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پارک شهری با الگوی باغ ایرانی 
مطالعه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی باغ و پارک بر اساس الگوی باغ ایرانی*

باغ، عنوان فضاهایيتحت امروزی، ازشهرهای بسیاری در
پارک،فضايسبزو...ایجادميشودکهطراحيواجرایآنها
مبانی یک از بهرهمندی بدون و سلیقهاي شیوههاي با معموالً
نمونة در دقت ميگیرد. صورت باغسازی عرصه در نظری
که میکند روشن را نکته این معاصر پارکهای و بوستانها
باغوداراي ایجادکنندة بهعنوانتمدنيکهخود ایران جامعه
فاقدروشي است، درجهان باغسازي مهم ازسبکهاي یکي
جدیدبرايطراحيباغوپارکاست.اینروشجدیدمیتواند
ایرانی باغ از یاخوانشیمجدد بگیرد الگو ایرانی باغسازی از
پدیدة این که است الزم اقدامی هر از قبل رو این از باشد؛
منحصربهفردبهدرستیشناختهشدهودرپیآنمعیارهایي
مدرن سبز فضاهاي طراحي براي ایراني باغ اساسسبک بر
کهبازندگيامروزتناسبداشتهباشدتدوینوبهمرحلهاجرا
گذاردهشود؛لذاپژوهشیدرراستایتدوینضوابططراحیباغ
براساسالگویباغایرانیانجامگرفتهکهاینتحقیقعالوه
یافتن دنبال به ایرانی، باغ برتالشدرشناختپدیدةدیرینه
ویژگیهایمشترکفضاسازیآناست؛لذادرسهمرحلهشامل
شناخت،تحلیلونتیجهگیریتنظیمواجراشد.مطالعهازیکسو
نگراندستوریشدنطراحیدرلوایایرانیشدنآنبودواز
سویدیگرمأموریتداشتضوابططراحیبرحسبالگویباغ
ایرانیراتهیهکند،راهحلمطالعهبههردونگرانیپاسخداد.
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وحید حیدرنتاج
 پژوهشگردکتری معماری

1 : حضور آب در پهنه ای وسیع و 
استفاده از خاصیت انعکاسی آن در 
جلوی کوشک اصلی باغ و پیوند بین 
عمارت و طبیعت با استفاده از فضای 
نیمه باز تاالر، باغ چهل ستون اصفهان، 
. www.googleapis.com: مأخذ

اهدافپژوهش
پژوهش مذکور در راس��تای ش��ناخت پدیده باغ ایرانی اهداف ذیل را دنبال 

می کند : 
• ش��ناخت اصول و الگوهاي ساخت باغ ایراني به عنوان قدیمي ترین نمونه 

باغ سازي جهان و یکی از بزرگ ترین تجربه هاي منظرسازي بشر؛
• ش��ناخت سبک هاي مهم و اصیل باغ سازي ایراني، ویژگی های باغ ایرانی 

در دوره های مختلف و سیر تحول آن؛
• ش��ناخت عناصر ش��کل دهندۀ باغ ایراني اهم از عناص��ر طبیعی و عناصر 

مصنوع و تحوالت آنها؛
• زمینه سازی برای یافتن راه حل هایی براي طراحي باغ هاي امروزی.

خالصهپژوهش
فصلاول: بررسی تاریخی و نمونه های باغ ایرانی در دوران پیش از اسالم
این فصل در ابتدا به تعریف واژه باغ پرداخته و س��پس روند شکل گیری باغ 
ایرانی را از آغاز تا پیش از ظهور اسالم شامل دوره های هخامنشیان 
و ساسانیان بررسی کرده است. در این فصل آمده؛ باغ و باغ سازی 

در ایران به صورت یک آیین مذهبی درآمده بود. تقدس طبیعت در نزد ایرانیان 
قبل از اسالم از افسانه هایی برمی آید که همه در ارتباط با باغ سازی و پرداختن 

به طبیعت بود. 
فصلدوم:بررسیتاریخیونمونههایباغایرانیدردوراناسالمی

این فصل به باغ سازی پس از ظهور اسالم پرداخته است. پس از غلبه اعراب، 
هنر ساسانیان از جمله باغ سازی، تمام زمینه های هنری را تحت تأثیر قرار داد. 
در دوران عباس��ی با انتق��ال مرکز حکومت به بغداد، باغ س��ازی ایرانی الگوی 
باغ س��ازی حکومتی شد. در ادامه نیز باغ های دوره تیموری، دوره صفوی، عهد 
قاجاریه بررس��ی شده اس��ت. در پایان، باغ س��ازی دوره پهلوی که به شناخت 
بیشتر باغ های معاصر کمک می کند، بررسی و منتج به این نکته شد که شدیداً 

تحت تأثیر فرهنگ بیگانه از الگوی باغ ایرانی فاصله گرفت.
فصلسوم:عناصرباغایرانی

باغ فضایی سازمان داده شده از عناصر طبیعی مانند آب، گیاه، سنگ و عناصر 
مصن��وع مانند کوش��ک، دیوار و ... اس��ت. این فصل، از چیس��تی و چگونگی 
عناصری که باغ ایرانی را پدید می آورد بحث و عناصر باغ را در دو گروه عناصر 

طبیعی و عناصر مصنوع بررسی می کند.
فصلچهارم:گونهشناسیباغایرانی

ای��ن فصل گونه های ب��اغ ایران��ی را از دو جنبۀ گونه شناس��ی عملکردی و 
گونه شناسی کالبدی مورد بررس��ی قرار می دهد. گونه های مختلف عملکردی 
باغ ایرانی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف عملکردی از زندگی خصوصی 
ت��ا تعامالت اجتماعی به وجود آمده اس��ت. در ادامه، گونه های��ی از باغ آورده 
می ش��ود که به واسطه شکل خاصی از تأثیر اقلیم، جغرافیا، شکل و توپوگرافی 

زمین ایجاد می شوند و می توان آنها را در گونه های کالبدی دسته بندی کرد.
فصلپنجم:سبکشناسیباغایرانی

ای��ن فصل به تدوین ویژگی ه��ای باغ ایرانی در زمینه های مختلف ش��امل 
»س��اختار فضای��ی، دید و منظر، پوش��ش گیاهی، آب و عناص��ر معماری« در 
دوره های مختلف باغ سازی می پردازد. با توجه به خصوصیات مشترک باغ هاي 
مناط��ق مختلف در ی��ک دوره زماني خاص، تقس��یم بندي ویژگي ها از لحاظ 
زماني و سلس��له هاي حکومتي انجام ش��ده است، نه بر حس��ب مکان احداث 
باغ ها؛ این دوره ها عبارت اس��ت از : هخامنش��ی، ساس��انی، تیموری، صفوی، 

قاجار و دوره معاصر.
فصلششم:بررسیضوابطومقرراتموجودباغسازیوپارکسازی

به دلیل این که پژوهش مذکور باید پاس��خگوی طراحی فضای سبز امروزی 
باش��د، لذا عالوه بر شناخت پارک سازی معاصر؛ بررسی ضوابط و مقررات 

موجود باغ س��ازی و پارک سازی ضروری است. فصل ششم 
به این مسئله اختصاص پرداخته است. 
فصلهفتم:جمعبندیونتیجهگیری

این فصل ابتدا ب��ه جمع بندی فصول 
مختل��ف و دس��ته بندی ویژگی ه��ای 
و  پرداخت��ه  ایران��ی  ب��اغ  مش��ترک 

ویژگی های فضای��ی و منظره ای 
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باغ ایرانی )جنبه عینی باغ ایرانی( و اصول زیباشناختی باغ ایرانی )جنبه ذهنی 
باغ ایرانی( بررسی کرده است.

تدوین معیارهای طراحی باغ و پارک بر اس��اس الگ��وی باغ ایرانی با هدف 
اثرگ��ذاری بر روند طراحی باغ و پارک بر اس��اس ویژگی های فرهنگی، ملی و 
ادراکی ایرانیان صورت گرفته است. پارک، حاشیه راه، میدان، جلوخان بناهای 
عموم��ی، محوطه ادارات، محوطه مجتمع های مس��کونی، حیاط خانه ها، مقابر 
و زیارتگاه ها، قبرس��تان، رود- دره، پیاده راه و نمونه های بس��یار دیگر از انواع 
فضاهایی است که می توان آنها را بر اساس اصول هنر باغ سازی ایران طراحی 

کرد.

جمعبندی:الزامات و توصیه های طراحی باغ و پارک بر اس��اس الگوی 
باغ ایرانی

این الزامات و توصیه ها به گونه ای تدوین ش��ده که اواًل مقیاس های مختلف 
باغ را دربرگیرد و ثانیًا موجب تحمیل ش��کل واحد در طراحی باغ های مختلف 

نشود. این مفاد در سه بخش ارایه شده که به بخشی از آنها اشاره می شود : 

اقداماتراهبردی
مجموعه سیاس��ت های کالنی اس��ت که از سوی س��ازمان های مرتبط اجرا 
می ش��ود و می تواند فرهنگ باغ س��ازی ایرانی را در عرصه های ش��هری رواج 

دهد : 
1. باغ ه��ا تحت عنوان یکی از فضاهای عمومی و فعال ش��هر در نظر گرفته 

شود؛
 ایجاد باغ های هدفمند و موضوعی به جای ایجاد فضای سبز ِصرف.

طراح��ی فضاهای فاقد کاربری و س��اماندهی آنها به عنوان فضای جمعی 
با الگوی باغ ایرانی.

2. به وس��یله ترکی��ب عملکردهای مختلف با باغ ایران��ی گونه های مختلف 
جدید از باغ ایرانی ایجاد شود :

 محوطه سازی عرصه های عمومی و دولتی با ایده باغ ایرانی؛
 طراحی فضاهای مختلف تفریحی، فرهنگی، آموزش��ی و ... با اس��تفاده از 

الگوی باغ ایرانی؛
 ساماندهی حریم مقابر و گلزار شهدا با بهره گیری از الگوی باغ ایرانی ... .

 الزاماتطراحی 
1- ب��اغ با س��اختاری متع��ادل، مرکب از حداقل یک محور اصلی مس��تقیم 
با چش��م انداز عمی��ق، معابر فرعی و قرارگیری فضاهای مس��تقل در جوار آنها 

طراحی شود.
2- هندسه مس��تطیلی در تمامی فضاهای اصلی باغ رعایت شود؛ به طوری 

که هندسه بصری و ادراکی باغ راست گوشه باشد.
3- رعایت محصوریت باغ به نحوی که موانع بصری اعم از طبیعی و مصنوع 
در عرض محور اصلی به کار گرفته نش��ده و هیچ عنصر بیرونی جز آسمان در 

حریم منظرین فضاها دیده نشود.
4- با استفاده از عناصر طبیعی )آب در وسط محور و درختان بلند در حاشیه( 

3 : بهره گیری از آب به شکل های مختلف و صفه بندی باغ در زمین های 
شیب دار، باغ عباس آباد بهشهر، عکس : نگارنده، 1383.

2 : وجود حداقل یک محور اصلی مستقیم برای برخورداری از چشم انداز عمیق، به عنوان 
یکی از ویژگی های اصلی باغ ایرانی، باغ شازده ماهان، مأخذ : آرشیو پژوهشکده نظر.

به ایجاد پرسپکتیو طوالنی اقدام شود.
5- منظره پردازی در مسیرها اهمیت بیشتری نسبت به کرت ها داشته باشد.

6- آرایش گیاهان به ویژه درختان به صور مختلف اعم از هندس��ی یا صور 
جانوری ممنوع است.

7- آب در باغ ایرانی به تنهایی زیبا اس��ت؛ لذا از آب، بدون واس��طه عناصر 
دیگر، همانند مجسمه استفاده شود.

8- ارتف��اع لبه حوض و آب نما به ان��دازه ای )به صورت آب نمای فرورفته در 
زمین( باشد که سطح بیشتری از آب را به نمایش گذارد. 

9- برای ارتباط بیش��تر با طبیعت، بناها به ص��ورت ترکیبی از فضاهای باز، 
نیمه باز و بسته طراحی شود.

10- یک س��ردر به عنوان شاخص و عطف مجموعه و متناسب با مقیاس و 
عملکرد باغ برای ورودی اصلی طراحی شود ... .

  توصیههایطراحی 
1- باغ در زمین های ش��یبدار از طریق صفه بندی و ایجاد س��کوهای مسطح 

طراحی شود.
2- از موقعی��ت طبیعی بس��تر باغ )خصوصًا زمین ه��ای ناهموار( برای ایجاد 

دیدهای گسترده استفاده شود.
3- فضاه��ا و بناه��ای اصلی برای بهره مندی از منظر گس��ترده در باالترین 

نقطه باغ احداث شوند.
4- حتی االمکان از فضای س��بز بی حاصل و با هزینه نگهداری باال، استفاده 

نشود.
5- در مناطق پرآب از پهنه های وسیع آبی در طراحی فضاهای اصلی استفاده 

شود )باغ آبی(.
6- در مکان هایی که امکان پذیر اس��ت از خاصیت انعکاس��ی آب در جلوی 

بناهای اصلی استفاده شود.
7- در طراحی بناها از مصالح و شیوه بومی استفاده شود، مگر اینکه طراحی 

هدف دیگری را دنبال کند ...   

پی نوشت
این نوشتار برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان »مطالعه و تدوین ضوابط و معیارهای 

طراحی باغ و پارک بر اساس الگوی باغ ایرانی« و مشخصات ذیل است :
 مدیریت تحقیق : مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسكن 

و شهرسازی.
 دستگاه پژوهشی : پژوهشكده نظر؛ مرکز تحقیقات هنر، معماری و شهرسازی.

 مدیر طرح : دکتر سید امیر منصوري.
 مسئول طرح : مهندس وحید حیدرنتاج.




