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ز نظرگاه متون و پژوهانه پیرامون باغ ایرانی ا جستاری روایت
 (های تهران در دورة قاجار نمونه موردی: باغ) ها سفرنامه

9چراغی،آزادهشاه*1،ایرجاعتصام2علیاعطا

 چكیده 
عصر قاجار یکی از ادوار مهم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و از نقاط عطف تاریخی است که سیاحان 

زگشت به کشورهای خویش، به نگارش خاطرات ها پس از با زیادی را روانه ایران کرد. بسیاری از آن
حساب  های محتوایی یا روشی، از اسناد معتبر تاریخی به نظر از کاستی سفر همت گماشتند که صرف

ترین اسناد تاریخ هر جامعه و  ها از مهم کنند. سفرنامه آیند و تصویری از وضعیت آن زمان روایت می می
از « باغ»پژوهانة مفهوم  روند. هدف از این پژوهش، واکاوی روایت شمار می به  اول پژوهش از منابع دست 

توان با  آیا می»های دورة قاجار است و سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که  نظرگاه متون و سفرنامه
این تحقیق به «. بندی کرد؟ را صورت "باغ"ها و متون دورة قاجار، مفهوم  ها در سفرنامه واکاوی روایت

است « تفسیری-تاریخی»لحاظ قصد از پژوهش،  و به« کیفی»، از گونه تحقیقات «ت پژوهشماهی»لحاظ 
پردازد. راهبرد پژوهش،  اند، می ها به وجود آورده ها بر اساس معانی که آدمیان برای آن که به فهم پدیده

غلب دهد که دیدگاه ا است. نتایج نشان می« تاریخ شفاهی»و از نظر دید شکلی، « پژوهی روایت»
روایت »بندی کرد:  گری دسته توان در سه صورت روایت را می« باغ»نویسان پیرامون مفهوم  سفرنامه

 -بیشترین اسناد تاریخی «. های تفرجگاهی روایت باغ»و « های حکومتی روایت باغ»، «های اقامتی باغ
ای یافت نشد.  فرنامهشاه، س شاه است و از دوران سلطنت مظفرالدین روایی مربوط به دورة  ناصرالدین

که اکثر متون بر   ها مشترک است، اهمیت باغ در این دوره تاریخی است، چرا آنچه در میان همه روایت
های بسیار بزرگ تشکیل  این امر تأکید دارند که حدود دوسوم مساحت شهر تهران در دوره قاجار را باغ

 است.ها بر باغ گلستان بوده  داده و بیشترین تأکیدِ سفرنامه
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 مقدمه 

ترین اسناد موجود برای دسترسی به تاریخ اجتماعی ایران است. ترک وطن و  از مهم  سفرنامه

هایی قدری جسورتر به پیروی از میل کنجکاوی یا  داده و انسان های دور رخ می سفر از گذشته

رویی و  های روبه کردند. سفر از اولین راه خته شده خروج میهای شنا اغراض دیگر از سرزمین

رفته سفر انواع  های مختلف با هم بود. رفته ها و اقوام و تمدن ها از سرزمین البته شناخت انسان

ها با نیات گوناگون بدان مبادرت ورزیدند. تجارت،  گوناگون یافت و اشخاص و حکومت

بردن و آوردن بین  ی رقیب و دوست و دشمن، پیغامها ها و سرزمین شناخت اقوام و حکومت

های سیاسی و حکومتی و حتی گاهی تفرج و ساحت و ارضای  حاکمان، انجام برخی مأموریت

های  دالیل مختلف از جذابیت زد. ایران به  حس کنجکاوی شخصی سفرهای زیادی را رقم می

جهان شناخته شده، و فرهنگی، سودهای اقتصادی، موقعیت ارتباطی بین دو بخش عمدة 

های قدرت، همواره مقصد سیاحان بوده  همچنین اهمیت سیاسی ویژه، در مناسبات و رقابت

های تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران است،  ترین دوران از مهم  است. در عصر قاجار که یکی

و تمایل  سیاحان فراوانی روانة ایران شدند. البته این تاحدزیادی متأثر از تغییرات جهان غرب

ها برای شناخت عالم بود. برخی از این سیاحان پس از بازگشت از ایران و یا درحین  مفرط آن

ها  اند. این سفرنامه انجام سفر و مأموریت دست به نگارش خاطرات و ضبط مشاهدات خود زده

صر ترین منابع برای شناخت احواالت ایران در ع های روشی و محتوایی، از مهم با وجود نقصان

ورسوم جاری و حتی  روند و شِمایی روشن از اوضاع اجتماعی، کیفیت آداب شمار می قاجار به

های مهم  عنوان یکی از کانون روزها به  سازد. درهرحال تهران این ساالری ایرانی می دیوان

 هایی شد سران و مقامات کشورها و دیپلمات و المللی، محل آمد و بین ای  اقتصادی منطقه -سیاسی

باری  کنند. این نخستین اندیشی در موضوعات مختلف به آن سفر می است که برای مذاکره و هم

را باید  های آن  وآمدهایی بوده و ریشه ساله، شاهد چنین رفت 233نیست که تهران، این پایتخت 

خورشیدی  556۱در روزگار تأسیس حکومت قاجار و انتخاب تهران به پایتختی آن در سال 

روزها به یادگار گذاشتند، اسناد  نچه که از رهاورد سفر آنان از وضعیت تهران آن دانست. آ

هایی است که  روزها در دسترس است و آن سفرنامه مکتوب و تصویر دیگری نیز از تهران آن 

زمین و  وجوگر قرون هجده و نوزده میالدی، از سفر خود به مشرق سیاحان و دانشمندان جست

ناپذیری که به سودای شهرهای  جای گذاشتند؛ سیاحان خستگی به برای کشف دوباره آن
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شهر    -  شدند و از مواجهه با تهران، روستا شبی سرزمین پارس به سوی شرق روانه می یک و هزار

سازهای عصر صفوی هنوز از لحاظ کالبدی آمادگی  و چندان بزرگی که حتی پس از ساخت  نه

شدند و در بازخوانی این  زده می کهن را نداشت، حیرتو پذیرش پایتختیِ این سرزمین وسیع

های پنهان و آشکار زندگی مردمان این شهر را بازشناخت.  توان الیه هاست که می سفرنامه

میان، سرسلسلة دودمان قاجار برخالف سنت رایج حاکمان نوظهور سرزمین ایران مانند  این در

عباس اول   مانند شاه را به پایتختی برنگزید، که به تنها شهری بزرگ و آباد زند، افشار و صفوی، نه

برداری از آن نیافت و با مرگ  ریزی و طراحی پایتخت جدید و بهره فرصتی نیز برای برنامه

میراث به جانشین خود واگذارد.  خورشیدی، تهران جوان را به  55۱۱زودهنگام خود در سال 

های دورة   از نظرگاه متون و سفرنامه« باغ» پژوهانة  مفهوم این پژوهش در پی واکاوی روایت

ها در  توان با واکاوی روایت آیا می»قاجار است. پرسش اصلی این پژوهش این است که 

ترین  گری از اصلی روایت«. بندی کرد؟ را صورت "باغ"ها و متون دورة  قاجار، مفهوم  سفرنامه

دانشمندان، فیلسوفان، هنرمندان و های اندیشیدن و اندیشه آدمی، تمام مردم از جمله  شیوه

شده ممکن است  های روایت داستان  (2339کالسکی،  های مختلف است )مک محققان رشته

ها ارائه  صورت شفاهی، سرود یا آواز و با استفاده از موسیقی و تصاویر و یا حتی بدون آن  به

 (. 5995شود )پلوسکی، 

 پیشینه تحقیق 

های قابل توجهی  های ایرانی در کشورهای دیگر نیز به پیشرفت اغتحقیقات و مطالعات پیرامون ب

جلو و روزافزون دارد. در میان این مطالعات و آثاری که در این  به رسیده است و حرکتی رو

نوشتة  مهدی خوانساری،  5باغ ایرانی بازتاب بهشتهای  توان از کتاب اند، می ها منتشر شده سال

هایی از تاریخ فرهنگی  جنبه جهان یک باغ است:، 5998سال  رضا مقتدر و مینوش یاوری در
منتشر شد و کتاب  2332اثر ماری ای. سابتلنی که آن نیز در سال  2ایران میانه )قرون وسطی(

 2336نوشتة  لوئیجی زانگری، نازیکا رحمتی و برونا لورنزی در سال  های ایرانی ـ اسالمی باغ

شده، پیشینه پژوهش را  های انجام ند. با بررسی پژوهشنام برد که دارای اهمیت خاصی هست

 بندی کرد: توان به دو دسته تقسیم می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــ
1 The Persian Garden Echoes of Paradise 

2 Subtelny, M. (2002). Le monde est un jardin: aspects de l'histoire culturelle de l'Iran 

médiéval (Vol. 28). Peeters Pub & Booksellers. 
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های گوناگون  از جنبه« باغ ایرانی»های اخیر، پیرامون  های متعددی که در سال پژوهش .5

 شده است.  ها در جدول زیر اشاره شده است که به برخی از آن انجام 

 هایاخیر.مأخذ:نگارندگاندرسال«باغایرانی»ایپیشینپیرامونه:بررسیپژوهش2جدولشماره

 تأکید اثر نظرصاحب

شهریار عدل و برنار 

 50۱۱ /اور کارد

تهران، پایتخت 

دویست ساله 

)مجموعه 

 مقاالت(

 

کتاب تهران، پایتخت دویست ساله از مراجع ارزشمندی است که 

ازی، دولت، س هایی در زمینة شهرسازی، معماری، باغ پژوهش

فرهنگ و فضاهای مذهبی و نمایشی و دیگر مباحث مربوط به شهر 

تهران را دربردارد. شیوهی تحقیق و مستندسازی در بسیاری از 

مقاالت این کتاب نیز نمونة باارزشی از روشهای علمی امروزین در 

 های تاریخی است. کار پژوهش

مهدی خوانساری، 

محمدرضا مقتدر و 

 5080 /مینوش یاوری

باغ ایرانی بازتابی 

 از بهشت

های  این کتاب به بررسیتاریخ میراث باغ ایرانی پرداخته و باغ

سازی قرن  پادشاهان بزرگ قبل از اسالم و دوره اسالمی و نیز باغ

نهایت به تجزیه و  نوزدهم را مورد تدقیق و بررسی قرار داده و در

 ردازد.پ های ایرانی می تحلیل گیاهان استفاده شده در باغ

 /سید محمد بهشتی

508۱ 
 جهان باغ ایرانی

نوشتار حاضر به بررسی جایگاه باغ ایرانی در فرهنگ ایرانی، 

بازخوانی آثار از منظر میراث فرهنگی و حیاط باغ ایرانی پرداخته 

 است.

حسین سلطانزاده 

/50۱8 

تداوم طراحی باغ 

ایرانی در 

محل )آرامگاه  تاج

 بانوی ایرانی تبار(

تاب به بررسی باغ ایرانی و تاج محل پرداخته و برخی از این ک

 دهد.  محل را مورد مطالعه قرار می خصوصیات باغ ایرانی و تاج

مهرداد قیومی 

 508۱ /بیدهندی

های باغ  الیه

 ایرانی

های وجوه  های باغ ایرانی، الیه بررسی مغایرت  این مقاله به

نی در بستر تاریخ گوناگون باغ ایرانی و تحلیل و نقد باغ ایرا

 پردازد. می

ماریا اوا سابتلنی/ 

508۱ 

باغ ایرانی؛ 

 واقعیت و خیال

 

های میانه باغ ایرانی، سیر معماری با  های سده بررسی  این مقاله به

انگیز، توصیف چهارباغ و پیوند انسان ایرانی با  انداز شگفت چشم

 باغ ایرانی اشاره دارد.

 /دونالد نیوتن ویلبر

5093 

های ایرانی و  باغ

 های آن کوشک

های ایرانی، موتیفهای به کار  دهنده باغ بررسی کلی اجزای تشکیل 

های ایرانی، نقوش مینیاتوری برگرفته از باغ ایرانی و  رفته در باغ

های ایرانی مواردی است که  ای از طبیعت باغ درک زیبایی با جلوه

 در این کتاب بدان اشاره شده است. 
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 هایاخیر.مأخذ:نگارندگاندرسال«باغایرانی»هایپیشینپیرامون:بررسیپژوهش2شمارهدولادامهج

 تأکید اثر نظرصاحب

 لوئیجی زانگری

 نازیکا ماندانا رحمتی

 5095/ برونا لورنزی

 -های ایرانی  باغ

 اسالمی

 

های ایرانی قبل  های اسالمی در چهارباغ های باغ در این کتاب، ریشه

های ایرانی در آثاری چون نقوش برجسته اعم از  تأثیر باغ از اسالم،

های ایرانی  های ایرانی بر روی فرش و نگاه کلی به باغ طراحی باغ

 قبل اسالم و گسترش آن در اسالم مورد بررسی قرار گرفته است.

 /اهلل متدین حشمت

509۱ 

لزوم ایجاد باغ 

 ایرانی

 

رش شکوفایی در گیری و گست این مقاله به بررسیاحداث شکل

سالی در  رسیدن باغسازی و معماری و نیز تأثیر اقلیم و خشک

 گیری باغ ایرانی پرداخته است. شکل

آزاده شاهچراغی/ 

5091 

های  پارادایم

پردیس، درآمدی 

بر بازشناسی و 

بازآفرینی باغ 

 ایرانی

هدف اصلی از نگارش این کتاب، ارائه گزارشی است از جستجوی 

که در  رینی باغ ایرانی متناسب با زندگی امروز،مؤلف برای بازآف

« چیستی باغ ایرانی»، «چرایی باغ ایرانی»اصلی با عنوانهای  بخش سه

 تقسیم بندی« چگونگی بازآفرینی نظام معماری در باغ ایرانی»و 

 شده است.

روئی، ریحانه و  خرم

 5099امین ماهان/ 

مثابة  باغ ایرانی به

 ای تعاملی رسانه

شناسانه  دادن مفاهیم واالی هستی گارش این مقاله، نشانهدف از ن

گام  در باغ ایرانی بوده است که شناخت مخاطب از آن را یک

بودن در آن بازتعریف  فرهنگ ای و ناقل جلوتر برده و مفهوم رسانه

شود. در ادامه به چیستی و رابطة  علت و معلولی در باغ رسیدگی  

شناسانة باغ، به عمق و ارزش آن پی  به مفاهیم هستی شده تا باتوجه

 برده شود.

 

ها صورت گرفته است که در میان  هایی که از قِبَل خوانش سفرنامه پیشینة  پژوهش .2

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ها می آن

 هایاخیر.مأخذ:نگارندگان.درسال«هاخوانشسفرنامه»هایپیشینپیرامون:بررسیپژوهش1جدولشماره

 اثر نظرصاحب

 های خارجی فرهنگ و شخصیت ایرانیان در سفرنامه 508۱حسین میرزایی، جبار رحمانی/ 

های ایرانی دوره قاجار )از ابتدای قاجار تا  آرشیو در سفرنامه 5088سهیال صفری/ 

 مشروطه(

 بررسی انتقادی شش سفرنامه مهم اروپایی دورة  صفوی 5093رضا رمضان نرگسی/ 

بازیابی سازمان فضایی باغ شهر صفوی قزوین از منظر  5091وز برازجانی و محمدرضا جوادی/ ویدا نور

 پدیدارشناسی هرمنوتیک
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هایاخیر.درسال«هاخوانشسفرنامه»هایپیشینپیرامون:بررسیپژوهش1دولشمارهادامهج

 مأخذ:نگارندگان.

 اثر نظرصاحب

علی نیا،  الدین نجمی، فرهاد دشتکی شمس

 5091هرندی/  بازرگان

ای نویافته از اواخر عصر ناصری )سفرنامه  بازشناسی سفرنامه

 تبریز تا کرمان(

 های خارجی عهد قاجار فارس و رویکرد سفرنامه خلیج 5096میقانی/  عبداهلل متولی، ساره مشهدی

 پردیس شاه فین 509۱نوروز برازجانی/ 

 شناسی پژوهش روش

پژوهانه  پژوهش، واکاوی روایت  تفسیری است که از نظرگونه-ریخیپژوهش حاضر پژوهشی تا

هایی  پژوهش بر اساس مطالعة  متن باشد. روایت در این  و از نظر دید شکلی، تاریخ شفاهی می

اند، صورت  ها را نوشته که فرد یا افرادی آن  هایی ها، رویدادنگارها و روزنوشت چون سفرنامه

های رویدادنگار که یادآور  های شخصی و اداری و عکس امهگرفت. همچنین به گردآوری ن

آوری  های دوره قاجار جمع مرحله همة  متون و سفرنامه خاطراتی هستند نیز پرداخته شد. دراین

پرداخته بودند، جدا و « های تهران باغ»ها، تعدادی که به روایت واژة   شد. پس از مطالعه همة  آن

ها اهمیت دارد، بدین معنی که  شماری تجربه ها توجه به گاه ی دادهدر گردآور  بندی گردید. دسته

ها در آینده که  های فرد از گذشته، حال و نیز احتمال وقوع آن به فرایند زمانی، تجربه  باتوجه

گونه بازنمایی کرده است، از اهمیت بسزایی در پژوهش برخوردار است، لذا  شکل روایت به

باشد. پس  ت، مربوط به کدام بازة  تاریخی و پادشاهی قاجار میمشخص شد که هر متن یا روای

دادن متون مورد نظر در چارچوبی معنادار  از مرحلة گردآوری به واکاوی و تفسیر متون یعنی قرار

شکل متون پیاده شده  شده به های گردآوری ها پرداخته شد. بدین منظور ابتدا داده روایت آن و باز

های مختلف پادشاهی قاجار  زمانی متون به شکل تاریخی، دوره به جنبة و سپس باتوجه

ریزی  شده برقرار شد تا به طرح های یافت بندی گردیدند. سپس پیوندهای علّی میان ایده تقسیم

بازنمایی باغ در دوره »شدة  افراد در مورد  های بازنمایی تفسیر خود که بازگوکنندة  ژرفای تجربه

 یابیم. تاست، دس« قاجار در تهران
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 :ساختارکلیپژوهش.مأخذ:نگارندگان.2تصویرشماره

 تاریخی-پژوهانه در پژوهش تفسیری واکاوی روایت

ای پیچیده،  کالبدی در زمینه-ای اجتماعی عنوان جستجوی پدیده خاص به طور  تحقیق تفسیری به

به تناوب به  شود. پژوهشگر تفسیری باید نگر تعریف می روایتی کل-گیری تبیینی با جهت

ای  ها را با ذهنی تحلیلی و شیوه های تحقیق صورتی روایتی دهد و در روند انجام، یافته یافته

روایتی سازمان دهد. روایت تاریخی نباید ترتیب رویدادها را تغییر دهد، یا ارتباطات درونی 

جستجوهای ( 5991) 5(. پلکینگهرن508-506: 5088فر،  ها را مخدوش سازد )عینی منسجم آن

شده توسط پژوهشگران، به دو گروه مجزا  گرفته کار پژوهی را از منظر نوع واکاوی به روایت

-586: 509۱)نوروز برازجانی،  0پژوهانه و واکاوی روایت 2ها کند: واکاوی روایت تقسیم می

 گرفتن توسط پژوهانه توصیفات از رویدادها گردآوری و پس از شکل (. در واکاوی روایت58۱

صورت یک داستان  پژوهشگر و انجام تحلیل ژرف هر روایت با استفاده از یک نمودار خطی به

های گوناگونی  (. اما این راهبرد از دید شکلی نیز به دسته1: 5991شود )پولکینگورن،  ارائه می

 ،2، داستان تجربة  شخصی5نگاری نامه زندگی ، خود۱نگاری نامه شده است. ازجمله: زندگی تقسیم 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــ
1 Polkinghorne 

2  Analysis of Narrativesهایی از مضامینی  ها که در آن از استدالل پارادایمی برای خلق توصیف اکاوی روایت: و

 ها وجود دارد. داستانکه در میان 

3 Analysis Narratives 

۱  Autobiographyکند. در این مسیر  : که پژوهشگر در آن تجربه زندگی شخص دیگری را نوشته و ضبط می

های شخصی  ها و عکس شکل معمول پژوهشگر روایت را از سوابق و بایگانی و همچنین از منابعی چون مصاحبه به

 سازد. فرد می
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(. تاریخ شفاهی مستلزم گردآوری 13۱: 2352، تاریخ شفاهی )کرسول، 0تاریخچة  زندگی

 ها از یک یا چندین فرد است. های آن تأمالت شخصی در مورد رویدادها و علت و معلول

در فرایند پژوهش روایتی، دو موضوع اهمیت دارد: یکی تشخیص مسئلة پژوهش؛ جستجو 

کنند و  شان بازگو می هایی که فرد یا افراد از زندگی از راه داستان ها برای فهم و بازنمایی تجربه

شکل معمول بازنگری ادبیات  دیگری بازنگری ادبیات پژوهش؛ البته در این مدل پژوهشی به

ها را تولید  های زیستة  فرد )افراد(، داده های بازگو شده و تجربه نقش کمرنگی دارد. داستان

 (.589: 509۱ کنند )نوروز برازجانی، می

 گری  روایت و روایت

های هند و اروپایی فرهنگ آمریکایی هریتیج،  روایت برابر با فرهنگ تبارشناسی آنالین و ریشه

رسد. از این ریشه،  به معنای دانستن می« نِه»به « نریتیو»تبار نیای کهن هند و اروپایی واژة  

به معنای معرفت و  1«کاگنیشن»انگلیسی  همچنین« کونان»و گوتیک  ۱«کُگنُسکو»های التین  واژه

 6 «نومه/ گنومه»شناخت آمده است. دیگر پیوندهای لغوی این واژه نیز بسیار مهم و گویا هستند: 

« گیگنُسکاین»گفتن،  به معنای ذکر ۱«نومای/ گنومای»یونانی به معنای تفکر و حکم و قضاوت، 

معنای زیرک و هشیار و همچنین هنر.  آلمانی به 8«کونست»به معنای دانش و دانستن و 

به معنای شناخت و  9 «نو»های  های امروزی این واژگان را هنوز در زبان انگلیسی در کلمه نشانه

به معنای شناخت و  55«ریکُگنایز»به معنای توجه و آگاهی و  53«نُشِن»دانش و آگاهی و 

یابیم.  و شناختنی است، میچه آموختنی  به معنای روایت و گفتن آن  «نریت»بازشناسی و 

                                                                                                                               

 شود که خود موضوع مطالعه هستند. رادی نوشته میاز سوی اف 5

2  Personal Experience Story صورت یک  پژوهانه از تجربة شخصی یک فرد است که به ای روایت : مطالعه

 شود. های خصوصی او یا رسوم همگانی قومی او ارائه می بخش یا چندین بخش با موقعیت

شناسان جهت آموختن دربارة زندگی  ند. برای نمونه انسانک تمامی تجارب زندگی یک شخص را روایت می 0

 .آورند ها رو می گونه پژوهش شخصی یک فرد در متن فرهنگ مشترک گروهی به این

4 Cognosco 

5 Cognition 

6 Gnome 

7 Gnomai 

8 Kunst 

9 Know 

10 Notion 

11 Narrate 
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ترتیب روایت به معنای هنر یافتن دانش است و گسترة  آن از رؤیا، قصه، داستان و رمان تا  این به

 (. 581-586: 509۱گیرد )نوروز برازجانی،  می اسطوره و فیلم و نمایش را دربر

که  های فردی و جمعی است ها و روایت ای از حکایت توان گفت حس مکان مجموعه می

ترین رکن در ادراک است. یکی  دهد. در پدیدارشناختی مکان، تجربه اصلی توأم با مکان رخ می

ای که از طریق چنین حسی،  گونه  های مهم معماری، تحقق عینی حس مکان است، به از نقش

دست آورد )فالحت،  فضای انتزاعی به مکانی ملموس تبدیل شود و شخصیت خود را به 

ها از دیدگاه  ها زاویة  دید وجود دارد، تجارب و احساسات شخصیت وایتر (. درهمه 5081

هرلحظه، درک  شود. تجربه فضایی هر بنایی نیز در ها و از زبان راوی بیان می فردی آن

ها اعم از اینکه مختص معماری نوشته  روایت  پرسپکتیوهای متفاوت از دیدهای گوناگون است.

آورند )آنتونیادز،  یا شنونده یک تجربه فضایی ذهنی به وجود می شده باشند یا نه، برای خواننده

نظر معین هستند. کاربردهای روایت در  ها دارای زمان، گوینده، ساختار و نقطه (. تمام قصه5992

خصوص علوم دقیقه و  ادبیات )شفاهی و کتبی( شناخته شده است؛ اما کاربردهای آن در علوم به

گویی،  ( محققان این عرصه معتقدند روایت0۱: 5993ته است )نش، طبیعی برای بسیاری ناشناخ

های مختلف دارد. اساساً دو راه برای  شناختی بسیار قوی در حوزه شناختی و معرفت بنیان روش

فهم و شناخت چیزها وجود دارد: یکی ساختن استعاره و دیگری گفتن قصه و روایت 

 (.520: 5992گلوسکی، )ان.مک

 قاجار  ا تهراناز طهران قدیم ت

نگاران  رفته است. جغرافی شمار می های این شهر به یکی از دهکده  هنگام آبادی شهر ری، تهران

  هجری اتفاق افتاده( به ری مسافرت 65۱پیش از هجوم مغول که )در سال   عصر اسالمی

ساخته «  ران»و  «ته»اند. کلمه تهران از دو بخش  دهکده نام برده  عنوان یک اند، از تهران به کرده

  است. کلمات ران، کان، دان،  معنی گرم شده است که ته، تب، تاب، تاو، تپ و تف همگی به 

  وهوای گان، الن، و مان نیز همه پسوند مکانی هستند و تهران هم که در جلگه قرار گرفته و آب

لف آن است و در مخا  است، به این اسم نامیده شده و لغت  تر از مناطق کوهستانی آن نیز گرم

های تئودوسیوس  بار در یکی از نوشته (. نام تهران برای نخستین239: 50۱۱دامنه جنوبی )کاتب، 

عنوان یکی از توابع ری ذکر گردیده و  یونانی در حدود اواخر سدة  دوم پیش از میالد به
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سوم   دهد که روستای تهران قبل از سدة ترین سند فارسی در مورد تهران نشان می قدیمی

 (. 18-19: 5080هجری قمری وجود داشته است )قبادیان، 

ها با ایجاد حصار و خندق و  توجه شاهان صفوی بود. آن  تهران از روزگاران دور مورد

(. آبادی تهران از زمان پادشاهی 590:  50۱۱بعضی بناها این شهر را گسترش دادند )کیانی، 

صورت شهر درآمد و   است. و از این تاریخ تهران بهاول پادشاه صفوی آغاز گردیده  طهماسب شاه

ری، دروازه شمیرانات،   ها عبارت بودند از دروازه برای آن چهار دروازه ساختند. این دروازه

هجری وارد  55۱2(. کریمخان زند در سال 50: 5068دروازه قزوین و دروازه دوالب )نجمی، 

کرد:  از شمیران دیدن 55۱0تابستان سال  تهران شد و در این شهر به تخت شاهی نشست و در

از تصمیم خود منصرف شد و شیراز را پایتخت خود قرار داد )کاتب،  55۱6لیکن در سال 

خان قاجار که در  محمد ه.ق در شیراز درگذشت، آغا 5590(. چون کریمخان در سال 252: 50۱۱

ر تهران به پادشاهی نشست و ه.ق د 5233شیراز بود، خود را به اطراف تهران رسانید و در سال 

شاه برای  الدین (. در دورة  قاجار، ناصر52: 50۱9از آن تاریخ تهران رسماً پایتخت شد )ذکا، 

قرون وسطائی بود، خارج شود و وسعت   اینکه شهر از وضع نامناسب خود که مانند شهرهای

تهیه کنند و براساس ای  با همکاری مهندسان خارجی نقشه  یابد، دستور داد برای شهر تهران

را درهم   طهماسب نقشة  جدید میرزا عیسی وزیر مأمور شد که برج و باروهای دوران شاه

 (. 28-29: 506۱کوبیده و برای تهران خندق و دروازه جدید بسازد ) نجمی، 

 
 (.12-2931:11ه.شمأخذ:)نجمی،2922:نقشهدارالخالفهتهرانتاسال1تصویرشماره
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 ر تاریخ قاجارمروری ب

های دورة قاجار، تدقیق پیرامون ساختار اجتماعی حاکم بر  پیش از ورود به واکاوی سفرنامه

ناپذیر است تا از این  جامعه در عصر قاجار و مدت زمان سلطنت پادشاهان قاجار امری اجتناب

 رهگذر بتوان به هر سفرنامه در زمان خود نگریست. 
 قاجار،مأخذ:نگارندگان.:مروریبرتاریخ9جدولشماره

 دورانسلطنت بیوگرافی پادشاهان

 م 5۱96-5۱9۱ش/  55۱1-55۱6 م 5۱۱2-5۱9۱ش/ 5525 – 55۱6  5آغامحمدخان

 م 5۱9۱-580۱ش / 55۱6-5250 م 5۱۱2-580۱ش/ 5513-5250 2شاه فتحعلی

 م 580۱-58۱۱ش/  526۱-5250 م5838-58۱8ش/ 558۱-522۱ 0محمد شاه

 م 58۱8 -5896ش/  522۱-52۱1 م 5805-5896ش/ 5253-52۱1 ۱شاه ناصرالدین

 م 5896-593۱ش/  52۱1-5281 م 5810- 593۱ش/  5202-5281 1شاه مظفرالدین

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــ
ان دوام یافت. آغامحمدخان فرزند م در ایر 5921ش/  503۱وی مؤسس سلسلة قاجاریه است که تا سال  5

« قاجار قویونلو»های قاجار و ساکن دشت گرگان مشهور به  از ایل« باش اشاقه»خان قوانلو رئیس دسته  محمدحسن

 (0۱: 508۱)قوانلو( بود )شمیم، 

ت و خان جهانسوز، دومین پادشاه سلسله قاجار است. وی برادرزاده آغامحمدخان اس قلی شاه پسر حسین فتحعلی 2

نام داشت. آغامحمدخان او را طرف توجه قرار داد و ولیعهد خود کرد و « باباخان»پیش از جلوس به تخت سلطنت 

م( رسماً به نام 5۱98ق/ مه  5252الحجه  ذی 25)و یا  5۱9۱سپتامبر  56ق/ 5252االول  ربیع 2۱در تاریخ 

 (.۱61: 50۱3در تهران تاجگذاری کرد )اقبال، « شاه فتحعلی»

سال سلطنت چند  52  میرزا و ولیعهد وی به سلطنت رسید و طی س از فتحعلی شاه، محمدشاه فرزند عباسپ 0

کاخ محمدیه بود که هنوز تاالر آن در باغ فردوس   تر از همه عمارت در تهران و شمیران بنا گردید که مجلل

 (.256: 50۱۱ب، گردد )کات های اوایل دوره قاجار محسوب می شمیران باقی است و از معماری

تر  تر و پرجمعیت وجود آمد و شهر وسیع شاه تغییرات کلی در تهران به پس از محمدشاه در زمان ناصرالدین ۱

ای به نام امور احتسابیه برای اداره امور شهر تهران تأسیس گردید.  اداره  گردید و در عهد وی در دارالحکومه تهران

وروب و اداره ارزاق عمومی و روشنائی شهر بود  ه امور نظافت و رفتامور احتسابیه رسیدگی ب  وظایف اداره

 (.256: 50۱۱)کاتب، 

ساله و  ۱1الدین اسدآبادی کشته شد. پسر  شاه به دست میرزای کرمانی و به فتوای جمال  سرانجام ناصرالدین 1

زودی جای  وزیری رسید که به السلطان( به نخست حال او مظفرالدین از تبریز به تهران آمد و اتابک )امین مریض

الدوله داد. در دوره دوم نخست وزیری اتابک بود که جنبش مشروطه پیرو بحران تنباکو به پیروزی  خود را به عین

به امضای شاهی رسید که سه روز بعد درگذشت. پسر او محمدعلی میرزا با آزادی و  5281مرداد  5۱رسید و در 
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 :مروریبرتاریخقاجار،مأخذ:نگارندگان.9دولشمارهادامهج

 دورانسلطنت بیوگرافی پادشاهان

 م 593۱- 5939ش/  5281-5288 م 58۱2-5921ش/  5215-503۱ 5شاه محمدعلی

 م 5939- 5921ش/  5288-503۱ م 5898-5903ش/ 505۱-50۱8 2احمدشاه

 ها روایت باغ ایرانی دوره قاجار: مستخرج از متون و سفرنامه

ها دربارة تهران به پیش از آنکه تهران پایتخت شود و حتی دیواری  های خارجی اولین سفرنامه

، که از سوی هانری سوم پادشاه کاستیل اسپانیا سفیر 0وگردد. کالویخ دور آن کشیده شود، برمی

میالدی در سفر  5۱3۱بود که به تهران آمد. او در سال   دربار تیمور بود، احتماالً اولین اروپایی

و « های بسیار بزرگ و خرم و دلگشایی است تهران دارای باغ»گوید که  خود دربارة  تهران می

ها را تهی از مردم و ویران  د، در ده کیلومتری تهران، خانههنگام فرونشستن خورشی»نیز گوید 

فروریخته نمودار بود.  شهر برپا بوده و همچنین مسجدهای های دیدم، ولی هنوز بسیاری از برج

شهر تهران محلی است بسیار پهناور و بر »نویسد:  او می« زمان تهران دیوارکشی نشده بود. دراین

زاست که در آن همة  وسایل آسایش یافته  ی خرم و فرحگرد آن دیواری نیست و جایگاه

« گویند ناسالم و در تابستان گرمای آن بسیار زیاد است که می هوای آنجا چنان و شود. اما آب می

 (0(. )تصویر 5۱6: 508۱)کالویخو، 

                                                                                                                               

اهلل نوری گرفت و به کمک فرماندار نظامی  فضل خواهان را از شیخ شتار مشروطهای نداشت و فتوای ک مشروطه میانه

 (.5083روس تهران کلنل لیاخوف مجلس را به توپ بست )عاقلی، 

که مجبور به  5288شمسی به سلطنت رسید و تا سال  5281او ششمین پادشاه از دودمان قاجار بود و در  5
ز مخالفان مشروطه بود و مجلس شورای ملی را به توپ بست و شاه ا برکناری شد حکومت کرد. محمدعلی

خواهان، به سفارت روسیه در تهران پناهنده شد  آزادیخواهان را به قتل رساند. او پس از فتح تهران توسط مشروطه
خواهان پس از وی، پسر خردسالش احمدشاه را  و با فشارهای داخلی و خارجی مجبور به ترک ایران شد. مشروطه

شاه وابستگی زیادی به دولت روسیه داشت. در دوره پادشاهی او، سوء قصدی  سلطنت انتخاب کردند. محمدعلی به
 (.5059در ایتالیا درگذشت )کسروی،  503۱شاه در سال  علیه او شد که نافرجام ماند. محمدعلی

ان جنگ اول جهانی( به میرزا پسر کوچک شاه در بدترین دوره از تاریخ )دور پس از تبعید محمدشاه، احمد 2
الدوله نخست وزیر  م وثوق 5959ش/  5298رو گشت. در سال  های فراوانی روبه پادشاهی رسید و ایران با بحران

م بنابر  5921ش/ 503۱آبان  9وزیری رسیده است، در  بار( به نخست 6السلطنه که بیش از هر فردی ) برادر قوام
سالگی  02ش در 50۱8سال به پایان رسید. احمدشاه در  5۱3از  ماده واحدهای، دودمان قاجار پس از بیش

 (.5083درگذشت )عاقلی، 

 
3 Clavijo 
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 (.2921شدهتوسطکالویخو.مأخذ:)کالویخو،:تهرانترسیم9تصویرشماره

 م( 7179-7191ش/  999-7711) وره قاجاردر بدو ورود به د

وزیاد  داد و جمعیتش بسته به بودونبود شاه کم تهرانی که بیشتر مساحتش را باغ تشکیل می

زد و آن بازار بود. تهران حتی از پیش از  شد؛ در اوایل دورة  قاجار تنها در یکجا نبضش می می

زدند. اما از  شهر ری به آن سر می واسطة نزدیکی به دورة صفوی مسافرانی داشته است که به

چشمگیری افزایش یافت.   طور زمان قاجار، که شهر به پایتختی برکشیده شد، تعداد مسافرانش به

ها در این دوره نمایانگر این حقیقت است. در این بخش از پژوهش  های خارجی تعدد سفرنامه

گذرانیم. از اولین  از نظر می نویسان خارجی دورة  قاجار را حاضر، تهران از نگاه سفرنامه

ایتالیایی است.  5گردانی که در دوره تولد حکومت قاجار به تهران وارد شدند، پیترو دالوالة  جهان

م به ایران سفر کرده، از تهرانِ گذشته  5659ش/ 998پیترو دالوالة ایتالیایی، که در سال 

قصد از میان اردو عبور کردم و  من مایل شدم به دیدن شهر تهران بروم و بدین»نویسد:  می

چسبی در یکی از باغات پیدا کردم  دهند، محل دل ها جا نمی که مردم تهران به خارجی باوجودی

و در سایة  درختان به خواب خوشی فرورفتم؛ بانو معانی نیز بعداً رسید و به استراحت 

سوم  ش کمتر است. یکتر اما جمعیت تهران از کاشان بزرگ(. »205: 50۱3)دالواله، « پرداخت

سوم دیگر آن را باغ تشکیل داده. هستة  مرکزی تهران  هایش داخل حصار مسکونی و دو زمین

بیگی،  )حسن« همین ارگ بوده و کل شهر چنارستانی است که قصر سلطنتی را احاطه کرده است

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــ
1 Pietro Della Valle 
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ساکن  تر است، ولی عدة  کمی در آن تهران شهر بزرگی است که از قزوین وسیع(. »09: 50۱۱

ها یافت  رقم میوه در آن های بسیار بزرگی پوشیده شده و همه هستند. تمام این شهر از باغ

ها را بچینند و برای فروش به اطراف  شود، منتهی به علت گرمی هوا صبح خیلی زود باید آن می

شهر بر شود و مقرّ خان است. این  نام خوانده می همین بفرستند. تهران پایتخت ایالتی است که به

العاده زیاد است،  ها فوق های آن از نهرهایی که تعداد آن کوه واقع شده و خیابان سر راه فیروز

شود و همین نهرهای پهن و باریک و کوتاه و طویل، برای آبیاری باغات نیز مورد  سیراب می

و زیبا های چنار است که همه پُربرگ و قطور  ها پر از درخت شوند. خیابان استفاده واقع می 

وقت تعداد به این زیادی چنارهای تنومند  هستند و باید بگویم که در تمام مدت عمر خود هیچ

دست یکدیگر بدهند،  به ای قطور است که اگر دو مرد دست ام. تنة این درختان به اندازه زیبا ندیده

بنامم. از این  توانند یکی از آنان را در بغل بگیرند و من باید واقعاً تهران را شهر چنار نمی

 (. 205: 50۱3)دالواله،  5«گذشته، عمارت یا چیز زیبای دیگری در این شهر نیست

کرد و اندازة باغ را  دیدن 0م از باغ کاخ گلستان 562۱ش/  5336در سال  2توماس هربرت

 گلی محصور است. قابل مقایسه با اندازة شهر دانست و گفت در دیوارهای بلند کاه

 (م 7191-7191ش/  7711-7711ار )آغامحمدخان قاج

م که در زمان مرگ آغامحمدخان از تهران دیدن کرده بود،  5۱9۱ش/  55۱6 5آنتوان گیوم الیونه

کرد.  کس را برای سکونت به سمت خود جذب نمی انگار شهر جدیدی بود که هیچ»گوید:  می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــ
ق [ از تهران 5328کند که پیترو دالواله که در سال هزار و ششصد و هیجده میالدی ] همچنین اولیویه تأکید می 5

بزرگ است، اما جمعیت کمی دارد. اکثر محله این شهر،  گذشته، چنین گفته است که این شهر وسیع و بسیار
ها آب جاری  اند. تمامی کوچه نهایت کاشته های میوه دارد. از هرقبیل )درخت(، در آن بی باغستان است که درخت

اند. غیر از این چیزی  نامیده« شهر چنار»های چنار پوشیده است. به همین واسطه این شهر را  دارد و از سایه درخت
 (.68: 50۱5)اولیویه، که سزاوار ذکر باشد در این شهر دیده نشد 

2 Thomas Herbert 

گرفت،  سوم فضای ارگ را دربرمی طور تقریب بیش از یک ای که به در سمت شرقی ارگ و در محدوده 0
متنوعی های کوچک و بزرگ که بناهای متعدد و  دارالحکومه و محل سکونت شاه قرار داشت. فضایی وسیع با حیاط

دهد که منزلگاه حکومتی نیز مانند  شد. موقعیت محل سکونت دربار در محدوده ارگ تهران نشان می را شامل می
هایی  های سنتی ایران از دو بخش بیرونی و اندرونی شکل گرفته بود. برای ورود به آن سردرها و ورودی تمام خانه

ای مستقل، اما  شدن سردرها، خانه ساخت. با بسته مکن میهای متنوع آن را م تعبیه شده بود که دسترسی به بخش
 (.06: 50۱۱آورد )گلشن،  بزرگ و مجلل را در دل حصار ارگ تاریخی پدید می
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هایش،  قط کاخ و باغبود. ف یافته کیلومتر مربع مساحت داشت، اما فقط نصف آن  توسعه ۱.1

های شهر وصل بود.  ها به دروازه چهارم شهر را اشغال کرده بودند. کاخ، از طریق خیابان یک

های دورة   عمدة  اقدامات آغامحمدخان در رفع ویرانی«. بست بودند ها باریک و اکثراً بن دیگر راه

اغات و ابنیه حکومتی بوده ها در این شهر و آبادانی ارگ دولتی و احداث برخی ب استقرار افغان

است. او پایتخت خود را در این شهر قرار داد، به جهت سهولت امر مسافرین، کاروانسراهای 

که امروزه این محوطه بهترین شهرهای مملکت  های مرغوب در آن بنا کرد. چنان خوب و مکان

ت باغ و شود. ارگ و عمارت شاهی، کمال وسعت و نیکویی عمارت و زین ایران شمرده می

فراوانی آب را دارد. این ارگ در طرف شمالی شهر واقع شده و به قدر ربع شهر بزرگی دارد و 

الشکل، با دیوارهای بلند و عریض، و با خندقی پهن و عمیق، مصون و  مانند خود شهر مربع

های وسیع، مشحون به اشجار مثمره  محفوظ است. تمامی این حصار از گل ساخته شده بود. باغ

اند که به هنگام ضرورت و  ای ساخته ر آن بسیار است و در وسط هر ضلعی از حصار، دروازهد

قدر سیصدقدم بیشتر است، و دو سه اراده توپ  های گرد و مدور که به وسیلة  برج محاصره، به

(. وی در 68-69، 50۱5)اولیویه، « مانند ها محفوظ می ها توان جای داد، شهر و دروازه در آن

دو ساعت بعدازظهر به عمارت وی بار یافتیم. گفتند به حضور شاه »گوید:  گری میجای دی

های  انتظار به باغی داخل کردند که درختی نداشت و چمن بود و گل جهت اند. ما را به رفته

شش دقیقه در اینجا تفرج کردیم، از یکی از  -خوب کاشته بودند. بعد از آنکه پنج 

به همراه بود، جویا شدیم که آیا غیر از این باغ که به آتش آفتاب  منصبان دارالوزاره که صاحب

شود، جناب وزیر را منتظر شد. گفت: بسته به میل  بسیار گرم است، در جای دیگری نمی

رویم. پس ما را به تاالری برد، و آن تاالر بسیار  خودتان است. هرجا که میل داشته باشید، می

و جنوب گشوده، و به جهت جریان هوا خنک بود، اما زینت وسیعی بود که از دو جانب شمال 

الشکل از مرمر سفید بود که فواره داشت و قدر  زیادی نداشت. در وسط، حوضی بزرگ و بیضى

جست. غیر از باغی که ذکر شد، باغی دیگر نیز در جانب جنوب  قدم، آب بازور باال می شش-پنج

های  های رنگارنگ و درخت های مستقیم و گل خیاباننظرآمد. در این باغ  بود که بسیار وسیع به

های روان به قسمی در اینجا  موزون دیدیم که در کمال اهتمام و نهایت تناسب کاشته بودند. آب

 (. 9۱)همان: « گردید جاری و مستقیم بود که مایة حسن و طراوت باغ می

                                                                                                                               
1 Olione 
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 م( 7191-7911ش / 7711-7171شاه قاجار ) فتحعلی

ترین اقدامات کالبدی در تهران، ساخت  شاه، مهم والنی فتحعلیدر دورة حکومت ط

در محل « تخت قاجار»در محدودة  بهارستان فعلی و « نگارستان»های جدیدی مانند  باغ کاخ

موزه قصر فعلی و خارج از محدوده شهر بوده است که تا به امروز تأثیری ماندگار در ساخت  باغ

تهران را در دورة ناصری هدایت کرده است و از سوی کالبدی تهران داشته و جهات توسعه 

شدت مورد تحسین  سازی ایران است که به هایی نیز در حوزه باغ دیگر واجد نوآوری

 گران غربی در دورة  ناصری قرار گرفته است. مشاهده

های تهران  بودن ساختمان م از ساده 5۱۱6ش/  551۱فرانسوی در سال  5پیر آمده ژوبر

گونه ساختمانی که بتوان آن را با  و باروی تهران به نظرم خیلی متوسط آمد. هیچ برج»نوشته: 

های  های شاه خیلی وسیع است، اما خانه ها و باغ بناهای اصفهان مقایسه کرد، در آن نبود. کاخ

مندند و به آرایش بیرون  گونه نمایی ندارد. ایرانیان بیشتر به درون خانه عالقه بزرگان کشور هیچ

های باشکوهی آرایش یافته و در  های قصر قاجار در باغ، با زینت توجهی ندارند. ساختمانآن 

پیش از (. »5۱8: 50۱۱)ژوبر، « اند بینم که در کمال ظرافت نقاشی کرده هایی می آنجا اسلیمی

های کاخش را به من نشان بدهند و چنانکه به من  شاه فرمان داد که همه باغ پایان بار، فتحعلی

لحظه مرا به تماشا  ای نشان نداده است. همان بیگانه هیچ ینان دادند این گونه لطف را تاکنون بهاطم

بردند. یک پرچین خیلی کلفت و دیوارهای آجری این محل را احاطه کرده بود. ازهرطرفی که 

 دیدم، در این باغ دلپذیر های پر از گل نمی ها یا درختچه چرخاندم به جز درخت چشمانم را می

های گل سرخ و یاس و  های کوچک زیبای چنار با بته داد، خیابان هرچیز روح را نوازش می

ها  های بزرگ مرمر آراسته شده بود که از میان آن رفت و با حوض وار به هرسو می چمپا مارپیچ

ریخت، چنار، نارون،  ها می پرید و مانند باران بر مرز گلکاری باغچه می ها پیش پیوسته فواره

دادند.  هائی را می برهم کاشته شده و تشکیل پیشه و مردرختی و گل صد تومانی درهمبا

ها روان کرده بودند، پیوسته سبب رشد مجموعه نباتات  جویبارهائی که با تردستی در جوی

ها  اند، بسیاری پرندگان در آن ها نهفته های بزرگ که در زیر انبوه برگ شدند. در قفس نیرومند می

های گوناگون که در  ها، گل شقایق نعمانی، میخک و گل ها، نرگس بودند، باری الله پنهان شده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــ
1 Pierre Amédée Emilien Probe Jaubert 
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طور پراکنده روییده  آب و هوای ما کمیاب است در میان چمنزار که مانند فرشی زمردین است به

گرداند و هوا را از بوی خوش خود  های خود محظوظ می شده و چشمان بیننده را از تابش رنگ

نخستین چیزی که به چشمم خورد، یک کوشک بود که ساختش سبک و  سازد. معطر می

های زرینی  تند نقاشی کرده بودند و از شبکه های خیلی برو بود. بر روی چوب با رنگ چشم توی

ساخت. درختان صنوبر خرم از سوی  آراسته گردیده بود که از دور شعاع آفتاب را منعکس می

 (. 585-582)همان:  دیگر این کوشک را احاطه کرده بودند

 5581شاه در سال  ، فرستاده ناپلئون بناپارت که در دوره فتحعلی5ارنست ژوبر فرانسوی

باروهای تهران در آن زمان در  و  م در تهران اقامت داشته است. او دربارة برج 5836ش/ 

گونه  نظر من خیلی متوسط آمد و هیچ باروهای تهران به و برج»خاطراتش نوشته است: 

بخش اصفهان است، در آن  گویند زینت اختمانی که بتوان آن را با بناهایی سنجید که میس

های شاه خیلی وسیع است. نزدیکی تهران به مازندران که مردم  ها و باغ وجود ندارد اما کاخ

میالدی، آغامحمدخان تصمیم  5۱9۱مند بودند، سبب شد که در سال  آن به قاجاریان عالقه

توان  همه، می بارو بسازد. با این  و  را در این شهر استوار کند و برای آن برج بگیرد مقر خودش

زیستم چندان پیشرفتی نداشته و جمعیتش بیش  باور کرد که این شهر تا وقتی من در آنجا می

 هزار نفر نبود. 03از 

اش  م از میدان دیدن کرد، در سفرنامه582۱ش/ 5230جرج کپل انگلیسی که در سال 

طور دقیق ورانداز کردیم. دروازه به میدان  ما به مدت یک ساعت کاخ و باغ را به»یسد: نو می

های مختلف در آنجا قرار دارند. در وسط  های متعددی در اندازه شود که توپ بزرگی باز می

خان زند است. باالی هر چهار  علی میدان، توپ عظیمی قرار دارد که از غنایم پیروزی بر لطف

ها تصویر رستم در جدال با دیو سفید را  ویر بزرگ و عجیبی وجود دارد؛ یکی از آندروازه تصا

 (. 582۱)کپل، « دهد نشان می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــ
1 Ernest Jaubert 
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 (.2211:تصویرترسیمیمیدانارگتوسطکپل،ورودیبهباغوکاخشاهی،مأخذ)کپل،1تصویرشماره

 م(7911-7911ش/ 7111-7171محمدشاه )

شود و توصیفات  ول جدی در سازمان فضایی تهران مشاهده نمیدر دورة محمدشاه قاجار نیز تح

ها همچنان مشابه دورة پادشاه گذشته است. اوژن فالندن فرانسوی که به همراه  تهران در سفرنامه

، سفر به ایرانم از تهران بازدید کرده است، در کتاب خود به نام  5808ش/  525۱هیئتی در سال 

وسعت و اهمیت تهران، در »دهد:  نظیر از تهران به دست می ی بیروایتی دقیق به همراه تصاویر

هفت باب مسجد، سه یا چهار  -نظر افراد این هیئت، به اندازه تبریز و اصفهان نیست. شش

صد باب کاروانسرا، تعدادی دکان بدقواره و کثیف و  صد حمام، نزدیک به یک مدرسه، یک

، توصیفی مختصر و گویا «دور شهر، با شش دروازه تا دیواری طوالنی با آجرهای زردرنگ در دور

م  58۱3ش/5259 5فالندن  از وضعیت پایتخت حکومت محمدشاه غازی توسط فالندن است.

ی شهر و  اش درباره همچنین بعد از بازدید اجمالی از این شهر، جملة  درخور تأملی در سفرنامه

است که در مرکز آن قرار گرفته و با تنها بخش قابل توجه شهر ارگش »گوید:  ارگ حکومتی می

هایش از بقیة  جاها جدا شده است. اینجا، شاه کاخی در باغ  ها و پل دیوارهای محکم و چاله

کنند. درون  ساخته که نه تنها خود و خویشانش بلکه درباریان و محافظانش نیز در آن زندگی می

ی بزرگ با درخت و حوض دارد و فرنگی تشکیل شده که هریک باغ قصر از چندین بنا یا کاله

شود. باالی این سردر،  نامیده می "درب سعادت"شود،  که از میدان شاه به قصر وارد می  دری

سالنی ساخته شده که محل نشیمن شاه در موقع تماشای حرکات نظامی یا اعیاد است. در سمت 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــ
1 Eugene Flandin 
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تهران قصری جهت  های متعددی است که درختان بلندقامت دارند. در یک فرسخی راستش، باغ

باشد، سطح این قصر بزرگ  می "تخت قجر"یا  "قصر قجر"تابستانش برپا نموده است که نامش 

هایی متعدد دارد  و قابل توصیف است. باغاتی برای آمفی تئاتر و چندین طبقة  مهتابی که پلکان

چند تصویر از ها دارند و  سازند. منازل قصر قجر، آئینه و نقاشی که قصر را از پارک جدا می

ها موجود است. این قصر امروز بسیار  شجاعان ایران رستم، افراسیاب، تیمور و چنگیز در آن

باشد ولیکن محمدشاه که  پسند ما نیز واقع گشت. قابل سکونت پادشاه هم می خوب و مورد

وهوای شمالی عالقه دارد این محل را رها کرده و در ساحل جویباری کوچک به  بیشتر به آب

 (. 565-562: 5016)فالندن،  « دامنة  شمیران بنائی جهت خود نموده است
 

    
:تصویرسمتراست:باغترسیمشدهتوسطفالندن،تصویرسمتچپ:تصویرقصرقجر5تصویرشماره

 (.2953،ماخذ:)فالندن،

 م( 7919 -7991ش/  7111-7111شاه ) ناصرالدین

د را در دو حوزة معماری و شهرسازی و به موازات یکدیگر شاه اقدامات اصالحی خو ناصرالدین

سامان بخشید. در حوزة معماری وی با آگاهی از تحوالت معماری و شهرسازی معاصر غرب و 

ای را داد که با نظر به ظرافت و خالقیت طراحان و  نیازهای فضایی خویش، دستور ساخت ابنیه

 گرفت. غربی مورد توجه سیاحان قرار می سازندگان، در ادغام مفاهیم معماری ایرانی و

چندین حیاط آجرفرش را که مزین از »نویسد:  م می58۱8ش/  522۱هانری بندر در سال 

های متعدد داشتند، طی نمودیم و  های بزرگ و فواره های رنگارنگ بودند و حوض اشجار و گل

اغلب (. »0۱8: 5059)بندر،  «دیدیم به طاقی رسیدیم که از آنجا تمام رفت و آمد و دِفیله را می

تپه، باغ بزرگی است  برد. در پایین دوشان آنجا تشریف می  شاه، عصرها برای تفرج با چندسوار به

های مملو از آب دارد و همچنین  آباد ـ که اشجار مرغوب و انهار خوب و حوض ـ به نام عشرت
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د و از قرار معلوم سابق بر های مخصوص در این باغ، وجود دار چند شیر و ببر قیمتی در اطاق

 (. 0۱3این کرگدنی در این باغ بوده که شاه او را خیلی دوست داشته است )همان: 

  

 
 (2921:913آباد.مأخذ:)بندر،:باغعشرت3تصویرشماره

توان گزارشی از  م می5811-5818ش/  520۱-520۱ 5از خالل سفرنامه کنت دوگوبینو 

اقامتگاه ما بزرگ و زیبا است. البته عمارتی مرمرین »شاه رسید:  نالدی جامعه ایران عصر ناصر

نیست؛ چون چنین بناهایی در ایران وجود ندارد. ساختمان با خشت ساخته شده و در آن 

هایی از آجر به کار رفته است. پس از عبور از زیر یک طاق گنبدی که در دو طرف آن  ردیف

گذریم و به  فاظت سفارتخانه قرار دارد، از یک داالن میهای مستخدمین و نگهبانان مأمور ح اتاق

ساخته شده  Tرسیم که شکل زیبایی دارد. در وسط آن حوضی به شکل  ای می حیاط چهارگوشه

که ضلع فوقانی آن در برابر عمارت اصلی قرار گرفته است و در دو سوی ضلع تحتانی آن دو 

. کف حیاط با آجرهای مربع بزرگ فرش هایی پرگل و درخت وجود دارد ردیف چنار و باغچه

چهار پا از سطح زمین بلندتر و یک طبقه  -های فرعی گرداگرد حیاط، سه  شده است. ساختمان

هایی است که بیشتر به خدمتکاران اختصاص دارد. در  ها عبارت از یک ردیف اتاق است. این

شده که سه پنجره به قسمت علیای حیاط، یعنی در طبقة  همکف عمارت اصلی، تاالر واقع 

های بیرونی آن با  فرنگی دارد که تاقچه سبک اروپایی رو به حیاط دارد و در دو سوی آن دو کاله

های وسیع با کف خاکی دورتادور  های با سلیقه ایرانی تزیین شده است. ایوان کاری مقرنس تزیین

ون در جوار ساختمان اصلی پوشاند. اندر های فرعی را از نظر می حیاط را فرا گرفته و ساختمان

های بزرگ پرگل قرار گرفته که تنها عیب آن نداشتن درخت  گرداگرد یک حیاط مجزا با باغچه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــ
1 Joseph Arthur de Gobineau 



 

 

 

 

 

  ها...پژوهانهپیرامونباغایرانیازنظرگاهمتونوسفرنامهیروایتجستار

  

 

 

122 

دادن به شرح و  شد کاشت و همین کار را ما به زودی کردیم و باالخره برای پایان است، ولی می

شهر اشغال کرده است.  ترین نقطة  کنم که محل وسیعی را در سالم مان اضافه می وصف اقامتگاه

های  ای دروازه شمیران واقع است که به کوه آب به حد وفور وجود دارد و در فاصلة  پنج دقیقه

(. پس 59۱: 5080شمال شهر راه دارد. بنابراین در جای بسیار خوبی مستقر شده بودیم )گوبینو، 

درختان چنار و گل و از آنکه از چند حیاط و دهلیز عبور کردیم، به آستانه باغی مملو از 

اند، دو یا سه  های کاخ که گرداگرد این باغ قرار گرفته استخری با آب جاری رسیدیم. ساختمان

سری نقاشی به اندازة  طبیعی تزیین شده که سربازان دولتی  اند و طبقات همکف آن با یک طبقه

 (. 599: 5080)گوبینو، « دهد لب نشان می بر دوش و خنده به های صورتی و اسحله را با اونیفورم

م برای نخستین بار وارد پایتخت ایران  5863ش/  5209در بهار سال  5هاینریش بروگش

شهر که به شکل ذوزنقه بنا شده بود، دارای مساحت نسبتاً کوچکی بود و »نویسد:  وی می  شد.

به هم هایی کوچک و نزدیک  رسید، در خانه صدهزار نفر می جمعیتش که در آن تاریخ به یک

های سبز ـ متعلق به ارگ سلطنتی  کردند. تنها معدودی درخت و باغ صورت فشرده زندگی می به

کاست. شاه  ـ اندکی از چهرة  عبوس دیوار خاکی رنگی که به دور پایتخت کشیده شده بود، می

 ، تصمیم گرفت پایتخت را توسعه«فرنگستان»پس از مراجعت از سفر اروپا، یا به قول ایرانیان 

های تنگ و تاریک نماید و همچنین  ها را عریض کند و نور و هوا را وارد کوچه دهد و خیابان

ها و بولوارهای جدید امکان گردش در زیر سایة درختان پرشاخ و برگ را برای  با احداث باغ

ها و  اهالی شهر فراهم سازد. تعدادی از رجال )به اصطالح ارکان مملکت( با ساختن عمارت

جدید، پیشگام سایر شهروندان شدند و تا آنجا که آب هوا و آداب و رسوم اجازه  های باغ

های قشنگ و زیبایی که تعدادی  داد، از شیوة معماری اروپایی استفاده کردند. امروزه ساختمان می

شود، اما  وکنار شهر دیده می ها دو طبقه و دارای بام سفالی یا شیروانی است، در گوشه از آن

های بزرگ و باصفایی که با معیارهای اروپا نیز از هر حیث  ها را در وسط باغ ن عمارتبیشتر ای

های تهران زیبایی  ازهمه به باغ (. درختی که بیش82اند )همان،  کامل و زیبا هستند، احداث کرده

های  پیچ و برگ در های پیچ بخشیده، درخت چنار است. این درخت با تنه قطور و بلند و شاخه

های بزرگی وجود دارد که  های ایران، حوض نش، سایة واقعاً مطبوعی دارد. در باغزمردی

ای نصب شده است. در این  شان فواره های قرمز و طالیی است و در وسط شان پر از ماهی درون

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــ
1 Heinrich Karl Brugsch 
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های  ها را با کاشی کنند و آن های عریضی تعبیه می ها آبشارهای مصنوعی و جوی باغ

هایی که به  نواز و دلفریب و کوشک ها چشم ها و گلکاری د، درختکاریپوشانن نگار می و نقش پر

گویند، نشستن در هوای  می« فرنگی کاله»ها  شود و به آن سبک معماری اصیل ایرانی ساخته می

 (. 85-82: 50۱۱سازد )بروگش،  آزاد را واقعاً دلپذیر می

و یا باغبانان در اندک  در ایران هرجا جوی آبی وجود داشته باشد، زمینش را کشاورزان

شان هم  کنند که حتی تماشای کاری می مدتی تبدیل به باغ و بوستان و کشتزار غله و یا سبزی

های  گری دارد. در باغ در سرزمین ایران نیروی واقعاً معجزه« آب»سازد.  بیننده را مسحور می

ای نام به خصوصی دهند که هریک دار ایران، انواع و اقسام رزهای رنگارنگ را پرورش می

های البرز،  های سبز و خرمی است که در دامنه کوه های تهران، باغ است. بهترین گردشگاه

العاده فرحبخش است. راهی که از  ها از دور هم فوق احداث شده است. منظرة  این گردشگاه

ونیم به قصر قاجار  رود خاکی است و بعد از یک ساعت یا یک ساعت می  تهران به آنجا

گردد. البته  شود و سرانجام به پای کوه ختم می رسد، از آنجا به بعد شیب راه تندتر می یم

چندصدمتر آخر را غالباً باید از کالسکه پایین آمده و راه را پیاده طی کرد. به این ییالقات 

گویند. شاه هم در شمیران و در اطراف شهر  قول بعضی از ایرانیان شمیرانات می شمیران یا به

صرهای متعددی بنا کرده است و تابستان )از اواخر ماه مه تا اوایل اکتبر( اغلب اوقات خود ق

آباد، قصر قاجار، قصر فیروزه،  ترین این قصرها، عشرت گذراند. معروف ها می را در آن

(. 538: 50۱۱حصار است )بروگش،  آباد، صاحبقرانیه، نیاوران، قصر یاقوت و سرخه سلطنت

های دیگری نظیر کوکب و الله، سوسن و سنبل،  ها گل براین عالوه»نویسد:  دیگر می درجایی

« های منازل ایرانیان است ها و باغچه بخش باغ نرگس، قرنفل، یاسمن، بنفشه و ریحان زینت

 (. 553: 50۱۱)بروگش، 

اش از  در شرق تهران واقع است و فاصله»گوید:  می« تپه دوشان»در مورد قصر یا عمارت 

شکلی  اد نیست. به دستور شاه فعلی این عمارت را چند سال پیش باالی تپه مخروطیشهر زی

وسیله راه  اند. این قصر مشرف بر باغ وسیعی است که پایین آن احداث شده و به ساخته

(. همچنین در مورد 555: 50۱۱شود )بروگش،  رود به آن متصل می مارپیچی که از تپه باال می

نظیر بود و من باید یک  شکوه و جالل و عظمت و زیبایی باغ اصلی بی»نویسد:  باغ گلستان می

ها و جویبارها و تصاویر  ها، فواره های رنگارنگ و حوض شاعر ایرانی باشم تا بتوانم انبوه گل
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های دیوارهای حیاط آن را که نقش سربازان و زنان ایرانی بود توصیف کنم. مقابل خود،  کاشی

هایی  های الوان و چوب مشاهده کردم که درِ بزرگی داشت و پله گساختمان مجللی را از سن

العاده  شد. کاخ گلستان که در محوطة  ارگ واقع شده، فوق شکوه آن منتهی می به تاالر با

شود، این باغ  مشروب می« قنات شاه»وسیله  دیدنی است. در جلوی کاخ، باغی قرار دارد که به

نماهای  یده )بیشتر چنار و سرو(، نهرها، جویبارها و آبکش فلک به با درختان کهنسال و سر

های  های مشجر باغ را با سنگ متعدد، از لطف و زیبایی خاصی برخوردار است. خیابان

رنگ پوشانده  های لعابی خوش هایی که با کاشی اند، آب در جوی چهارگوش مفروش کرده

نویسد:  شان می باغ محل اقامت(. همچنین در مورد 56۱: 5819)بروگش، « شده، جریان دارد

های گل سرخ بود و چند  های رنگارنگ، مخصوصا بوته این باغ بسیار زیبا مملو از گل»

کردند، در وسط باغ یک ساختمان  های آن برای خود گردش می رنگ در خیابان طاووس سفید

روی عریض فرنگی قرار داشت. داخل کاله فرنگی مانند صلیب بود یعنی در راه ییالقی و کاله

کردند و محل تقاطع این دو دهلیز هم  رابه چهار قسمت تقسیم می  و دو دهلیز عمودبرهم آن

ها و  شکل داشت و تمام سقف از داخل دارای نقاشی تاالر بزرگی بود که سقفی گنبدی

های در حال رقص  هایی از رقاصه تصاویری از گل و گیاه بود. دیوارهای تاالر نیز با نقاشی

 (. 50۱۱)حسن بیگی، « ده بودندتزیین ش

ها و بازار تهران را با  م خیابان5881-5885ش/  5263-526۱در سال  5انگلیسی  استوارت

های تبریز، گودال و  عرض هستند و از خیابان های تهران کم خیابان»تبریز و خوی مقایسه کرد: 

ستوارت زیباترین بازارهای ایران نظر ا چاله بیشتر دارند. بازارهای تهران با بازارهای خوی ـ که به

شد و به  هایی دیدم که به زیرزمین سرازیر می مقایسه نیستند. در بعضی جاها پله است ـ قابل 

های شهر،  شد. در خیابان ای، که در وسط آن حوض کاشی و بادگیر داشت، منتهی می محوطه

ویی شهر همچون باغ اند و گ شکل در دو طرف صف کشیده اندازه و هم بخش یک درختان فرح

 (. 5086)استوارت، « است

م از تهران دیدن کرده، 5883ش/5219سال   یکی از سیاحان خارجی که در زمان ناصری

رساندند و به   شان را در پاریس به چاپ مارسل دیوالفوا و همسرش بودند که بعدها مشاهدات

ای شهر ری رسیدیم و چون ه به خرابه»نویسد:  نام گرفت. وی میمادام دیوالفوا سفرنامة  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــ
1 Stewart, Charles Edward 
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ها بسته است، در باغ باصفایی که در آن حوالی بود،  های تهران شب دانستیم که دروازه می

توقف کردیم. روز بعد ساعت هفت صبح، فرمان حرکت دادم و کمی بعد به دروازه تهران 

ستم های ر های جلف و زننده، جنگ شده با رنگ های نقاشی رسیدیم که در باالی آن، کاشی

ای برای پایتختی مانند  دادند. راستی چنین دروازه دار را نمایش می دار و دم زال با دیوان شاخ

افزایش گذاشته و اهمیتی پیدا کرده، شایسته نیست.  تهران که چند سالی است جمعیت آن روبه

ا پیش چیان عبور کردیم و راه محلة  اروپاییان ر هرحال، داخل دروازه شده، از مقابل گمرک به

از  گرفتیم. اکنون ناچار بودیم از بازارهای طوالنی عبور کنیم؛ بازارهایی که عرض آن بیش

های  هایی هست. وقتی که درشکه ها هم در هر قسمت آن، چاله چهارمتر نیست و در میان آن

 خواهند عبور کنند، راه برای سواران و پیادگان اعیان یا نمایندگان دیپلماسی از بازار تنگ می

خطرناک است. پس از خروج از پایتخت از دیوارهای خرابه شهر ری قدیم که در پایة جبال 

شود.  های زیادی با دیوارهای گلی دیده می البرز واقع شده عبور کردیم. در شمال شهر ری باغ

 ها اینکه این باغ  به  کنند و نظر ها منزل می در تابستان اندرون اشخاص بزرگ و اعیان در این باغ

اند، برای زنان مطلوب هستند. گنبد طالئی این مقبره از  عبدالعظیم واقع شده نزدیک مقبرة شاه

آسمان  دور درخشندگی خاصی دارد و درختان کهن چنار و نارون در اطراف آن سربه

در اطراف »نویسد:  های تجریش تهران می (. وی در مورد باغ5۱6، 50۱5)دیوالفوا، « اند کشیده

ها باغ فردوس است که به داماد شاه  ا و عمارات زیادی وجود دارد. یکی از آنه تجریش باغ

تعلق دارد. در وسط این باغ بزرگ که پر از چنارهای قطور و بلند است، قصر ناتمامی دیده 

چنارهای باغ فردوس به بلندی و (. »569)همان، « شدن است شود که در شرف خراب می

ه در شهر دیدیم نیستند، ولی در مسجد تجریش چنار های دولتی ک قطوری چنارهای باغ

توان  را نمی العاده آن  شود. قطر فوق عجیب و غریبی است که کمتر نظیر آن در دنیا پیدا می

های آن مانند تنه  رسد. هریک از شاخه متر می دقیقاً با رقم معین کرد. تقریباً محیط آن به پانزده

و اطراف سر به آسمان کشیده است. این درخت عدة  سالی در باالی بنای مسجد  درخت کهن

دار اطفال را در  خوانند. مکتب دهد. مؤمنین در زیر آن نماز می کثیری را در سایة  خود پناه می

 (. 5۱5)همان: « دهد آنجا جمع کرده و درس می
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یوالفوا.السلطنهترسیمشدهدرسفرنامهد:تصویرسمتراست:کاخنایب1تصویرشماره

(،تصویرسمتچپ:چنارهایبزرگتجریش،ترسیمشدهدرسفرنامه2912،213مأخذ:)دیوالفوا،

 (213دیوالفوا.مأخذ:)همان،

عمارت و باغ »نویسد:  م درباره عمارت خروجی می 58۱6ش/  5211اعتمادالسلطنه در سال 

شود و این باغ  ر میمخصوص همایونی است که در حقیقت بیست سال است متصل در آن کا

بزرگ را یک عمارت طوالنی دورو از وسط به دو قسمت کرده که به همدیگر از زیر این 

های مزین راه دارند و در این عمارت طوالنی، تاالر آینه  خانه عمارت یعنی درهای عالی و حوض

 (. 5211گلستان واقع است که کالً آینه و چهار ستون دارد )اعتمادالسلطنه، 

محل »م درباره کاخ گلستان بدین شرح است: 5882ش/  5263اورسل در سال توصیف

وسیلة   گیرد که به شود. ... در واقع یک شهر مخصوصی را دربرمی نامیده می« ارگ»سکونت شاه 

ها را به قورخانه  دیوار سرتاسری محصور شده است. امروزه خندق ]اطراف کاخ]  پرشده و توپ

های متعددی است  ر سلطنتی میان بازار و توپخانه قرار دارد و دارای کاخاند... این مق منتقل کرده

ها و خاندان سلطنتی،  کند... محل اقامت شاهزاده ها سکونت می آن از تناوب در یکی که شاه به

ها، دارالفنون، حتی در قسمت غربی، اداره تلگرافخانه مرکزی و در قسمت  بعضی وزارتخانه

 (. 5010)اورسل، « محوطه ارگ قرار دارند شرقی، سفارتخانه روس در

نویسد که این عمارت دارای سفیدی  م می5888ش/  526۱در سال   ادوارد گرانویل براون

کاری آن ریخته و دیوار  شک فعالً چنان وصفی را ندارد، زیرا گچ ای بود ولی بی کننده خیره

 باشد. تپه می د او قصر دوشان(. مقصو5085)براون، « ای رنگش نمایان شده است ای قهوه چینه
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باغ گلستان، باغی است که »م و فووریه آمده است: 5889ش/  5268در سفرنامة کرزن 

اند و با عمارت خروجی به دو بخش شمالی و  های یاد شده در اطراف آن ساخته شده عمارت

صورت یکپارچه و  شده است. این باغ پس از تخریب عمارت خروجی به جنوبی تقسیم می

(، ۱28: 50۱9های متعدد بوده است )کرزن،  هارگوش درآمد. این باغ دارای استخرها و حوضچ

 (.553-539: 5062)فووریه، 

 م (7991- 7999ش/  7191-7199شاه ) محمدعلی

م در  5938ش/  528۱شاه به نام مادام وولفسن  یکی از اتباع روسیه در زمان حکومت محمدعلی

اگر »دارد:  مطالبی پیرامون تهران آن عصر بیان می ذشته و حالایرانیان در گکتابی با عنوان 

برحسب تصادف وارد تهران شوید، از مشاهدة  منظرة  کنونی پایتخت شاهنشاهی ایران به 

پرسد:  حیرت خواهید افتاد. با اینکه مسافر تقریباً نصف تهران را عبور کرده تازه از سورچی می

وباریک و درازوکوتاه بدون  های پهن ینکه یک سلسله داالنرسیم؟ پس از ا پس کِی به تهران می

شوید. این میدان توپخانه و میدان اصلی و  سقف را طی کردید، وارد یک میدان نسبتاً وسیع می

ای هم قصر سلطنتی و شاهنشاهی ایران واقع شده. از پشت  عمدة  شهر تهران است. در گوشه

اه ایران را محصور داشته، قسمت فوقانی قصر نمایان دیوارهای بسیار بلند که مقر اقامت شاهنش

های باریک و الوان و کاشیکاری مزین شده است. عمارت و ساختمان قصر  است که با میله

شد:  ها و منازل معمولی اعیان و متمولین به دو قسمت تقسیم می چندان تازگی ندارد و مثل خانه

ها نیز سیمای  (. پس از این دگرگونی5039پذیرایی )بیرونی( و فصاهای اندرونی )وولفسن، 

ترین بنای پایتخت،  توانست بازدیدکنندگان اروپایی را جذب کند. برجسته ظاهری تهران نمی

همه،  خورشیدی به پایان رسید. با این 5269مسجد سپهساالر بود که ساخت آن در سال 

ی شخصی بزرگ و ها ساختمان عمومی زیبایی وجود نداشت و زیبایی اصلی شهر در خانه

 )همان(.« شد ها خالصه می های آن باغ

 م( 7999- 7911ش/  7199-7191احمدشاه )

« هرولد نیکلسون»ها پیش از مسئولیت سیاسی رسمی همسرش  که مدت 5وست ویتا سکویل

عنوان کنسول سفارت انگلستان در تهران، به ایران سفر کرده بود، از مشاهدات سفرش به  به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــ
1 Sackville-West 
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باغی که محل تابستانی سفارت انگلیس »نویسد:  گونه می م این 5956ش/ 5291ایران در سال 

های شنائی است که آب  نشین است و پر از استخر باشد، مکانی بسیار خنک و دل در قلهک می

ای دارد  منظره آید و درختان سپیدار و چنار پرسایه و خوش برف می های پر یخ آن از همان کوه

های  هوا و مکان ساخت. دهکده و ی است از باغی که باید در این آبو در حقیقت نمونة  کامل

خاطر دارم در زمان مسافرت  طور که به شمیران و تجریش در دامنه البرز پر از باغ است که آن

فرنگی  من نسبتاً متروک بودند. باغی به نام ولی آباد به یاد دارم که همان عمارت همیشگی کاله

یمه عکس درختان باریک و بلند آن در استخر منعکس بود، منظرة  را داشت و عکس آن به ضم

این درختان و سفیدی پوست آنان چنان بود که گوئی متعلق به شمال روسیه یا فنالند بود، نه 

نویسد:  تپه می (. همچنین در مورد دوشان۱01: 5006)سکویل وست، « ایران یا آسیای مرکزی

تهران گوئی ناگهان از زمین روئیده است، ساختمان  ای که در سمت شرقی دشت بر روی تپه»

تپه )یعنی تپه خرگوش(  گاه ساخته شده و موسوم به دوشان کوچک مشخصی که برای شکار

آید، از قبیل  در این باغ وحش درندگانی بودند که به تصور نمی« »کند. است جلب نظر می

کردن به  و چشمان درخشانی که نگاه دار افریقائی، با تنه عظیم و منظره وحشتناک های یال شیر

ها این شیر را تماشا کنیم،  خواست بایستیم و مدت کرد. خیلی دلمان می آن زهره را آب می

ولی بر اثر فشار جمعیت تماشاچیان ممکن نشد. چون تماشای این حیوانات برای مردم برلن 

شاه از آن سخن  لدینا رود جمعیتی که ناصر خیلی عادی شده بود، بنابراین چنین تصور می

دار افریقایی نیامده بودند، بلکه برای دیدن پادشاه سبیلوی  گوید برای تماشای شیرهای یال می

 (. ۱06)همان: « ای آسیا گرد آمده بودند یک کشور افسانه

 بحث

در این مقاله، هفده سفرنامه مطرح در دوره قاجار مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت. در جدول 

در تهران در ادوار مختلف « باغ در دوره قاجار»اوی روایت از نظرگاه راویان به مفهوم زیر، واک

ها قرار گرفته است، باغ  به ترتیب آورده شده است. باغی که بیشتر از همه مورد تأکید در سفرنامه

ز باشد. یکی ا باشد. دلیل تاکید بیشمار بر این باغ، قرارگیری آن در ارگ حکومتی می گلستان می

آنکه قاجاریه  دلیل توان قصرهای پادشاهان قاجار دانست. به عناصر حکومتی این زمان را می

شد.  ای چادر نشین بوده، ییالق و قشالق جزیی از آداب زندگی آنان محسوب می اصوالً طایفه
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هایی برای زندگی  های بزرگ و کاخ خصوص شمیرانات باغ لذا در مناطق ییالقی اطراف تهران به

های ییالقی در فصل گرمای  در فصول گرم سال احداث گردیده است. برخی از این کاخ آنان

 (. 90: 5096شده است )حمیدی، سیروسی شبیری،  تهران به مقر سیاسی حکومتی نیز تبدیل می

  
:قرارگیریارگحمومتیدرشهرتهراندردورةقاجار)حمیدی،سیروسیشبیری،2تصویرشماره

2913:19) 

رگ( در دوره قاجاریه بعد از تعمیرات مکرر توسط امرا و پادشاهان مختلف به ویژه )ا

شود تا خصوصیات یک مرکز سیاسی  امیرکبیر دارای راه شوسه شده و عماراتی به آن اضافه می

زمان موقعیت قرارگیری کاربری اصلی  تری داراگردد. نکته مهم دراین حکومتی را به نحو مناسب

گانه عناصر  بندی اصلی شهر است: زیرا در رأس مثلث سه ر محدوده استخوانحکومتی )ارگ( د

شود. این ترکیب مثال کاملی از الگوی شهر سنتی  بازار واقع می -اصلی شهر مذهب، حکومت 

ایران است. بدین ترتیب هستة  اصلی بخش حکومتی و سیاسی شهر، ارگ بوده و فضاهای 

 (. 90: 5096شود )حمیدی، سیروسی شبیری،  یصورت مستقل ایجاد م مرتبط با آن به
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 درتهران.مأخذ:نگارندگان«باغدردورهقاجار»:واکاویروایتازنظرگاهراویانبهمفهوم1جدولشماره

 دوره سلطنت راوی واکاوی روایت

 سوم مساحت تهران های بسیار بزرگ، دو باغ ▪

 دازه بغل سه نفر انسان (های چنار پربرگ، تنومند و قطور )به ان دارای درخت ▪

 ها با نهرهای پهن و باریک و کوتاه و طویل آبیاری باغ ▪

  پیترو دالواله

 ش/ 998

 م5659

در بدو ورود به 
 دوره قاجار

ش/  55۱6-998
 م5۱9۱-م 5659

 هربرت مساحت باغ گلستان قابل مقایسه با مساحت تهران ▪

 م562۱ش/ 5336

 چهارم مساحت تهران کاخ و باغ یک ▪

 های فراوان اه و عمارت در باغ پر از گل و با آبارگ ش ▪

 

 اولیویه

 م 5۱9۱ش/ 55۱6

آغامحمدخان 
 قاجار

ش/  55۱6-55۱1
 م 5۱9۱-5۱96

های باشکوهی آرایش یافته و  های قصر قاجار در باغ، با زینت ساختمان ▪
 هایی با ظرافت نقاشی اسلیمی

 احاطه باغ با یک پرچین خیلی کلفت و دیوارهای آجری  ▪

 های پر از گل  ها یا درختچه درخت ▪

 های گل سرخ و یاس و چمپا مارپیچ وار  های کوچک زیبای چنار با بته خیابان ▪

 ها شده و فواره های بزرگ مرمر آراسته حوض ▪

 چنار، نارون، بامردرختی و گل صد تومانی درهم و برهم کاشته شده  ▪

 های روان  آبیاری گیاهان با جویبارهائی با جوی ▪

 ها  پرندگان در قفسوجود بسیاری  ▪

 های گوناگون  هایی مانند الله، نرگس، گل شقایق نعمانی، میخک و گل گل ▪

 یک کوشک در باغ با مصالح چوب و رنگهای خیلی تند نقاشی شده  ▪

 احاطه کوشک با درختان صنوبر خرم ▪

 پیر آمده ژوبر

 م 5۱۱6ش/  551۱

 شاه قاجار فتحعلی

ش  5250-55۱6
 م 580۱-5۱9۱/

 ارنست ژوبر های شاه خیلی وسیع  غها و با کاخ

 م 5836ش/  5581

 وجود میدانی بزرگ در دروازه کاخ و باغ شاهی ▪

های مختلف در وسط میدان و باالی هر  های متعددی در اندازه قرارگیری توپ ▪
 چهار دروازه تصاویر بزرگ و عجیب

 جرج کپل

 م 582۱ش/  5230

 وجود کاخ )کوشک( در باغ ▪

 ن و محافظانشزندگی شاه، درباریا ▪

فرنگی و باغی بزرگ با درخت و حوض درون قصر،  وجود چندین بنا یا کاله ▪
 شبیه به بهشت با نام استعاری درب سعادت

 های متعدد با درختان بلندقامت  وجود باغ ▪

احداث قصری توسط شاه جهت تابستان در یک فرسخی تهران با نام قصر قجر  ▪
 یا تخت قجر

، باغهایی برای آمفی تئاتر و چندین طبقه ویژگی قصر قجر: مساحت بزرگ ▪
 های متعدد برای جداسازی قصر از پارک  مهتابی با پلکان

 فالندن

 م 58۱3ش/  5259

 محمدشاه

ش/  5250-526۱
 م 58۱۱-580۱

های رنگارنگ،  باغ شاهی: دارای چندین حیاط آجرفرش مزین به اشجار و گل  ▪
 های متعدد  حوضهای بزرگ و فواره

های مملو از آب، چند  اد: اشجار مرغوب و انهار خوب و حوضباغ عشرت آب ▪
های مخصوص در این باغ، در گذشته محل نگهداری  شیر و ببر قیمتی در اطاق

 کرگدن

 هانری بندر

م 58۱8ش/  522۱  

 شاه ناصرالدین

ش/  52۱1-522۱
 م 58۱8 -5896
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درتهران.مأخذ:«اغدردورهقاجارب»:واکاویروایتازنظرگاهراویانبهمفهوم1دولشمارهادامهج

 نگارندگان

 دوره سلطنت راوی واکاوی روایت

، در دو  Tشده از خشت، وسط آن حوضی به شکل  باغ اقامت: ساختمان ساخته ▪
هایی پرگل و درخت، کف حیاط با آجرهای مربع بزرگ  ردیف چنار و باغچه

اط با سه پنجره به شده. قرارگیری عمارت اصلی، تاالر در قسمت علیای حی فرش
سبک اروپایی رو به حیاط. در دو سوی آن دو کاله فرنگی با مقرنس 

های وسیع با کف خاکی  های با سلیقه ایرانی تزیین شده، دارای ایوان کاری تزیین
 های بزرگ پرگل و بدون درخت. دور تا دور یک حیاط مجزا با باغچه

خری با آب جاری، چند حیاط باغ شاه: باغی مملو از درختان چنار و گل و است ▪
های دو یا سه طبقه کاخ گرداگرد باغ با یک سری نقاشی به  و دهلیز، ساختمان

های صورتی و  اندازه طبیعی تزیین شده: سربازان دولتی را با اونیفورم
 دوش و خنده بر لب. به اسلحه

 کنت دوگوبینو

ش/  520۱-520۱
 م5818-5811

 

و امکان گردش در زیر سایه درختان پرشاخ و ها و بولوارهای جدید  احداث باغ ▪
 برگ

های پیچ در پیچ و  چنار: بیشترین درخت در تهران، با تنه قطور و بلند و شاخه ▪
 های زمردین، سایه مطبوع برگ

های قرمز و طالیی، دارای  های بزرگ پر از ماهی دارای حوضهای ایران:  باغ ▪
های پر نقش و  ریض، کاشیهای ع ای در وسط، آبشارهای مصنوعی و جوی فواره

ها و  درختکاری فرنگی(، هایی به سبک معماری اصیل ایرانی )کاله نگار، کوشک
های دیگری نظیر کوکب و الله، سوسن و  گلنواز و دلفریب،  های چشم گلکاری

 سنبل، نرگس، قرنفل، یاسمن، بنفشه و ریحان

های رنگارنگ  گلباغ گلستان: شکوه و جالل و عظمت و زیبایی باغ، باغ دارای  ▪
های دیوارهای حیاط با نقش  ها و جویبارها و تصاویر کاشی ها، فواره و حوض

های الوان و  سربازان و زنان ایرانی، ساختمان مجللی )کوشک( مزین به سنگ
 های باشکوه تاالر  چوب ، دارای در بزرگ و پله

های  بوته های رنگارنگ، مخصوصا باغ محل اقامت: باغ بسیار زیبا مملو از گل ▪
های باغ، وجود یک ساختمان  گل سرخ، وجود چند طاووس سفید رنگ در خیابان

فرنگی: صلیب مانند، تاالر بزرگ با  فرنگی در وسط باغ، داخل کاله ییالقی و کاله
ها و تصاویری از گل و گیاه و دیوارهایی مزین  سقفی گنبدی شکل و دارای نقاشی

 ل رقصهای در حا هایی از رقاصه به نقاشی

طور  تپه: واقع در شرق تهران، مشرف بر باغی وسیع و به قصر یا عمارت دوشان ▪
 مارپیچی متصل به آن

 بروگش

 م 5863ش/  5209

 تقسیم باغ گلستان از وسط به دوقسمت توسط عمارت خروجی ▪

 بودن فضاها از زیر به یکدیگر از زیر این عمارت مرتبط ▪

 متشکل از آینه و چهار ستون  قرارگیری تاالر آینه گلستان در عمارت: ▪

 اعتماد

 السلطنه

 م 58۱6ش/  5211

 های تهران  شکل در دو طرف در خیابان اندازه و هم بخش یک وجود درختان فرح ▪

 تهران همچون باغ ▪

ش/  5263استوارت 
م 5885  

 محل سکونت شاه )ارگ( )باغ گلستان( مانند یک شهر مخصوصی  ▪

 سیله دیوار سرتاسریمحصور شدن باغ در ارگ تهران به و ▪

 قرارگیری باغ میان بازار و توپخانه ▪

 های متعدد: جهت سکونت شاه به تناوب  باغ /کاخ گلستان دارای کاخ ▪

 اورسل

 م5882ش/  5263
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درتهران.مأخذ:«باغدردورهقاجار»:واکاویروایتازنظرگاهراویانبهمفهوم1دولشمارهادامهج

 نگارندگان

 دوره سلطنت اویر واکاوی روایت

شدن  ، در حال تخریب، ریخته کننده تپه: دارای سفیدی خیره عمارت دوشان ▪
 رنگ ای ای قهوه شدن دیوار چینه کاری آن و نمایان گچ

 براون

 م 5888ش/  526۱

 
 های متعدد باغ گلستان باغی مربعی شکل با استخرها و حوض ▪

 شده در اطراف آن های یاد وجود عمارت ▪

 و بخش شمالی و جنوبی با عمارت خروجیتقسیم آن به د ▪

 کرزن

 م 5889ش/  5268

 های باریک و الوان و کاشیکاری  شده قصر شاهی نمایان با میله مزین ▪

تقسیم عمارت و ساختمان قصر به دو قسمت: پذیرایی )بیرونی( و فضاهای  ▪
 ها و منازل معمولی اعیان و متمولین. اندرونی، مثل خانه

 های آنها  های شخصی بزرگ و باغ در خانه زیبایی اصلی تهران:  ▪

 مادام وولفسن

 م 5938ش/  528۱

 محمدعلی شاه

ش/  5288-5281
 م 593۱- 5939

نشین، پر  باغ محل تابستانی سفارت انگلیس در قلهک: مکانی بسیار خنک و دل ▪
 منظره  از استخرهای شنا، درختان سفیدار و چنار پرسایه و خوش

فرنگی، انعکاس تصاویر درختان باریک و بلند  رت کالهباغ ولی آباد: دارای عما ▪
 در استخر

ای در سمت شرقی دشت تهران، گوئی ناگهان از زمین  تپه: در تپه باغ دوشان ▪
روئیده، دارای کوشک مشخصی برای شکارگاه، وجود درندگانی از قبیل شیرهای 

 ر این باغ.بالدار افریقائی، با تنه عظیم و منظره وحشتناک و چشمان درخشانی د

 ویتا سکویل وست

 م 5956ش/  5291

 احمدشاه

ش/  503۱-5288
 م 5939- 5921

 

 گیری نتیجه 

را  "باغ"نویسان در مورد مفهوم  دهد که دیدگاه اغلب سفرنامه واکاوی این پژوهش نشان می

های  روایت باغ»، «های اقامتی روایت باغ»بندی کرد:  گری دسته توان در سه صورت روایت می

 «. های تفرجگاهی روایت باغ»و « ومتیحک

شاه قاجار است و از دوران  روایی مربوط به دورة  ناصرالدین-بیشترین اسناد تاریخی ▪

 ای یافت نشد. شاه، سفرنامه سلطنت مظفرالدین

که  ها مشترک است، اهمیت باغ در این دوره تاریخی است، چرا  آنچه در بیان همه روایت  ▪

بر این امر تأکید دارند که حدود دوسوم مساحت شهر تهران در دورة   ها اکثر متون و سفرنامه

 های بسیار بزرگ تشکیل داده بود.  قاجار را باغ

هوا و  و آب شاهان قاجار، ارگ و عمارت خود را در بهترین نقاط تهران و در مناطق خوش  ▪

 ساختند. های فراوان می های پر از گل و با آب در باغ

پیچ و  در های پیچ شده، درخت چنار با تنه قطور و بلند و شاخه هبیشترین درخت کاشت  ▪

 های زمردین، و سایه مطبوع است.  برگ
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و  Tها به ساخت حوضی به شکل  بار در سفرنامه شاه برای اولین در دورة  ناصرالدین  ▪

 شود. حیاط اشاره می عمارتی به سبک اروپایی روبه

ها دیده  های تهران در روایت فواره در همه باغاشاره به عنصر آب، نهرها، جویبارها و   ▪

 شود و جزء الینفک باغ جهت آبیاری و خرمی بوده است.  می

شاه از وجود حیوانات وحشی و تبدیل  ها برای نخستین بار در دورة  ناصرالدین در سفرنامه  ▪

های  شود. در باغ عشرت آباد، چند شیر و ببر قیمتی در اتاق روایت می« باغ وحش»باغ به 

شده است. سپس در  اند، نگهداری می مخصوص که در گذشته محل نگهداری کرگدن بوده

ای در سمت  تپه که در تپه یابد. باغ دوشان شاه، عالقه به باغ وحش تداوم می دوران احمد

گاه  شرقی دشت تهران، گوئی ناگهان از زمین روئیده، دارای کوشک مشخصی برای شکار

ای وحشتناک  های بالدار آفریقایی، با تنة  عظیم و منظره از قبیل شیر بوده، و وجود درندگانی

 و چشمان درخشانی در این باغ روایت شده است. 

عنوان باغ حکومتی در  ها بر باغ گلستان بوده است. باغ گلستان به بیشترین تأکیدِ سفرنامه  ▪

یافته است. اما همه دوران قاجار مورد توجه سیاحان بوده و در ادوار مختلف، توسعه 

 شاه است. بیشترین توسعه مربوط به دورة  ناصرالدین

 منابع

، میراث ایران/ تألیف سیزده تن از خاورشناسان زیرنظر آرتورجان آربری(، 5006آربری، آرتور جان، ) .5

 [، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران. ...]و دیگران مترجمان احمد بیرشک

 های کاخ گلستان.  آلبوم .2

مأموریت سری با لباس مبدل )سفرنامه کلنل استوارت به شمال (، 5086، چارلز ادوارد )استوارت .0
ویرایش علی کریمیان، چاپ اول،   ، ترجمه وخراسان در زمان حمله روسیه به خانات آسیای میانه(

 تهران: علی کریمیان.

 .058ه.ق(، روزنامه ایران، شماره  529۱اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، ) .۱

 ، تهران: زوار. دی ی ع ر س غ اص ی ل ع  ه م رج ، ت ل اورس  ه ام رن ف س(، 5010، ارنست، )اورسل .1

سفرنامه اولیویه: تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران آغازین (، 50۱5اولیویه، گیوم آنتوان، ) .6
 اطالعات. ، ترجمه محمدطاهر میرزا و تصحیح دکتر غالمرضا ورهرام، تهرا: انتشاراتعصر قاجاریه
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