـک بنـای حکومتی-تفّرجی 
خمسـه،  )سـعادتی  اسـت  داشـته  باشـکوه  تزییناتـی  و  نقش هـا 
1396(. در قصـر قاجـار عالوه بـر الگوبـرداری از تزیینـات سـبک 
باغ هـای  سـایر  برخـالف  نیـز  بـاغ-کاخ  کلـی  سـاختار  فرنگـی، 
ایرانـی بـه الگـوی طبیعـت نزدیک شـده  اسـت. ایـن امـر در غلبۀ 

هندسـه، نظـم و تقـارن کالبـد کاخ بر بـاغ برخالف نظـام ارگانیک 
بسـتر طبیعـی دیـده می شـود )اعتمادی پـور و بهرامیـان، 1391( 
و منظـر بی نهایـت )عناصـر شـاخص شـهری، منظـر کشـاورزی و 
منظـر کـوه( جایگزیـن منظـر محصـور باغ هـای ایرانی شده اسـت. 
سـایر جزییـات مثـل کاشـت جنگل گونه، وجـود محـور طولی آب، 
اسـتفاده از چمـن، گلدان هـای گل، به کارگیـری عناصـر تزیینـی 
هماننـد مجسـمه، سـتون، پل، آالچیـق )عمـارت کاله فرنگی( و ... 
)ایرانـی بهبهانـی و سـلطانی، 1382( از دیگـر نشـانه های الگوهای 
تقلیـدی ایـن دوره و نمـادی از تجددخواهـی شـاهان قاجار اسـت. 
زنـدان قصـر دورۀ پهلـوی اول: پس از تخریب کاخ قجـری در اواخر 
دورۀ قاجـار، بـا گسـترش شـهر تهـران بسـتر ایـن منطقـه از یـک 
مرکـز تفرجـی به مکانی بـرای عملکرد حکومتی )زنـدان و پادگان( 
تبدیـل شـد. ایـن تغییر کاربری همزمان با تغییر سـاختار سیاسـی 

تصویر3. بخش های اصلی باغ-کاخ قصر قاجار. مأخذ: خوانساری و همکاران، 1383.
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و حقوقـی بـوده و زنـدان قصر به عنـوان یک زندان مـدرن در محل 
قصـر قاجـار سـابق )به دلیـل بیرون بـودن از محـدوده شـهر( بنـا 
شـد )شـمس، کریمیان و زرینی، 1384(. سـاختار زندان به شـکل 
بـاغ بزرگـی دوِر سـاختمان اصلـی زنـدان را احاطه کـرده و دور باغ 
دیوارهـای بلنـد زنـدان کشـیده شـده بود کـه آن را از خـارج جدا 
می کـرد )جهانشـاه لو افشـار، 1380(. بنای سـاخته  شـده نمونه ای  
از عناصـر درشـت دانۀ حکومتـی-اداری مـدرن ایـران با سـاختاری 
منسـجم و نظام منـد بـه سـبک غربـی اسـت. ایـن تحـوالت، قصر 
را بـه نمـادی بـرای قـدرت و انضبـاط، قانون منـدی و حکومـت 

دسـتوری تبدیـل نمود.
مـوزه زنـدان قصـر دوره حاضـر: در دوره حاضـر با نفوذ بافت شـهر 
بـه ایـن منطقـه نقـش محیطـی و اجتماعی زنـدان تضعیف شـده 
اسـت. گسـترش شـبکه های ارتباطـی و تحـوالت گسـتردۀ جـادۀ 
شـمیران، مرزهـای درونـی و بیرونـی شـهر را از میـان برداشـته و 
ماهیـت ایـن کلیـت از یک لکه درشـت را به مجموعـه ای از اجزای 
ریزدانـه تغییـر داده  اسـت )صابونچـی، ابرقویی و متدیـن، 1397(. 
هم اکنـون کوشـک قاجـار یـک سـاختمان یکـه در میـان محوطـۀ 
زنـدان قصـر اسـت بی آنکه ارتبـاط آن بـا هم جواری ها درک شـود. 
ایـن مـکان بـه عنصـری جدا شـده از سـاختار شـهر بدل شـده که 
هرچنـد در ظاهـر کارکـردی عمومـی یافتـه امـا هم چنـان مـرزی 

قـوی میـان بنا بـا بسـتر شـهر وجـود دارد )تصویر6(.

منظر قصرقاجار
قصرقاجـار نـه یـک فیزیـک و بسـتر جغرافیایـی بلکـه دربردارنـدۀ 
تاریـخ دوره ای اسـت کـه شـهر بـه  منزلـۀ وجـه بـروز آن شـناخته 
می شـود. در تبییـن ایـن کاخ تحلیل تغییرات شـهر تهران و عوامل 
اثرگـذار اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگی و ... بر فـرم و مفهوم بناهای 
الیه هـای  بـه  بـرای دسـت یابی  مهـم  نکتـۀ  آن،  در  شـکل گرفته 
عمیـق معنایـی اسـت. بر ایـن مبنا قصرقاجـار نمـادی از یک بنای 
حکومتـی در تمـام ادوار اسـت؛ در دوره ای مظهـری بـرای نمایـش 

قـدرت شـاهی بـوده و در دوره ای دیگـر نمایـش اقتـدار حکومـت. 
ایـن اقتـدار گاهـی به صـورت تجمـالت و شـکوه و عظمـت کاخ و 
تسـلط برطبیعـت نمـود می یافتـه و گاهـی نیـز در برقـراری قانون 
و نظـم حداکثـری معنـا می شـده اسـت. سـاختار فرمـی مجموعـه 
همـواره یـک بنـای جـدا از محیـط اطـراف بـا مرزهای قـوی بوده  
اسـت. حتـی در زمـان حـال نیـز ایـن گسسـتگی و جدایی گزینـی 
از بافـت اطـراف قابـل  مشـاهده اسـت. بنابراین قصرقاجـار از لحاظ 
معنایـی یـک منظـر حکومتـی و در اختیـار صاحبـان قدرت اسـت 

تصویر4. مکان یابی قصر قاجار در خارج از حصار شهر و در میانه جاده شمیران. 
مأخذ: خوانساری و همکاران، 1383.

  sputniknews,:تصویر5. تبدیل قصر قاجار به زندان در دوره پهلوی اول. مأخذ
2019

تصویر6. باال: لیتوگرافی متعلق به 1840م. عمارت کاله فرنگی. مأخذ: خوانساری 
و همکاران، 1383.پایین:کوشک هشت ضلعی، تنها بخش به جامانده از قصر قاجار 

https://fa.wikipedia.org  :در محوطه زندان قصر سابق. مأخذ
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کـه محیـط اطـراف آن بـا تغییـر ماهیـت در ادوار گوناگـون روبرو 
بـوده اسـت. از باغاتـی که نقاط عطـف شـکل دهندۀ حافظۀ جمعی 
مشـترک بـرای عمـوم بوده انـد و قلمـرو و پیوسـتگی ذهنـی میان 
مرکـز و ییـالق شـهر ایجـاد می کردنـد تـا نفـوذ شـبکۀ شـهری به 
بافـت آن و هم چنیـن عصـر حاضـر کـه نقطـۀ مهـم فرهنگـی و 

اقتصادی شـهر اسـت.
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