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چکیده
این پژوهش جهت بررسی ساختار شناسانه طرح ،نقش و ترکیببندی موجود در قالیهای دوره صفویه
صورت گرفته که به اصول صحیح تناسبات بکار گرفته شده در قالیها و ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته
است ،تا از این طریق به طراحی باغ و عناصر آن در این دو حوزه تصویری دست یافت .پژوهش حاضر از
نوع توصیفی -تحلیلی بوده ،تجزیه و تحلیل اطالعات به شیوه جزیی نگر(استقرایی) است که بررسی آن به
شیوه کیفی و کمی از طریق اطالعات آماری صورت گرفته است .بخش اصلی این مقاله بر اساس مطالعات
کتابخانهای ،استفاده از تصاویر موجود در وب سایت موزهها و مطالعات میدانی انجام شده است ،یافتههای
بدست آمده نشان میدهد که بیش از  %09نقشمایه های موجود در فرشهای دوره صفویه هماهنگ و
دارای در طرح و نقش یکسانی هستند و همچنین تفاوتی اندکی به میزان  %09نیز مشاهده شده است.
اطالعات و آمارهای بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که در بیشتر قالیها استفاده از اصول
هندسی ،رنگ آمیزی صحیح ،کاربرد طراحی سنتی ،شیوه طبیعتگرایی ،هماهنگی بین نقشمایهها و
نوآوری در طرحها باعث ماندگاری و تجلی باغ در قالی دوره صفویه شده است.
کلید واژه :قالی باغی ،نگارگری ،دوره صفوی ،نقشمایه
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 -1مقدمه
دوره صفویه دوره اعتالی هنرهای اصیل ایرانی میباشد .از میان انواع هنرها که در این دوره بیشتر مطرح میشود نگارگری
و قالی بافی است که از حمایت دربار بهرمند شده و تا حدودی با هم شباهت هایی دارند ،از طرف دیگر باغ و باغ سازی درایران
از اهمیت باالیی برخوردار بوده و باغ از نظ ر هنرمند ایرانی نمودی از بهشت است .توجه به عناصر طبیعت و استفاده از نقش
مایه حیوانات و پرندگان در البه الی شاخه درختان و حوضهای آب جاری در بین آنها تداعی باغ های زیبایی هستند که هم در
نگارگری ایرانی وهم فرشهای دوره صفوی دیده می شوند .با بررسیهای صورت گرفته دریافتم پیش از این در مورد باغ و قالی
های باغی پژوهشی به شکل جامع انجام نشده است .بنابراین در این پژوهش ضرورت دیدهام به طور جامعتر به مطالعه و تطبیق
این دو حوزه نگارگری و قالی پرداخته شود تا الگوها و تناسبات به کار رفته در باغهای ایرانی نمود بیشتری پیدا کند.
باغ و قالی از قدیمی ترین پدیده هاى فرهنگی ایرانیها در سیر تاریخ است .نشانه هایى وجود دارد مبنی بر اینکه باغ و قالی
ارتباطی تنگاتنگ با هم داشته اند .در ایران دست کم از دورههاى هخامنشی و ساسانی در پیش از اسالم ،و همچنین از دوره-
هاى ایلخانی ،تیموری و به ویژه دوره صفویٓاثار مهمی از چهارباغ هاى قدیمی به جامانده است .به موازات باغسازى به سبک
چهارباغ ،حضور قالیهای طرح گلستان یا چهارباغی نیز در دورههایى از تاریخ ایران پررنگ و چشمگیر است .هر چند که از
قالیهای چهارباغی اواخر دوره صفوی تعداد زیادی باقی نمانده ،ولی نمونههاى انگشت شمار موجود ،گسترش این سبک قالی را
که بازتابی از نقش چهارباغ است ،نشان میدهد (زارعى .)0909،بر روی بعضی از کاسههای سفالین نقش آبگیرهایی دیده می
شود که در اطراف آن ها را درخت زندگی احاطه کرده است و برخی دیگر دنیا را نشان میدهند که به چهار قسمت تقسیم
شده است و گاه آبگیری هم در وسط آن مشاهده می شود .این نوع طرح متقاطع که در آن یک محور ممکن است از محور دیگر
درازتر باشد ،به صورت طرح نمونه ی باغهای ایران در آمد و نام چهارباغ بر آن اطالق گردید(رونالد ویلبر  .)0091،در طرح
قالیهای باغی عالوه بر قالب کلی باغ ،جوی ها و باغچهها به صورت منظم در متن اثر قرار گرفته اند و معموالً دو محور اصلی به
صورت دو جوی آب زمینه قالی را به چهار بخش تقسیم کرده است(طرح چهار باغ ایرانی) که مفهومی تمثیلی از بهشت را در بر
دارد (محمودی نژاد .)0911 ،هدف از این پژوهش بررسی زیبایی شناسی طرح ،نقش و ترکیببندی موجود در قالیهای باغی و
نگارگریها بوده است .در بررسی ساختار کلی طرح فرشهای باغی و نگارگریهای دروه صفوی با نگاهی هنرمندانه و با ظرافت به
طراحی و رنگ پردازی ،از طریق آمار و نمودارهای بدست آمده انجام شده است .در اینجا به معرفی چند نمونه از قالیهای باغی
و نگارگریهای دوره صفوی پرداخته و با نگاهی نو به ویژگیهای زیباییشناسی آنها میپردازیم و تفاوتها و شباهتهای آنان را
شناسایی می کنیم.

 -2روش تحقیق
نوع تحقیق توصیفی -تحلیلی بوده و تجزیه و تحلیل اطالعات به شیوه جزیی نگر ،کیفی و کمی میباشد .بخش اصلی داده
های این مقاله کتابخانهای با ابزار فیش برداری جمعآوری شده و منابع موجود استخراج گشته است ،ویژگیها و شاخصههای
قالیهای باغی و نگارگریهای در دوره صفویه به شکل کامال دقیق بررسی شده است .اطالعات تاریخی ،با بررسی برخی تصاویر با
کیفیت و پیشینه قالیها و نگارگریها به شیوه کتابخانهای گردآوری شده است .در بررسیهای به عمل آمده از کتابهای هنر قالی
ایران و سیری در هنر ایران (جلد  09)01طرح فرش باغی از دوره صفوی انتخاب شدهاند .در این بین به بررسی  09نگاره از
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کتاب سلطان محمد و مکتب او و باغ های خیال نیز پرداخت شده است .در ساختار کلی این فرش ها و نگارگری ها استفاده از
الگوی های مناسب رنگبندی ،تقارن ،ایجاد فضاهای مثبت و منفی ،استفاده از هندسه صحیح برای رسیدن به یک هدف واحد،
گردش چشم و هدایت آن به سوی مرکزیت (حوض) موجود میباشد.
 -3يافته ها
باغ و طرح باغی در قالیهای صفوی
شکل باغ در ایران از دیر باز تا کنون با چگونگی طبیعت و هوا و میزان آب تناسب تمام داشته است .پدیده باغ سازی از
زمانهای دور در کشور ما وجود داشته و نقوش برکه آب و درخت زار بر روی سفال پیدا شده در شوش و نیز سایر نقش های
بدست آمده نمایانگر اهمیت باغ در زندگی مردم خو گرفته با خشکی کویر و سوزندگی خورشید در سرزمین کهنسال ما می
باشد (نغیما .)0911 ،قالی و باغ شباهتهای دلپذیری دارند .از دورهی ساسانیان نقاشان تصویرگری منظره ی بهار با طراوت و
پرگل را بر روی پرده های بزرگ آغاز کردند .پارچه هایی که در دوره های بعد بافته شده اند ،طرح و نقاشی گل دارند ،ولی در
زمان شاه عباس بود که تهیه قالی با نقش و نگار گل معمول گردید .این قالی ها را چهارباغ مینامیدند ،چون تقسیم عادی باغ
را به چهار قسمت منعکس می سازند .این تقسیم بند ی به محورهای اصلی و فرعی مربوط است .یکی از قدیمی ترین و البته
عالی ترین این قالی ها اکنون در موزه ی جیپور هندوستان نگاهداری می شود و برطبق تاریخچه مضبوط ،به عنوان یک
فرآورده ی خارجی ،متعلق به موزه جیپوردر هند ،آورده شده است .به دالیلی چند این قالی در حومه ی اصفهان بافته شده و
بافنده در طرح آن از باغ ها معاصر شاه عباس الهام گرفته است ( رونالد ویلبر .)0091،
در فرهنگ مبین اسالمی گستره حرکت انسان از فرش تا عرش است ،انسان از فرش چشم به جهان می گشاید و از آن در
نهایت و کمال فرآیند حیات ،به عرش پر میکشد و در عالی ترین مراحل آن ،در بهشت بر فرش هایی که آستر آن ها از حریر و
استبرق است ،در کمال عزت تکیه می زند .بر این اساس ،در این جا میتوان به این نکته اشاره کرد که مفهومی تمثیلی از
بهشت و باغ های بهشتی در فرش های ایرانی ،خاصه فرشهای دوران صفوی دیده میشود که ملهم از باغها و پردیسهای
دوران اسالمی ،خاصه عصر صفوی بوده اند که نشان از همت واالی طراح فرش ایرانی در تصویر و تجسم مفاهیم واالی معنوی و
بهشتی در حد نگارگران ایرانی به خصوص طراحان نقوش قالی که طرح باغ های بهشتی را در نقشه های فرش ،براساس
باورهای ملی و مذه بی طراحی کرده اند ،همه چیز طبیعت را براساس باورهای ملی و مذهبی طراحی کرده اند ،همه چیز
طبیعت را براساس آن چه باید باشد ،پنداشته و به تصویر کشیده اند(حشمتی رضوی .)0931 ،قالی و نگارگری با «طرح باغی»،
در دوره صفوی رواج خاصی داشته است ،جالب آن که از این دوران به عنوان دوران باشکوه هنر باغ سازی ایران(چهار باغ های
اصفهان) یاد می شود که مفهومی تمثیلی از بهشت را نیز به همراه دارد( .همان)
طی پژوهش حاضر  09تخته فرش باغی 09،نگاره از دوره صفوی ،مطالعات میدانی و عکاسی از نمونه باغهای ایرانی بازمانده
از دوره صفویه م ورد مطالعه قرار گرفته است تا از این طریق به ساختار موجود در باغ و شگل گیری و ظهور طبیعت در قالیها و
نگارگریها دست یافت .در روند مطالعه به تفکیک ترکیب بندی کلی قالیها و نگارگریها و همچنین ساختار هندسی آنها مورد
بررسی قرار گرفته است.
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جدول  :1-1-3تصاويری از باغ های ايرانی
تصاویر

باغ جهانما ،شیراز ،ماخذ :نگارنده

باغ دلگشا،شیراز ،ماخذ :نگارنده

بررسی ساختار هندسی باغ ايرانی در نگارگری و قالی
باغهای ایرانی یا در زمین مسطح بنا می شدند و باغ های دشتی بودند ،یا در زمین شیب دار که امکان می داد باغ را با
آبشارها و درختان بیشتر زیباتر بسازند ( نغیما .)0911 ،در مورد زمین که یکی از عناصر اصلی باغ است ،به جز شکل و موقعیت

4

www.SID.ir

Archive of SID

کلی ،عوامل و ویژگی های دیگری همچون جنس خاک ،شیب و اختالف سطح ،قابلیت آبیاری و حاصلخیزی نیز اهمیت دارد.
یکی از علل اصلی احد اث باغ در زمین های شیبدار که نمونه های آن زیاد به چشم می خورد ،امکان حرکت آب در میان باغ به
شکل طبیعی است .باغ ایرانی ممکن است در یک سطح با شیب مالیم و یا زیاد ساخته شود ،در صورت قرارگیری در زمین با
شیب زیاد ،معموالً شکل باغ تحت تأثیر شکل زمین قرار گرفته و در چند سطح ساخته می شود .در این حالت امکان ایجاد
آبسُره و آبشار میسر خواهد بود (محمودی نژاد.)0911،
پرفسور پوپ در این زمینه بیش از هر چیز به نقشه باغ ها و تصور ایرانی باغ فردوسی که گلستان مینوی است توجه کرد.
فردوس باغی است محصور با چند حصار پشت سر هم ک ه یک حصار آن از همه بلندتر و پهن تر است .به طوری که اهریمن
نتواند به آن راه پیدا کند .حاشیه های مکرر در فرش ایران همان دیوارهای فردوس است .دارای چشمه آبی ،ازلی -ابدی است،
به طوری که آب همیشه در آن جریان دارد و انواع حیوانات اهلی و وحشی و گیاهان ،زندگی شاد و جاودانه ای در آن می
گذرانند و شبکه های مستطیل یا مربعی با جوی های آب به وجود می آید .فرش تاریخی بهارستان با همین ویژگی فردوس را
به تصویر می کشد (ژوله.)0910 ،
ساختار طراحی «باغ» و ترکیب آن :هنر باغ سازی و باغ آرایی در نقاط مختلف ملهم از فرهنگ بومی و متأثر از شرایط
اقلیمی و کاربردهای موردنظر است و در راستای هدف های مختلف جان می گیرد .باغ از نظر ساختار و به لحاظ ترکیب بر سه
گونه است :باغ هندسی ،باغ منظری و ترکیبی .معماران ،راغب به طراحی باغ هندسی هستند و نقاشان ،شیفته نقش ریزی باغ
منظری (ابوالقاسمی.)0930 ،
جدول  :1-2-3تصاويرانواع باغ در قالی و نگارگری
طرح باغ

قالی

نگاره

هندسی

فرش باغی (باغ خشتی ترنج دار) ،قرن  00ه.ق ، ،موزه هنر متروپولیتن،
نیویورک) Source :Pope,1977(،

مشاجره طبیبان ،ماخذ :سلطان محمد و مکتب او
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منظری

قالی باغی(باغ بهشت) ،قرن  09ه.ق ،موزه هنر های تزیینی پاریس
(نیمه دیگر کراکوی) ،ماخذ :سیری در هنر ایران  ،آرتور پوپ ،جلد01

هتکحرمت بوستان ،واشینگتن ،نگارخانه فریه ،قرن 0
ه.ق ،ماخذ :باغهای خیال 0933،

ترکیبی

قالیچه محرابی چهار باغ ،قرن  00ه.ق،موزه آستان قدس رضوی
ماخذ :اردالن جوان ،و اینالو0930 ،

پند پدر درباره عشق،واشینگتن ،نگارخانه فریه ،قرن 0
ه.ق ،ماخذ :باغهای خیال 0933،

پالن فرضی باغ ايرانی
همانطور که در تصویر دیده می شود پالن باغ های ایرانی خاصه دوران صفوی براساس ایده چهار باغ شکل میگیرد که نشان از
همت واالی معماران باغساز ایرانی(باالخص در چهار باغ های عصر صفوی) است تا جلوه ای از فناناپذیری و جاودانگی جهان
ابدی و باغ های بهشتی را در جهان مادی ،به تصویر و تجسیم کشد .این مفهوم تمثیلی از بهشت در طرح قالی های باغی یا
چهارباغی و بهشتی عصر صفوی به زیبایی تمام دیده میشود.
از دیدگاه نویسندگان و شعرای ایرانی دوران صفوی ،باغ ها و پردیسهای ایرانی نشانی از بهشت و باغ های بهشتی دارند که در
پرتوی همت واالی معمار باغ ساز ایرانی به تصویر و تجسم کش یده شده است .از سویی دیگر بسیاری از توصیف های باغ های
این دوران به دلیل مدح شاهان و حکام عصر صفوی بوده است(رونالد ویلبر  .)0091،اسکندربیک ترکمان منشی دربار شاه
عباس اول صفوی در مطلبی در ذکر آثار خیر و انشاء و احداث عمارات ،به گزارش احداث باغ شهر اصفهان توسط شاه عباس و
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تمجید و ستایش بسیار از او می پردازد و تلقی و برداشت مردم آن زمان را از بهشت موعود در مقام مقایسه باغ های احداث
شده با بهشت بیان می کند( .همان)
جدول  :1-3-3تصاويری از پالن های باغ در قالی و نگارگری
پالن باغ در نگارگری

پالن باغ در قالی

پالن باغ در ايران

منبع :نصر90 ،0910 ،

منبع :نغیما99 ،0911 ،

منبع :نغیما99 ،0911 ،

توجه به اشکال هندسی و ایجاد اشکال مربع برای ساده نشان دادن اجزا باغ و تعیین محل دقیق کاشت درختان به گونه ای
که ردیف درختان از هر طرف دیده شود ،دارای اهمیت خاصی بوده است .مداخله انسان در طبیعت در باغ ایرانی به صورت
تحمیل هندسه ویژه هنر ایرانی ،که منشأ آن شناخته نشده به ساختار محیط است  .در واقع باغ ایرانی در هر جا که مقدور
بوده ،مستطیلی از زمین را به خود اختصاص داده است.

جدول:2-3-3تحلیل تصويری ويژگیهای هندسی باغ و قالی در فرم مستطیل و مربع

حوض صلیبی و چهار باغ متقارن (باغ بهشت) ماخذ :نغیما0911 ،
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حوض مستطیل و چهار باغ متقارن  ،منبع :ماخذ :ویلبر0919 ،

حوض دایره و جویهای آب ،ماخذ  :باغهای خیال 0933،

فرم
فرم را شکل نهایی توده هر جسمی می دانند که ش اکله بصری آن را تشکیل می دهد .فرم اجسام بلند و باریک را فرم عمودی و
شکل توده اجسام کوتاه و پهن را فرم افقی می دانند .از آن جا که آب عنصری مایع و سیال است ،هر شکلی را بالذات به خود
نمی گیرد بلکه بایستی با بهره گیری از مظروف ،به شکل دهی ظرف(آب) پرداخت .براین اساس برای این که آب فرم های
مخروطی و یا شناور را به خود بگیرد ،باید از قالب هایی در بستر فرم ها و احجام بهره گرفت تا امکان ظهور احجام و فرم های
خاص آب نیز فراهم آید .یعنی می توان با جریان آب در احجام و اشکال خاص فرم مطلوب را به آب القا کرد.
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جدول :1-4-3فرم در طراحی باغ و پرديس
نمونه ای کاربستی در طراحی

فرم آب در طراحی باغ و پرديس
فرم های عمودی

آب نما ،فواره و آبشار

فرم های افقی

نهر -چشمه و آب های جاری

فرم های احجام و اشکال هندسی

حوض ،حوضچه و آب نماهای مخروطی

آب و آب نما
آب نما را اساسی ترین عنصر در طراحی باغ و پردیس می دانند که بیشتر در مقابل عمارت باغ احداث می شد و بعد اصلی آن
در جهت طول ساختمان و به شکل های مستطیل ،مربع ،چند ضلعی و دایره بود .گاهی در داخل عمارت های باغ های قدیمی
نیز آب نما ساخته می شد که در اصطالح به آن محل ،حوض خانه می گفتند .ساکنان باغ در روزهای گرم تابستان ،به ویژه
هنگام نیم روز کنار آب نما به آسایش می پرداختند .آب نما عنصری است که اگر در باغ و پردیس خوب و کامل طراحی شود و
می تواند ترکیب مناسب ایجاد نماید.
آب از عناصر باغ ایرانی است و دست کم از سه جنبه «مفهومی» و «زیباشناختی» در باغ حضور دارد .این جنبه ها در مباحثی
همچون نحوه حضور آب در باغ و چگونگی گردش و حرکت آن ،منابع تأمین آب و آبیاری باغ براحتی قابل پیگیری هستند (
محمودی نژاد .)0911،ایرانیان به باغی آسمانی باور داشتند که شباهتی به مینو یا بهشت داشته است .آگاهی های ما مربوط به
این باغ مینوی به شدت پراکنده است و فقط بخشی از تمثیل های زمینی آن ها در دسترس است .فردوس ،چنان که از معنی
آن بر می آید باغی است محصور با چند حصار پشت سر هم ،فردوس دارای چشمه آبی است ،ازلی و ابدی به طوری که آب در
آن همیشه جریان دارد و هیچ گاه قطع نمی شود .در فردوس انواع جانوران وحشی و اهلی و گیاهان ،از بهترین انواع وجود
دارند(حصوری.)0939 ،
محور
محور یا خط را الگویی برای کنترل طرح می دانند که کنترل حرکت بصری و کنترل فیزیکی طرح را در پی دارد .این مفهوم را
می توان این گونه بیان کرد که محور یا خط ،می تواند دید ناظر را به فضا یا مکانی خاص هدایت کند یا سیرکوالسیون حرکت
افراد را نیز مشخص گرداند .نوع این خطوط و محور نیز می تواند بر نحوه استفاده از فضای طراحی اثربخش باشد .محور
مستقیم امکان حرکت متوالی ،مس تمر و پویا را فراهم می کند ،حال آن که خطوط شکسته و مارپیچ ،حرکت را آهسته و شناور
می کند.
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جدول :1-6-3بهره گیری از آب به عنوان محور و تأثیر حرکتی آن
نحوه طراحی محور آبی در باغ سازی
محور یا خط مستقیم( کاشی ساده)

تأثیر حرکتی و عملکردی
حرکت متوالی مستمر و پویا در
نهر(جوی آب)

حرکت آهسته منقطع و ناهمگون

محور یا خط شکسته (سنگ مرمر
سینه کبکی)

حرکت شناور سیال و مانا

محور یا خط منحنی و مارپیچ
(آبگردان)

معموالً دو محور اصلی به صورت دو جوی آب زمینه قالی را به چهار بخش تقسیم کرده است(طرح چهار باغ ایرانی) که مفهومی
تمثیلی از بهشت را در بر دارد(چیت سازیان .)0911 ،حضور مجموعه عناص در باغ های ایرانی -کوشک ها ،درختان سبز ،آب
جاری ،حوض ها ،فواره ها و گیاهان -که تصویری بهشت گونه ارایه می کند(.محمودی نژاد.)0911 ،
این عناصر شامل چهار عنصر(زمین)( ،آب)( ،گیاه) و (فضا) هستند که وقتی دو منظومه فکری معماری ایرانی و با چهارچوب
مفهوم و ایده باغ در کنار هم قرار می گیرند «باغ» را شکل می بخشند .در این مسیر ،عناصر دیگری نیز ممکن است در شکل
گیری باغ مورد استفاده قرار گیرند که یا عناصری فرعی به شمار می آیند و یا بخش هایی جزیی و جلوه هایی از حضور عناصر
اصلی باغ اند(همان).
جدول  :2-6-3تصاويری از عناصر موجود در نگارگريها
گردش آب

فواره

ترنج (حوض)
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جدول  :3-6-3تحلیل تصويری نظام کالبدی ،نظام جهت دهنده اصلی در چند نمونه از فرش باغی

قالیچه محرابی چهار باغ 00،ه.ق ،موزه آستان قدس،
(ماخذ :اردالن جوان ،و اینالو)0930،19 ،

نظام آب -جوی ها و آبنما(ترنج)

نظام کاشت -کرت ها/درختان/گلها /گیاهان

قالی باغی 03،میالدی،موزه ویکتوریا و آلبرت ،لندن،
ماخذ (:وردن)1999،11 ،

نظام آب -جوی ها و آبنما(ترنج)

نظام کاشت -کرت ها/درختان/گلها /گیاهان
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قالی چهار باغ ،اواخر سده  01هجری ،موزه
متروپولیتن نیویورک(،ماخذ :ویلبر)91 ،0919 ،

نظام آب -جوی ها و آبنما(ترنج مرکزی)

نظام کاشت -کرت ها/درختان/گلها /گیاهان

چهارباغ یا گلستان01،م ،موزه مترو پولیتن،
نیویورک ،ماخذ :خوانساری)0919،10 ،

نظام آب -جوی ها و آبنما(ترنج)

نظام کاشت -کرت ها/درختان/گلها /گیاهان

قالی باغی،سده 01هجری قمری ،مجموعه لرد
ابرکانوی( ،ماخذ :پوپ)0913،0139 ،

نظام آب -جوی ها و آبنما(ترنج مرکزی)

نظام کاشت -کرت ها/درختان/گلها /گیاهان

طراحی باغ ايرانی را می توان در اصول زير خالصه نمود:
 -0سلسله مراتب
 -1تقارن
 -9مرکزیت
 -1ریتم
 -1استقالل و تشخیص فضاها
 -9تنوع در وحدت
 -3طبیعت گرایی و بهره

گیری از منظر وحدت در تنوع (ماخذ) http://khanehbagh.com:
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جدول :1-7-3ويژگیهای مشترک در باغهای ايرانی و قالی ها و نگارگريها را میتوان اين گونه بر شمرد:
ويژگی های مشترک
تقسیم باغ غالبا به چهار بخش
(هر بخش به باغچهای کوچکتر
تقسیم میشود)

استفاده از خطوط راست در طراحی
و محور اصلی باغ(صلیبی)

استفاده از یک جوی اصلی (نهر)

رابطه نزدیک با طبیعت

کاشت درختان در قسمت بزرگی از
باغ

*(همان)
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 -4بررسی موردی يک قالی باغی شمال غربی ايران دوره صفوی
این فرش دارای یک حاشیه بزرگ با زمینه سورمه ا ی و یک حاشیه کوچک با زمینه کرم رنگ است که به وسیله طره ها از
یکدیگر جداشده اند .در قسمت وسط قالی یک ترنج (حوض) قرار دارد که آبراه ها (جوهای آب) آن را به چهار قسمت تقسیم
می کند (اشاره به چهار باغ بهشت) ،کرت ها (باغچه ها) از این تقسیمات بوجود می آیند .در این باغچه ها گلها و گیاهان دیده
می شوند که جهت رویش آنها همانند رشد و نمو در طبیعت بوده و در کنار جوی های آب واقع شده اند ،گلها و گیاهان در
کنار تنه درختان رشد یافته اند در این فرش درختان با برگهای کنگره دار(چنار) رنگهای پاییزی در دو زمینه کرم و الکی
خودنمایی می کنند .در حاشیه بزرگ درختان کاج و سرو به رنگهای سبز و کرم در زمینه سورمه ای و در حاشیه کوچک
بیرونی آن گردش ختایی با گلهای قرمز رنگ دیده می شود .در کنار جوی های آب گلهای شقایق و گلهای چهار پری واقع
شده که مرز بین جوی و کرت ها را ایجاد کرده اند .درون کرت ها درختان چنار و  09ضلعی دیده می شود که درون این 09
ضلعی 1گل گرد قرار دارد که حالت صلیبی به خود گرفته اندو در زمینه الکی کرت ها واقع شده اند 1 .درخت چنار در کنار
حوض و در زمینه کرم رنگ و چهار درخت چنار دیگر در زمینه الکی و در کنار جوی های آب رشد کرده اند .شکل و قالب
اصلی حوض (ترنج)  09ضلعی است که قسمت بیرونی آن به رنگ زرد و در داخل آن به رنگ سورمه ای با گلهای قرمز رنگ
هستند و این حوض به همراه  1باغچه کوچک کرم رنگ در این قالی باغی تمرکز بر مرکزیت را القاء میکند و چشم ببینده را به
سوی متن قالی سوق می دهد .در جوی ها حرکات موزون آب وجود دارد که حالت رقصان و هماهنگی ایجاد کرده و درون این
امواج شکسته و ریتمیک ماهی ها با فواصل یکسان در حال شنا هستند زیبایی و جلوه ای خاص به این قالی باغی داده است.
در این قالی سر درختان موجود در حاشیه به سوی متن قالی واقع شده و رشد و نمو گیاهان حالت طبیعتگرانه ای به خود
گرفته است .باز نمایی طبیعت در این قالی و استفاده از اصول صحیح ریاضیات در ترسیم جوی ها و کرت ها و به کارگیری
استفاده از رنگ در نقشمایه های موجود در قالی را می توان به عینیت مشاهده نمود که این امر هر چه بیشتر به شباهت این
قالی را به شکل و اصول باغ در ایران دروه صفوی نزدیک می کند.

تصویر :0-1قالی باغی 03،میالدی،موزه ویکتوریا و آلبرت ،لندن(،ماخذ :وردن)1999 ،
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جدول :0-0-1چیدمان طرح و نقشمایه در قالیهای باغی

فرم (شکل)

عنوان
طرح آبزیان موجود در قالی

نمايی از نقشمايه

تجریدی(گل و برگ)

امواج شکسته و هماهنگ و

گردش آب در قالی

دارای ریتم
درختان برگ

طرح درختان موجود در فرش

کنگره ای(چنار)
فرم شمسه به خود گرفته

فرم ترنج (حوض)

است (دو ترنج تو در تو)

مستطیل( از  9مربع تشکیل

فرم کرت ( باغچه )

شده است)

حاشیه با زمینه سورمه ای ،

حاشیه های بزرگ و کوچک

حاشیه کوچک با زمینه کرم

جدول :1-0-1بررسی تعداد فضای اصلی در قالی باغی

رديف

عنوان

توضیحات

تعداد
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0

ترنج (حوض)

0

 0ترنج بزر گ بیرونی و یک ترنج کوچکتر در درون ترنج بزرگتر

1

کرت (باغچه)

1

چهار باغ (چهار باغ بهشت)

9

حاشیه ها (حصار)

1

 0حاشیه بزرگ 0 ،حاشیه کوچک9 ،طره

1

نهر(جوی)

0

 0انشعاب اصلی و  1انشعاب فرعی

 -5قسمتی از تابلوی برتخت نشستن ضحاک دوره صفوی
در این نگاره که منتسب به شاهنامه شاه اسماعیل دوم است استفاده از عناصر طبیعتگرایانه به وفور دیده می شود .درختان
سرو به رنگ سبز تیره و درختان سیب با شکوفه های سیب که در قسمت جلویی آنها واقع شده در سمت چپ تصویر نیز
درخت چنار با برگهای کنگره ای شکل با رنگهای پاییزی خودنمایی می کنند .در نمایی دور تر از تصویر تپه هایی تصویر شده
که بر روی آنها سنگ و گلهای کوچک قرمز رنگ دیده می شود .قسمت پایینی تپه ها و در نزدیکی کوشک در پای درختان
نهر آبی جاری است و در کنار این نهرکوچک سنگهای گرد و بوته های کوچک گل نمایان است .در قسمت وسط نگاره کوشک،
یک حوض و فواره ای سه شاخه دیده می شودکه قالب داخلی حوض شمسه است و بر لبه حوض یک گلدان سفید لعابی ،که بر
سطح بیرونی آن طرح گلی آبی رنگ نقش بسته و درون آن دسته ای گلهای سفید رنگ نشانده شده است .روی تختی که
ضحاک تکیه زده در قسمت پشتی و نشیمنگاه تصاویری از گردشهای ختایی با گلهای گرد پنج پر ،چهار پر و غنچه هایی در
زمینه آبی نیلی دیده می شود .بر ر وی لباس در باریان تصاویری از گلهای کوچک طالیی خودنمایی می کنند .در دوره صفوی
عالوه بر استفاده از عناصر طبیعت در بیرون و درون بناها ،کاخها و دیوارنگاری ها استفاده از این نقشمایه های بر روی وسایل
زندگی مردم و لباسهای آنان پر کاربرد بوده است .رنگهای مورد استفاده در این نگاره ،رنگهای شادی هستند که در باغ ها و
طبیعت بکر ایران دیده می شوند .از جمله این رنگها الجوردی ،قرمز ،آبی تیره و روشن ،سبز تیره و روشن ،خاکی ،قهوه ای تیره
و روشن ،خاکستری ،نیلی ،نارنجی ،زرد ،سفید ،سورمه ای ،حنایی ،اکر است اما شاخصه ی رنگ صفوی رنگ طالیی می باشد.
استفاده از فضای معمارگونه ،طبیعتگرایانه و بکارگیری رنگها در کنار هم ساختار و اصول کلی این نگاره را تشکیل می دهد.
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تصویر : 0-1قسمتی از تابلوی بر تخت نشستن ضحاک( ،ماخذ :سلطان محمد و مکتب او)0911،

جدول :1-1-5بررسی تعداد فضای اصلی در نگاره بر تخت نشستن ضحاک
مشخصات اصلی در نگاره

فرم هندسی کوشک ،
محرابی

فرم هندسی حوض
دایره (شمسه)

فواره (چند شاخه)

گردش آب

نحوه قرارگیری حوض و

درخت سرو وگیالس با

کوشک

شکوفه های سفید

چرخشی(گردان)

جدول :2-1-5ويژگیها و خصوصیات مربوط به عناصر موجود نگاره
جزيیات

عنوان
انوع درختان

درخت چنار  -گیالس -سرو  -سیب

انوع گل ها

گل سفید رنگ در گلدان  -گل قرمز

انواع رنگهای موجود

سبزتیره و روشن -قرمز  -سفید -قهوه ای تیره و روشن -خاکستری -طالیی -آبی روشن -نقره ای-
عنابی -مشکی  -خاکی -سورمه ای -زیتونی -صورتی -نارنجی -اکر

استفاده از حوض و جوی آب (رودخانه)

نهر آبی که از پشت کوشک هدایت شده و دارای یک حوض مرکزی است.
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 -6بررسی شباهتها و تفاوتهای موجود در قالیهای باغی و نگارگريهای دوره صفوی:
با توجه به بررسیهای انجام شده ،حدود  %09ویژگیهای تصویری موجود در قالیها و نگارگریها که شامل نقشمایه ها و
ساختار کلی باغ است به هم شبیه هستند و در  %09باقی مانده تفاوت اندکی دیده میشود.

جدول  :1-1-6استفاده از عناصر موجود در نگارگریها و قالیهای باغی دوره صفوی
بررسی 11تخته قالی باغی

بررسی  11نگاره
استفاده از نقشمایه درختان

% 099

تکرار رنگ حاشیه اصلی در متن زمینه

%99

استفاده از نقشمایه گل و بوته

%099

تکرار رنگ حاشیه اصلی در متن ترنج (حوض)

% 31

استفاده از صخره و سنگ

%19

تکرار رنگ حاشیه بیرونی در متن زمینه

%19

استفاده از فضای بسته (عمارت)

%19

تکرار رنگ متن حاشیه داخلی در متن ترنج(حوض)

%19

استفاده از فضای باز

%99

تکرار رنگ متن حاشیه کوچک داخلی در متن زمینه

%39

استفاده از کوشک

%19

کنتراست رنگ حاشیه اصلی با متن زمینه

%91

استفاده از حوض

%19

کنتراست رنگ حاشیه اصلی با متن ترنج (حوض)

%19

استفاده از جوی آب

% 01

تناسب گوشه سازی در حاشیه کوچک بیرونی

%19

استفاده از نقوش حیوانات

%99

تناسب گوشه سازی در حاشیه کوچک داخلی

%19

استفاده از نقوش پرندگان

%19

وجود ریتم در چرخش نقش نمایه های در حاشیهها

%09

استفاده از نقشمایههای گل و گیاه در پوشش انسانی

% 19

استفاده ریتم در چرخش فضاها و کرتها

%099

استفاده از حوض (ترنج)

%099
%099
%099

استفاده از نقشمایههای گل وگیاه بر دیوار عمارت (بنا)

%9

استفاده از نقشمایههای گل وگیاه بر کفپوشها (فرشها)

%19

استفاده از جوی آب

استفاده ازانواع آبزیان

%01

استفاده از نقشمایه درختان و گلها

جدول  :1-0-9درصد شباهتهای و تفاوتهای موجود در قالیهای باغی و نگار گریها
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عنوان

عنوان

درصد تشابهات

درصد تفاوتها

درختان

%11

درختان

%01

گل ها

%19

گل ها

%19

حیوانات

%09

حیوانات

%09

پرندگان

%09

پرندگان

%09

انواع رنگهای موجود

%19

انواع رنگهای موجود

%19

عنصر زمان (فصل)

%01

عنصر زمان (فصل)

%1

استفاده از نهر

%09

استفاده از نهر

%09

استفاده از حوض

%01

استفاده از حوض

%1

ترنج (حوض)

%09

ترنج (حوض)

%09

کرت (باغچه)

%01

کرت (باغچه)

%1

 :0-0-9نمودار بدست آمده از شباهتهای موجود در قالیهای باغی و نگارگری ها

 :1-0-9نمودار بدست آمده از تفاوتهای موجود در قالیهای باغی و نگارگریها
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 -7بحث و نتیجهگیری
عصر طالیی قالی ایران باعث نبوغ و خالقیت هنرمندان بزرگی در دوره صفوی گشته است ،در این دوره ،هنرمندان از فرش
و نگارگری به موازات هم برای انعکاس ذهنیت و خالقیت خود بهره می جستند .فرش را بستری مناسب برای تصویر و تجسم
مفاهیم الوهی دانسته که ارتباط بین خود و طبیعت پیرامون خود را برقرار می سازد و در نگارگریها به تصویر پردازی درباریان و
امور روز مره زندگی مردمان آن عصر در باغ و طبیعت می پردازد .چنانچه قالیهای باغی این دوره مفهومی تمثیلی و نمادین از
بهشت و باغهای بهشتی دارد و در عین حال نقشمایهها و طرحهای موجود در زمینه این قالیها متناسب با معماری و طراحی
باغهای ایرانی هستند که به چهار باغ و بهشت می پردازد ،این نشان از خالقیت و توانمندی هنرمندان طراح دوره صفوی است.
نگارگران و طراحان قالی با استفاده از دید بصری و موشکافانه خود به اطراف ،هر آنچه را که موجب زیبایی بیشتر و باشکوهتر
باغها و نزدیکی به باغهای بهشتی بود به تصویر می کشیدند .هماهنگی اجزا و هارمونی رنگهای موجود در فرشها و نگاره ها
بیانگر دقت و ظرافت این هنرمندان است .ترویج طرح باغی در قالیها و به تصویر کشیدن باغ در نگارگریها باعث گشته است،
طبیعت و نقشمایه های آن مانند درختان ،گلها ،پرندگان و حیوانات برای نزدیکی به مفهوم باغ بهشت بیشتر استفاده شود .آثار
پختگی طرح و نقش قالی ها و نگارگریهای دوره صفوی ر وشن می سازد که هنرمندان با ساختار طرح ها آشنا بوده و به نوآوری
در قالیها و نگارهها می پرداختهاند .با توجه به دادههای بدست آمده طی بررسی ساختارهای بنیادی در فرش و نگارگری بیش از
 %09نقشمایه ها دارای هماهنگی ساختار یکسانی هستند و همچنین اندکی تفاوت به میزان %09نیز مشاهده شده است .نتایج
بدست آمده حاصل جدول( )1-0-9و نمودار(0-0-9و  )1-0-9است .زیبایی شناسی و اصول به کار گیری طرح و رنگ در این
دوره با حمایت درباریان بوده است .اصول طبیعتگرایی و استفاده از قانونهای ریاضی و هندسه ،شیوه رنگ بندی ،هماهنگی
بین نقش مایه ها به زیبایی هر چه تمامتر اجرا شده اند.
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انتشارات علمی و فرهنگی
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علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران(گلجام) ،شماره،00تابستان ،09ص19
ویلبر ،دونالد.ن نیوتن ،0091،باغ های ایران و کوشک های آن ،ترجمه مهین دخت صبا ،چاپ نخست ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،
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ژوله ،تورج ،0910 ،پژوهشی در فرش ایران ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات یساولی
ابوالقاسمی ،لطیف ،0930،باغ ایرانی ،تهران ،نشر سازمان پارک های شهرداری
اردالن جوان ،سید علی و اینانلو ،جهان ،0930 ،نگاهی به موزه مرکزی ،چاپ دوم ،مشهد ،انتشارات آستان قدس رضوی
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