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 چکیده 

هاست این موضوع به صورت بینشی درونی به اندازه که قرن ؛ر ذهینیت ایرانی، باغ تصویری فراگیر داردد

این پژوهش با هدف بررسی گیرد. و از آن هویت میبوده این ذهنیت معرفی هویت ایرانی است.  در آمده

اصول صحیح  بندی موجود در قالیهای باغی صورت گرفته و بهزیبایی شناسی طرح، نقش و ترکیب

تناسبات بکار گرفته شده در قالیهای دوره صفویه و به ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته شده است این 

یی نگر)استقرایی( صورت تحلیلی بوده، تجزیه و تحلیل اطالعات به شیوه جز -پژوهش از نوع توصیفی

ی صورت گرفته است. بخش به شیوه کیفی و کم  این حوزهاطالعات آماری بدست آمده در  گرفته است.

ای و استفاده از تصاویر موجود در وب سایت موزه ها صورت اصلی این مقاله بر اساس مطالعات کتابخانه

-های باغی داری ترکیباز فرش %5.26بیش از  که دهدهای بدست آمده نشان میگرفته است و یافته

دارای ترکیب بندی ترکیبی هستند.  %57286ترکیب بندی منظری و  %57286بندی و ساختار هندسی ، 

دهد که در بیشتر قالیهای باغی استفاده از اصول آمده از این پژوهش نشان می اطالعات و آمارهای بدست

تنوع طلبی باغ  و صحیح هندسی، شیوه صحیح رنگ آمیزی و طبیعت گرایی در طرحها باعث ماندگاری

  های دوره صفوی شده است.ایرانی درقالی

 

 باغ ایرانی، دوره صفوی، هندسی، طبیعتگراییكلیدی:  واژگان
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 مقدمه  -1

 باشد.قالی می دوره صفوی دوره اعتالء وشکوفایی هنر قالی بافی ایران و اوج ترقی هنرمندان در طراحی و رنگ آمیزی            

ایی نیز مورد استفاده قرار گرفته بوده بلکه توسط حکام و اشراف اروپ زینت بخش کاخهای صفویهنه تنها قالیهای این دوره 

پیش از این در مورد قالیهایی که حال  اند. با اینای را بخود اختصاص داده بودههای باغی جایگاه ویژهاست. در این میان قالی

طور  باغ و طبیعت در آنها تجلی یافته باشد، پژوهشی به شکل جامع انجام نشده است. بنابراین پژوهش حاضر بر آنست که به

جامع تر به مطالعه در این حوزه بپردازد. و برای رسیدن با این منظور، نخست به شناسایی الگوها و تناسبات به کار رفته در 

هنر  استفاده از هندسه، رنگبندی، طراحی سنتی وهای باغی به لحاظ زیبایی و نزدیکی آنها به طبیعت پرداخته و با فرش

وارد شدن طبیعت و باغ در فرشها،  بیان داشت. هنری آن دوره رابرجسته  رویکردهای کی از توان یمیدوره صفویه باغسازی 

در این دوره، هنرمندان قالی را  .کندای از بهشت را در ذهن تداعی میسبب نزدیکی انسان به محیط اطرافش شده و جلوه

سازد. د و طبیعت پیرامون خود را برقرار میبستری مناسب برای تصویر و تجسم مفاهیم الوهی دانسته که ارتباط بین خو

ی با مضمون باغ در این دوره مفهومی تمثیلی و نمادین از بهشت و باغهای بهشتی را در بردارد و در عین حال یچنانچه قالیها

باغ و بهشت نقشمایه ها و طرحهای موجود در زمینه این قالیها متناسب با معماری و طراحی باغهای ایرانی هستند که به چهار 

-طراحان قالی هر آنچه را که موجب زیبایی بیشتر و باشکوهتر باغها و نزدیکی به باغهای بهشتی بود به تصویر می .می پردازد

موجود در قالیها بیانگر دقت و ظرافت این هنرمندان است. ترویج طرح باغ در  گذاری رنگ اصولکشیدند. هماهنگی اجزا و 

های آن مانند درختان، گلها، پرندگان و حیوانات برای آن باعث گشته است، طبیعت و نقشمایهقالیها و به تصویر کشیدن 

نزدیکی به مفهوم باغ بهشت بیشتر استفاده شود. آثار پختگی طرح و نقش قالیها دوره صفوی روشن می سازد که هنرمندان با 

  ساختار طرح ها آشنا بوده و به نوآوری در قالیها می پرداخته اند.

 روش تحقیق  -2

از روش استقرایی)جزء به کل( استفاده شده است. به این صورت که این کار  در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطالعات

باغی دوره صفوی ی هاها و رنگهای موجود در فرشها و اطالعات مربوط به طرحها، نقشمایهآوری تصاویر، نمونهتحقیقی با جمع

 پذیرفت است.گیری کلی صورت تحلیل آنها نموده و در پایان نتیجه ، سپس اقدام به تجزیه وشناسایی آنها آغاز شده و

 پیشینه  -3

توان باغی می هایگیری نمود در رابطه با قالیهای باغی و باغهای ایرانی پیتوان در دو حوزه قالیپیشینه مطالعاتی حاضر را می

اشاره کرد که نویسنده در  "پردیس در بستر نمادگرایانه معماری و فرش بازشناسی"( تحت عنوان 5877به مقاله چیت سازان)

های باغی با ساختار کلی باغ همنوایی طرح باغی فرش ایران با باورهای آیینی ایرانیان و هماهنگی طرح کلی قالیطی آن  

فرش  -م معماری باغ ایرانی در باغ بازخوانی نظا"( نیز در مقاله 5878آزاده شاه چراغی)است. داده ایرانی مورد بررسی قرار 

باغ و تاثیر باغ ایرانی بر آرامش روان و تاکید برنظریه بوم شناختی به  "ایرانی با تاکید بر نظریه بوم شناختی ادراک محیط

 به "فرش باغی، از نقش )فرشی از عرش( تا طرح )عرشی بر فرش("( در مقاله 5875نژاد). محمودیادراک دارد، پرداخته است

باغی، متناسب با معماری و طراحی باغهای ایرانی مفهوم تمثیلی و نمادین از بهشت و باغهای بهشتی و همچنین فرشهای 

 "نقدی بر فرضیه الگوی چهار باغ در شکل گیری باغ ایرانی"( در مقاله 5877) نتاجهای ایرانی پرداخته است. اما در رابطه با باغ

 های شناخته شده پرداخته است.بر مبنای الگوی چهار باغ به عنوان یکی از فرضیه خاص به شکل گیری باغ ایرانی و هندسه
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سیری در هنر ایران )از دوران پیش از »در مجموعه « هاباغ»باغ ایرانی از منظر پوپ، شرح و تحلیلی بر مقاله "(5835عالیی)

 زندگی ایرانیان پرداخته است.  به اهمیت ، هدف از ساخت باغ در ایران و نقش آن در« تاریخ تا امروز(

 

 باغ و طرح باغی در قالیهای صفوی -4

خداوند نخستین باغبان بود، اما هنگامی که انسان شروع به باغبانی کرد، نه تنها با طبیعت در افتاد بلکه با آبیاری و توزیع      

ستگی به مسیر جریان آب دارد. فشار آبی که دست و دلبازانه آب کمیاب و حیاتی از نو ساخت. پدید آمدن و حیات این باغ ها ب

از کوهستانها ی دور دست به سمت باغ ها هدایت می شوند، هوشمندانه با تلفیق دو جریان، مضاعف می شود و این افزایش 

فشار، باعث فوران آب از حوضچه مرکزی باغ، محدوده و شکل باغ را مشخص می کند. باغ ایرانی بیش از هر چیز، بیانگر 

( شکل باغ در ایران از دیر باز تا 5878تان سفر آب و پیدایش زندگی پس از مبارزه با خشکی و مرگ است. )خوانساری،داس

کنون با چگونگی طبیعت و هوا و میزان آب تناسب تمام داشته است. پدیده باغ سازی از زمانهای دور در کشور ما وجود داشته 

یدا شده در شوش و نیز سایر نقش های بدست آمده نمایانگر اهمیت باغ در و نقوش برکه آب و درخت زار بر روی سفال پ

قالی و باغ  (.5876زندگی مردم خو گرفته با خشکی کویر و سوزندگی خورشید در سرزمین کهنسال ما می باشد )نغیما، 

گل را بر روی پرده های بزرگ ی ساسانیان نقاشان تصویرگری منظره ی بهار با طراوت و پرهای دلپذیری دارند. از دورهشباهت

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 

نامیدند، چون تقسیم عادی باغ را به چهار قسمت منعکس می باغ میبا نقش و نگار گل معمول گردید. این قالی ها را چهار

زند. این تقسیم بندی به محورهای اصلی و فرعی مربوط است. یکی از قدیمی ترین و البته عالی ترین این قالی ها اکنون در سا

موزه ی جیپور هندوستان نگاهداری می شود و برطبق  تاریخچه مضبوط، به عنوان یک فرآورده ی خارجی، متعلق به موزه 

د این قالی در حومه ی اصفهان بافته شده و بافنده در طرح آن از باغ ها معاصر جیپوردر هند، آورده شده است. به دالیلی چن

در فرهنگ مبین اسالمی گستره حرکت انسان از فرش تا عرش است، انسان (. .535رونالد ویلبر ، شاه عباس الهام گرفته است )

ترین مراحل آن، در کشد و در عالیپر میاز فرش چشم به جهان می گشاید و از آن در نهایت و کمال فرآیند حیات، به عرش 

توان به 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 می

ه این نکته اشاره کرد که مفهومی تمثیلی از بهشت و باغ های بهشتی در فرش های ایرانی، خاصه فرش های دوران صفوی دید

اند که نشان از همت واالی طراح فرش ایرانی های دوران اسالمی، خاصه عصر صفوی بودهمی شود که ملهم از باغ ها و پردیس

در تصویر و تجسم مفاهیم واالی معنوی و بهشتی در حد نگارگران ایرانی به خصوص طراحان نقوش قالی که طرح باغ های 

ای ملی و مذهبی طراحی کرده اند، همه چیز طبیعت را براساس باورهای ملی و بهشتی را در نقشه های فرش، براساس باوره

تصویر کشیده اند)حشمتی رضوی،  مذهبی طراحی کرده اند، همه چیز طبیعت را براساس آن چه باید باشد، پنداشته و به

به عنوان دوران باشکوه هنر  ، در دوره صفوی رواج خاصی داشته است، جالب آن که از این دوران«طرح باغی»(. فرش با 5881

طی حاضر شده  باغ سازی ایران)چهار باغ های اصفهان( یاد می شود که مفهومی تمثیلی از بهشت را نیز به همراه دارد )همان(.

تخته فرش باغی دوره صفوی به صورت نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است تا از این طریق به ساختار موجود در  56

 ها، چیدمان رنگی آنها بندی کلی قالیگیری و ظهور طبیعت در قالیها دست یافت. در روند مطالعه به تفکیک ترکیبشکل باغ و
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ها مطالعه شده و سپس به بررسی جزیی تر عناصر ساختاری قالی مثل حاشیه، متن، ترنج و و همچنین ساختار هندسی قالی

 اند مورد شناسایی قرار گرفته است.های باغی جایگزین شدهها که در قالیسو)نهر( پرداخته شده و معادلهای تصویری آن

 بندی تركیب -4-1

 در کاشت نظام ارائه و هاقالی تصویری معرفی ضمن 5 شماره جدول در مطالعاتی هاینمونه بندیترکیب استخراج راستای در

  است. شده هپرداخت بندیهاترکیب اصلی دهنده جهت نظام و کالبدی نظام ترسیم به آنها

 

 تحلیل تصویری نظام كالبدی و نظام جهت دهنده اصلی در چند نمونه از فرش باغی: :1-4 جدول

 
 

 

میالدی،موزه ویکتوریا و آلبرت،  58قالی باغی،

سانتیمتر،  51.×885لندن، شمال غربی اندازه

 (008.ماخذ:) وردن، 

 ها و آبنما)ترنج(جوی  -نظام آب کرت ها/درختان/گلها/ گیاهان -نظام کاشت

 محل کاشت گل ها -حاشیه کرت ها 

 

 

 

 ،ه.ق 55فرش باغی)باغ خشتی ترنج دار(، قرن 

شمال غرب  ،موزه هنر متروپولیتن، نیویورک

 Source :(Pope,1977 )،ایران یا کردستان

 جوی ها و آبنما)ترنج( -نظام آب کرت ها/درختان/گلها/ گیاهان -نظام کاشت

 محل کاشت گل ها -حاشیه کرت ها 
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 ،ترنج)حوض( دور به درختان گردش و آب هایجوی امتداد در هاگل و گیاهان رویش محل بندی، ترکیب به باال جداول در

 زمان در ایرانی باغ به ها قالی این بیشتر چه هر نزدیکی .است شده پرداخته ترنج)حوض( و حاشیه)حصار( کرتها، بندی تقسیم

 پردازد.می میرسد خود اوج به صفویه

 

 بررسی ساختار هندسی باغ ایرانی در قالیهای دوره صفویه -5

 ساختار اصلی در باغ ایرانی -5-1

های دشتی بودند، یا در زمین شیب دار که امکان می داد باغ را با شدند و باغنا میباغهای ایرانی یا در زمین مسطح ب      

در مورد زمین که یکی از عناصر اصلی باغ است، به جز شکل و موقعیت  .(5876یما، غ) نآبشارها و درختان بیشتر زیباتر بسازند

ابلیت آبیاری و حاصلخیزی نیز اهمیت دارد. های دیگری همچون جنس خاک، شیب و اختالف سطح، قکلی، عوامل و ویژگی

یکی از علل اصلی احداث باغ در زمین های شیبدار که نمونه های آن زیاد به چشم می خورد، امکان حرکت آب در میان باغ به 

ا شکل طبیعی است. باغ ایرانی ممکن است در یک سطح با شیب مالیم و یا زیاد ساخته شود، در صورت قرارگیری در زمین ب

شیب زیاد، معموالً شکل باغ تحت تأثیر شکل زمین قرار گرفته و در چند سطح ساخته می شود. در این حالت امکان ایجاد 

 پرفسور پوپ در این زمینه بیش از هر چیز به نقشه باغ ها و تصور ایرانی  (.5877آبسُره و آبشار میسر خواهد بود )محمودی نژاد،

 

  

 ،موزه گالسکو، کرمان،میالدی 58فرش باغی، 

 (5876)ماخذ: ویلبر، 

 جوی ها و آبنما)ترنج( -نظام آب کرت ها/درختان/گلها/ گیاهان -نظام کاشت

 محل کاشت گل ها -حاشیه کرت ها 

   

 قالی باغی) ترنجی درختی و جانوری( ، فرشپاره، تبریز

 جری موزه هنرهای تزیینی پاریس. ربع دوم سده دهم ه

 .5ماخذ: سیری در هنر ایران ، آرتور پوپ، جلد

 

 درختان/گلها/ گیاهان -نظام کاشت

 

  

 محل کاشت گل ها و درختان -)ترنج( 
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ت توجه کرد. فردوس باغی است محصور با چند حصار پشت سر هم که یک حصار آن از باغ فردوسی که گلستان مینوی اس

همه بلندتر و پهن تر است. به طوری که اهریمن نتواند به آن راه پیدا کند. حاشیه های مکرر در فرش ایران همان دیوارهای 

دارد و انواع حیوانات اهلی و وحشی و  انابدی است، به طوری که آب همیشه در آن جری -فردوس است. دارای چشمه آبی، ازلی

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 

و ترکیب آن: هنر باغ « باغ»ساختار طراحی  .(5875تاریخی بهارستان با همین ویژگی فردوس را به تصویر می کشد )ژوله،

نظر است و در راستای  زی و باغ آرایی در نقاط مختلف ملهم از فرهنگ بومی و متأثر از شرایط اقلیمی و کاربردهای موردسا

 .ترکیبی و باغ منظری، باغ هندسی :گیرد. باغ از نظر ساختار و به لحاظ ترکیب بر سه گونه استهای مختلف جان میهدف

 (.5885)ابوالقاسمی، اندو نقاشان، شیفته نقش ریزی باغ منظریمعماران، راغب به طراحی باغ هندسی هستند 

 

 های دوره صفویتصاویرانواع باغ در قالی :1-5 جدول

 قالی طرح باغ

 

 

 هندسی

 
ه.ق، ، موزه هنر متروپولیتن،  55فرش باغی )باغ خشتی ترنج دار(، قرن 

 (Source :Pope,1977 ) نیویورک،

 

 

 

 منظری

 
)نیمه     ه.ق، موزه هنر های تزیینی پاریس  50بهشت(، قرن قالی باغی)باغ 

 5878آرتور پوپ، ، ماخذ: دیگر کراکوی(

 

 

 

 تركیبی

 
ه.ق، موزه هنر های تزیینی پاریس )نیمه دیگر  50قالی باغی)باغ بهشت(، قرن 

 5878آرتور پوپ، ، ماخذ: کراکوی(
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 مشترک تصاویر باغ ها و قالیها دارای ویژگیهای :2-5 جدول

 باغ دلگشا() باغ هندسی )باغ ارم( باغ منظری نارنجستان قوام()تركیبیباغ 

 
  

 ماخذ: نگارنده ماخذ: نگارنده  http://www.bultannews.com ماخذ:

 
  

 (008.ماخذ:) وردن،  (5878ماخذ: )آرتور پوپ،  (5876)ماخذ: ویلبر، 

 

 ن در چارچوب قواعد و ضوابط ریاضی است و تابع نظام ترکیب تقسیمات و اشکال کلی آ: باغ هندسی

های بندی هندسی، خطوط مستقیم، اشکال منظم، زوایای دقیق، ابعاد معین متناسب، مسیرهای مرتب، آسه

هدایت کننده، دیدهای حساب شده، حضور روشن شبکه منظوم آب، و هر چیزی سر جای خود بودن، از 

 های این باغ هاست.ویژگی

 ناظر بر ترکیبی آزاد و چشم نواز است. مالیمت خطوط، تنوع سطوح، اشکال گردان، مسیرهای  : ریباغ منظ

های بسیار، آمیختگی عوامل، محوری یا محورهای نامنظم، تغییر جهتمواج، دیدهای درهم و بی ترتیب، بی

 گوناگونی جزئیات همجوار، از خصوصیات ناظر بر این نوع باغ سازی است.

  (.همان)کیبی از دو نوع هندسی و منظری استتر: ترکیبی 

 باغ متمایز شخصیت خصیصه این و است استوار آن اجزا و کلی ترکیب مربع خاص کاربرد و توجه براساس ایرانی باغ طرح     

 هاعرصه تمامی در گیردمی شکل باز و بسته فضاهای پیوند در که ایرانی باغ در هندسه تأثیرگذاری دهد. می تشکیل را ایرانی

 جویهای درختکاری، ردیف فرعی، و اصلی محورهای حصارها، کلی، تناسبات و باغ در هندسی ساختارهای خورد. می چشم به

 .( http://khanehbagh.comماخذ:) پردازدمی باغ در مسلط هندسه به کلی طور به و آب عبور و حضور نحوه و آب

 پالن فرضی باغ ایرانی  - 5-1-1

های ایرانی خاصه دوران صفوی براساس ایده چهار باغ شکل می گیرد که نشان از شود پالن باغر دیده میهمانطور که در تصوی

همت واالی معماران باغساز ایرانی)باالخص در چهار باغ های عصر صفوی( است تا جلوه ای از فناناپذیری و جاودانگی جهان 
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یم کشد. این مفهوم تمثیلی از بهشت در طرح قالی های باغی یا ابدی و باغ های بهشتی را در جهان مادی، به تصویر و تجس

از دیدگاه نویسندگان و شعرای ایرانی دوران صفوی، باغ ها و  چهارباغی و بهشتی عصر صفوی به زیبایی تمام دیده می شود.

ایرانی به تصویر و تجسم پردیس های ایرانی نشانی از بهشت و باغ های بهشتی دارند که در پرتوی همت واالی معمار باغ ساز 

شاهان و حکام عصر صفوی بوده کشیده شده است. از سویی دیگر بسیاری از توصیف های باغ های این دوران به دلیل مدح 

 .(.535رونالد ویلبر ، )است

 : تصاویری از پالن های باغ در قالی :1-1-5 جدول

 پالن باغ ایرانی پالن باغ در قالی

  

 5876منبع: نغیما، 

 فرم - 5-1-2

فرم را شکل نهایی توده هر جسمی می دانند که شاکله 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 

آب فرم های  ن کهای )آب( پرداخت. براین اساس برای هره گیری از مظروف، به شکل دهی ظرفنمی گیرد بلکه بایستی با ب

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 

-)محمودی کردشکال خاص فرم مطلوب را به آب القا خاص آب نیز فراهم آید. یعنی می توان با جریان آب در احجام و ا

 (.5877نژاد،

 فرم در طراحی باغ و پردیس: 2-1-5جدول

 نمونه ای كاربستی در طراحی فرم آب در طراحی باغ و پردیس

 آب نما، فواره و آبشار فرم های عمودی

 چشمه و آب های جاری -نهر فرم های افقی

 حوضچه و آب نماهای مخروطیحوض،  فرم های احجام و اشکال هندسی
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 و مربع هندسه مستطیلی - 5-1-3

ای توجه به اشکال هندسی و ایجاد اشکال مربع برای ساده نشان دادن اجزا باغ و تعیین محل دقیق کاشت درختان به گونه     

رانی به صورت مداخله انسان در طبیعت در باغ ای که ردیف درختان از هر طرف دیده شود، دارای اهمیت خاصی بوده است.

 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

 در فرم مستطیل و مربع : تحلیل تصویری ویژگیهای هندسی باغ و قالی3-1-5 جدول

   

   

 5876منبع: نغیما،  حوض صلیبی و چهار باغ متقارن )باغ بهشت( * 

 آب و آب نما - 5-1-4

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 

ی در داخل عمارت های باغ های قدیمی در جهت طول ساختمان و به شکل های مستطیل، مربع، چند ضلعی و دایره بود. گاه

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 

در باغ « زیباشناختی»و « مفهومی»آب از عناصر باغ ایرانی است و دست کم از سه جنبه  واند ترکیب مناسب ایجاد نماید.می ت

حضور دارد. این جنبه ها در مباحثی همچون نحوه حضور آب در باغ و چگونگی گردش و حرکت آن، منابع تأمین آب و آبیاری 

ایرانیان به باغی آسمانی باور داشتند که شباهتی به مینو یا بهشت  .(5877اد،محمودی نژ ) باغ براحتی قابل پیگیری هستند

ها در داشته است. آگاهی های ما مربوط به این باغ مینوی به شدت پراکنده است و فقط بخشی از تمثیل های زمینی آن
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دسترس است. فردوس، چنان که از معنی آن بر می آید باغی است محصور با چند حصار پشت سر هم، فردوس دارای چشمه 

 .(5885)حصوری، .آبی است، ازلی و ابدی به طوری که آب در آن همیشه جریان دارد و هیچ گاه قطع نمی شود

 فرم تورنج )حوض(در طراحی باغ و قالی: 4-1-5 جدول

های اولیه نمونه

 ترنج )حوض(

    

های ترنج نمونه

 )حوض(

    

 (5876*ماخذ:)ویلبر،

 محور - 5-1-5

محور یا خط را الگویی برای کنترل طرح می دانند که کنترل حرکت بصری و کنترل فیزیکی طرح را در پی دارد. این       

ناظر را به فضا یا مکانی خاص هدایت کند یا سیرکوالسیون  تواند دیدمفهوم را می توان این گونه بیان کرد که محور یا خط، می

تواند بر نحوه استفاده از فضای طراحی اثربخش باشد. محور حرکت افراد را نیز مشخص گرداند. نوع این خطوط و محور نیز می

ت را آهسته و شناور مستقیم امکان حرکت متوالی، مستمر و پویا را فراهم می کند، حال آن که خطوط شکسته و مارپیچ، حرک

 کند.می

 بهره گیری از آب به عنوان محور و تأثیر حركتی آن: 5-1-5 جدول

 تأثیر حركتی و عملکردی نحوه طراحی محور آبی در باغ سازی

 محور یا خط مستقیم

 ) کاشی ساده(
 

حرکت متوالی مستمر و پویا در 

 نهر)جوی آب(

 

 محور یا خط شکسته

 )سنگ مرمر سینه کبکی(

 

 حرکت آهسته منقطع و ناهمگون

 

محور یا خط منحنی و مارپیچ 

 )آبگردان(

 

 حرکت شناور سیال و مانا
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معموالً دو محور اصلی به صورت دو جوی آب زمینه قالی را به چهار بخش تقسیم کرده است)طرح چهار باغ ایرانی( که      

کوشک ها، درختان  -در باغ های ایرانی رحضور مجموعه عناص (..587مفهومی تمثیلی از بهشت را در بر دارد)چیت سازیان، 

این عناصر شامل . (5877که تصویری بهشت گونه ارایه می کند.)محمودی نژاد، -سبز، آب جاری، حوض ها، فواره ها و گیاهان

وب مفهوم و ایده باغ در چهار عنصر)زمین(، )آب(، )گیاه( و )فضا( هستند که وقتی دو منظومه فکری معماری ایرانی و با چهارچ

را شکل می بخشند. در این مسیر، عناصر دیگری نیز ممکن است در شکل گیری باغ مورد « باغ»کنار هم قرار می گیرند 

استفاده قرار گیرند که یا عناصری فرعی به شمار می آیند و یا بخش هایی جزیی و جلوه هایی از حضور عناصر اصلی باغ 

با توجه با این مطلب که نوشتاری مکتوب در مورد نحوه عملکرد هندسی در هنر ایران و نیز  .(5877محمودی نژاد، )اند

هنرهای دوره صفوی موجود نیست ظواهر امر چنین نشان می دهد که در فرش صفوی، بن مایه های هندسی به عنوان فلسفه 

صفوی، هنری هماهنگ با هنر دوره های پیشین  کلی در زیر ساخت هنرها مد نظر بوده است. از آنجا که پوپ عقیده دارد هنر

خود است و فرش بر پایه تقارن و تناسب است و بر پایه همخوانی در اندازه، شکل و موقعیت نسبی جزءها در کل استوار است 

بر هم از به وسیله تقارن تقابلی )یا قرینه محوری( به دو نیمه همانند بخش پذیر می شوند و یا به وسیله دو ترازی که راست 

محور مرکزی می گذرند، با ساختار تقارن تشعشعی )یا قرینه مرکزی(، به بهره های متقارن و متساوی بخش پذیر می گردند. 

حـوض ترنج یا  (.5878کامیار، ) ستالگوهای هندسی در فرش همانند طرح هایی فضایی نیازمند الگویی مشبک و شطرنجی ا

 اصلی در یکی از مـحورهای ترنجاغلب  شود.های مختلف دیده میاندازه ها وو به شکل ،ایرانی اهمیت زیادی دارد فرشهایدر 

خورشید نماد  گونه کههمان شود که نمادی از خـورشید است.ای طراحی میدایره صورت ایرانی به . ترنجهایشوداحداث می

 به همین علت همیشه سراسر فرش از یک ت.بخش و تابان اس روشنی شمسه نیز چون خورشید بخش است. روز و روشنایی

و  حوض گیرد،قرار می فرشبرخورد دو مـحور اصلی  در محل ترنجاز آنجا که  منتشر برخوردار است. و نور فضای یکدست

ب برای ایجاد ترکی  (.5835) رئیسی،شودمی تعبیه گیرند،صورت قرینه قرار می به هامحلی که طرح فرش؛ شمسه نیز در مرکز

بندی و مهمتر از آن برای تفسیر ترکیب بندی از لحاظ محتوا، دقیقا امکان جابجایی مرکز دایره اهمیت پیدا می کند. هر نقطه 

از ترکیب بندی می تواند مرکز نقش باشد، حتی نقطه ای که در خارج از ترکیب بندی قرار گرفته باشد. نظام تناسبات هم، که 

 (5830ماند.)نظرلی،قرار داده شده، تغییر ناپذیر باقی می با رسم در دایره، در شش ضلعی 

 می توان در اصول زیر خالصه نمود طراحی باغ ایرانی را - 5-1-6
 ، وحدت در تنوع -5، فضاها تشخیص و استقالل -6 ،ریتم -1، مرکزیت  -8، تقارن -.، مراتب سلسله  -5

 ( ttp://khanehbagh.comh:)ماخذ تنوع در وحدت منظر از گیری بهره و گرایی طبیعت -8 

 :توان این گونه بر شمردرا می و قالی ها های ایرانیباغدر های مشترک ویژگی :6-1-5 جدول

 تصاویر ویژگی های مشترک

 بخش چهار به غالبا باغ تقسیم

 شود(می تقسیم کوچکتر ایباغچه به بخش )هر
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و محور  طراحی در راست خطوط از استفاده

 ی(اصلی باغ)صلیب

 

 
 

 

 )نهر( اصلی جوی یک از استفاده

 
 

 

 

 طبیعت با نزدیک رابط

 

 

 

 

 باغ از بزرگی قسمت در اندرخت کاشت

  

 

 *)همان(

 های ایرانی عبارتند از:ی باغعناصر اصلی یا چهار گانه -5-2

 عی.ی مصنوعناصر آبی، شامل استخر، حوض، آب نما و آبشار، جوی آب، فواره، مظهر قناتو دریاچه 

 .عناصر ساختمانی، شامل: سردر ورودی، کوشک، تاالر، بناهای مسکونی، کاله فرنگی، تخت، عمارت و ایوان 

  عناصر تزیینی و روشنایی که یا از نور آسمان است، یا فضای هر نگاره از نگاه هنرمند، از نور و روشنایی، که از

 ساختمان را روشن کرده است.های داخلی تابد، تمامی صحنه را، به اخص صحنهناکجایی می

 (.5876ملکی،ها)و باالخره عناصر گیاهی، شامل: درختان و گل 
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 درختان  - 5-2-1

اند، به کار گرفته شده است. سایه، محصول و تزیین. در میان درختان هایی که به باغ پرداختهگیاهان به سه منظور در نگاره

خاطر زیبایی تنه و نیز رنگهای شدند، این اهمیت به شتری قائل میدار و تزیینی برای درخت چنار اهمیت و ارزش بیسایه

ی باغ در کاشتند تا جلوهباشد. درختان چنار و سرو معموال یک در میان در مسیرهای اصلی میمتنوع آن در فصل پاییز می

دارد که این مسئله بستگی می(. در فصل زمستان وجود درختان سرو باغ را سرسبز نگاه 5876تمام ایام سال زیبا باشد)ملکی،

آید، درختانی مثل مستقیم به چگونگی آب و هوا و جنس زمین دارد. در در زمینهای رسی و شور خاک که چنار بار نمی

گیرد اما درختان کنند مورد استفاده قرار میکاشتند. درختان تبریزی که به سرعت رشد میتبریزی، زبان گنجشک و کبودار می

اند و زیبایی آن اش محبوب مردم ایران است و شعرا در وصف آن بسیار سرودهزیبایی دائمی و تناسب و کشیدگیسرو به لحاظ 

اند مانند قد سرو. پیرامون استخر باغ را هم با درختانی مثل نارون و افرا و مورد و بید را الگو قرار داده و به آن تشبیه کرده

 (.5876)یغیما، پوشاندندشوریده و سرخ بید و ارغوان می

 بوته ها - 5-2-2

ترین درخت نزد ایرانیان سرو است. گل ها است. محبوبهای ایرانی شامل انواع گل سرخ و انواع یاساین دسته از گیاهان باغ

های ایران است به طوری که کلمه گل در فارسی معنی گل سرخ و هم معنی مطلق را دارد. چنانچه ترین گل باغسرخ محبوب

از بدیع ترین ارکان « درخت سرو»و « گل سرخ»در میان درختان ایرانی اقرار داشته اند. از این روست که « سرو»ییهمه بر واال

گوید پنج رنگ است. سفید، زرد، سرخ، گل سرخ آن طور که شاردن می(.5856)صفری، آیندهای ایران به شمار میاساسی باغ

هایی های آن سرخ و روی دیگر زرد است و بوتهگ که یک روی گلبرگهای دو رنسرخ اسپانیایی و سرخ خشخاشی و گل سرخ

نقاشی انواع گلها نیز یکی از  (.5876یغیما، روید)نیز دارای گلهای )زرد و سفید( و)زرد و سرخ( است که برروی یک پایه می

 مان(. هنرهای مورد عالقه ایرانیان بوده است و این هنر در دوره تیموری و صفوی رایج بوده است)ه

 

 نمونه از فرشهای دوره صفوی: دوبررسی موردی  -5-3

 ویکتوریا و آلبرت، لندنموزه  قالی باغی - 5-3-1

ای و یک حاشیه کوچک با زمینه کرم رنگ است که به وسیله طره ها از این فرش دارای یک حاشیه بزرگ با زمینه سورمه

ه آبراه ها )جوهای آب( آن را به چهار قسمت تقسیم اند. در قسمت وسط قالی یک ترنج )حوض( قرار دارد کیکدیگر جداشده

ها )باغچه ها( از این تقسیمات بوجود می آیند. در این باغچه ها گلها و گیاهان دیده کند )اشاره به چهار باغ بهشت(، کرتمی

ها و گیاهان در کنار اند، گلهای آب واقع شدهشوند که جهت رویش آنها همانند رشد و نمو در طبیعت بوده و در کنار جویمی

اند در این فرش درختان با برگهای کنگره دار)چنار( رنگهای پاییزی در دو زمینه کرم و الکی خودنمایی تنه درختان رشد یافته

ای و در حاشیه کوچک بیرونی آن گردش کنند. در حاشیه بزرگ درختان کاج و سرو به رنگهای سبز و کرم در زمینه سورمهمی

شود. در کنار جوی های آب گلهای شقایق و گلهای چهار پری واقع شده که مرز بین جوی ای قرمز رنگ دیده میختایی با گله

گل گرد قرار  1ضلعی 55ضلعی دیده می شود که درون این  55و کرت ها را ایجاد کرده اند. درون کرت ها درختان چنار و 

درخت چنار در کنار حوض و در زمینه کرم  1رت ها واقع شده اند. دارد که حالت صلیبی به خود گرفته اندو در زمینه الکی ک

 55اند. شکل و قالب اصلی حوض )ترنج( های آب رشد کردهرنگ و چهار درخت چنار دیگر در زمینه الکی و در کنار جوی

این حوض به  ضلعی است که قسمت بیرونی آن به رنگ زرد و در داخل آن به رنگ سورمه ای با گلهای قرمز رنگ هستند و

کند و چشم ببینده را به سوی متن قالی سوق باغچه کوچک کرم رنگ در این قالی باغی تمرکز بر مرکزیت را القاء می 1همراه 
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دهد. در جوی ها حرکات موزون آب وجود دارد که حالت رقصان و هماهنگی ایجاد کرده و درون این امواج شکسته و می

در حال شنا هستند زیبایی و جلوه ای خاص به این قالی باغی داده است. در این قالی سر  ها با فواصل یکسانریتمیک ماهی

ای به خود گرفته است. باز نمایی درختان موجود در حاشیه به سوی متن قالی واقع شده و رشد و نمو گیاهان حالت طبیعتگرانه

ها و به کارگیری استفاده از رنگ در نقشمایه ها و کرتطبیعت در این قالی و استفاده از اصول صحیح ریاضیات در ترسیم جوی

توان به عینیت مشاهده نمود که این امر هر چه بیشتر به شباهت این قالی را به شکل و اصول باغ در های موجود در قالی را می

 ایران دروه صفوی نزدیک می کند. 

 

 (2003رت، لندن،ماخذ:) وردن، میالدی، موزه ویکتوریا و آلب 11: قالی باغی، قرن 1-3-5تصویر

 های موجود دریک نمونه از قالی دوره صفویه: ساختار و نقشمایه1-3-5جدول

 نمایی از نقشمایه ها فرم )شکل( عنوان

  تجریدی)گل و برگ( ای از طرح آبزیان موجود در قالینمونه

  امواج شکسته و هماهنگ و دارای ریتم ای از طرح آب در قالینمونه

 درختان برگ ای از طرح درختان موجود در فرشونهنم

 ای)چنار(کنگره

 

 

 ای از فرم ترنج )حوض(نمونه

 

 فرم شمسه به خود گرفته است

 )دو ترنج تو در تو( 
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 نمونه ای از فرم کرت ) باغچه (

 

 مربع تشکیل شده است( 5مستطیل) از 

 

ای ، حاشیه کوچک با نه سورمهحاشیه با زمی نمونه ای از حاشیه های بزرگ و کوچک

 زمینه کرم

 

 قالی باغی) ترنجی و درختی و جانوری( - 5-3-2

های کشورهای جهان هایی که امروزه موزههای باغی را مشاهده کرد. نمونههای نفیسی از فرشتوان نمونهدر دوره صفویه نیز می

این  داری گره نامتقارن می باشد. وره صفوی بافته شده وهایی است که در داز جمله فرش« باغ واگنر»اند. فرش را مزین کرده

های گوناگونی درون آن مشغول شنا هستند. در است که ماهی  Hباغ زیبا داری دو کانال آب )آبراهه( به صورت حرف -فرش

قرینه در مرکز فرش حوضی تعبیه شده که پر از اردک و ماهی است. همه نوع درخت، درختچه، گل، پرنده وحیوان به صورت 

یا همان طرح ماهی هراتی و « دوستکامی»ای محور طولی سطح کلی فرش را پوشانده است. در حاشیه فرش نیز از طرح واگیره

 (.5835استفاده شده است)رئیسی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 گالسکو          موزه ،) پرز پشم، تار و پود ابریشم(،  سانتی متر 4332× 5331میالدی،  11،كرمان، قرن فرش باغی: 2-3-5 تصویر

 (1335)ماخذ: ویلبر،     
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 های اصلی در قالی تركیبی تعداد فضا : بررسی2-3-5جدول

 تصویر تعداد نام فضای اصلی

 

 ترنج )حوض(

 

 (ضلعی 7)5

 

 

 

 متن )كرت(

 

مربع5  

مستطیل کوچک 5  

 کشیده و بلند مستطیل.

 

 

 

 

 حاشیه )حصار(

 

 

 حاشیه بزرگ5

حاشیه کوچک 5  

 طره 5

 

 

 سو)نهر(

 

جوی اصلی.  

انشعاب فرعی .  
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 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق -6

 در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق که بصورت کیفی و در قالب آماری تهیه شده است موارد زیر بازشناختی است:     

باغی خشتی ترنج دار، در  غی،در مورد نقشه های فرشها، قالی باغی، باغی ترنجی و درختی و جانوری، قالیچه محرابی با -5

 فرشهای دوره صفوی به چشم می خورند.

کردستان، تبریز و کرمان که در دوره صفویه مراکز مهم بافت محل بافت هرکدام از فرشها، شمال غربی ایران )آذربایجان(،  -.

 محسوب می شدند.فرشهای نفیس 

کو(، قالی چهار باغ )موزه متروپولیتن نیویورک(، قالی باغی )موزه قالی باغی صفوی ) موزه ،گالس  موزه های نگهداری فرشها: -8

)موزه متروپولیتن نیویورک(، قالیچه محرابی چهار باغ )موزه آستان قدس   ویکتوریا و آلبرت(، قالی باغی)باغ خشتی ترنج دار(

الی قالی ترنجی درختی و جانوری )موزه رضوی(، قالی باغی )مجموعه لرد ابرکانوی (، قالی چهار باغ  )متروپولیتن نیویورک(، ق

 هنرهای تزیینی پاریس( و فرش منظره و حیوانات )موزه میالن( و ..... .

 8تخته دارای ترکیب بندی منظری و 8تخته فرش کامال از اصول هندسی پیروی کرده اند  3در بررسی های صورت گرفته   -1

 شود.( هستند دیده میتخته دیگر داری ترکیب بندی هندسی و منظری )ترکیبی

در تمامی موارد از الگوهای معماری و ترکیب بندی باغ و طبیعت استفاده شده است، که نقشمایه گیاهان و گلها در کنار  -6

 جویهای آب هم القای باغ و نزدیکی هر بیشتر به طبیعتگرایی در دوره صفوی می باشد .

 ست آمده:یافته های تحقیق در قالب جدول و به صورت درصد بد -1

 های تحقیق در قالب جداولی باز نمایی شده است.های تحقیق که شرح آنها گذشت، یافتهبا مطالعه ی نمونه

 های باغیهای اصلی در فرش: بررسی تعداد فضا1-1جدول 

 درصد نام فضا ی اصلی

 %500 ترنج)حوض(

 %500 كرت)متن(

 %500 حاشیه)حصار(

 %70 سو)نهر(
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 های باغیفرم ترنج)حوض( در فرش : بررسی2-1جدول 

 فرم ترنج)حوض(
 هشت ضلعی بیضی مستطیل مربع دایره شمسه

3 4 . . 5 8 

اما بیشترین مورد استفاده از ترنج دایره شکل، شمسه  در تمامی  فرشهای باغی دوره صفوی از ترنج)حوض( استفاده شده است. 

 از ترنج)حوض( استفاده شده است. %500وی در تمامی فرشهای باغی دوره صفو هشت ضلعی می باشد.

 های باغی دوره صفویه: بررسی عناصر در فرش3-1جدول 

 عناصر موجود در فرشهای باغی

 %30 پرندگان %500 درختان 

 %36 عنصر زمان )فصل( %500 گل ها

 %30 استفاده از حوض و جوی آب )رودخانه( %70 حیوانات

 

 وجود در فرشهای باغیعناصر : نمودار بدست آمده از 1-1

 

های ایرانی به وفور در هندسه باغ که ی پیوستهدارای نظام ،بیشتر درختان و گلها هستند عناصر به کار رفته در فرشهای باغی

آب  هایدر زیر پای درختان نهر وکه تداعی بهشت و پرواز شاهد آن هستیم. پرندگاه در البه الی شاخه ها در حال نغمه سرایی 

در بیشتر این  شوند.دیده میها و فرشهای دوره صفوی به رنگ سرخ در نگاره درختان با رنگهای سبز و گلهاهستند.  ندر جریا

 قالی ها  این عناصر تشابهات بسیاری با هم دارند.
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 نتیجه گیری -3

هنرمندان از فرش عصر طالیی قالی ایران باعث نبوغ و خالقیت هنرمندان بزرگی در دوره صفوی گشته است، در این دوره، 

جستند. فرش را بستری مناسب برای تصویر و تجسم مفاهیم الوهی دانسته که برای انعکاس ذهنیت و خالقیت خود بهره می

سازد. فرشهای باغی این دوره مفهومی تمثیلی و نمادین از بهشت و باغهای ارتباط بین خود و طبیعت پیرامون خود را برقرار می

ها متناسب با معماری و طراحی باغهای ایرانی قالبها و طرحهای موجود در زمینه این حال نقشمایه بهشتی دارد و در عین

هستند که به چهار باغ و بهشت می پردازد، این نشان از خالقیت و توانمندی هنرمندان طراح دوره صفوی است. نگارگران و 

اف، هر آنچه را که موجب زیبایی بیشتر و باشکوهتر باغها و طراحان قالی با استفاده از دید بصری و موشکافانه خود به اطر

ها بیانگر دقت و ظرافت قالیکشیدند. هماهنگی اجزا و هارمونی رنگهای موجود در نزدیکی به باغهای بهشتی بود به تصویر می

ختان، گلها، پرندگان و های آن مانند دراین هنرمندان است. ترویج طرح باغی در قالیها باعث گشته است، طبیعت و نقشمایه

سازد قالیها دوره صفوی روشن میدر حیوانات برای نزدیکی به مفهوم باغ بهشت بیشتر  استفاده شود. آثار پختگی طرح و نقش 

های بدست آمده طی بررسی ها آشنا بوده و به نوآوری در قالیها می پرداخته اند. با توجه به دادهکه هنرمندان با ساختار طرح

ترکیب بندی  %57286بندی و ساختار هندسی ، های باغی داری ترکیباز فرش %5.26بیش از  قالیهاهای بنیادی در ساختار

گیری طرح و رنگ در این دوره با حمایت زیبایی شناسی و اصول به کاردارای ترکیب بندی ترکیبی هستند.  %57286منظری و 

گرایی و استفاده از قانونهای ریاضی و هندسه، شیوه رنگ ست. اصول طبیعتبوده ا دربار شاهی و هنرمندان به نام در آن زمان

 بندی، هماهنگی بین نقش مایه ها به زیبایی هر چه تمامتر اجرا شده اند.

 

 

 منابع: 

تهران: شرکت  ، سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز، ترجمه: گروه مترجمان، زیرنظر سیروس باور،5878پوپ، آرتور ابهام،

 انتشارات علمی و فرهنگی

فصلنامه  کردستان، از استان هایى با تاکید بر نمونه ایران درغرب باغى در قالیهاى چهارباغ نقش ، بازتاب5830زارعى، محمد ابراهیم ،

 30 تابستان ،53شمارهعلمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران)گلجام(، 

ایران و کوشک های آن، ترجمه مهین دخت صبا، چاپ نخست، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ، باغ های .535ویلبر، دونالد.ن نیوتن،

 5878تهران، 

 ، قرآنی منظر بهشت ایرانی از باغ، چاپ اول، تهران، انتشاارات هله/طحان5877محمودی نژاد،هادی، 

ایران در دوره اسالمی، مجموعه مقاالت اولین ، مقاله بررسی دالیل تداوم و شکوفایی هنر فرشبافی .587چیت سازان، امیر حسین، 

 همایش هنر اسالمی، به اهتمام محمد خزایی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ، باغ های ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات پیام5876نغیما، غالمرضا، 

 اولییسشارات انت، پژوهشی در فرش ایران، چاپ اول، تهران ،5875، ژوله، تورج

 ، باغ ایرانی، تهران، نشر سازمان پارک های شهرداری5885ابوالقاسمی، لطیف،

 ، نگاهی به موزه مرکزی، چاپ دوم، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی5885اردالن جوان، سید علی و اینانلو، جهان، 
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 تهران، سمت، تاریخ فرش سیر تحول و تطور فرش بافی ایران، 5878حشمتی رضوی، فضل اهلل،

 555های سنتی، کتاب ماه هنر، شماره باغی ایرانی بیش متنی در هنر -، فرش5835رئیسی، ایمان،

 55 شمارهفصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران)گلجام(، ، الگوهای هندسی در فرش صفوی، 5878کامیار، مریم،

 ،بهمن و  اسفند .50و 505شماره  هنر، باغ ایرانی در نگارگری ایران، کتاب ماه ،5876توکا،  ملکی،
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