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عنوان مقاله  :پرديس هاي ايراني
تاليف  :امير اصالن معصومي ( آرشيتکت و طراح شهري)

شهرهاي تاريخي ايران همواره پذيراي حضور باغ در اشکال گوناگون خود بودهاند  ،نحوه حضور و ظهور باغ در شهر داراي ابعاد
بسيار متفاوتي است و در هر کجا بسته به محيط  ،اقليم و فرهنگ شکل خاصي را پذيرفته است .در گذشته به باغ پرديس گفته
مي شده است که در واقع همان باغ امروزي است.

از آنجا که گستره پرديس ايراني تنها به تک باغها خالصه نميشود و مي توان ابعاد متفاوتي از حضور اين پديده در زندگي
خصوصي و جمعي ايرانيان بر شمرد و از آنجا که مقياس پرديس ايراني از حياط کوچکترين خانهها تا مقياس شهر -پايتختهايي
چون اصفهان عهد صفوي جلوه مينمايد  ،از اين رو جايگاه پرديس در شهر ايراني از اهميت خاصي برخوردار است.

شکل گيري شهرهاي تاريخي ايران و رشد و توسعه آنها  ،با توجه ژرف به بحث پرديس و باغ سازي چه در رابطه ساختاري ميان
باغ و شهر و چه در استفاده از باغ و عناصر مهم باغ سازي در پيکره شهر صورت پذيرفته است.
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در اين راستا نه تنها باغها از موقعيت شهري تاثير پذيرفتهاند بلکه شهر و مجموعههاي شهري نيز تحت تاثير باغ يا مجموعه
باغها قرارگرفته و حتي گاه استخوانبندي محورهاي اصلي شهر را شکل بخشيدهاند.

یزد – نمونه پردیس ایرانی

معماري و شهرسازي ايران جوالنگاه حضور باغ به سبک و سياق خاص خود است و پديدآورنده الگوهاي بي نظير پيوند ،درهم
تنيدگي و يگانگي باغ  ،معماري و شهر است .
پيوندي که تاثيرات ساختاري و شکلي را از يک سو ،جنبه هاي معنوي  ،مفهومي و رواني را از سوي ديگر ،و همچنين نيازهاي
زيست محيطي و حياتي مردمان و زيستگاه آنان را پديد ميآورد.
شناسايي تجارب طرح ريزي شهر ايراني در ارتباط با نحوه بهره گيري از پرديس در ساختار شهر و فضاهاي شهري ميتواند
نقش ارزندهاي را براي بازسازي  ،مرمت و توسعه اين شهرها ايفا نمايد.
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آنچه بسيار روشن است اين است که بررسيها و مطالعات صورت پذيرفته در خصوص باغ و شهر بسيار اندک است  ،و بيشتر به
بررسيهاي موردي در اين خصوص پرداخته شده است .
پرديس ايراني بيشتر حاکي از نياز هاي روحي انسان است .از زمان هاي قديم بخش اساسي از زندگي ايران و معماري آن بوده و
در موجوديت آتشکدههاي بزرگ و تقويت نمادين آنها ،سهم داشته است .از زمان سومريان ،پرديس ،معبد و قصر سلطنتي را
احاطه ميکرد.
بيشک باغ در چنين اقليم خشکي همه چيز از آسايش و زيبايي داشت تا عرضه کند .ولي هنگاميکه مبارزه به خاطر زنده ماندن
بيش از لذت شخصي اهميت داشت .اين يک موضوع فرعي بود .از آنجا که همه چيز را از مشيت خداوند ميدانستند.
ايرانيها از قديم االيام به ساختن باغ و باغچه در حياطها و دور و بر خانه ها عال قه ي خاصي داشتند.شايد خاطره ي ميهن اصلي
و خاستگاه قوم آريا منشأ اين عالقه بوده است.
آنها باغچه هايي را که در اطراف بنا مي ساختند « په اره دئسه» مي ناميدند.فرامانروايان شهر هاي داخل ايران،يا شهرهاي
قلمرو شاهنشاهي ايران در خارج،همه ملزم به ساختن چنين باغچه هايي بوده اند .مثالُ يکي از اين په اره دئسه ها يا پرديس ها
در تخت جمشيد بود که خشايار شاه در هنگام بر شمردن نام بناهايي که ساخته  ،از آن ياد کرده است.
پرديس هاي ايراني ترکيب و شکلشان را از تعريف هندسي و ساختاري خود و از تطبيق نظامهاي پايدارشان يافتهاند .هندسه
همچون نقشي که در شکلگيري معماري ايراني دارد شالوده شکلگيري باغ نيز بهشمار ميآيد ،تا آنجا که مهمترين ويژگي و
شاخصه باغ ايراني فضاي به غايت هندسي ،منظم و از پيش طراحي آنهاست.
اين شالوده هندسي در انتزاع مفاهيم ،مباني و عناصر شکلدهنده باغ و نحوه ترکيب اين عناصر و اجزاء که در نهايت به ارايه
شکل کلي آن ميانجامد نقش دارد.هندسه باغ ايراني اصلي مهم در باغسازي ايراني است.
توجه به اشکال هندسي و ايجاد اشکال مربع براي ساده نشان دادن اجزاء باغ و تعيين محل دقيق کاشت درختان به گونه اي که
رديف درختان از هر طرف ديده ش ود ،داراي اهميتي خاص بوده است .درباغ ايراني تأکيد بر ميان آسة اصلي است .گذرگاهي
چهار جانب باغ را دور ميزند .مسيرهاي فرعي ،باغ را به باغچهها تقسيم ميکند و باغچهها کرتها را در بر دارند.
ويژگي باغها :
-١

ديوار محصور دورشان دارند >=درونگرا بودن

 -2هندسي بودن ساماندهي فضايي آن => باغها همه هندسي هستند – باغ ايراني هندسي است  ،حتي درختهاي آن  ،برخالف
باغهاي ژاپني و چيني که الگوي باغ را از خود باغ گرفته اند
 -3وجود سر در بصورت ساختمان => المانهاي ورودي  :پيش خان – پيش طاق – آستانه يا پاي در – پِلَنگ ( درگاه ميان
يک ديوار ستبر  ،از آستانه تا پايان پهناي ديوار ) –داالن درون باغ – در اغلب باغها ساختمانهاي ورودي  2طبقه هستند
-4

داراي برج

-5

شبکه خيابان بندي راست
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شبکه آب نماها و آبياري راست

-7

ساختمان کانوني ( کاخ  ،کوشک  ،کاله فرنگي و ) ...

-8

باغچه هاي چهارپهلو پر از درختان و گلها
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نقشه هاي باغهاي ايراني :
-١

باغهاي تخت و کم شيب => باغ فين کاشان  ،باغ دولت آباد يزد

-2

باغهاي شيبدار و سکوبندي شده => باغ تخت شيراز

-3

باغهاي ساخته شده بر روي زمينهاي داراي پستي و بلندي و کمتر دست خورده => باغ عباس آباد بهشهر

تقسيم بندي باغها در جهان :
 -١باغ هندسي  :آميختگي اندامها  ،بخش بندي و آراستگي کالبد آن  ،چهار چوبي هندسي دارد و برگرفته از سازمان هندسي
مي باشد => خطوط راست  ،گوشه هاي راست  ،اندازه هاي پيراسته  ،راسته راهنما  ،ديدهاي ويژه  ،شبکه بسامان آب و آبياري
=> باغهاي ايراني و هندي
 -2باغ دورنمايي ( ضد هندسي )  :آميخته اي از اندامهاي چشم نواز با کالبدي آزاد => نرمش خطوط  ،راه هاي اريب ،
گوناگوني رويه ها ( گوناگوني سطوح )  ،پرهيز از راسته سازي => باغهاي ژاپني و چيني
-3

باغ هندسي  -دورنمايي  :آميخته اي از نوع اول و دوم => باغهاي فرانسه و انگليس

ويژگيهاي کلي باغ:
آبشره

در باغها  4عنصر مرتبط با آب داريم  -١ :جوي ها  -2آب نماها ( در مقاطع جوي ها )  -3آبفشان يا فواره  -4آبشار يا

-

همه کوشک هاي دو طبقه هستند

-

باغ ايراني  ،باغ پرسپکتيو يک نقطه اي است

-

باغ ماهان کرمان شاهکار بازي با آب است  ،شيب آن از باغ فين و دولت آباد بيشتر است

-

آب و حرکت عناصر اصلي باغسازي هستند

-

تَريشه  :گذرگاه هاي باغها

منبع

-

www.amiraslanmasoomi.ir

Amir Aslan Masoomi Architecture

کهن ترين باغ ايراني باغ پاسارگاد ( باغ کوروش ) مي باشد.

برخي از اين نظامها همچون نظام مالکيت زمين ،نظام اقتصادي و معيشتي و نظام اجتماعي ،فراتر از آنکه بر شکلگيري باغ تاثير
ميگذارند  ،شکل کلي سکونتگاهها و محيطهاي انساني را تعيين ميکنند و برخي از آنها بيشتر مختص شکلگيري فضاهاي
معمارانه و آنچه بيشتر مورد توجه ما است يعني باغ ميگرداند .مجموعه اين نظامها هنگامي که در ارتباط با هم قرار ميگيرند و
يا صحيحتر اينکه بگوييم بر هم منطبق ميگردند  ،با مدد از آنچه از محيط طبيعي و مصنوع در اختيار ميگيرند و با در نظر
داشتن اصول ،هندسه و هنجارهاي معماري ايراني در محدودهاي تعريف شده نمادي از بهشت را شکل ميبخشند.
باغهاي ايراني يا در زمين مسطح بنا مي شدند و باغهاي دشتي بودند،يادر زمين شيبدار،که امکان مي داد باغ را با آبشارها
و درختهاي بيشتر،زيباتر بسازند.در باغ ايراني توجه خاصي به شکلهاي هندسي مي شد و شکل مربع که فاصله بين اجزا باغ را
ساده و روشن نشان مي داد از اهميت خاصي بر خوردار بود .به وقت کاشتن درخت،نخستين گام  ،دقت در تعيين فاصله ي محل
کاشت از هر طرف بود و بدين ترتيب مربعهايي شکل مي گرفت که از هر طرف که نگاه مي کردند رديف درختان را مي ديدند.مثالُ
اگر به باغ جعفري بم برويد مي بينيد که درختان نخل حتي يک سانتيمتر پس وپيش نيستند.
دوره ی پارسها و پارتها:
در ايران باستان به گل “ اسپرم ” يا “ اسپرغم ” ميگفته اند و در آثار سدههاي نخستين هجري نيز اين نام بسيار به کار
رفته است .اقوامي که در سرزمين ايران ميزيستهاند از دوران باستان گونههاي بسياري از درختان وگلها و سبزهها را ميشناخته
و با گل پيوندي پايدار داشته اند و بزرگداشت نوروز که خود جشن پيشباز آمدن بهار و گل و سبزه است نشانگر آن است  .اين
جشن درواقع جشن روئيدن گل و گياه است و گرامي داشتن گل و بزرگداشت نوروز با هم بستگي ديرينه دارند .ايرانيان بر سفره
اي که درنوروزميگستردهاند گل مينهادهاند.
باغهاي معلق بابل که به وسيله بخت النصر براي همسر ايراني وي ،دختر فرمانرواي ماد ،احداث شدهاند بر طبق اصول
طرح پاراديس ايجاد گرديده ،بطوري که از نظمي خاص و الگويي مناسب برخوردار و تا زمان اسکندر هم به جاي مانده بوده
است.
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پاسارگاد – پرديس ايراني مربوط به دوره هخامنشيان

پرديس اخيراً کشف شده از پاسارگاد که احتماالً اولين طرح اجرا شده از “ باغ اندر باغ” عظيم شهر – پايتخت ناتمام کورش
بوده و نيز وصف پرديس کورش جوان در شهر ساتراپ نشين غرب ايران که گزنفون نقل ميکند ،ديگر نمونههايي کافي براي
نمايش ولو نه خيلي روشن از رابطه ساختار باغ و شهر در شهرهاي طراحي شده هخامنشيان ميباشد ،بدون جهت نبود که
يونانيان هخامنشيان را بزرگترين باغسازان جهان ميدانند.
سپاهيان مصر باستان در سفرهاي جنگلي که از راههاي پارس -چين و باختر عبور کرده اند در سفرنامه هاي جنگلي خود از
اينکه ايرانيان در دل بيابان بهشتهاي زميني آفريده اند با تحسين ياد کرده اند.
سنگ نگاره هاي هخامنشي نشانگر نظم هند سي باغهاي ايراني هستند و درختان راست قامت و موزون نقش برجستهها  ،که از
نظم نظامي و لشکري سبق مي برند ،همريشگي و همساني پالنهاي باغ و بنا را بيانگرند .با انقراض سلسله هخامنشي  ،ترکيب
هندسي سرراست است و باغراهها عمود بر هم  ،کرتها چهارگوش مستقل که هيچيک پس ماندة کرتي ديگر نيست.
باغها درکرت بنديهاي دقيقي سامان گرفت و سراسر قرينه سازي شد ،چون که طرح آن پيشاپيش در ايران روزگار هخامنشي
( 500-300ق.م) توسعه جانانه يافته بود .با پرديسهاي ساساني ( 200-600م)  ،باغ نقشهاي باشکوه به خود گرفت که طرحهاي
مندلوار و کوشکهايي در ملتقاي چهار خيابان داشت.
درباره گلهاي باغهاي ايراني در دوره ساسانيان آقاي فريدون جنيدي مي نويسد :در ميان فنوني که به زبان پهلوي از دوران
باستان بر جاي مانده است رساله کوچکي است به نام خسرو کواتان و ريدکي به معني خسرو فرزند قباد ،خسرو انوشيروان و پسر
نوجوان که در گفتگويي ميان اين دو از  22نوع اسپرم خوشبو نام برده شده است .احداث چهار باغهاي معروف ايران که در زمان
ساسانيان متداول گرديد در واقع نوع تکامل يافته پرديس محسوب ميگردد.
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 باغ ايراني در دوران اسالم :طرح باغهاي ايراني و ساختمانهاي آن غالباً آميزه اي از سبک معماري و باغ سازي پيش از اسالم و شيوه معماري سدههاي
بعد که ويژگي هاي کلي معماري ايراني را داراست و با نام معماري اسالمي شناخته ميشود و برخي تأثيراتي که از معماري و
باغسازي کشورهاي ديگر پذيرفته ميباشد.
باگسترش اسالم ،باغسازي ايراني نزد مردم نقاطي که پذيراي اسالم شدند رسوخ کرد .به ويژه کشورهايي که اسالم بواسطه
ايران بدانجا راه يافت و سرزمينهايي که در حوزه مکتب هنر و معماري اسالمي ايران بودند .در اروپا از باغهاي زيباي اندلسي “
الحمراء ” را مي توان نام برد و در آسيا باغهاي بابري کشمير را که در شمار نامدارترين باغهاي دوران اسالمي هستند .باغ و حياط
 ،مکمل فالت گرم و کم آب ايران ،اهميت خود را در عصر اسالم در حدّ صوري تصوري از فردوس حفظ ميکنند .
 دوره صفويه :سالهاي بعد از حمله مغول تا استقرار حکومت صفويه هرچند که دوره تسلط اقوام بيگانه برسرزمين ما و مبارزات پراکنده مردم
با اين فرادستان و ايجاد حکومتهاي ملوک الطوايفي وکوچک است  ،با اينحال کم و بيش در آثار علمي و ادبي و تاريخي نشانه
هاي حاکي از اشتياق مردم به باغسازي و پرورش درخت و گل ديده ميشود و از آن جمله آثار مينياتوري ،ونقاشي هاي هنرمندان
دوره جانشينان تيمور که غالباً باغهاي آن زمان را به تصوير کشيده اند قابل توجه است.در دوره حکومت صفويه که مجدداً رفاه
و آرامش نسبي در کشور برقرار گرديده احداث باغ و پرورش گل رونق فراوان يافته است.

چهار باغها نيز به نوبه خود در طي تاريخ شکل بهتري يافتند .هشت بهشت اصفهان که در زمان شاه سليمان در يکي از اين چهار
باغها بنا شده نمونه پيشرفت امر طراحي بين ايرانيان است  .خيابان چهار باغ اصفهان در زمان صفويان ساخته شد .باغهاي مشهور
چهار باغ چنين بوده اند :باغ تخت  ،باغ کاج  ،بابا امير ،توپخانه  ،نسترن ،بلبل  ،فتح آباد ،گلدسته ،کاووس خانه و پهلوان  .از
ديگر باغهاي دوران صفويه ميتوان به باغهاي زير اشاره کرد( :باغ عباس آباد کاشان  ،باغ تاج آباد نطنز  ،باغ صفوي و باغ خلوت
بهشهر  ،باغ سعادت آباد قزوين ،و ديگر باغهاي کاخهاي پادشاهان صفوي).
 دوره زنديه :انواع درختان و گلهاي باغهاي دوره زنديه تقريباً مشابه دوره صفويه است در زمان کريم خان  ،بيشتر باغهاي به جاي مانده
از پيش بازسازي شدند ،مانند باغهاي دلگشا ،گلشن ،نظر و جهان نما .باغ نظر پيش از کريمخان ساخته شده و در مرکز شهر در
محلة درب شازده و نزديک بازار وکيل جاي دارد و چون پايگاه فرمانرواي شهر بوده آن را باغ حکومتي نيز ميناميدند .کريمخان
در زمان خود در اين باغ گلکاري و خيابان کشي نو کرد و چند ساختمان به آن افزود.
از همين رو او را بنيان کننده باغ ميدانند .اين باغ در زمان قاجاريان يکي از بهترين باغهاي شيراز بوده است .از ديگر باغهاي
دوره زنديه ميتوان به باغهاي زير اشاره نمود(:باغ گلشن طبس  ،باغ هفت تن شيراز  ،باغ دولت آباد يزد).
 -دوره قاجاريه :
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درختان و گلهاي معمول در باغهاي دوره قاجاريه تقريباً همانند دوره معاصر است .درختکاري و گلکاري باغها در اوايل
دوره قاجاريه هنوز غالباً به شيوه قديم ايراني بوده است ولي به تدريج گلکاري فرنگي بويژه در دوران پادشاهي ناصرالدين شاه
رايج گرديده و گلکاران و باغبانان فرنگي هم به ايران آمده و شيوه گلکاري غربي را با خود آورده اند.

کاشان – پرديس ايراني به نام فين

تعدادي از باغهاي اين دوره عبارتند از  :باغ عفيف آباد و باغ دلگشا و باغ نارنجستان و باغ ارم و باغ منشي باشي و باغ ساالري و
باغ ايلخاني و باغ خليلي شيراز ،باغ نشاط الر  ،باغ شاهزاده و باغ هرندي کرمان ،باغ سردار محتشم رشت ،باغ چهلستون بهشهر
 ،باغ معين و باغ ميرزا عباس بمي و باغ عبدالرحيم خان يزد ،باغ گلستان و باغ اللهزار تهران.
در يک قرن اخير  ،فرهنگ و معماري و باغسازي ما به راه انحطاط افتاد و باغهاي معاصر ايراني ،دستخوش بيهويتي و اغتشاش
گرديد .در تهران باغ فرحآباد نمونه نزديک و گويايي است از شروع انحطاط  .اگر چه هنوز برخي از باغهاي به جاي مانده از گذار
تاريخ ،استوار و پابرجا هستند.
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