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چکيده

»باغ« و »فرش« گویاترین آثار هنری ایران بوده كه ریشه 

در فرهن��گ و تمدن داش��ته و ب��ا طبيعی ترین عالیق و 

عواطف، اعتقادات و باورهای انس��انی مأنوس هس��تند. 

در واقع هم هنرمندان باغ سازی و باغ آرایی و هم هنرمندان 

فرش بافی و طراحی فرش، زیباترین و ممتازترین تالش ها 

را به منظور تجّلی ماهرانه و مطلوب ذوق، فكر، احساس، 

رمز و رازهای درونی و ذهنی خود و باورهای مردم به كار 

می گيرند. در این مقاله رابطه این دو هنر سنتی ارزشمند 

در ای��ران و جایگاه باغ و پردیس در طراحی فرش ایران، 

پس از بررس��ی مباحث نظری، با مقایس��ة نقشه و طرح 

باغ ها و فرش های باغِی مش��خص شده كنكاش گردیده 

اس��ت. همنوایی طرح باغی فرش ایران با باورهای آئينی 

ایرانيان و هماهنگی طرح كلی قالی های باغی با ساختار 

كلی باغ ایرانی از نتایج این بررسی است. نتيجه دیگر آنكه 

هنرهای سنتی درعين تنوع درصورت، از یك معنا سخن 

می گویند و بر حقيقت واحدی داللت می نمایند. 

واژه های كليـدی: معماری ایران، ب��اغ ایرانی، فرش 

باغی، باورهای اسالمی، فردوس. 

بازشــناسی پردیــس در 
بستر نماد گرایانه معماری و فرش ایران

دكتر اميرحسين چيت سازیان
استادیار گروه فرش دانشگاه كاشان
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مقدمه

»ف��رش« و »ب��اغ«، آئينه های تمام نمائ��ی از فرهنگ و 

تمدن ایران چه قبل از اس��الم و چه پس از آن هستند 

كه در شناسنامه تاریخ درخشان این مرز و بوم جایگاه 

خاصی دارند. آن جنبه از این هنرهای صناعی و سنتی 

كه بيش از همه، وجود آنها، محل بروز نبوغ هنرمندان 

آن و نمایانگر تفكر حاكم بر آنهاست، طرح و تركيب 

و اصول ساختاری طراحی فرش و باغ است كه باعث 

گردیده به آثار ارزشمند فرهنگی بدل شده و جوالنگاه 

اندیشه در اعصار گردند. ارتباط تنگاتنگ و نماد گرایانة 

نقش باغ با طرح فرش های ایران، پرس��ش هایی را در 

ذهن ایجاد می كرد كه موجب گردید به بررسی جایگاه 

باغ و باز شناس��ی پردیس ایرانی در بس��تر نماد گرایانة 

طراحی فرش ایران بپردازیم.

     در این مقاله از روش »كتابخانه ای« اس��تفاده كرده 

و با گردآوری اطالعات به شيوه »تاریخی و اسنادی«، 

مي��زان همنوایی ط��رح باغی فرش ایران ب��ا باورهای 

آئينی ایرانيان و هماهنگی طرح كلی فرش های باغی با 

س��اختار كلی باغ های ایرانی را مورد پویش و ارزیابی 

قرار می دهيم. قلمرو مكانی تحقيق جهان ایرانی است 

و گس��تره زمانی آن به لحاظ نظری، تاریخ ایران است. 

جامعه آم��اری تحقيق را ده مورد از باغ های ایرانی كه 

نقش��ه و پالن آن ها موجود بوده و بيست و پنج مورد 

از فرش های باغی كه تصویر آن ها قابل دسترسی بوده 

است، تشكيل می دهد.

خاسـتگاه نظری »باغ« و »فرش« در هنر و تمدن 

ایران و اسالم

مفهوم ف��رش: واژه عربی»فرش« ك��ه در زبان پهلوی 

»ویس��ترگ«]1[ گفته می ش��ود، همان: بساط افكنده یا 

گس��تردنی )دهخدا، 1377، 17077( است كه بر زمين 

می گس��ترانند تا همچون »زمين« ك��ه صفت ذاتی اش 

»گستردن« و »مادر بودن« و »گهوارگی« است، آرامش 

را به فرش نش��ينان تقدیم نماید )و زمين را بگستردیم 

و چ��ه نيكو مهدی]2[، س��وره ذاریات، 48(. از طرفی 

زمين، عكس آس��مان اس��ت و هر اثر زمينی منش��أیی 

آس��مانی دارد یا تصویری از آن است. بنابراین فرش، 

آیينه عرش اس��ت. هر نقش ب��ر صورت فرش، رمز و 

رازی از آسمان دارد.

س��اختار طراحی فرش: در ساختار طرح فرش ایران، 

چند نكته حائز اهميت و قابل توجه است: 

نماد گرایی و رمز گرای��ی از ویژگی های بارز  1 .

عمده آن هاست.

معموالً بر انتظام هندس��ی استوار بوده و نظم  2 .

آن هندسی است

تعي��ن عمده فرش ه��ای ایران توس��ط قابی  3 .

چهارگوش یا »مس��تطيل« كه با چهار جهت 

اصل��ی و چه��ار اقلي��م باس��تانی و مبن��ای 

مربع گونه كعبه و مس��جد مس��لمانان تناظر 

دارد، صورت می گيرد. 

اصل »تقارن« و یا »توازن« بر طرح آن س��ایه  4 .

افكنده است.
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طرح هر فرش دارای دو بخش اصلی: بوم و  5 .

حاشيه است. معموالً بوم یا متن، با »حاشيه« 

یا حاش��يه های مكرر و متوال��ی كه گاهی به 

هفت عدد می رسد، قاب گرفته می شود.

پرهي��ز از ژرفا نمایی فضایی )پرس��پكتيو( و  6 .

بهره گيری از منطق ژرفا نمایی خطی )ش��يوه 

دو بعدی( سرمشق طراحان آن است.

زیبایی شناس��ی گریز از خالء ونيز ذره گرایی  7 .

بر طرح آن غالب است.

مفهوم باغ: واژه »باغ« كه فارسی اصيل است و در پهلوی 

bay اس��ت )ویلبر، 1385، 22(؛ مكانی است معين كه 

انواع گل ها و درختان و رستنی ها در آن می تواند وجود 

داش��ته باش��د و معموالً نوعی حصار دارد. واژه های: 

بستان، بوس��تان، گلس��تان، باغچه نيز همين مفهوم را 

می رس��انند. »باغ«در زبان اوستائی، پائيری � دائيزه]3[ 

 Paradise است و در فارسی، پاليز )باغ( و در اروپائی

و در عربی »فردوس« است )مينورسكی، 1364، 75(. 

ویكتوریا سكویل وست انگليسی هم می نویسد: كلمه 

»بهش��ت« در زبان انگليس��ی یعنی paradise مشتق از 

دو لغ��ت ایرانی »پایری« pairi ب��ه معنای »اطراف« و 

»دیز« diz به معنای محدود كردن ]محصور كردن[ و به 

 pairidaeze قالب ریختن اس��ت كه جمع این دو لغت

یعنی پارك یا فض��ای محصور بوده و در زبان معاصر 

فارسی »فردوس« شده كه به معنی باغ و بهشت است. 

ای��ن لغت از راه زبان و نوش��ته های گزنفون در كتاب 

وی موسوم به »اكونوميكوس« به زبان های اروپایی راه 

یافته اس��ت )سيزده خاورشناس، 1336، 401(. مفهوم 

معماران��ه ب��اغ، بازتاب حّس مكان یا مكانيت اس��ت، 

چون باغ فضایی متعيّن به شمار می رود كه تصویر كلی 

كيه��ان را در خود به قاب می گي��رد )اردالن و بختيار، 

.)68 ،1379

س��اختار طراحی »باغ« و ترکیب آن: هنر باغ س��ازی 

و باغ آرایی در نق��اط مختلف ملهم از فرهنگ بومی و 

متأثر از ش��رایط اقليمی و كاربردهای موردنظر است و 

در راستای هدف های مختلف جان می گيرد. باغ از نظر 

ساختار و به لحاظ تركيب بر سه گونه  است:

1- باغ هندسی: تركيب تقسيمات و اشكال كلی آن در 

چارچوب قواعد و ضوابط ریاضی اس��ت و تابع نظام 

هندس��ی؛ خطوط مستقيم، اشكال منظم، زوایای دقيق، 

ابعاد معين متناسب، مس��يرهای مرتب، آسه بندی های 

هدایت كننده، دیدهای حس��اب شده، حضور روشن 

شبكه منظوم آب، و هر چيزی سر جای خود بودن، از 

ویژگی های این باغ هاست.

2- ب��اغ منظری: ناظر ب��ر تركيبی آزاد و چش��م نواز 

اس��ت. مالیمت خطوط، تنوع سطوح، اشكال گردان، 

مسيرهای مّواج، دیدهای درهم و بی ترتيب، بی محوری 

یا محورهای نامنظم، تغيير جهت های بسيار، آميختگی 

عوامل، گوناگونی جزئي��ات همجوار، از خصوصيات 

ناظر بر این نوع باغ سازی است.

3- ترکیب��ی: تركيب��ی از دو نوع هندس��ی و منظری 

است.

     معم��اران، راغب به طراحی باغ هندس��ی هس��تند 
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و نقاشان، ش��يفته نقش ریزی باغ منظری )ابوالقاسمی، 

1371، 7-6(. در ایران بيش��تر از گونه نخست استفاده 

می ش��ود، ل��ذا » ب��اغ ایران��ی مجموع��ه ای هماهنگ 

و زیباس��ت ك��ه از آميختگ��ی عقالئ��ی فرحبخش و 

چشم  نواز: آب و گياه، مسير، سایه روشن، رنگ فضا و 

معماری بر پایه هندسه ای متين و آرام شكل می گيرد.« 

)ابوالقاس��می، 1371، 27(. تركي��ب س��اده و موزون، 

رابطه صحيح و اس��توار سلس��له مراتب حساب شده، 

منطق عقالئی، نظام هندس��ی مشخص، آسه بندی های 

منظ��م )محور بندی، تقدیر و تعيي��ن و رعایت محور( 

خطوط عمود برهم، تخت كرت های چهار ضلعی]4[، 

تقس��يمات متعادل، گذرگاه های مس��تقيم با هدف، كه 

به گاه نياز با گش��ادگی فضایی می آميزند، شبكه مترنم 

جهت دار آب كه در فضاهای باز و پوش��يده وس��عت 

یافته و به چهره آس��مان و آس��مانه]5[ لبخند شادمانه 

می زنند، شكل یافته اس��ت. )ابوالقاسمی، 1371، 24( 

قرینه س��ازی در باغ ایرانی نيز از ویژگی های آن است. 

سپهری در این رابطه می نویسد: قرینه سازی باغ ایرانی 

با تصورات عرفانی می خواند. جدول آب، آبی آسمان 

را تكرار می كند و باغ خود قرینه بهش��ت اس��ت... راه 

از ميان قرینه ها به وحدت می رس��د )سپهری، 1370، 

48(. در كتاب حس وحدت در این زمينه داریم: مفهوم 

معمارانه باغ، بازتاب حّس مكان یا مكانيت است، چون 

باغ فضایی متعيّن به شمار می رود كه تصویر كلی كيهان 

را در خ��ود به قاب می گيرد. این مفه��وم كه پرورنده 

انتظام و هماهنگی است، می تواند از راه عدد، هندسه، 

رنگ و ماده به حيطه حواس درآید، در عين حال، نظر 

عق��ل را به ذات، به س��احت باطنی مس��تتر در فضای 

مثبت معطوف دارد... باغ ه��ا در كرت بندی های دقيق 

سامان گرفت و سراسر قرینه سازی شد، چون كه طرح 

آن پيشاپيش در ایران روزگار هخامنشی توسعه جانانه 

یافته بود با پردیس های ساس��انی، باغ نقشه ای باشكوه 

به خود گرفت كه طرح های َمنِدل وار و كوشك هایی در 

ملتقای چهار خيابان داشت... هشت بهشت صفوی نه 

تنها در نقشه سراسری اش بلكه در همان طرح كوشك 

مركزی اش، بی اغراق آفریننده بهش��تی پویاس��ت. در 

اینج��ا نيز ویژگی های مندل به تمامی باز نموده ش��ده 

است... دیوارها بدین سان الزمه این مكان مقدس اند تا 

تعيّن اش دهند و مجزایش كنند... تعبيه حوض س��نتی 

در ای��ن فضای آرام، مرك��زی را همچون جهتی مثبت 

ب��رای تخيل خالقه فراهم م��ی آورد )اردالن و بختيار، 

.)68 ،1379

مفهوم بهش��ت: »واژه بهشت، در اوستا به صورت »َو 

هيش��ته اَنهو« و در پهلوی به صورت »َوهش��ت« و در 

فارس��ی به صورت »بهشت« گفته و نوشته می شود... و 

به كس��ی تعلق می گيرد كه نيكوكار باش��د...« )عفيفی، 

1374، 463(. خداون��د در قرآن كریم حدود 166 آیه 

درباره بهشت بيان فرموده است )متحدین، 1374، 2(. 

اس��الم بهشت ابدی را به صالحين و متقين وعده داده 

است، باغ و بستانی كه از درختان زیاد پوشانده شده و 

همه لذت ها در آن جمع و آماده است.

الف- نام: در مضامين اس��المی برای بهش��ت واژه ها 
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و نام ه��ای مختلفی عنوان گردیده اس��ت. قرآن مجيد 

از كلمات: »ف��ردوس«، »جنت«، »روضه«، »نعيم« و در 

م��واردی از جمع یا تركيبی از ای��ن كلمات همچون: 

»جنّ��ات«، »جنّات الف��ردوس«، »روض��ات الجنّات«، 

»جنّات عدن«، »جنّات النعيم« استفاده نموده است. 

ب- تعداد بهشت: وجود عبارات جمع مثل »جنّات«، 

»جنّتين«، »جنّتان«، »روضات« در قرآن كریم نش��انگر 

آن است كه تنها یك بهشت وجود ندارد. همچنين در 

حدیثی از پيامبر اكرم )ص( نقل ش��ده است كه هشت 

بهشت وجود دارد. )زكی زاده رنانی، 1386، 65(

ج- سلس��له مراتب بهش��ت ها: بر اس��اس مضمون 

روایات و آیات، هش��ت بهشت یكی نيستند و بر آنها 

سلس��له مرات��ب و درجه بندی خاصی مترتب اس��ت. 

پيامبر اكرم )ص( فرموده اند: خدای تعالی بهشت را از 

نور آفریده است و هشت بهشت است، هر یك باالی 

هم قرار دارد... و از همه برتر فردوس اعلی اس��ت...: 

بهش��ت اول: دارالسالم است...، بهشت دوم: دارالقرار، 

بهشت سوم: دارالخلد...، بهشت چهارم: جنت المأوی، 

بهش��ت پنجم: جنات عدن...، بهش��ت شش��م: جنات 

نعيم...، بهشت هفتم: جنات، بهشت هشتم: فردوس... 

)زكی زاده رنانی، 1386، 66-65(. بی ش��ك بر اساس 

درج��ات ایمانی و رفتاری افراد مؤمن و صالح جایگاه 

آنها در بهشت خاصی مشخص می گردد كه در مضامين 

دینی مشخص شده است.

د- ساختار مطرح شده بهشت: طبق روایات مختلف 

بهش��ت دارای ورودی ه��ای مختل��ف و در همه در و 

دیوار و حصار مش��خصی است. چش��مه و نهرها در 

آن جاری اس��ت و خانه ها و غرفه های مختلف در آن 

وجود دارد. امام علی )ع( فرمودند: بهشت هشت باب 

)درب( دارد )زكی زاده رنانی، 1386، 53(. امام س��جاد 

)ع( نيز در مورد بهشت فرموده اند: خشتی از آن از طال 

و خش��تی از نقره است، »دیوار« آن مشك و »خاكش« 

زعفران و »س��نگریزه هایش« لؤل��ؤ و خداوند درجات 

آن را ب��ه اندازة آیات قرآن ق��رار داد )زكی زاده رنانی، 

.)64-5 ،1386

     جری��ان چه��ار نهر »ش��ير« و »عس��ل« و »آب« و 

»شراب طهور« در آیه 15 سوره محمد و جریان داشتن 

نهره��ا از زیر درختان )رع��د، 35( و یا از زیر غرفه ها 

)عنكبوت، 58(، جایگاه مؤمنان در ميان باغ و چش��مه 

و احاطه شده با درختان و چشمه )دخان، 51(، عناصر 

س��اختاری بهش��ت را مش��خص می كنند. از طرفی با 

توجه به حدیثی از پيامبر اكرم )ص( می توان برداشت 

نمود سلسله مراتب بهشت ها در یك مجموعه احصاء 

گردی��ده اس��ت. روایت ش��ده كه رس��ول خدا )ص( 

فرموده اند: وقتی از خدا درخواس��ت می كنيد، فردوس 

را بخواهيد كه در وسط بهشت و بر نقطه بلند آن قرار 

دارد، فوق آن عرش رحمان است و نهر های بهشت از 

آنجا می جوشد. )دیبا و انصاری، 1375، 28؛ به نقل از 

تفسير عالمه طباطبائی، ج13، 676(

     ب��ا توج��ه به مطالب فوق و بحث تعدد و سلس��له 

مرات��ب بهش��ت، تمثيلی از بهش��ت آرمان��ی در هنر 

باغ سازی و باغ آرایی مس��لمانان دنبال می گردد كه هر 
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یك بر اس��اس تفسير یا برداشت های خاص از آیات و 

روایات ذی ربط اس��توار است. برخی از موارد بين این 

تمثيل ها مش��ترك اس��ت، عنصر چهار نهر و در نتيجه 

چهار باغ، باغچه ها و كرت های پر از گياهان و گل های 

رنگارن��گ، آب و حيات طبيعی گياه��ان از جنبه های 

مشترك است. در موارد دیگر استفاده از عنصر هشت 

به صورت گل هش��ت پر، س��تاره هش��ت پر، حوض یا 

چشمه هشت ضلعی، هشت باغچه، كوشك یا غرفه بر 

باالی چشمه یا حوض مركزی با نقشه هشت ضلعی یا 

مربع، غرفه های فرعی در كنار باغچه های مختلف و از 

این قبيل موارد، س��اختار باغ های تمثيلی این جهانی را 

به عرصه وجود كشانده اند.

جایگاه باغ و پردیس در باورهای آیينی و دینی

كتاب »پيدایش« انجيل چنين می گوید: نهری از بهشت 

جاری ش��د تا باغ عدن را س��يراب كن��د و از آنجا به 

چهار ش��عبه تقس��يم ش��د كه یكی پيزون]6[ و دومی 

جيحون]7[ و س��ومی هيدكل]8[ و چهارمی فرات]9[ 

نام گرفت )سيزده خاورشناس، 1336، 404(.

     رق��ص آیينی تمنّای باران كه بر روی س��فال های 

تپه های پيش تاریخی ایران همچون س��يلك با س��ابقه 

6000 سال سيستم زراعی پيشرفته )خوشخوی، 1364، 

7( و كشف گلدان گل از قبر های شهر سوخته سيستان 

)ابوالقاس��می، 1371، 17( حكایت از رابطه تنگاتنگ 

باغداری، باغ س��ازی و مفهوم باغ، با عقاید و باورهای 

آئينی مردم ایران باس��تان دارد. مردم عيالم اصوالً برای 

باغ ها و بيشه ها یك نوع اقدام فوق طبيعی قائل بودند و 

بيشه های متبرك جزو ابنيه دینی آنها محسوب می شده 

است و قس��متی از معابد آنها را تشكيل می داده است 

)نير نوری، 1379، 28(.

     ب��ر طب��ق س��نتی مزدایی، باغ بهتری��ن مكان برای 

اتصال جویی به عالم باالس��ت، چرا كه واقع اس��ت در 

ميان طبيعت زمينی و دنيای آرمانی آن »روشنی ازلی«: 

ی��ا بگویيم از یك س��و اتصال جویی ب��ا ملكوت و از 

سوی دیگر مكاشفت در درون خویش. از همان دوران 

هخامنش��ی به هنگام بنای معابدی ك��ه جایگاه ارتباط 

یافتن پادشاه با قدرت آسمانی قرار می گرفت... در مركز 

پرستشگاه محوطه ای كاماًل محفوظ تعبيه می گردید به 

نام »پاریدایزا« )یا پردیس، كه واژه فرانسه پارادی]10[ 

مأخوذ از آن بوده اس��ت(. )كوركيان وس��يكر، 1377، 

59( پوپ در جستجوی زمينه ها یا بنيادهای طرح های 

ایرانی بيش از هر چيز به نقش��ه باغ ها و تصور ایرانی 

از باغ فردوس]11[ كه گلس��تانی مينوی اس��ت توجه 

كرد. او گفت: این ]باغ[ مهمترین مضمون مورد عالقه 

]ایرانی ه��ا[ اس��ت... فكر ب��اغ را نمی ت��وان از مفهوم 

»فردوس« جدا كرد... باغ فردوس یكی از اساسی ترین 

مفاهيم در تمام فرهنگ ایرانی است و هميشه موقعيتی 

مركزی در اندیشه ها و احساسات ایرانيان داشته است. 

)حصوری، 1376، 8-247( آریایی ها معتقد بودند كه 

دنيا از 4 قس��مت خش��كی به وجود آمده اس��ت و در 

وس��ط این چهار قسمت دریایی وجود دارد، بر مبنای 

این عقيده باغ های فراوانی احداث شد... این طرح باغ 
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از زمان ساس��انيان به صورت نمونه طرح باغ های ایران 

درآمد و نام »چهار باغ« به آن اطالق گردید. )روحانی، 

1365، 31( علی حصوری می نویسد: در ایران و غرب 

آن )ميان رودان( از... ظاهراً اواسط عصر مفرغ به باغی 

آس��مانی اعتقاد داشتند كه ش��باهتی به مينو یا بهشت 

داشت. )حصوری، 1376، 249( فردوسی در شاهنامه 

به توصيف زیبای باغ های بهشت آسای خسرو ساسانی 

در فيروزآباد پرداخته است. )كوركيان و سيكر، 1377، 

.)59

     حضور فرهنگ غنی اسالمی در پایان دوره ساسانی 

در ای��ران، نه تنها اهمي��ت و نقش باغ را در باور مردم 

این مرز و بوم كم نكرد بلكه با توجه به تأكيدات اسالم 

بر عمران و آبادانی، غنای بيش��تری یافت. در فرهنگ 

اس��المی، »باغ« تجّلی عالم باالست در جلوه صورت؛ 

هندسه ای است ملكوتی كه منظومه حركت جویباران 

آب زالل و حضور درختان سایه گس��تر هميشه سبز و 

معماری زیبا و باش��كوه با نظم و تناسب و استواری و 

ستون های عظيم كه با تمسك به آیات مختلف قرآنی، 

الگوی طراحی باغ ها در معماری اس��المی، قرار گرفته 

اس��ت، هّمت بر آن است كه باغ بهشت را متذكر باشد 

و از حضور این باغ ه��ا، توجه و ذهن مؤمنان را برای 

رس��يدن به بهشت حقيقی پرورش دهد و آماده سازد. 

)متحدین، 1374، 2(

     آی��ه 15 س��وره محمد )ص( می فرماید: »داس��تان 

بهشتی كه به متقين در دنيا وعده داده اند، این است كه 

در آن باغ بهش��ت نهرهایی است از: آب زالل و گوارا 

و نهرهایی از: ش��ير كه هرگز طعم��ش تغيير نكند، و 

نهرهایی از: شراب )ناب( كه نوشندگان را لذت بخشد 

و نهرهایی از: عس��ل مصّفی و برای آنان انواع ميوه ها 

مهياس��ت و غفران و لطف از سوی پروردگارشان...«. 

آرمان بهشت در دوره اسالمی در اغلب هنرهای تزئينی 

با الهام از آیاتی همچون آیه فوق، در قالب باغ هایی پر 

از درختان گل و ميوه و عمدتًا با جوی هایی چهارگانه 

كه از مركز محوطه فردوس به چهار س��مت كش��يده 

ش��ده اند و یادآور جریان: آب، ش��ير، عسل و شراب 

هس��تند، به طرز بس��يار زیبا و ش��اداب، به نحوی كه 

یادآور روضة رضوان باشد، تجلی كرده است.

     »حكيم نصيرالدین طوسی، بر اساس آموزه عرفانی 

خ��ود، ه��ر یك از چهار وجه ش��ناخت را با واس��طه 

نمادین یكی از نوش��يدنی های موع��ود به اهل طریق 

معرفی می كند: اول ش��ناخت پدیده ه��ا از راه حواس 

تح��ت نظارت عقل، كه حاصلش دانش و نمودگارش 

»آب« اس��ت. دوم كه ش��ناخت مكاشفه ای است و در 

زیر س��لطه تخيّل قرار دارد، ادراك ش��عر و هنر است 

با نمودگار »ش��ير«. سوم كه شناخت حكمت به مفهوم 

كامل لغت ]كلمه[ اس��ت، از طریق بررس��ی نظری در 

مسائل فراطبيعی تا مرحله ادراك دقایق پدیده ها صعود 

می یابد و نمودگار آن »عس��ل« است. سرانجام مرحله 

چهارم كه شناخت یا معرفت، حاصل از شهود عارفانه 

است و انسان را از همان بدایت حصول در مركز خود 

مستقر می سازد و هر فاصله ميان فرد آدمی و مقام ربّانی 

را از ميان بر می اندازد: حالتی تصعيد یافته و فرابشری 
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كه نمودگارش »شراب« عشق است و مطابقت می یابد 

ب��ا معرفت دل � یا جوهر باط��ن � كه صوفی ]عارف[ 

در طلبش خویشتن خود را به سماع عاشقانه می سپرد، 

تا چه بر او وارد آید؛ هنرمند مس��لمان ایرانی نيز چون 

در سلوك خود به مقام صوفی ]عارف[ دلباخته رسيد، 

هدف عاش��قانه اش را بر حفظ تعادل در ميان عش��ق 

ربانی و عش��ق انس��انی مبتنی می سازد. پس در نظر او 

تابش رنگ ها و گردش قلم ها كه منشأشان در باالست، 

منزلشان در ماست. در سرمستی چنين عشقی است كه 

نشئه موسيقی، شعر، هنر و جوهر دلباختگی، همچون 

حقایقی فراگير و ملموس ادراك می ش��ود، و اما با چه 

واس��طه؟ با واس��طه كالبد وجود آدمی! و چنين فرایند 

عارفانه ای اس��ت كه بياب��ان را در آیينه ضمير نگارگر 

ایرانی مبدل به باغ می  سازد.« )كوركيان وسيكر، 1377، 

.)58

بازتـاب »بـاغ« در »فـرش ایـران«، ریشـه های 

اعتقادی و تاریخی

پرداختن به »باغ« هم بازتابی اس��ت از بس��تگی دیرین 

انسان با طبيعت سرسبز و هم همنوائی با هستی لم یزلی. 

در طبيع��ت گرم و ك��م آب ایران، باغ، ه��م تمثيلی از 

بهش��ت موعود آیين هاست و هم نشانی از تعلق آدمی 

به زیبایی های این جهانی. طراح فرش، بهشت جاودان 

را آرزو كرده اس��ت. از آنج��ا كه »مفهوم معمارانه باغ، 

بازت��اب حّس مكان یا مكانيت اس��ت« و »باغ فضایی 

متعيّن به ش��مار م��ی رود كه تصویر كل��ی كيهان را در 

خود به قاب می گي��رد«، این مفهوم »پرونده هماهنگی 

و انتظام است« و »می تواند از راه هندسه، رنگ و ماده 

ب��ه حيطه حواس درآید« لذا باغ در جهان بينی مش��رق 

زمينی ایران، هندس��ی طراحی می شود )استنتاج و نقل 

قول از: اردالن و بختيار، 1377، 68(.

     كارب��رد ط��رح چهار باغ و ُصَور من��دل وار، صرفًا 

گسترش��ی از تصوری كهن در كيهان شناس��ی ساكنان 

آسيای مركزی بود. آفریده های كوچك اندازه ایرانيان 

باستان، چون قالی بهار نماِی افسانه ای خسرو پرویز و 

ساختمان كوشك س��ان تخت طاقدیس واقع ميان یك 

درخ��ت زار، همچنين... ابقاگر تصور باغ و تعلق آدمی 

به طبيعت بود )اردالن و بختيار، 1377، 68(.

     در »باغ هندس��ی« كه طرح مسلط باغ ایرانی است، 

تقس��يمات و اش��كال كلی آن در چارچوب قواعد و 

ضوابط ریاضی اس��ت و تابع نظام هندسی؛ بر این مبنا 

طراحی باغ در فرش نيز خصوصيات فوق را به همراه 

آميزه ای از باورها و اندیش��ه های دینی زمان خود، دارا 

بوده اس��ت. ش��رحی كه قرآن مجيد از بهش��ت آورده 

و چهار جوی »آب« و »ش��ير« و »عس��ل« و »ش��راب« 

را مطرح فرموده، برای طراح ایرانی مس��لمان، چه در 

ب��اغ و چه در نقش فرش و صفحه نگارگری و س��ایر 

هنرهای زیب��ا، مفهوم »چهار ب��اغ« را در نزول روضه 

رضوان بر س��احت این جهانی و ص��ورت و فرم دادن 

بر مضمون بهش��ت، تداعی می نماید. از س��ویی آرمان 

بهش��ت خواهی ایراني��ان، موجب برنامه ری��زی برای 

بهره من��دی از نمود آن در زمس��تان نيز ش��ده اس��ت. 
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س��پهری در این خصوص می نویسد: قالی، ما را به باغ 

ایرانی می برد و خود جانش��ين باغ ایرانی بوده اس��ت. 

گویند پادش��اهان ساسانی را این خيال پيش آمد كه در 

زمس��تان نيز چشم از صورت باغ برندارند، پس فرمان 

دادند قالی بزرگی كنند به نقش��ه باغ و با رنگ و نگار. 

به جاست كه پادشاه كنار خود باغی نگه دارد كه »نگاره 

عالم اس��ت« و نماد توانایی او بر طبيعت. ش��اه بی باغ، 

ش��اه حقيقی نيست )سپهری، 1370، 48(. بدین وسيله 

باغ كه به قول س��پهری »قرینه بهشت است«، در قالب 

»نگاره عالم« در گس��تره زمانی س��ال، در فرش ایرانی 

بازتاب می یابد.

     در مورد قدیمی ترین مورد استفاده از طرح باغ در 

ف��رش، بعد از قالی پازیری��ك، منابع مكتوب به فرش 

بهارس��تان ساسانی اشاره می نمایند. دكتر حصوری در 

این زمينه می نویس��د: یكی از نقش��ه های فرش ایران 

باغی را تصویر می كند كه اساس��ًا با نقش��ه فردوس ها 

مطابقت می كند. قدیمی ترین توصيف از چنين نقشه ای 

در تاریخ های اس��المی آمده و توصيف فرش��ی است 

كه برای كاخ تيس��فون بافته شده و گلستانی را تصویر 

می ك��رد. در این فرش انواع گوهرها و زر و س��يم هم 

به كار رفته بود )حصوری، 1376، 252(. در مورد طرح 

این قالی مش��هور، دكتر پرهام می نویسد: توصيف های 

به نس��بت دقيقی ك��ه در متون كه��ن از طرح و نقش 

فرش زربفت و گوهر نش��ان بهارس��تان � مش��هور به 

»بهار كسری«]12[ � ش��ده، گواه آن است كه طراحی 

بنيادی آن همان طرح باغ ایرانی یا چهار باغ قالی های 

كردس��تان بوده با جویبارها و آب نماها و حوض ها و 

فّواره ه��ا و خرنده��ا، همراه با گله��ا و گياهان بهاری 

)پرهام،1371، 136(. روایت طبری درباره بهار خسرو 

دقيق تر اس��ت: »... آن را برای زمستان كرده بودند كه 

گل و سبزه نبود و چون می خواستند می خواری كنند، 

بر آن می نشستند كه گویی در باغی بودند.... یكپارچه، 

به اندازه یك جریب كه در آن راه های مصور ]خرندها[ 

و آب نماها چون نهرها... و حاش��يه ها چون كشتزار و 

سبزه زار بهاران بود...« )طبری، 1362، 25-1824(؛ نيز 

دكت��ر پرهام با توجه به اس��ناد موجود نگاره حوض � 

ترن��ج بهارلو � از قالی های معروف فارس كه توس��ط 

طایف��ه مهاجر بهارلو بافته می ش��ود و فرش های طرح 

چهار باغ كردس��تان و نيز فرش های مشابه كارگاه های 

ش��هری روزگار صفوی��ان را از خزائن سرش��ار همان 

ميراث كهنی بر می ش��مارد كه متص��ل كننده این ها به 

فرش بهارس��تان ایوان مدائن است )پرهام، 1371، ج 

2، 136(. در اینك��ه طرح قالی بهارس��تان نموداری از 

فردوس بوده، كمتر تردید ابراز ش��ده اس��ت تا جایی 

كه به قول بوركهارت، حتی مس��لمانان چنين برداشتی 

از آن داش��ته اند. او می نویسد: قالی تيسفون، نمایشگر 

بهش��ت روی زمين بود و تقسيم آن بين صحابه پيامبر 

خالی از معنایی روحانی نيس��ت )بوركهارت، 1376، 

135(. »آرزوی رس��يدن ب��ه بهش��ت« مفه��وم متعالی 

مشتركی است كه در آیين های گوناگون از ایران باستان 

گرفته تا دوران اسالمی و تا به حال، از اهميت ویژه ای 

برخ��وردار اس��ت، لذا آنچه كه رنگ و بوی مش��ترك 
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داشته، در دوره اس��المی نيز باقی مانده و مورد توجه 

قرار گرفته است. یكی از این موارد، تصور این جهانی 

فردوس یا بهشت اس��ت كه نمود آن را در فرش های 

مختلفی در دوران اسالمی ایران مشاهده می كنيم. 

     بوركهارت ریش��ه فرش های شهری را باغ می داند: 

»مضمون عالی فرش شهری باغ است كه گياهان پرگل 

آن با ميزان های گوناگون شيوه یافته، آرایش شده است. 

این باغ ها طبيعتًا تصویری هستند از فردوس قرآنی كه 

»باغ هایی با جویبارهایی در آن« توصيف ش��ده اند. در 

بعضی موارد این جویبارها در فرش نمودار شده است 

كه خود تصویری اس��ت از فردوس و باغی با استخر 

یا آب نمایی آنچنان كه معمول معماری ایرانی اس��ت. 

از دیدی دیگر، هم��ه فرش های ایرانی گویی از فرش 

افس��انه ای بهارس��تان، الهام گرفته اند...« )بوركهارت، 

1365، 120(. دكت��ر حص��وری عالوه ب��ر فرش های 

معروف به باغی كه وی نام گلستان را برای آنها پيشنهاد 

می نماید، فرش های با طرح خش��تی یا قاب قابی � كه 

عمدت��ًا در چهار محال و بختياری بافته می ش��ود � و 

حتی فرش های ترنج دار را الهام گرفته از نقشه گلستان 

یا طرح باغی می داند كه خود ریشه در فرش بهارستان 

دارند )استنتاج از: حصوری، 1376، 253(.

جستجوی باغ در بستر تاریخ فرش ایران

گذش��ته از ف��رش پازیریك كه با توجه ب��ه طرح آن، 

نوعی فرش باغی یا گلستان خوانده شده است، آرتور 

آپهام پوپ هنرشناس ش��هير معتقد است »تقریبًا همه 

قالی های ایرانی دوره بزرگ ]صفوی[ به شكلی همراه 

ش��كوه، تنوع و اغلب به ش��يوه ای زنده، مفهوم »باغ« 

را بي��ان می كنند. ... در بزرگتری��ن قالی ها، مفهوم باغ 

كامل ترین شكل تصویری خود را می یابد... طراحی باغ 

از ترسيم یك باغ كامل واقعی جلوگيری می كند، حتی 

اگر طراح چنان خواسته باشد، چنين باغی ویژگی های 

ص��وری و جهانی را بيان می كند نه یك باغ منفرد را... 

قالی خسرو )بهار خس��رو یا بهارستان( بهاری بود كه 

گرفتار و زندانی ش��ده بود و زیبایی باشكوه خود را به 

كاخ بخش��يده بود... هزار سال بعد قالی بافی به همان ]

باغ[ دلخواه اعتراف كرد كه: 

الله زاری است وليكن نه چنان

كه برد راه بدو دست خزان« 

)حصوری، 1376، 248(.

     ك��ورت اردمان فرش ش��ناس مش��هور آلمانی نيز 

می نویسد: در اوایل قرن شانزده بود كه بافندگان ایرانی 

در تشریك مساعی با نقاشان توانستند به مهارت هایی 

دست یابند كه آنان را قادر می ساخت تا فرش های قابل 

قياس با فرش بهار خس��رو خلق نمایند، در بسياری از 

فرش های تبریز، قزوین و كاش��ان زمين��ه كار، تبدیل 

به باغ ش��د. در این فرش ها درختان به گل نشس��ته و 

سروهایی انبوه كه در پای آنها چشمه ای می جوشد به 

تصویر كش��يده شده اند و پرندگان در البه الی شاخه ها 

پن��اه گرفته اند و حيوانات مختل��ف در زیر درختان به 

جست و خيز مشغولند )اردمان، 1378، 7(.

     پ��س از دوره صفوی��ه، این طرح ب��ا تغييراتی در 
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قرن 18 ميالدی در ش��مال غربی و غرب ایران به ویژه 

در كردس��تان تداوم یافت و در قالی بافته شد. كورت 

اردم��ان در این زمينه می نویس��د: به نظر می رس��د كه 

ادامه حيات »بهار خس��رو« در بس��تر فرش های متعلق 

به قرن شانزدهم و هيجدهم ممكن شده است... این ها 

یادآور گونه  ای دیگر از فرش های شمال ایران در قرن 

هيجدهم اس��ت ك��ه هنوز تعدادی از آنه��ا باقی مانده 

اس��ت. زمينه این فرش ها طرح باغ شرقی را از باال به 

نمایش می گذارد« )اردمان، 1378، 9(. خانم ویكتوریا 

س��كویل وس��ت نيز در این رابطه نوش��ته است: »... 

ط��رح باغ در قالی های مع��روف به نقش باغچه كه در 

قرن 17 و 18 بافته ش��ده به كار رفته اس��ت...« )سيزده 

خاورشناس، 1336، 403(. دیماند نيز معتقد است كه 

اكث��ر قالی های دارای نقش باغ را بای��د متعلق به قرن 

هيجدهم ميالدی )دوازدهم هجری( دانس��ت و ممكن 

اس��ت در ش��مال غربی ایران و یا در قفقاز بافته ش��ده 

باش��د )دیماند، 1365، 271(. محقق��ان فرش و منابع 

مكت��وب، از دوره قاجار به بعد، مطلبی راجع به وجود 

فرش با طرح باغی در ایران با نگاره چهار باغ و طرح 

س��نتی باغی مطرح ننموده اند و در واقع به این وسيله 

این طرح را متروك برش��مرده اند. تنها دكتر پرهام در 

كتاب دس��تبافت های عشایری و روس��تایی فارس در 

ریشه یابی طرح و نگاره های فرش های طایفه ترك زبان 

بهارلوی فارس كه از بهار كردستان مهاجرت كرده اند، 

یك نمونه طرح قاليچه عش��ایری آنان )تصویر 25( را 

به طرح باغی قالی های باغی صفویه و قاجاریه منسوب 

می نماید )پرهام، 1371، 135(.

     نمونه ای از طرح قالی باغی شبيه طرح سنتی چهار 

ب��اغ در كتاب هن��ر قالی بافی ایران چ��اپ اتكاء بافت 

تبریز از س��ده معاصر چاپ ش��ده كه به نظر می رسد 

تلفيقی از طرح باغی و طرح خش��تی باش��د كه حالت 

باغی بر آن غالب است )تصویر 13(. كتاب مذكور در 

توضيح این قالی ابریش��می معاصر نوشته است »تمام 

این فرش مانند گلستانی اس��ت«. در طرح این فرش، 

كرت بن��دی، ترن��ج در مركز چهارراه ها، حاش��يه های 

متعدد فرش، وجود درختان و گل ها در خانه ها تش��ابه 

با طرح هندس��ی باغ را گواهی می كند، هر چند كه در 

راه های منتهی ب��ه ترنج ها به جای جوی آب و ماهی، 

كتيبه و گل و گياه نقش بس��ته اس��ت )رودن، 1357، 

 .)170-1

شــرح گـزیـده ای از طـرح هـای باغـی موجود 

فرش ایران

قالی منظره باغ )موزه وین(: )تصویر 1(

»ای��ن قال��ی قدیمی ترین نمونه ]موج��ود[ از نقش باغ 

اس��ت )نقش قابی( كه تاكنون ش��اخته ش��ده ]است[. 

نقش و نگارش نش��انه روس��تایی بودن آن اس��ت. از 

نظر آ. آ. پوپ، هریس محل بافت آن اس��ت. نهرهای 

ماهی دار، زمينه آن را كه در شش بخش می باشد احاطه 

كرده اند. در محوطه های بزرگتری اردك ها كه در كمين 

ماهی ها هستند به چش��م می خورند. هر بخش دارای 

ترنجی است كه با اش��كال پرنده � آهو � درخت های 
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گلدار و برگ خميده زینت ش��ده ]اس��ت[. سابقًا این 

قالی جزء مجموعه فيگدور در وین بوده است. برخی 

معتقدند س��ال بافت آن 909 هجری شمسی و گره آن 

فارس��ی و پرز آن پش��م و نخ مليله دوزی شده با نقره 

و ابریش��م زردوزی ش��ده بوده و ابعاد آن 187×151 

سانتيمتر است.« )رودن، 1357، 33(؛ اما كندریك و نيز 

دیماند این قالی را قدیمی ترین نمونه این نوع دانس��ته 

كه می توان آن را به زمان ش��اه عباس )1587 تا 1628 

م / 996 تا 1038 هجری قمری( نس��بت داد )دیماند، 

.)271 ،1365

     با توجه به گره فارس��ی و نيز زربفت بودن پرز و 

ریز بافت بودن )64 گره در 10 سانتيمتر عرض( فرش 

و نگاره های گردان فرش، به نظر می رس��د، روس��تایی 

بودن فرش كه مطرح شده صحيح نباشد.

قالیچه محرابی چهار باغ � موزه آستان قدس رضوی 

)تصویر 2(:

این قاليچه اس��تثنایی ابریش��می كه ب��ه »قاليچه چهار 

فصل« نيز ش��هرت دارد، در قرن 11 ه . ق. به وس��يله 

محمد امين كرمانی بافته ش��ده است. طرح آن محرابی 

باغی اس��ت. باغی پر از درخت ب��ا گل های رنگارنگ 

و پرن��دگان گوناگون، متن قاليچه را می پوش��اند. این 

باغ به وس��يله دو جوی آب، به چهار قس��مت تقسيم 

می ش��ود. جوی های آب در محل تقاطع خود، حوض 

ترنج هش��ت پری را تش��كيل می دهند كه مجموعًا در 

آنها سيزده ماهی شناورند. در پيشانی محراب، عبارت 

»سبحان ربّی االعلی و بحمده« بافته شده است.

     علت اش��تهار این قاليچه به چهار فصل این اس��ت 

كه پرز این قاليچه ابریشمی، در برابر نور و بنابر زاویه 

تصویر شماره 1: قالی منظره باغ، موزه وین، 909 ه . ش، هریس )مأخذ: گانتز 
رودن، 1361، 32(

تصویر شماره 2: قاليچه محرابی چهار باغ، موزه آستان قدس رضوی، قرن 11 
ه. ق، محمد امين كرمانی )مأخذ: اردالن جوان، و اینانلو، 1371، 23( 
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دید بيننده، ایجاد سایه روشن های جالبی می كند كه در 

نتيج��ه رنگ متن آن از س��بزی به زردی می گراید و یا 

بالعكس )اردالن جوان و اینانلو، 1371، 22(.

     حاش��يه قاليچ��ه، حاش��يه مداخل اس��ت، در بين 

درختان و گل ها، دو درخت س��رو به ش��كل قرینه در 

قس��مت باالی قاليچه در دو طرف جوی به نحوی كه 

دو پرن��ده آن ه��م به صورت قرینه بر آنها نشس��ته اند، 

نقشه بس��ته اس��ت. در بين پرندگان دیگر، هدهد نيز 

مش��اهده می گردد. در مجموع فضای بهشت در مقابل 

نمازگزار در این قاليچه به قاب گرفته شده است.

فرش باغی موزه جیپور: )تصویر 3، 4 و 5(

كش��ف فرش بزرگ 375]×863 س��انتيمتری[ در انبار 

تصویر شماره 3: قالی باغ بهشت، موزه جيپور هند، اوایل سده یازدهم ه. ق 
)كرمان یا استان اصفهان( )مأخذ: وایش، 1379، 70( 

تصویر شماره 5: قالی طرح باغ ایرانی، مجموعه جوزف مك مولن نيویورك 
)اندازه 180 × 248 سانتيمتر( )مأخذ: اشنبرنر، 1373، 4(

تصویر شماره 4: قالی باغی، موزه گالسكو، سده 17 م. )مأخذ: فریه، 1374، 126(



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 12
بهار 1388

112

دس��ت نخورده قصر عنبر در هندوس��تان كه اكنون در 

موزه جيپور نگهداری می ش��ود، به روش��ن ش��دن این 

وضعيت پيچيده ]وجود ارتب��اط خاص بين فرش های 

باغی اصيل[ كمك كرد. این فرش... قدیمی ترین فرش 

نشانه دار جيپور، تاریخ 29 اوت 1632 12] صفر 1042 

هجری[ را بر خود دارد و طبق مشخصات ارائه شده بر 

روی برچس��ب، به عنوان »فرش خارجی با باغی كه به 

چهار مربع تقسيم ش��ده است« معرفی می شود. ساختار 

رنگ آميزی و طراحی فرش، به خصوص در حاش��يه آن 

حكایت از تعلق آن به گ��روه فرش های گلدانی ایرانی 

دارد كه احتماالً در كرم��ان، واقع در جنوب ایران بافته 

ش��ده اند... فرش جيپور كه استخر وسط آن شامل یك 

تخت و سایبان هم می شود، در واقع همان نقش شبكه 

نهره��ای آب را كه در فرش های باغی ایرانی دوره های 

بعد دیده می ش��ود بر عهده دارد. از س��وی دیگر نقش 

درختان موجود در كن��ار باریك راهه ها و ميان گلزارها 

در این فرش، بس��يار غنی تر و زنده ترند و حيواناتی نيز 

در آن نقش ش��ده اند... بنابر آنچه گفتيم... منش��أ طرح 

فرش باغی دیگر برایمان روشن شده است. اصالت این 

فرش ها به جنوب ایران باز می گردد و تخته فرش جيپور 

كه در سال 1632 به دست آمده اولين نمونه شناخته شده 

آن اس��ت. هرچند كه بی شك طرح آن قدیمی تر است. 

احتماالً قدمت فرش فيگدور ]موزه وین[ به پنجاه سال 

پس از فرش جيپور می رس��د )اردم��ان، 1378، 9(. در 

پشت آن كتيبه ای است كه نوشته شده: این »قالی بيگانه« 

در 29 اوت 1626. م وارد كاخ جيپ��ور ش��د. این قالی 

احتماالً اندكی قبل از آن در ایران بافته ش��ده و به عنوان 

هدیه و یا سفارش به هند ارسال گشته است )هيلنبراند، 

1380، 389(. روی این قالی چندین برچسب انبار دیده 

می ش��ود ك��ه قدیمی ترین آن 12 صف��ر 1042 هجری 

)29 اوت 1632. م( اس��ت و معلوم می ش��ود كه قبل از 

آن تاریخ بافته ش��ده اس��ت. طرح تزئينی آن شبيه قالی 

فيگدور اس��ت و بدون ش��ك در همان زمان بافته شده 

اس��ت )دیمان��د، 1365، 271(. ح. پ. وایش كه محل 

باف��ت این ف��رش را كرم��ان می دان��د، در توصيف آن 

می گوید فرش رس��می باغ پارسی است. جوی ها آن را 

به چهار باغ اصلی تقس��يم كرده ان��د... هر یك از چهار 

بخش اصلی ش��امل 13 بخش كوچك است... بنابراین 

تمام فرش به 52 بخش تقس��يم شده كه به چهار گروه 

اصلی مرتبط هستند كه پيرامون حوض مركزی و كاله 

فرنگی گرد آمده اند... تم��ام باغ از حوض مركزی و از 

طری��ق آبراهه مركزی با دو مخ��زن بزرگ در دو طرف 

ح��وض مرك��زی و نيز جوی های كوچك تر منش��عب 

از آنها آبي��اری می گردد. آب جوی ه��ای كوچك از 8 

حوض چه��ار گوش و 4 حوض كوچ��ك گرد تأمين 

می ش��ود... در مركز باغ، حوض آبی قرار دارد كه كاله 

فرنگی زیبایی بر آن برپا شده است. كاله فرنگی دارای 

گنبدی آبی است و در داخل آن... تخت شاهی برپا شده 

اس��ت... عمارت از هر سو مشرف به آب است... تعداد 

گ��ره فرش در هر اینچ مربع 256 گره اس��ت و گره آن 

راست گرد شده است )وایش، 1386، 71-70(. تركيب 

نق��ش گياهان و حيوانات اع��م از ماهی ها و پرندگان و 
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س��ایر جانداران در این فرش به نحوی است كه بيشتر 

یادآور باغ مينوی ساس��انيان است. نقش گرفت و گير و 

تنازع بقا در آن قابل توجه است.

ف��رش باغی موزه گالس����کو: )تصویر 6( )س��ده 

هفده م.(

قالی دیگری كه از آرایش رس��می و عمومی باغ ایران 

پيروی می كند، در آن جویبارها و حوضچه های حاوی 

ماه��ی و اردك پهلوی درختان ش��كوفه دار جایگزین 

ش��ده اند، پرن��دگان رنگارنگ بر شاخس��ارها در كار 

پيراس��تن پر و بال و جانوران درنده به زیر درختان در 

حال پرس��ه زدن ان��د. اف. ار. مارتين كه یكی از اولين 

تاریخ های قالی شناسی مش��رق زمين را نگاشته است، 

این قالی را تالی حّی و حاضر آنچه كه: ... می بایس��ت 

بهارستان خسرو ساسانی بوده باشد، دانسته است. قطع 

نامعمول قالی كه تقریبًا مربع اس��ت، و همچنين نقطه 

كانون��ی نقش كه در مركز متن ق��رار نگرفته، می تواند 

دالل��ت بر این كند كه هدف نهایی، بافتن قالی بس��يار 

بزرگت��ری بوده كه تا این اندازه اجرا ش��ده و هرگز به 

اتمام نرسيده است )فریه، 1374، 127(.

     در ای��ن ف��رش اثری از باریك راهه ه��ا و گلزارهای 

كوچك نيس��ت اما نهره��ای آب، درختان و حيوانات و 

پرندگان نظم یافته ترند. بدون ش��ك بين فرش های باغی 

اصيل، نوع��ی ارتباط وجود دارد اما فرش گالس��كو را 

نمی توان سلف گروه بعدی به حساب آورد و باید تصریح 

كرد كه این فرش به گونه ای است كه فرضيه وجود طرح 

فرش باغی در یك قرن پيش از خلق نمونه های شناخته 

شده را تقویت می كند )اردمان، 1378، 9(.

قالی های چه��ار باغ ق��رن 18. م )اواخر قرن 12 و 

اوایل قرن 13 هجری( غرب ایران:

بي��ش از 12 نمونه از قالی های باغی قرن 18. م مربوط 

به كردس��تان و شمال غرب ایران را با بررسی و توّرق 

كت��ب مختل��ف فرش و مج��الت شناس��ایی كرده ایم 

كه این��ك در مجموعه ها و موزه های��ی همچون: موزه 

هنرهای تزئينی پاریس، موزه هنرهای اس��المی برلين، 

م��وزه ف��رش ته��ران، مجموع��ه جوزف م��ك مولن 

نيویورك و... نگهداری می ش��وند. این فرش ها دارای 

سبك خاصی هس��تند كه می توان آنها را در یك تيپ 

خاص قرار داده و ویژگی مشترك آنها را بيان كرد.

     حصوری در این خصوص می نویسد: عمده قالی های 

گلس��تان باقی مانده، از دوره صفوی به بعد بافته ش��ده، 
تصویر شماره 6: قالی با طرح چهار باغ، اوایل قرن 18 م. / 12 هجری، موزه 

هنر متروپليتن )مأخذ: ویلبر، 1385، 35(
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تصویر شماره 7: قالی چهار باغ كردستان، اواخر سده 12 هجری، موزه هنرهای اسالمی برلن 
)پرهام، 1371، 134( 
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تصویر شماره 8: قالی باغی شمال غرب ایران، قرن 18 ميالدی، موزه فرش تهران 
)اتحادیه صادر كنندگان فرش ایران، 1382، 38(

تصویر شماره 9 : قالی بزرگ، طرح باغ، قرن 18، موزه متروپليتن آمریكا 
)مأخذ: ویلبر، 1385، 37( 

تصویر شماره 10: قالی باغی كردستان، قرن 18 م.، مجموعه لُرد ابركنوی 
(Source: Pope, 1977, 1270)

تصویر شماره 13: قالی باغی خشتی كتيبه دار معاصر 
)مأخذ: خشكنابی، 1378، 34 (
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مخصوصاً نوعی از آن كه جزو دس��ته فرش های شمال 

غربی ایران به شمار می رود به طور مشخص و چهرمانی 

)تيپيك( دارای نقش��ه گلستان اس��ت. فرش دارای چند 

)در حدود هفت( حاش��يه گلدار و از جمله حاشيه پهن 

اس��ت، معموالً پرگل، درختی ی��ا گل و بلبل و متنی كه 

شبكه آبياری و چند استخر )آبگير( آن را به چند قسمت 

اساس��ی )4، 6، 8 و امثال آن( تقسيم كرده و هر قسمت 

خود دارای شش و گاه چهار قسمت است، به طوری كه 

تقسيم بندی با مضارب شش )یا 12 یا 24( در آن رعایت 

شده است. حركت آب در جوی ها با خط های موجی و 

رنگ آبی نشان داده می شود و در جوی ها ماهی و پرنده 

وجود دارد. مالحظه می شود كه چگونه نقش باغ مينوی 

به روی فرش آمده است. بدیهی است این نقشه در طی 

تاریخ متحول ش��ده و مخصوصاً از قرن 12 هجری )18 

م.( روایت های جدید و متفاوتی از آن پدیده آمده اس��ت 

)حصوری، 1376، 252(. دكتر پرهام این فرش ها را »قالی 

چهار باغ كردستان« می نامد )پرهام، 1371، 135(. جالب 

اینكه از ستاره هشت پر كه نماد هشت فرشته حمل كننده 

هش��ت ستون عرش اس��ت و نيز مربع به كّرات در این 

فرش ها استفاده می ش��ود. نمونه هایی از طرح چهار باغ 

فرش در انتها ارائه گردیده است.

مقایسه ویژگی های باغ در معماری و فرش

ط��رح باغ هندس��ی در معم��اری و فرش بر اس��اس 

نمونه های مورد بررسی اشتراكات متعددی دارند:

اندیش��ه و جهان بينی حاكم ب��ر طراحی باغ  1 .

تصویر شماره 14: فرش باغی كلكسيون جيم دیكسون، كاليفرنيا آمریكا )مأخذ: 
محمودی نژاد، و همكاران، 1386، 112(

)Source: Pope, 1977, 1127( تصویر شماره 15: قالی باغی خشتی ترنج دار
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در هر دو مورد یكی اس��ت. باغ، تجّلی عالم 

باالست. بازتاب عكسی از بهشت در زمين 

است. 

طرح كّلی آن در هر دو مورد، متأثر از تلقی  2 .

و برداش��ت مؤمنان از فردوس آرمانی است 

كه از متون دینی و مذهبی اس��تنباط گردیده 

اس��ت. هر دو تجّسم باغ مثالی بهشت را پی 

می گيرند و مبنایی قدسی دارند.

چيدمان عناصر و اجزاء آن، نشاط و شادابی  3 .

و احس��اس آرامش خاص��ی را به مخاطبان 

خود ارزانی می دارند و به نياز زیبا ش��ناختی 

آنها پاسخ می گویند.

س��امانه های اساس��ی چهارگان��ه: معماری،  4 .

آبياری، كاشت و تفرجگاه سازی )زیباسازی( 

در ه��ر دو مورد ایفاء نقش كرده و هر كدام 

انتظام و س��نجيدگی خاص خ��ود را دارند. 

دیوار در ب��اغ و حاش��يه در فرش، حوض 

مرك��زی و مج��اری اصل��ی چهارگانه آب، 

كرت بندی ه��ا، درخت��ان و گل ه��ای زیبا، 

بوته ها و گياهان هرس شده و منظم در كنار 

راهروه��ای طرفين آبنماه��ا و جویبارها از 

جمله عناصر مشترك این سامانه ها هستند.

نظام آبي��اری در هر دو م��ورد از یك حوض  5 .

مركزی با چهار محرابی اصلی آغاز می گردد و 

بر اساس وسعت باغ این روند به نحوی متقارن 

و متعادل در چهار سوی باغ تكرار می شوند.

در هر دو مورد، درختان و گياهان سرشار از  6 .

گل و شكوفه، برگ و ميوه با رنگ های شاد 

و شفاف، و پرندگان پر تحرك در شاخسار ها 

یا جویبارها و ماهيان زیبا و جانداران دیگر، 

همگ��ی از س��رزندگی و حي��ات و حركت 

حكایت می كنند.

وج��ود باغ در هر دو م��ورد، پيوندی زمانی  7 .

بين بهار و زمستان در اقليم و محيط پيرامون 

خانه با خانه پدید آورده و نقش آرمانی باغ 

را در هر زمان به انس��ان عرضه می دارد و او 

را به ش��ادابی پيوسته و در عين حال تأمل و 

تفكر در س��ير وصول به ف��ردوس جاودانی 

فرا می خواند.

نتيجه گيری

از مجموع مباحث و بررسی های صورت پذیرفته در این 

مقال��ه، در خصوص اهميت دو هنر س��نتی فرش بافی و 

باغ س��ازی در ایران و جای��گاه تاریخی و فرهنگی آنها و 

نقش هر یك در هنر و تمدن ایران و اسالم نكاتی یافت 

ش��د كه رابطه نزدیك این دو هن��ر را در عرصه فرهنگ 

و اقليم ایران محرز می س��اخت. »فرش« استمرار دهنده 

اثرات »باغ« در زندگی ایرانيان اس��ت، در زمستان باغ را 

در پيشگاه ایرانيان می گش��اید و بدین سان غيبت باغ را 

بر نمی تابد. »باغ« در فرهنگ ش��رقی ایران، تجّلی زمينی 

»بهشت« است، هم در نگاه ایرانی پيش از اسالم و هم در 

دید ایرانی مسلمان، تداعی كننده فردوس و روضه رضوان 
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تصویر شماره 20: قالی خشتی بختياری، مجموعه خصوصی، سده 13 شمسی تصویر شماره 18: قالی چهار باغ، غرب ایران )مأخذ: ذاكری، 1382(
)مأخذ: گانتز رودن، 1361، 394(
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است. نقش باغ در هر جا، هم تشنگی معنوی او را پاسخ 

می دهد و هم اقليم پاك و فضای مطبوع و سرسبز طبيعت 

را ی��ادآور می گردد، پس این نق��ش را بر تارك هنرهای 

خود می زند و فرش بهترین جایگاه برای زدن این نقش و 

آوردن آن در عرصه زندگی روزمره ایرانيان است.

     از مجموع مطالب بررسی شده و تصویرهای نقش 

قالی باغی هندسی و غير هندسی و نقشه های باغ ایرانی، 

فرضيه های این مقاله ارزیابی شد كه نتيجه گيری نهایی 

را می توان چنين مطرح نمود:

ط��رح باغی ف��رش ایران با باوره��ای آئينی  1 .

ایرانيان همنواست.

ط��رح كلی فرش های باغی با س��اختار كلی  2 .

باغ های ایرانی هماهنگی دارد.

هر دو طرح باغ ایرانی و قالی ایرانی در ورای  3 .

صورت و ظاهر خود، یك حقيقت معنوی یا 

بهشت را تداعی می نمایند.

چهار عنصر نمادگرایی یعنی شكل، مضمون،  4 .

بس��تر فرهنگی و س��اختار كلی طرح]13[، 

در ب��اغ و فرش باغی ایران قابل بررس��ی و 

توصيفن��د و لذا این نظ��ر را مطرح می نمایم 

كه: با رواج مدرنيزم در معماری و باغ سازی 

در ای��ران، طرح باغ هندس��ی و چهار باغ در 

فرش از رونق پيشين افتاده است.

     ب��ه لحاظ تركيب و س��اختار نيز می توان گفت كه 

هر دو نوع باغ هندس��ی و باغ منظری در فرش ایرانی 

بازتاب داشته است.  

تصویر شماره 23: نيمه قالی باغی، موزه هنرهای تزیينی پاریس، سده ده 
هجری، شمال غرب ایران )مأخذ: گانتز رودن، 1361، 44( 

تصویر شماره 24: قالی باغی جانوری، موزه فرش ایران، قرن دوازده هجری 
)مأخذ: گانتز رودن، 1361، 124(
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طرح شماره 3: نقشه طرح باغ فين كاشان )مأخذ: ویلبر، 1385، 235(طرح شماره 2: كاشی چليپا نقش، اتاق رنگين باباجانی )چهارباغ(

طرح شماره 6: طرح باغ های موجود در اشرف )بهشهر( 
)مأخذ: ویلبر، 1385، 138(

طرح شماره 7: نقشه مجموعه باغ بلبل و كاخ هشت بهشت اصفهان 
)مأخذ: )مأخذ: مؤسسه آموزش عالی آزاد پارسه، 1387، 81(
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پی نوشت ها
1. vistarge

»و االرض فرشناها و نعم الماهدون« 1 .
pairi – daeze محصور با دیوار. 2

كرت: چهارگوش مستوی باغ 3 .
آسمانه: اسم عام پوشش فضای معماری 4 .

5. pison
6. Gihon
7. Hiddekel
8. Euphrates
9. paradis
10. paradise

بهار خسرو. 5
 ) رجوع ش��ود به: چيت س��ازیان، اميرحسين )1385. 6
»نماد گرای��ی و تأثير آن در فرش ایران« مجلة گلجام، 

شماره 4 و 5، ص. 48.

فهرست منابع
ق��رآن مجيد )بی ت��ا( ترجمه مهدی الهی قمش��ه ای،  1 .

تهران: انتشارات دار القرآن الكریم.
مجله  اتحادی��ه صادر كنندگان فرش ای��ران )1382( . 2

تخصصی فرش دستباف، سال 9، شماره 21 و 22.
 ، اردالن، ن��ادر و بختيار، الل��ه )1379( حّس وحدت. 3

ترجمه حميد شاهرخ، اصفهان: نشر خاك.
، تهران: نش��ر  ابوالقاس��می، لطيف )1371( باغ ایرانی. 4

سازمان پارك های شهرداری.
قالی  اردمان، كورت )1378( »قالی های باغی«، مجله . 5

ایران، شماره 19 دی ماه، تهران.
 ) اردالن ج��وان، س��يد علی و اینانل��و، جهان )1371. 6
نگاهی به موزه مركزی، چاپ دوم، مش��هد: انتشارات 

آستان قدس رضوی.
 ، اش��نبرنر، اریك )1373( قالی ه��ا وقاليچه های ایران. 7

تهران: انتشارات فرهنگ سرا.
 ، بوركهارت، تيتوس )1365( هنر اسالمی، زبان و بيان. 8

ترجمه مسعود رجب نيا، تهران: سروش.
، ترجمه  بوركه��ارت، تيت��وس )1376( هنر مق��دس. 9

جالل ستاری، تهران: انتشارات سروش.
دس��تبافت های عشایری و  پرهام، س��يروس )1371( . 10

روستایی فارس، ج 2، تهران: انتشارات اميركبير.
( آش��نایی با معماری اس��المی  پيرني��ا، كریم )1384. 11

ایران، چاپ 10، تهران: انتشارات سروش دانش.
( »نماد گرایی و تأثير  چيت سازیان، اميرحسين )1385. 12

آن در فرش ایران« مجلة گلجام، شماره 4 و 5.
( »باغ مينوی فردوس و طرح  حصوری، علی )1376. 13
قال��ی ایرانی«، ماهنامه كلك، ش��ماره 93-89، مرداد 

و آذر.
ادب و عرفان در قالی  خش��كنابی، سيد رضا )1378( . 14

ایران، تهران: انتشارات سروش.

طرح شماره 13: طرح باغ چهل ستون و كوشك آن در اصفهان 
)مأخذ: ویلبر، 1385، 103(

طرح شماره 16: طرح باغ دوشان تپه، قصر قاجار در شمال شرق تهران
 )مأخذ: ویلبر، 1385، 170(
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، تهران:  دهخدا، عل��ی اكبر )1373( فرهن��گ دهخدا. 15
انتشارات دانشگاه تهران.

 ، دیمان��د، س. م. )1365( راهنم��ای صنایع اس��المی. 16
ترجمه عبدال��ه فریار، چاپ دوم، تهران: انتش��ارات 

علمی و فرهنگی.
( »باغ ایرانی«،  دیبا، داراب و انصاری، مجتبی )1375. 17

كنگره تاریخ معماری و شهر سازی، ج. 2.
 ، ذاك��ری، م. )1382( پژوهش��ی در ف��رش گلس��تان. 18

دانشگاه كاشان.
طراحی باغ و احداث فضای  روحانی، غزاله )1365( . 19

سبز، تهران: انتشارات پارت.
آرامش ابدی بهشت  زكی زاده رنانی، عليرضا )1386( . 20

و نعمت های آن، چ. 6، قم: نشر دیوان.
، تهران: انتشارات  سپهری، سهراب )1370( اتاق آبی. 21

سروش.
س��يزده خاورش��ناس )س��كویل وس��ت، ویكتوریا(  22 .
)1336( مي��راث ای��ران )باغ ه��ای ایران��ی(، ترجم��ه 

بهاءالدین پازارگاد، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
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