جســتار

بازشناسی مفهوم «آستانه» در
باغ ایرانی

لیال مدقالچی
دکتری معماری ،عضو هیئت علمی
دانشگاه هنر اسالمی تبریز
l.medghalchi@tabriziau.ac.ir

چکیــده | در ســالهای اخيــر ،توجــه بــه ابعــاد معنایــی در کنــار ابعاد کالبــدی مطرح
بــوده اســت؛ ب ـ ه طوریکــه از نظــر بســياری از صاحبنظــران ،ناديــده انگاشــتن ايــن
ابعــاد باعــث کاهــش کيفيــت فضاهــای زندگــی شــده اســت .يکــی از مفاهيمــی کــه در
اغلــب مواقــع ،وجــود نــگاه ســادهانگارانه باعــث فراموشــی ابعاد معنایــی آن شــده ،مفهوم
«آســتانه» اســت« .آســتانه» بــه عنــوان يــک مفهــوم يــا تنهــا يــک کالبــد ،میتوانــد
طيــف وســيعی از معانــی مرتبــط بــا فضــا و مــکان را در برگیــرد ،کــه بــر حــس حضــور
و ظهــور تأثيــر گذاشــته و فضــا را واجــد کيفيــت میکنــد .از ایـنرو مقالــه حاضــر بــا
هــدف بازشناســی ابعــاد مختلــف معنايــي و تجلــی کالبــدی «آســتانه» در بــاغ ايرانــی،
خصيصههــا و ويژگیهــای آن را مــورد مطالعــه قــرار داده اســت .روش تحقيــق در ايــن
پژوهــش ،توصيفی-تحليلــی و ابــزار جمـعآوری اطالعــات ،کتابخانـهای بــوده اســت.
در نــگاه نخســت ،آســتانه بــه عنــوان يک مفهــوم قابــل تعريف توســط عناصــر کالبدی،
در نظــر گرفتــه میشــود کــه دارای اليههــای معنايــي بــوده و بــه واســطه نــوع کاربــرد
آن ،بــه صــورت عينــی و ذهنــی درک میشــود .عــاوه بــر ايــن ،ايــن فضــا دارای طراحی
و فــرم متنوعــی اســت کــه در انــواع باغهــای مختلــف ،کیفيتهــای فضايي متفاوتــی را
عرضــه کــرده و بــه ايــن صــورت ويژگیهــای درون و بــرون را در خــود حمــل میکنــد.
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مقدمــه| گســتردگی پژوهشهــای انجامگرفتــه بــا
موضــوع بــاغ ايرانــی ،نشــان از اهميــت و نيــز جذابیــت
ايــن موضــوع در ميــان ســاير موضوعــات مرتبــط بــا حــوزه
منظــر دارد .عــاوه بــر ايــن ،آموختــن از نمونههــای
موفــق گذشــته در معمــاری ،راهــکاری بــرای اســتفاده در
طراحیهــای معاصــر اســت« .اينکــه ايرانيــان از ديربــاز تــا
يــک قــرن پيــش چگونــه بــه فضــا و اســتفاده از اجــزای آن
انديشــيدهاند و بــر پايــه کــدام ديدگاههــا بــه ســازماندهی
آن میپرداختنــد ،مقولــهای چنــدان پرجاذبــه و پررمــزوراز
اســت کــه بــه میــان آوردن ابهــام و دارای تــوان آموزندگــی
اســت» (فالمکــی.)6 :1391،
بررســی اجــزای بــاغ بــه عنــوان عناصــر ســازنده آن و تبييــن
مفاهيــم مرتبــط بــا آن میتوانــد در چگونگــی کاربســت
مفاهيــم در کالبــد معمــاری منظــر معاصــر راهگشــا باشــد.
در ایــن میــان توجــه بــه مفهــوم «آســتانه» بــه عنــوان
اوليــن فضــای مواجهــه بــا اثــر معمــاری و لــزوم توجــه بــه
آن ،جهــت افزايــش کيفيــت فضاهــای معمــاری بــر کســی
پوشــيده نیســت .در هميــن راســتا پژوهــش حاضــر ،بــا
هــدف تبییــن مفهــوم آســتان يــا آســتانه در معمــاری بــاغ،
بــه دنبــال پاســخگویی بــه ســؤاالت زيــر اســت:
 آســتانه چیســت و چگونــه در معمــاری بــه کار گرفتــهمیشــود؟
 -فضای آستانه در معماری باغ چگونه تعريف میشود؟

تعريف آستانه و مفاهيم مرتبط با آن

«آســتانه» کــه از آن بــه درگاه ،آيــگاه ،آســتان و درآيــگاه نيــز
تعبيــر میشــود ،دارای مفاهيــم و تعاريــف متعــددی اســت که
بــه رغــم تشــابه ،دارای وجــوه متنوعــی اســت .دهخــدا کلمــه
آســتانه را متناظــر واژههــای آســتان ،بــارگاه ،درگاه ،درگــه،
گــذرگاه و پيوســته بــه در قــرار میدهــد (دهخــدا ،بــه نقــل
از بهشــتی و قيومــی بيدهنــدی )25 :1388 ،و مرحــوم معيــن
آن را بــا معانــی  -1آســتان -2 ،چــوب زیریــن چارچــوب (در)،
 -3مقدمــه ،وســیله و  -4بــارگاه شــاهان تعريــف میکنــد
(معيــن.)37 :1381 ،
تعاريــف اســمی موجــود در فرهنگنامههــا ،میتواننــد
جايــگاه آســتانه در يــک بنــا و کارکــرد آن را بــه عنــوان جــزء
الینفــک (عنصرکالبــدی يــا فضــای کالبــدی) تبييــن کننــد.
امــا از آنجایــی کــه هــر عنصــر معمــاری عــاوه بــر داشــتن

تعاريــف اســمی ،دربرگيرنــده مفاهيــم و معانــی ديگــری
نيــز هســت کــه بــه واســطه فضــای معمــاری مختــص آن
و خصيصههــای مکانــی و زمانــی تعريــف میشــود ،بســنده
کــردن صــرف بــه تعاريــف اســمی ،هــر پژوهشــگری را از نگاه
جامــع نســبت بــه تمــام ابعــاد موضــوع دور خواهــد کــرد.
ازایـنرو پژوهــش حاضــر ،پــس از بیــان تعاريــف اســمی ،بــه
بســط مفاهيــم و معانــی مرتبــط بــا واژه «آســتانه» از طريــق
دیدگاههــای موجــود و تفاســير آن خواهــد پرداخــت ،تــا
کيفيــات حاصــل از تجلــی ايــن مفاهيــم در کالبــد بــاغ را
مــورد تحليــل قــرار دهــد.
صاحبنظــران بســياری کــه بــه نوعــی بــا معمــاری يــا
تفکــرات مطرحشــده در ايــن حــوزه مرتبــط هســتند،
«آســتانه» را بــه عنــوان عنصــری دارای مفاهيــم و معانــی
ذهنــی ،معرفــی کــرده و تعاريــف آن را فراتــر از يــک عنصــر
کالبــدی ورودی بــرای انفصــال دو فضــا مطــرح میکننــد.
بــه زبــان دلــوزی ،آســتانۀ معمــاری جــای یــا گا ِه برهمبُرش و
برهم ُکنــش ســطحهای گوناگــون اســت کــه از برخــورد آنهــا
معناهــا یــا مفهومهــای نــو ســر برمیآورنــد .در«آســتانه»
اســت کــه فراینــد «شــدن» صــورت میپذیــرد .در ايــن
آســتانگی ،مجموعــهای از فراینــد قلمروزدایــی و قلمروگزینی
اتفــاق میافتــد؛ فراینــدی کــه ویژگــی آن ،رهاشــدن از فضــا
و نظمهــای پیشــین و درآمــدن بــه بازیهــای نــو اســت.
چنانچــه آســتانه را میتــوان بــه معنــای حــد تغييــر
نيــز تعريــف کــرد .آســتانه لزومــاً بخــش فیزیکــی درآمــد
یــا برونرفــت یــک مــکان نیســت و همیشــه در یکجــا
یــا بخــش از یــک معمــاری خــاص روی نمیدهــد .آســتانه
پهنــة احســاس یــا تأثــر و در پــی آن ،رهایــی ســوژه از
ســوژهمندی و تکثــر آن اســت (پورعلــم .)1396 ،لويــی کان
نيــز ،آســتانه را بــه صــورت پديــداری لطيــف درپرتــو نيروهای
ســکوت و نــور تعريــف میکنــد و آن را لحظـهای بــرای الهــام
میدانــد؛ زمانــی کــه «امــر بیکــران» همــان «حضــور» و
«امــر کرانمنــد» همــان «ظهــور» حامــل يکديگرنــد و «الهام»
محــل اتصــال ايــن دو امــر لطيــف بــر يکديگــر هســتند
(حجــت)42 :1394 ،؛ (نمــودار .)1لويــی کان الهــام را بــا
آســتانه تــوأم کــرده و بیــان میکنــد کــه در آن نقطــه
مفصــل ،ميــان حقيقــت و تجلــی حقيقــت« ،الهــام» واقــع
اســت و الهــام دو پايــه دارد ،يــک پايــه آن در حقيقــت اســت
و پايــه ديگــرش در بــه تجلــی رســيدن .چنانچــه ايــن
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«در» نشــاندهنده راه حلــی بــرای پیوســتگی بــه فضــا
اســت؛ اهمیــت مذهبــی فراوانشــان نیــز از همینجــا
ناشــی میشــود ،زیــرا هــم حکــم نمــاد را دارنــد و هــم
وســیلهای بــرای گــذر از فضایــی بــه فضــای دیگــر بــه
شــمار میآینــد» (مايــس .)182 :1383 ،ورود بــه معبــد بــا
مالحظــه سلســلهمراتب جهــان مقــدس و نامقــدس 2صــورت
گرفتــه و ورودی آن بــه طــرز شايســتهای آراســته میشــود
نمودار :1آستانه خصوصيات محيط درون و بيرونرا تحصيل میکند .مأخذ:
نگارنده.

نقطــه درگاهــی اســت کــه دو ســو دارد (همــان .)52- 51:در
قــرن ســوم پورفيــروس (« )Porphyrusآســتانه را پديــدهای
مقــدس مینامــد» (باشــار.)269 :1392 ،

آستانه در معماری

هــر ورود يــا رســيدنی مبتنیبــر انتظارهــا و
چشمداشــتهايي اســت .فــرد از مکانــی ديگــر میآيــد،
راه درازی را میپيمايــد و بــه ايــن ترتيــب خــود را آمــاده
رويارویــی بــا مکانــی جديــد میکنــد (تصويــر .)1ورود بــه
معنــای «گــذر» زمانــی روی میدهــد کــه فــرد از آســتانه
يــک مــکان عبــور کنــد .ايــن ارتبــاط درون و بــرون ،حقيقتی
اســت کــه بــرای هويــت يافتــن هــر مکانــی ،اهميــت
بنياديــن دارد .عــاوه بــر ايــن ،دروازه هــر شــهر ،کارکــردی
فراتــر از دفــاع از آن داشــته ،بازنماينــده مــکان آن شــهر
بــوده و بــر انتظــار و چشمداشــت از آن مــکان مهــر تأييــد
مینهــد (نقطـهای بــرای رويارويــي بــا آنچــه بــه روی انســان
گشــوده میشــد)؛ (شــولتس)43-40 :1387 ،؛ (تصويــر.)2
بــه لحــاظ تاریخــی ،1فضــای گــذار احتمــاالً بــا وجــود و
حضــور برخــی رســوم و تشــریفات مرتبــط اســت .نخســتین
ُصــ َور پرســتش خدایــان یــا اربــاب ،ایــن پیشفــرض را بــا
خــود دارد کــه تهیــه و تدارکهایــی در کار بــوده اســت.
میرچــا الیــاده در اثــر خــود بــهنــام «مقــدس و نامقــدس»،
مینويســد« :کاربــرد تشــریفاتی نیــز بــه آســتانههای
زیســتگاه انســانی وارد شــده اســت و بـه همیــن دلیــل اســت
کــه آســتانه اهمیــت فراوانــی دارد .گــذر از آســتانه بــا رســم
و آیینهــای متعــددی همچــون خمشــدن ،ســجود ،لمــس
زاهدانــه دســت و نظایــر اینهــا همــراه اســت« .آســتانه» و
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تصوير  :1مينياتور بابر هنگام دســتور دادن برای برنامهريزی باغ وفا ،موزه
ويکتوريا و آلبرت .مأخذ.Jodidio, 2015 :

بازشناسی مفهوم آستانه در باغ ایرانی

تصوير  :2دروازه شــهر در تصوير ورود شاه اکبر به شهر سورت -موزه ويکتوريا
و آلبرت .مأخذ .Jodidio, 2015: 49 :

تصویر  :3آســتانه باغ و ورود در صحنهای از هفت اورنگ جامی .مأخذ :
.Ruggles, 2007: 22

تــا دفعکننــده ارواح خبيثــی باشــد کــه ممکــن اســت قصــد
ورود بــه درون آن مــکان مقــدس را داشــته باشــند (کوپــر،
 .)85 :1379از طرفــی؛ وجــود «در» امــکان حفــظ و رعايــت
سلســلهمراتب و حرمــت جایگاههــای مختلــف را ممکــن
میســازد (تصويــر.)3
در تفکــرات مذهبــی و دينــی مفهــوم «در» از ارزش واال و
معانــی روحانــی برخــوردار اســت .اصــوالً معبــد خــود «در»ی
اســت کــه بــا گــذر از آن میتــوان بــه صــورت نماديــن از
عالــم مــاده گــذر کــرد و بــا ســاحت قــدس و ماوراءالطبيعــه
مرتبــط شــد« .در» مجــوزی بــرای ورود انســان بــه
مرتبــهای باالتــر اســت (نقــیزاده .)210 :1392 ،اصطــاح
ســنتی «بــاب» چــه بــا عطــف بــه معمــاری ،چــه ادبیــات،

داللــت بــر حرکتــی از میــان فضــای متعیــن دارد کــه در
مــدت زمــان معینــی انجــام میگیــرد .ایــن انتقــال روان،
کــه معنــای نمادیــن دارد ،بیاعتنــا بــه مقیــاس ،حتــی
از دهانــة یــک گــذرگاه کوهســتانی ســردرمیآرود؛ آنجــا
کــه نقشبرجســتهها از ورود بــه یــک «مــکان» متمایــز
منطقــهای خبــر میدهنــد (اردالن و بختيــار)71 :1380 ،؛
(تصويــر.)4
تقســيم درون-بيــرون خــود را بــه عنــوان يــک دوگانگــی
ســاده امــا اساســی ارائــه میکنــد .آنچــه در تجــارب مــا
از «فضــای زندگیشــده» بنيــادی اســت و آنچــه ماهيــت
مــکان را فراهــم مــیآورد (رلــف .)57 :1390،بــا اینحــال،
شناســاندن مــرز ميــان درون و بــرون ،کاری بســيار ســهل و
تابستان 1396
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تصوير  :4نمونههایی از دروازه يا آســتان .مأخذ :اردالن و بختيار.71 :1380 ،

ممتنــع اســت؛ بــه طــوری کــه میتــوان بــا ســاخت يــک
ســکو ،رســم يــک خــط و ...آن را نشــان داد .امــا اگــر در
معنــای ايــن واژه بــه انضمــام فضــا تدقيــق شــود ،معنايــی
فراتــر از يــک مفهــوم «جداکننــده کالبــدی» صرفـاً در بعــد
عينــی را عرضــه میکنــد .در ايــن صــورت «فضــای ورودی»
يــا «فضــای آســتان» يــا «درآيــگاه» معــرف فضايــي خواهــد
بــود کــه واجــد کيفيــت معنايــي و دارای ابعــاد عينــی و
ذهنــی هســتند.
از طرفــی روابــط بیــن داخــل و خــارج ،از دو جنبــة ارتباطــی
قابــل بررســی اســت .چنیــن چیــزی ،هــم بــر جــدا بــودن
تصریــح دارد و هــم ارتبــاط؛ یــا بــه بیــان دیگــر ،تفکیــک
و انتقــال ،گسســتگی و پیوســتگی ،حــد و مــرز و تداخــل.
آســتانهها و فضاهــای گــذر نیــز ،حکــم «مــکان» را پیــدا
میکننــد« :مکانهایــی کــه در آن ،محیــط خــود را نشــان
میدهــد» (مايــس.)180 :1383 ،
چنانچــه شــولتس مطــرح میکنــد« :آســتانه بــه عنــوان
ارتباطدهنــده بــرون و درون بــه بازنمايــي آگاهانــه
از يــک فهــم یکپارچــه و منســجم در تجربــه ورود
بــه مــکان میانجامــد» (شــولتس.)43-40 :1387 ،
آســتانهها دربردارنــد ه ســه نقــش هســتند کــه درجــات
مختلــف بــه خــود میگیرنــد:
• نقــش کاربــردی  :گذرگاهــی بــرای در ،نــور و تهویــه بــرای
پنجر ه .
• نقــش محافظتــی  :گــذرگاه مهــار و کنترلشــده بــرای
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در ،دســتچین منظــره ،نــگاه و انتخــاب در معــرض دیــد
بیــرون بــودن ،یــا نبــودن (مايــس.)181 :1383 ،
• نقــش معناشــناختی :نشــانههای هــر مــکان ،برحســب
قراردادهــای رایــج و ســنن اجتماعــی ،رفتــار ویــژهای را در
گوشــه و کنــار محــدودة مــورد نظــر ،درخــود نهفتــه دارنــد
(همــان.)182 :

آستانه باغ ايرانی

يکــی از شــاخصههای بــاغ ايرانــی ،محصوريــت اســت.
تأکيــد هنرمنــدان بــر محصــور بــودن بــاغ از طريــق ســاخت
و پرداخــت فضــای تأمــل يــا ســاماندهی بــاغ بــه مثابــه
مکانــی بــا رعايــت حرمــت و انتظــام ويــژه اینگونــه فضاهــا
بــوده اســت (منصــوری)63 :1384 ،؛ (تصويــر.)5
«آســتانه» در گــذر از ايــن محصوريــت ،معنــا و مفهوم خاصی
يافتــه و متجلــی میشــود .از نظــر الکســاندر« :هــدف از يــک
مــرز کــه گرداگــرد يــک مرکــز را فــرا گرفتــه ،مقصــودی
دوگانــه اســت .نخســت اينکــه مرزبنــدیِ توجــه را بــه مرکــز
جلــب میکنــد و بــه توليــد بهتــر مرکــز کمــک میکنــد
و دوم اينکــه مرکــز را بــه آن ســوی مرزهــا پيونــد زده و
يکپارچــه میکنــد .از ایــنرو ،مرزهــا هــم تفکيککننــده و
هــم پیونددهنــده هســتند .در هــر دو حالــت ،مرکــزی کــه
مرزبنــدی و محــدود شــده باشــد ،بيشــتر تشــديد و تقويــت
میشــود» (الکســاندر .)127 :1392 ،در تعاريــف مرتبــط بــا
مفهــوم آســتانه نيــز ،همــواره بــه مفهــوم اتصــال در عيــن
انفصــال تأکيــد میشــود ( .)Boettger, 2014: 10در بــاغ

بازشناسی مفهوم آستانه در باغ ایرانی

تصویر : 5محصوریت و ورودی باغ در مینیاتوری متعلق به دســت خطی از
اواخر قرن هفدهم میالدی از شــاهنامه .مأخذ :خوانساری ،مقتدر و یاوری،
.153 :1383

ايرانــی ايــن گسســتگی و پيوســتگی در آســتانهها ،گاه بــا
تدابيــری چــون بنــای ســردر ،3مــکان ويــژهای را میآفريننــد
کــه عالوهبــر کاربــری داخــل آن ،نمــای خارجــی متناســب
بــا بناهــای پيرامونــی را پديــد آورده و بــه انســجام بدنههــای
شــهری کمــک میکننــد (تصويــر.)6
معمــاران ايرانــی بــا ايــن نقشآفرینیهــای فصلهــای
«مفصــل» و دگرگونــی نظميافتــه زاويــه ديــد و نقــش
«آســتانه» ،آشــنا بــوده و آنهــا را بــه کار میبســتند
(فالمکــی)700 :1389 ،؛ چنانچــه درجهــت افزايــش امــکان
بهــرهوری معنــوی از فضــای معمــاری ،بــا تعبيــه آســتانهها و

فضاهــای گــذر و هدايــت تدريجــی بــه هنــگام ورود ،موجــب
آمادهســازی ذهــن مخاطــب میشــدند« .از لحظــهای
کــه شــخص ديدارکننــده از ســاختمان پــای بــه آســتانه
آنمینهــد ،تــا آخريــن نقطــهای کــه آخريــن منظــر يــا
چشــمانداز فضــای درونــی را پيــشروی خــود میبينــد،
جایجــای ،فضــای معمــاری بــا شــکلهايي پيوســته و
دگرگــون شــونده بــه او نمايانــده میشــود؛ ...پيوســتگی
و دگرگونــی منظرهــای داخلــی در طــول مســير ...بــه کار
آمادهســازی ذهــن يــا جهــان درونــی فــردی میآينــد،
کــه گام بــه گام بــه پيــش رانــده میشــود» (فالمکــی،
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تصوير  : 6ارتباط درون و بیرون و انســجام بدنه چهارباغ به وسيله عمارت
ســردر باغها .مأخذ  :نگارنده با اقتباس از شهرستانی.1366 ،

 .)307-306 :1371دســتيابی بــه چنيــن هدفــی بــرای
معمــار ايرانــی کــه همــواره بــه دنبــال ايجــاد ارتبــاط بــا
عالــم متعالــی بــوده ،امــری بســيار خطيــر و لطيــف بــه
شــمار میآمــده اســت .الکســاندر نيــز در کتــاب «معمــاری
و راز جاودانگــی» ،الگــوی گــذر ورودی را بــه منطقــهای
واســط بــرای تغييــر چارچــوب ذهنــی انســان از بيــرون
بــه درون معنــی میکنــد« :منطقــه گــذاری کــه در آن
جهــت ،ارتفــاع ،ســطح و منظــر تغييــر میکنــد و کيفيــت
روشــنايي عــوض میشــود» (الکســاندر.)228 :1381 ،
جايــي اســت کــه جــ ّو عمومــی منقطــع شــده و دارای
صفــات معينــی میشــود (همــان)230:؛ (تصويــر .)7در
اینجــا هــر چقــدر شــدت تغييــر بیشــتر باشــد و ســوژه
(انســان) بــا تقابلهــای شــديدتری مواجــه شــود ،موقعيــت
آســتانگی را بیشــتر تجربــه میکنــد.
آســتان در يــک بــاغ همچــون يــک چيــز راســتين،
يــک گــردآورده اســت کــه محيــط پيرامــون خــود را
گــردآورده و آن را متحــد میســازد و بدينســان يــک
مــکان خصلتمنــد را تأســيس میکنــد و ويژگــی آن
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تأميــن فضــای گــذر اســت .گــذر از ادراک بصــری فضــای
بیکــران بيــرون بــه فضــای کرانمنــد درون بــاغ (شــيرازی،
 .)131 :1391آســتانهها و فضاهــای گــذار ،مکانهــای
تبــادل پديدههــای متقابــل و گاه حتــی متضــاد ،بــه شــمار
میآينــد (مايــس .)186 :1383 ،امــا ايــن مفاهيــم بیــش
از آنکــه متضــاد باشــند ،مکمــل هــم هســتند .آنچــه در بــاغ
ايرانــی روی میدهــد ،تکميــل طبيعــت پيرامونــی اســت.
بــاغ ايرانــی را میتــوان بــه عنــوان محيطــی انسانســاخت
کــه فهــم انســان را از محيــط نمايــان میســازد (تکميــل
و نمادينــه میکنــد) و معانــی را گــرد هــم مــیآورد ،در
نظــر گرفــت .ايــن بديــن معناســت کــه انســان ايرانــی
براســاس امکانــات و محدوديتهــای محيــط پيرامونــش،
بــاغ را بــه طبيعــت ايرانــي ،اضافــه کــرده و درک خويــش
را از معنــای بهشــت و عالــم مثالــی بــه صــورت نماديــن
در آن رهــا کــرده اســت و در طــی اعصــار تاريــخ ،هميــن
معانــی بــا مفاهيمــی همچــون «جنــت» و «فــردوس» در
متــون اســامی همزادپنــداری شــده و تبديــل بــه يــک امــر
فرهنگــی شــده اســت.

بازشناسی مفهوم آستانه در باغ ایرانی

تصوير ( :7راســت) :سردر ورودی باغ فين .مأخذ :کوست.110 :1390 ،
(چپ) ســردر باغ و تقابلهای درون و برون .مأخذ:خوانساری ،مقتدر و یاوری،
.80 :1383

بــا وجــود اينکــه ،در مســتندات تاريخــی اشــاره دقيقــی
بــه فضــای درآيــگاه يــا آســتان بــاغ نشــده اســت ،امــا
مســلم اســت ارتبــاط درون و بيــرون بــاغ بــا درجههــای
متنــوع از امتــداد و محصوريــت فضايــي اتفــاق میافتــاده
اســت .اســتاد پيرنيــا در ايــن مــورد میگويــد ...« :هــر
بــاغ دارای يــک درآيــگاه بــوده ،ســاختمانی کــه گاه آن را
ســردر نيــز میناميدنــد .ايــن ســاختمان ،همچــون بخــش
بيرونــی خانههــای ســنتی بــوده کــه در آن ،از مهمــان
پذیرایــی میشــده اســت .بــرای درون آمــدن ،نخســت
بايــد از کِنــه 4گذشــت ،ســپس وارد هشــتی يــا کريــاس
و داالن شــد .روبــروی درگاه ورودی ،بســته بــود و يــک
يــا دو داالن از هشــتی بــه درون بــاغ دسترســی داشــت.
در درون ،چشــمانداز اصلــی بــاغ در راســتای اصلــی بــود
و ســاختمانهای ديگــر در گوشــه و کنــار جــای داشــتند.
اگــر باغــی ســاختمان ســردر نداشــت ،در برابــر درگاه آن
يــک پَــرس 5ســاخته میشــد» (پيرنيــا.)432-431 :1387 ،
در بســياری از باغهــای ســکونتگاهی ،حکومتــی و
ســکونتگاهی–حکومتی ،عمارتــی در فضــای ورودی ســاخته
میشــد کــه در بیشــتر مــوارد محــل اســتقرار و ســکونت
نگهبانــان ،باغبانــان و ســاير کارکنــان خدماتــی بــاغ بــود.
در شــمار بســيار اندکــی از ايــن باغهــا ،عمــارت ســردر بــه
عمارتــی بــزرگ بــرای محــل اســتقرار و ســکونت ســاکنان
اصلــی بــاغ تبديــل میشــد .در برخــی از ايــن باغهــا کــه
در پايتخــت يــا شــهری مهــم واقــع شــده بودنــد ،در جلــوی

عمــارتِ ديوانــی کــه در محــل عمــارت ســردر يــا فضــای
ورودی قــرار داشــت ،ميدانــی حکومتــی و تشــريفاتی بــرای
برگــزاری مراســم ســان و رژه و تجمعهــای تشــريفاتی و
مذهبــی ســاخته میشــد و غالبــاً در جبهــهای از عمــارت
ديوانــی کــه بــه ســوی ميــدان قــرار داشــت ،ايوانــی
ســتوندار يــا بــدون ســتون در طبقــه فوقانــی عمــارت
بــه عنــوان جايــگاه اســتقرار بــزرگان کشــوری و لشــکری
ســاخته میشــد .عمــارت عالیقاپــوی اصفهــان 6از چنيــن
نمونههايــی بــه حســاب میآيــد (نعيمــا)26 :1385 ،؛
(تصاويــر  8تــا .)11
از طرفــی پاالســما دو گونــه معمــاری را از هــم بــاز
میشناســد :معمــاری گوهــر و معمــاری فــرم .معمــاری
گوهــر مســئله متافيزيکــی و وجــودی انســان بــودن را ادراک
کــرده و بــر آن اســت تــا جــای پــای انســان را بــر زميــن
مســتحکم ســازد ،امــا معمــاری فــرم درصــدد جلــب توجــه
بيننــده و تصديــق و تأييــد آن اســت .معمــاری فــرم همــان
معمــاری بصرمحــور اســت و هــدف آن رضايــت بصــری
مخاطــب اســت .معمــاری گوهــر ،معماری چندحســی اســت
کــه واجــد فضــای وجــودی و برانگيزاننــده تجربــه وجــودی
اســت (شــيرازی .)55 :1391 ،تقســيمبندی پاالســما بــه
جهــت نــگاه پديدارشناســانهاش بــه معمــاری ،میتوانــد
مبنــای تقســیمبندی دو نــوع برخــورد در طراحــی آســتانه
بــاغ ايرانــی باشــد .بــه طــوری کــه بــه نظــر میرســد بــاغ
ايرانــی کــه خــود بــا ابعــاد معنايــي و کارکــردی ،طراحــی
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تصوير :8عمارت عالیقاپو به عنوان ســردر باغ صفوی اصفهان .مأخذ تصاوير از راســت به چپ :اردالن و بختيار 71 :1380 ،و نعيما.62 :1385 ،

تصويــر  :9بازآفرينی مجموعه باغهای اقامتی قزوين صفوی .عالیقاپو به
معنای درب بزرگ شــاهی عامل اتصال و انفصال بین فضاهای باغ و فضاهای
شهری .مأخذ :خوانساری ،مقتدر و یاوری.76 :1383 ،
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و مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت و واجــد معمــاری بصرمحــور و
چندحســی هســت ،دارای اجزای ســاختاری با اهداف مشــابه اســت
کــه بــه فراخــور مــکان قرارگيــری ،تعامــات بــا محيــط پيرامونــی،
نــوع مخاطــب و اهـداف کارکــردی میتوانــد توأمــان معمــاری فرم
و گوهــر را دارا باشــد .زمانــی کــه بــاغ ايرانــی بـرای اثبــات قــدرت و
شــوکت حکمرانــان در کســوت فضــای حکومتی طراحی میشــود،
آســتانی متناســب بــا اه ـداف عملکــردی و بصرمحــور در فضــای
درآيــگاه آن ايجــاد میشــود (تصویــر .)12هنگامــیکــه بــه عنـوان
بــاغ -مقبــره مــورد اســتفاده قـرار میگيــرد ،طـراح نهايــت تــاش
خــود را جهــت همراهــی ابعــاد معنايــي بــا عناصــر بصــری میکند
(تصاویــر  13و  )14و زمانــی کــه ،بــاغ را به عنـوان واحـهای در کوير،
ســکونتگاهی بـرای تمرکــز و تأمل طراحــی میکند ،معمــاری فرم
و گوهــر را در خدمــت رســيدن بــه مفاهيم متعالــی (مــاوراء ديدگاه
متفکـران پديدارشــناس) و افزايــش شــدت تأثیــر فضــای بــاغ ،در
تمــام اج ـزای ســاختاری آن از جملــه آســتانه مــورد توجــه ق ـرار
میدهــد (تصويــر  .)15درنتیجـ ه ايــن وابســتگیهای فضــا و زمــان
در معمــاری اســت کــه ديالکتيکهــای فضــای درونــی و برونــی،
مــادی و معنــوی ،جســمانی و ذهنــی و تأثيـرات متقابــل آنها تأثير
مهمــی بــر جوهــره معمــاری میگذارنــد (پاالســما.)27 :1390 ،

بازشناسی مفهوم آستانه در باغ ایرانی

تصوير :10تصوير قديمی عالیقاپو و فضای مقابل آن ،مأخذ :عکسخانه شــهر قدیم قزوین.

تصوير  :11عالیقاپو در کروکی کمپفر ،مأخذ :عالمی.1387 ،
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تصوير :12توجه به معماری بصرمحور با بهکارگیری تکرار و تناســب در نمای عمارت سردر باغهای صفوی اصفهان.
مأخذ تصاوير از راســت به چپ :ويلبر 109 :1383 ،و .Flandin & Coste, 1841:183

تصویر  :13باغ-مقبره تاجمحل؛ آســتانه باغ بهصورت تعریفشده و دارای سلسلهمراتب ورود است .مأخذMichell & Pasricha, 2011:168 :
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تصویر  :14تصوير ســهبعدی و پالن فضای آستانه باغ-مقبره قدمگاه:
ً
فضای آســتانه دارای سلســلهمراتب ورود در جهت افزايش بهرهوری معنوی از فضای معماری طراحیشده است .در اينجا آستانه صرفا يک در يا يک مانع گشوده
شــده نیست ،بلکه ســازمان فضایی است که با هدايت تدريجی به هنگام ورود ،موجب آمادهسازی ذهن مخاطب میشود .مأخذ  :نعيما 212 :1385 ،و.213

تصوير  :15درآيگاه باغ شــازده ماهان ،آستان در باغ شازده ماهان:
 گردآوری مفاهيم متناقض و مکمل همانند (ســکون و حرکت ،نور و سايه ،حضور و ظهور) اتصــال با عالم درون و انفصال از عالم بیکران بیرون آمادهســازی سوژه برای قلمروگزينی و هويتمندی در فضای کرانمند درونمأخذ تصاوير از راســت به چپ  :خوانساری ،مقتدر و یاوری 1383 ،و http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1391/12/28/241360_395.jpg
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نتیجهگیــری| ســردر بــاغ بــه عنــوان مفصلــی ميــان
دو جهــان متفــاوت درون و بیــرون بــاغ باعــث تــداوم و
پيوســتگی شــده و در اوليــن مواجــه ســوژه شناســنده بــا بــاغ
بــه عنــوان آســتانهای بــرای انتقــال مفاهيــم معنایــی عمــل
میکنــد .در ايــن موقعيــت انســان ادراککننــده بــا توجــه
بــه ميــزان پــرورش توانمندیهــای ذاتــی خويــش کــه
لویــی کان از آن بــا عنــوان نهادهــای انســانی نــام میبــرد،
بــه درک فضــا و آنچــه در فضــا بــه او عرضــه میشــود،
نائــل میشــود .بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده در مــورد
آســتانه ،مفاهيــم آن و ارتبــاط آن بــا بــاغ ایرانــی ،میتــوان
چنيــن نتيجهگيــری کــرد کــه آســتانه در بــاغ ایرانــی از

افتــراق و اشــتراکات معنايــي برخــوردار بــوده و بــه همــان
نســبت ،کالبــدی متفــاوت میيابــد؛ چنانچــه متناســب بــا
مخاطــب ،نــوع کاربــری و ميــزان اســتفاده از آن ،طراحــی
آن تغييــر میکنــد .علیرغــم ايــن تغييــرات کالبدی،کــه
بنــا بــه ماهيــت آســتانه بــاغ ،تغييــرات ســاختاری عظيمــی
را شــامل نمیشــود و بیشــتر در حــوزه معمــاری بصرمحــور
روی میدهــد ،مفاهيمــی چــون تــداوم ،تغييــر ،انفصــال و
اتصــال ســاختارمند و نماديــن را بــا خــود بــه همــراه دارد.
جــدول ،1جمعبنــدی کلــی از مفاهيمــی اســت کــه در
آســتانه بــاغ ايرانــی (بــدون در نظــر گرفتــن نــوع خــاص
بــاغ) شــرح داده شــد.

جدول .1جايگاه کارکردی و معنايي آستانه در باغ ايرانی ،مأخذ  :نگارنده.

کارکردی
••ورود
••جداکننده

••تفکيک اهل و نااهل

••معرف مکان

••تبدیلشدن

••تغيير مکان
••داشتن کاربری خاص (مانند خدماتی)
••استفاده به عنوان نظرگاه
••نشانه در مقياس ميانه شهری
•• امنيت و کنترل
••تفکيک و ترکيب عرصه عمومی از
نيمهعمومی
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••انتظار و چشمداشت
••جدا شدن سوژه از فضای بیرون به هنگام ورود
••گردآوری مفاهيم متناقض و مکمل همانند
سکون و حرکت ،نور و سايه ،حضور و ظهور
••اتصال با عالم درون و انفصال از عالم بیکران
بیرون
••آمادهسازی سوژه برای قلمروگزينی و
هویتمندی در فضای کرانمند درون

مشخصات کالبدی

•

•نظم (قاعدهمندی)

•

•سلسلهمراتب در اجزای تشکیلدهنده

•

•دريافت بصری و توجه

•

•مردمواری/تقارن و تعادل

•

•مفصلبندی

•

•رعايت اصل تداوم

•

•ايجاد امکان ورود با طمأنينه و به تدريج

•

•رعايت اصل تناسب

•

•دارا بــودن خصايصــی از خصايــص درون و بــرون
در کنــار هــم

•

•مکث در عين گذر

بازشناسی مفهوم آستانه در باغ ایرانی

پی نوشت
 .1شــايد کهنتریــن مــدارک و نمونههــای در و پنجــره در ايــران را بتــوان در
نــگاره دژهــای مــادی يافــت .در همــه آنهــا دروازههايــي نمــود شــده کــه دارای
در دولت ـهای اســت کــه بــه گمــان فــراوان از چــوب ســاخته شــده و روی آن
آهنکــوب بــوده اســت .چنانکــه بعدهــا نيــز هماننــد آن در ،دروازههــای
ديگــر ديــده میشــوند (پيرنيــا.)558 :1387 ،
 .2آســتانه همــواره نشــانه گــذر و تفــوق بــوده اســت .در معمــاری بــا معنــای
مهــم پيچيدگــی همــراه بــوده و بــه واســطه ســاختارش شــناخته میشــود و
در گذشــته بــرای جــدا کــردن دو واژه مقــدس و نامقــدس بــه کار میرفتــه
اســت .چنانچــه میتــوان تصاويــر نگهبانــان ورودی باغهــای سراســر جهــان
را مــورد بررســی قــرار داد .مجســمههایی کــه نيمــه انســان و نيمهحيــوان و
محافــظ بــاغ بودهانــد (.)McIntosh, 2005: 7
 .3ســاختمان ســردر چنــد اتــاق در اشــکوب نخســت و چنــد اتــاق در بــاال
داشــته کــه از یکســو بــه بیــرون بــاغ بــاز میشــده و از ســوی دیگــر بــه

فهرست منابع
• اردالن ،نــادر و بختیــار ،اللــه .)1380( .حــس وحــدت  :ســنت عرفانــی در
معمــاری ایرانــی .ترجمــه  :حمیــد شــاهرخ .اصفهــان :نشــر خــاک.
• الکســاندر ،کريســتوفر .)1381( .معمــاری و راز جاودانگــی .ترجمــه  :مهــرداد
قيومــی بيدهنــدی .تهــران :انتشــارات شــهيد بهشــتی.
• الکســاندر ،کريســتوفر .)1392( .سرشــت نظــم .جلــد اول  :پديــده حيــات.
ترجمــه  :رضــا ســیروس صبــری و علــیاکبــری .تهــران  :پرهــام نقــش.
• باشــار ،گاســتون .)1392( .بوطيقــای فضــا .ترجمــه  :مريــم کمالــی و
محمــد شــيربچه .تهــران  :انتشــارات روشــنگران و مطالعــات زنــان.
• بهشــتی ،ســید محمــد و قيومــی بيدهنــدی ،مهــرداد .)1388( .فرهنگنامــه
معمــاری ايــران در مراجــع فارســی .جلــد اول  :اصطالحــات و مفاهيــم .تهــران:
مؤسســه تألیــف ،ترجمــه و نشــر آثــار هنــری «متــن».
• پاالســما ،يوهانــی .)1390( .چشــمان پوســت :معمــاری و ادراکات حســی.
ترجمــه  :راميــن قــدس .تهــران  :گنــج هنر-پرهــام نقــش.
• پورعلــم ،مهــرداد .)1396( .دلــوز در آســتانة معمــاری  :فضــای «شــدن».
قابــل دســترس در( http://www.ettelaathekmatvamarefat.com/ :تاریــخ
مراجعــه .)96/2/6 :
• پيرنيــا ،محمــد کریــم .)1387( .معمــاری ايرانــی .تدويــن و تأليــف :
غالمحســين معماريــان .تهــران  :انتشــارات ســروش دانــش.
• حجــت ،مهــدی .)1394( .حضــور و ظهــور در شــرح ســکوت و نــور .تهــران :
نشــر علمــی.
• خوانســاری ،مهــدی؛ مقتــدر ،محمدرضــا و یــاوری ،مینــوش.)1383( .
بــاغ ایرانــی  :بازتابــی از بهشــت .ترجمــه  :مهندســین مشــاور آران .تهــران :
انتشــارات ســازمان ميــراث فرهنگــی و گردشــگری.
• رلــف ،ادوارد .)1390( .مــکان و حــس المکانــی .ترجمــه  :جــال تبريــزی.
تهــران :جــال تبریــزی.
• شهرســتانی ،ريحانــه .)1366( .ايــران قديــم بــه روايــت تصويــر .تهــران :
انتشــارات ســروش.
• شــيرازی ،محمدرضــا .)1391( .نظريهپــردازان معمــاری .کتــاب اول:
معمــاری حــواس و پديدارشناســی ظريــف يوهانــی پاالســما .تهــران  :انتشــارات
رخــداد نو.
• عالمــی ،مهــوش .)۱۳۸۷( .باغهــای شــاهی صفــوی :صحنــهای بــرای
نمایــش مراســم ســلطنتی و حقانیــت سیاســی .ترجمــه  :مریــم رضاییپــور
و حمیدرضــا جیحانــی .گلســتان هنــر.47-68 : )12( 4 ،
• فالمکــی ،محمــد منصــور .)1371( .شــکلگيری معمــاری در تجــارب ايــران
و غــرب .تهــران  :نشــر فضــا.

درون .در بیــرون بــاغ ،در پیشــگاه ســردر ،میــدان یــا باغــی دیگــر یــا جــاده
اســت .در نمــای درونــی ایــن ســاختمان در اشــکوب بــاال ،یــک مهتابــی بــوده
کــه در آن مینشســتند (پيرنيــا.)436 :1387 ،
 .4کِنــه يــا ســايبان ،پيچــه يعنــی پوشــش بــاالی در خانــه يــا ســايبان بــاالی
در (بهشــتی و قيومــی بيدهنــدی.)210 :1388 ،
 .5پَــرس ديــوارهای بــوده کــه ديــد از بيــرون بــه درون بــاغ را میبســته اســت
(پيرنيا.)1387 ،
 .6کاربــرد اســامی دروازه در هــر دو جهــت ظاهــری و باطنــی رو بــه گســترش
نهــاد .از جنبــه ظاهــری ،تبديــل بــه بلندآســتان (عالــی قاپــو) صفــوی شــد کــه
جنبــه ســاختمانی آن نمايشگــر اوج صنعــت زمــان خــود بــود و از جنبــه
باطنــی نمــادی ملهــم بــا نيازهــای باطنــی بــود و تلويح ـاً مفهــوم گــذرگاه يــا
داالن را داشــت (اردالن و بختيــار.)73 :1380 ،

• فالمکــی ،محمــد منصــور .)1389( .گســترههای معمــاری ،شــکلگيری
فرآوردههــای معماری-شــهری اصفهــان در دوره صفويــه .تهــران :نشــر فضــا.
• فالمکــی ،محمــد منصــور .)1391( .ســرزمينهای بــاغ ايرانــی .مجلــه
منظــر.9-6 : )21( 4 ،
• کوپــر ،کليــر .)1379( .خانــه نمــادی از خــود ،از کتــاب مبانــی روانشــناختی
ادراک فضــا .ترجمــه  :آرش اربــاب جلفایــی .اصفهــان  :نشــر خــاک.
• مايــس ،پیرفــون .)1383( .نگاهــی بــه مبانــی معمــاری (از فــرم تــا مــکان).
ترجمــه  :ســیمون آیوازیــان .تهــران  :انتشــارات دانشــگاه تهــران.
• معين ،محمد .)1381( .فرهنگ فارسی معين .تهران  :انتشارات بهزاد.
• منصــوری ،ســید امیــر .)1384( .درآمــدی بــر زيباييشناســی بــاغ ایرانــی.
مجلــه بــاغ نظــر.63-58 : )32( 21 ،
• نعيمــا ،غالمرضــا .)1385( .باغهــاي ايــران «کــه ایــران چــو باغــی اســت
خــرم بهــار» .تهــران  :پيــام.
• نق ـیزاده ،محمــد .)1392( .بــاغ ایرانــی (از خيــاالت تــا واقعيــات) .تهــران:
انتشــارات جهــاد دانشــگاهی.
• نوربــرگ شــولتس ،کريســتيان .)1387( .معمــاری :حضــور ،زبــان و مــکان.
ترجمــه  :عليرضــا ســید احمدیــان .تهــران  :انتشــارات نيلوفــر.
• ويلبــر ،دونالــد نيوتــن .)1383( .باغهــای ايــران و کوش ـکهای آن .ترجمــه:
مهيندخــت صبــا .تهــران  :انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
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