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 باز نمایی باغ ایرانی در سایر هنرها عنوان:
 رضاییدکتر محمدمهدی محمودی، دکتر آناهید ملک مرزبان و دکتر مهناز  پنل: اعضای و سخنرانان

 
 :هاسخنرانی از ایچکیده

 محمدمهدی محمودیدکتر سخنران اول: 

تأثیرپذیری حواس پنجگانه از باغ  همچنین اشاراتی در بابو حواس پنجگانه است  باغ ایرانی ارائه شده در این بخش در راستای مطلب
ای ی که جلوهباغ ایران ،تأثیرپذیری هنر ایرانی از باغ ایرانی ، تأثیرپذیری حواس پنجگانه در همه هنرهای ایرانی،باغ ایرانی ایرانی، خاطره انگیزی

 .شده است از هنر ایرانی است و نقش باغ ایرانی در زندگی امروزی
ناظر ها و م. از نظر بینایی چشم اندازهآن مرور شودحواس پنجگانه و باغ با گذاری تأثیر نوعاز نظر منظر عینی و ذهنی،  ابتدا الزم است

تداعی نرمی و زبری و سبک بالی را  ،هاها و یا خشک شدن برگاز نظر المسه لطافت برگ درختان و گل گر فصول بهار است وی تداعیپیرامون
 عطر ی رایحه برخواسته ازبه واسطه. بویایی کندمیتداعی تازگی و زندگی جدید  های فصول مختلفچشایی طعم شیرین نوبرانهاز نظر دارد. 

 .دکنمیصدا و نغمه پرنده و آوا و صدای آب تداعی شکوه و غرور را با . شنوایی استسرزندگی و طراوت  یکننده ها تداعیهگیاهان و شکوف
 و مناظر پیرامونی هااندازکه چشم شودهایی دیده مینمونه یردر تصاو
 . کنندمیتداعی حس بها را به 
ح توضی غ ایرانی از نظر تصویر ذهنی باغ خاطره انگیزی با در ادامه

رنگ آسمان، رنگ خاک، رنگ زمین، رنگ  با در نظر گرفتن که شودداده می
 تصویری در ذهن به شکل گیاهان، نور و سایه و رنگ فصول مختلف است

صدای آب، صدای باد، صدای  باباغ در شنوایی نقش و نگار  بندد.نقش می
جی رشبوی عطر بهار، بوی  باو  گیردمیشکل سکوت باغ و  برگ درختان

. اندمدر ذهن می هوا در تابستان، بوی سرمای زمستان، بوی خنکی در پاییز
 های ایرانی، چشیدن اکسیژن فراوانهوا در شالیزاها، و باغ شیرینی با چشیدن

 .چشایی ثبت کرد توان طعم باغ ایرانی را در خاطرهمیصبحگاهی در باغ 
پنچگانه را به غیر از باغ تأثیرپذیری حس  .به یاد بماند درختان کهنوا، زبری تنه  نرمی خاک، لطافت ه ن باتوادر المسه می باغ ذهنیتصویر 

که از لحاظ ادراک  توان پیدا کردمیایرانی در هنرهای ایرانی دیگر هم 
سر  انبا دیدن درخت .گذاردتأثیر می کی، ساختار فیزیکی، ادراک ذهنیفیزی

انظباط و هدفمندی و غرور و استقامت  صف منظم درختانو  به فلک کشیده
نقاشی، عکاسی، گلدوزی در هنر خوشنویسی،  و تأثیرش دهدنمایش میرا 

و  ، اصالتلمس تنه درختان و درک عمر سن آنبا  .مشهود استو قالیبافی 
الهام  هاطیخرادستی، بافندگی و در صنایع  از آنکه  شودهویتی شناخته می
 رددا ع ناب و خاصممیوه درختان که یک ط ، باچشایی. گرفته شده است

در هنر  خصوصاًخالقیت هنری چنین مواردی در  ،مانددر ذهن باقی می
ثیر أت گیریگیری و روغنگالب پزی و با استفاده ازشیرینیآشپزی و 

أثیر ذهنی ها تها و بوی شکوفهبوته از نظر بویایی بوی درختان، ،استگذاشته
ای صد ،در شنوایی .دهدایی را نشان مید دوبارهگذارد و گویا تولمی و آنی

 . شودمیه دیدموسیقی و شعر و ادبیات  یی نظیر هنرها را در و تأثیرش کندرا تداعی می آب و درخت از نظر ذهنی حیات و زندگی و پویایی ادامه دار



ذهیب در ت چگونه در مینیاتور آمده است که باغ ایرانی شود کهدیده میدر تصویر روبرو 
عمومی  درخت راهست، . اگر پالنی ترسیم شده استنقش باغ  در کجا در کجا نوشته وو تشعیر 

 هم زمان ، بیرون، درون و همه بعدهای مختلفایی ترسیم شده نهخار . اگاست داده شدهنشان 
ه شده پرداخت و غنی بسیار قوی ی در هنر مینیاتوراست. ذهنیت از باغ ایران به نمایش در آمده

انی باغ ایر تأثیر .شودمی. که حتی از ایران هم فراتر رفته و در کشورهای دیگر هم دیده است
شود از سقف تا نقوش کاشی کاری شده در ابنیه مختلف دیده می در جای جای هنر معماری

ندی ترین موارد و نظیر قاب بگذاری در جزئیثیرأتی ارزشمند هستند. این همه متاثر از این پدیده
رسد که باغی ترسیم ها به نظر میو در هر یک از این هنر ی به کار برده شده در آن مشهود استترکیب رنگ و هارمونی و به خصوص هندسه

 شده است.
 رتأثمهایی که استفاده شده هندسی و محوری که دارد و رنگ. این تأثیرگذاری از نظر فرم اندها الهامی از چیدمان یک باغپنجرهطور مثال ب

 باغ ایرانی است. از
ساختار و حرکات متفاوتی دارد به طور مثال در مسجد حوض در عین سکوت و  ،گیری از آب با توجه به رویکردبه کارسازی ایرانی باغدر 

 .داردشادابی و سر زندگی که مراه شده است اما حوض در مقابل کاخ یا امارتی با فواره ه .سکون بدون فواره است
 بر روی تأثیر مشهودی شساختار باباغ ایرانی 

. محورهای عمود برهم در تمام اعصار داشته استانسان 
 اقعو حس امنیت، باغ احساس انظباط، حصار و پرچین آن

حس هویت را بر در دو سوم میانی باغ  شدن کوشک
 انگیزاند.می

حس اصلی  هایحاشیه محوردرختان تنومند در 
شک باغ در امتداد ورودی تا کودهد. کشیدگی احساس لطافت می ها ریزتر قرار گرفتنددر حاشیه مسیرها و جوی که هاها و بوتهگل اصالت و قدمت،

 . دهدمیدیدرس قرار در ن حال هدف را افتد و در عیحرکت اتفاق میچه مسیری  در کهدهد و نشان میدهد مندی میحس هویت

 

امروزه خستگی و در جریانات . دهدشود و این که در این رابطه باغ چه پاسخی میی پرداخته میزندگی امروز هایآسیبدر این بخش به 
ورد، در آتواند نشاط و سرزندگی بیاورد، امروزه زندگی همه تنش و با اضطراب هست باغ آرامش و سبکبالی را میافسردگی وجود دارد ولی باغ می

هویتی رسیدیم  باغ اصالت و هویت را به ارمغان آورد، به یک پوچی و بیزندگی امروزی ترس و ناامنی وجود دارد و باغ امنیت و محدودیت را می
باغ هر  ماها جاری است ادر شهرها و ساختمان، روزمرگی و یکنواختی داردباغ انضباط و نظم  امروزههرج و مرج و اغتشاش  پاسخ بهآورد، می

  .اش تنوع و تحولی داردگوشه
ه ک برای دانستن بهای باغ ایرانی و تفکر پشت آن بهتر است ابتدا به بررسی اقلیم پرداخته شود. ایران در اقلیم گرم و خشک واقع شده است

بیعت . فطرت ایرانی هم به دلیل این که طتر کندبرای زندگی در این اقلیم مردم نیازمند به وجود آوردن شرایط خاصی هستند که شرایط را مطلوب
ال چنین به دنب اش باشدگوی نیازهای فطری، خالق و معنوی گراست فضایی را به وجود آورده است که عالوه بر بهبود شرایط زیستی پاسخجو

شود یی پرداختش به هنر شناخته مه،  شیوهاآید که فرهنگ غالب مردم منطقه است. و هر فرهنگی با آیینشرایطی سبک زندگی خاصی پدید می
های ایرانی توجه به واحد خانوده و رعایت سلسله مراتب از اهمیت خاصی برخوردار در خانواده ای برای نمایش است.نیازمند عرصه ،تداوم برای و

  تاثیر مستقیم داشته است. نیز بوده است که چنین مواردی در پیدایش و شکل گیری باغ ایرانی
ها شورزار هستند نیاز به خنکی و سرسبزی های بسیاری از زمیناقلیمی با توجه به این که کشور ما گرم و خشک است و بخش از منظر

 آب شیرین، به وجود آوردن سایه از طریق کاشت گیاهان و درختان مناسب شده است. هایی برای دسترسی به خاک و باعث پیدا کردن راه حل
خلقت به  ...و طبیعت، آب، گیاه و خورشید از عناصرهر کدام  دارد. وجود طبیعت، خلقت و معنویت پای بین پایا تباطیار فطرات ایرانی از منظر

 باشد.نظم، هندسه و نقش خیال است و معنویت به پرستش، آرامش و وحدت می



ه شاید ک کرده استمراتب ورود توجه میفرهنگ ایرانی در عین مهمان نوازی و جمع خانوادگی و هم بستگی فامیلی به محرمیت و سلسله 
ها محرمیت درون حفظ ر بوده است و حتی با باز بودن دربگجلوهجلوی درب منازل  ازمیت است. محر تر شدهرنگکم امروزه توجه به این موارد

 باشد.باغ می د یکخودش به مانناون خوشرویی  رسیدینشستند به نظر مهایی که جلوی ورودی با خوشرویی میشود و معمرمی
ذیری پثیرأدهد و ترا نشان می ایی از فرهنگ ایرانیخالصهو  وجود دارد.اما همچنان  است تغییر کرده هاخانواده شکل و رفتارها بنیاد،امروزه 

 های خانوادگی چه در جامعه مشهود است.چه در جمعمراسم آیینی یا دینی و یا ملی در باغ ایرانی  از

 
ه در حالی ک کنیمو طبیعت را درون خودمان مشاهده می دهیمنشینیم و باغی را تشکیل میروبروی هم می ،بدر در طبیعت 89 در مراسم

یک باغ  چیدمانکنیم های مختلف و مراسم سعی میها در جشنایرانی اما ما .بینندطبیعت را می صرفاً هاآن را ببینند بدر 89 یک گروه خارجیاگر 
حدهای وا های این چنینیو در تمام مراسم نیز چنین هدفی مورد نظر استجشن مهرگان  دیگری نظیر در مراسم آیینیبگذاریم.  را به نمایش

راد های قدیمی جای اف. در خانوادهگیردمورد توجه قرار میخانوادگی گسترده و پدرساالری و تسلسل خانوادگی، احترام به سالمندان یک خانواده 
ه این بنشیند و اگر یک روز هم نباشد جای ایشان خالی است در صورتی که معماری امروزی که به عنوان مثال پدر کجا می است بوده مشخص

 .مشهود استدر آن سلسله مراتب و جایگاه ها کمتر نیست و  شکل
نوان است به عآمده آشپزی و...  ،گلدوزی ها، شعر و ادبیات، خطاطی، قالیبافی،هنر ایرانی الهام گرفته است از باغ ایرانی در ضرب المثل

ر از دیوار ما تدر باغ سبز نشان دادن، باغت آباد انگوری، گل بود به سبزه نیز آراسته شد و دیواری کوتاه توان به،میها هایی از ضرب المثلنمونه
 .کرد ، اشارهپیدا نکرد

 حتی اگر کسیدکتر فرهت اشاره کرد  که هم همان طورهنر خطاطی ایرانی  در د.نها و مینیاتورها وجود داردر اشعار در نقاشیها این زیبای
یک ا هروی قالی نیز چنین شرایطی حکم فرماستها . در قالیچهشودحروف و خطوط می فرم و ضرب آهنگ زیبایی متوجه هم نتواند بخواند ولی

  باغ کوچک و زیبا نقش بسته است.

 
شود ژاپنی چاپ می تمجالدر باب هنر ایرانی در  ایمسئله هرگاهاست  متفاوتبه باغ ایرانی  هافرهنگ نگاه سایرولی جالب است بدانید 

  برای درون است. به عنوان باغیبرای بیرون و قالی  ها دو باغ دارند یک باغیایرانیشود که آنجا اشاره می
ذای غ در صورتی که آشپزاعتقاد دارم که الهام گرفته از باغ ایرانی است. اعتقاد دارم در غذای ایرانی هم هنر گلدوزی و پارچه بافی ایران 

 ،ر مینیاتورهندر کامالً متفاوت است.  تزئینش نیزنوع  کند،در صورتی که پیتزا درست  اما ،آرایدمیبا نگاه باغ ایرانی  طبخ کند آن راایرانی 
 محورها بسیار قوی هستند و اشاره به ریزد در این هنرطرح را پی میآن هندسه با توجه به رون ذهنش باشد و کند باغ دسعی می مینیاتوریست

 باغ دارد.
از ی گیرپوسیده شدن و برای جلو هستند کهدرختانی در کاخ گلستان مواردی که در مورد باغ ایرانی اشاره کردیم صحبت آخر با همه 

 این چنین حائز اهمیت درختی که در باغ ایرانی و حال سانتی داخل آن پوشیده شود 9که باید با آجر  است کردهپوسیدگی میراث فرهنگی اعالم 
  بی احترامی به میراث فرهنگی نکنند. جلوگیری از پوسیدگی، ضمن خواهندبوده با آجر داخلش را پر کردند و می



 آناهید ملک مرزباندکتر سخنران دوم: 
 دادن به آب و اهمیت حفظ پاکی .باغ آرایی در جهان استهای یکی از سبک خود، فرآورده هنر زیستن است وباغ ایرانی در مفهوم وسیع 

 های ساختاری و معمارگونه باعث برجسته شدن آن شده است.های گوناگون، ویژگی. نظام باغ، اندارهرودهای آن به شمار میدرخت از جمله ویژگی

 باورها و رفتارها نشان دهنده تالش مداوم  انسان برای زندگی با طبیعت به ویژه سرسبزی است که در اقلیم گرم و خشک ایران، عناصر تشکیل
 دهنده سرسبزی یعنی آب، هوا، خاک و خورشید )آتش( چهار عنصر مقدس حیات حضور دارند و نیازمند به فکر و اقدام هستند تا در شرایط معینی

زرگ و های بهای قدیم بخش اساسی از زندگی ایران و معماری آن بوده و در موجودیت آتشکدهباغ ایرانی از زماناً آفریننده سرسبزی باشند. توام
شود کوروش کبیر در سارد، باغ کرد و بیان میتقویت نمادین آنها، سهم داشته است. از زمان سومریان، باغ، معبد و قصر سلطنتی را احاطه می

ن آ ساخت و به دست خود در آن درخت کاشت همچنین در سفال سامرا، باغ به صورت دو نهر متقاطع با پرندگان و درختان در چهارگوشه زرگیب
 دیده شده است.

 های بعد از اسالم قابل تقسیم شدن هستند.های قبل از اسالم و باغبه دو دسته باغ تاریخی لحاظهای ایرانی به باغ

های به جا مانده با درختان راست ها و درختان متقاطع بود. سنگ نگارهمستطیل دقیق با خیابان هایطرحها دارای باغشی: های هخامنباغ
 دهند.های ایرانی را نشان میقامت، به خوبی اهمیت باغ در میان ایرانیان و نیز نظم هندسی موجود در باغ

 

 

 

 

 

 

 

گیرد: ترکیب هندسی منظم، میان محور اصلی، ساسانیان نیز بر پایه اصول گذشته شکل می شاهنشاهیباغ در عصر  های ساسانی:باغ
 شدند.ها بسیار وسیع بودند و با دقت طراحی و مراقبت میهای راست گوشه. باغهای عمود برهم و کرتخیابان

 
 

 

 

 

 

 
 

حضور گسترده باغ در اشکال گوناگون خود بودند از مقیاس حیاط پس از اسالم، شهرهای تاریخی همواره پذیرای  :اسالمیهای دوران باغ
ها، انتظام چهار بخشی زمین بود با اشکال مربع و مستطیل و ویژگی معماری شهر باغ .مشهور هایپایتختها تا مقیاس شهر ـ ترین خانهکوچک

ترین سهل شود فرم چهار وجهی ظاهراًبهشتی در قرآن است. )گفته می باغ که نتیجه ابعاد تمثیلی چهار نهر ها تحت عنوان چهارکاربرد نوعی از باغ
سال قبل از میالد( یا درفش فلزی  ۰۲۲۲ای سفالین آن رودان )گرچه با استناد بر کاسه. رسد(راه برای شخم زدن زمین و آبرسانی به نظر می

 .گردندهای پیشین مشهود میغشهداد کرمان از هزاره چهارم قبل از میالد، استفاده از این هندسه در با
کند. تر میرود و به مرور زمان گسترة خود را وسیعسازی ایرانی به فراسوی مرزها میهای نخستین هجری، باغاز سده های مناطق دیگر:باغ

 های کشمیر به این  شیوه شکل گرفتند.های زیبای آندلسی )الحمرا( و باغباغ
 

 

 

 

 
 

 باغ الحمرا گرانادا    بل کشمیر  اچهباغ                



 شود:عناصر باغ ایرانی به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می
 

 زمین، آب، گیاه، فضا عناصر اصلی:
 دارد.که بیشترین تأثیر را در شکل باغ  شیب و عوارض طبیعی زمین 

 خیزی نیز اهمیت دارد.جنس خاک، قابلیت آبیاری و حاصل 

 کند.را فراهم میباغ در آب طبیعی  های شیبدار امکان حرکتباغ در زمین 

  کندفراهم میدر چند سطح امکان ایجاد آبشار میسر ساخت باغ. 

 ترین عناصر شکل گیری باغ است.آب یکی از اصلی 

  است.های فیزیکی و فنی آب و آبیاری پیرو ویژگیآ ب توزیع 

  باشد.میسازی و معماری شناسی، منظر، زیباییمفهومهمچمین 

 اند.منبع اصلی تأمین آب باغ بودهبیشتر  هایا چشمه ها وقنات 

 شدند.ها کاشته میدر حاشیه خیابان های زینتیبیشتر در محور اصلی و گل هادار و درختچهدرختان سایه 

 بوده. هااز باغ بوده و کاشت آنها درمیان کرت، مهمیهای تاریخیدر باغ درختان میوه 

  امل ها و... را شحمام، فضاهای جنبی، خلوتمثل نشین و یا باالخانه و فضاهای فرعی نه، کوشک، شاهسردرخامثل باغ اصلی فضاهای

 گردند.می

 ها الزامی نیست.خاص حضور آب که وجودشان در تمامی باغهای جلوهتزئینات معماری عناصر فرعی: 

 

 

اشیه درختان در ح. شودفضا و موجب محصور شدن و محرمیت باغ میدیوار در باغ ایرانی عنصر تعریف کننده  ساختار هندسی کالبد باغ:

شود. تری تقسیم میفضای درون باغ، توسط خطوط عمود برهم به فضاهای جزیی .باشندشوند همگی همسو با هندسه دیوار باغ میدیوار کاشته می
قسیم و تر تها به مربع کوچکشود و سپس این مربعته میتر دارد کاشقسمت کلی( در هر رأس این شبکه مربعی، یک درخت که عمر طوالنی 4)

 شود. این نظم هندسی دقیقهای میان آنها کاشته میدر هر رأس آن درختان با عمر متوسط و به همین ترتیب درختان با عمر کوتاه در رأس مربع
 شده که از هر طرف ردیف درختان دیده شود.سبب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سیر  ای از سلسله مراتب کلی وجود است وبینی ایرانی مرتبهطبیعت در جهان. آمیخته با حریم و درونگرایی بوده استمعماری گذشته ایران 

بناهای سردر،  .های ایرانی است که محصور است و گرداگرد خود دیوار داردمحرمیت یکی از اصول مهم در طراحی باغ .آن بخشی از معرفت است



گاهی یک سردر معمولی با یک دیوار مشبک که عدم رویت . شدند و معموالً زیبا بودندل پذیرایی باغ، محسوب میدر حقیقت بیرونی باغ یا مح

 ود.شها بنای کامل و بزرگی است، که ورودی را تأکید و مانع دید مستقیم میعمارت سر در در بعضی باغ. شودمستقیم داخل باغ از بیرون می

انداز اصلی به شکل مستقیم و کشیده در محور طولی باغ، روبروی کوشک و نیز کاشتن درختان بلند در دو موجود چش کیفیت فضایی باغ ایرانی:

به  های معماری در باغ ایرانی تلفیق بنا و باغ استسازد. ویژگیگر میتر جلوهطرف آن نقشی اساسی در ایجاد پرسپکتیوی دارد که باغ را طوالنی

 کند.ذرد و با دیگر فضاهای باغ رابطه پیدا میگدید انسان از آن مینحوی که 

 

 

ادآور باشد. آب در حال ریزش یپاک و مقدس است. در استعاره آب بیانگر انرژی و منشا حیات می یطبیعت دارایآب  ای آب:بیان نمادین و استعاره

ایی و و زالل  تداعی کننده سالمت و زیب آب آرام .بیرحم باشدطغیان کننده و ، تواند تاریک و سردباشد. آب میو ناپایداری زندگی می گذر زندگی

 جوانی است.

ای داخل هاند با استفاده از رنگ آبی فیروزهای ایرانی که غالباً در مناطق گرمسیری و کویری شکل یافتهباغای در باغ ایرانی: رتگ آبی فیروه
مشخص  کوشند آب را در باغ به شکلیها می. ایرانیخاصیت شفافی آب به بیننده داردها قصد بر القا سردی و سبکی و تأکید بر جویبارها و حوض

طرف نماد بهشت و دیوار دور  4)حداقل بعد از اسالم( بهشت روی زمین است و جاری شدن آب به  به گردش در آورند. باغ در فرهنگ ایرانیان،
 شود.باغ نمادی است که مانع ورود شیطان به باغ می

 انعکاس ، حرکت،صدا: نقش زیبایی شناسانه، ساسله مراتب، محوریتنقش کارکردی: هندسه،  ور آب در باغ:نقش و حض

 

 

 

 

 

 

 

های تمدن این مرز و بوم نشان در میان آثار هنری تمدن ایران زمین، باغ جایگاه با ارزشی دارد. مبانی عقیدتی و مفاهیم رفتاری در هسته

آبادانی،  باغ ایرانی، واحدی. پذیر ساختن زندگی در اقلیمی دشوار، تعاملی دائمی و دوستانه با طبیعت داشته استامکاندهند که انسان برای می

ود در شهای مختلف جامعه با موضوع باغ توصیه میباشد. برای ارتباط بیشتر بخشمی خصوصی و همگانی است، نمایانگر اندیشه توسعه پایدار

های بین الملل، همکاری و  های ایرانی، زمینه حفاظت و مرمت باغموزشیآو هنری ـ  علمیهای زمینه صورت گیرد. های ذیل اقداماتی زمینه

 قوانین و مقررات.  تدوین و اجرای ، زمینههای مردمیو مشارکت هاجلب حمایتو  زمینه مالی

متاثر  ثیر داشته وأهای متعدد تایرانی است و در عرصه تمدن های ایرانی که هنر زیستن و هماهنگی با طبیعت است نمادی از فرهنگ وباغ

 آنها صورت گیرد. روز افزون مبنی بر حفظ و ایجاد با توجه به اهمیت موضوع امید است تا تالش شده است.

  



 مهناز رضاییدکتر  :سومسخنران 

 ایههای زنجیری درهم پیوسته و بافته است و هر نسل از نسلتاریخ هنر ما مانند حلقه

 شود که خود فرشته الهام دیگریگیرد. زمانی شعر موالنا درون مایه شعر اخوان میپیشین وام می

د باغ بهترین تولی" گیرند.ها وامی است که هنرمندان از طبیعت میتر از همه این واماست. اما مهم

ده است قرن قدمت دارد. الگوی ساده آن هنوز زن ۰2و جهان شمول بودن آن  "ذهن ایرانی است

 های این زنجیر باشد.هدف امروز ما شاید باز یافتن و دوباره یافتن حلقهو 
 

 باغ فین کاشان

اه گشود و در پیشینه خود ذاتی پنهان دارد که محدود به ماده نیست بلکه جلوهالگوی باغ ایرانی با تمام مفاهیم خود در هندسه ماندگار می

یاط خانه ترین حشود و سبب حضور باغ، با تمام احساس آن در هر مقیاسی از کوچکاین الگو کهن میمعنایی که حقیقت است. معنایی واالست. 

و، سایر دهد. از دیگر سیابد و صورتی دیگر را نمایش میگردد. این الگو در هر کالبدی توان تجلی میترین چهار باغ شهری و باغ شهر میتا بزرگ

یات و آورد؛ ادبطرح باغ فرش که نگاه از آسمان به باغ است و باغ را به درون کاشانه و فضای زیست ایرانی میسازد. مانند: می ورهنرها را نیز با

 ردد.گبخشد. و سرانجام به عنوان الگویی قدرتمند سبب پیشرفت و تکامل هر یک از هنرها میهایش را خیال میسازد. نگارهشعر او را پر نغز می
 

 اغ ایرانیساختاری بـ  نظام معنایی

ضای ف ای است محصور، با دیواری به عنوان مرز بین عرصه داخل و خارج، سایه و رطوبت باال که نهایتاًباغ ایرانی محدوده :تنوع فضایی

 وگیاه، آب، ابنیه در نظام معماری مشخصی با هم تلفیق شده و محیطی مطلوب، ایمن  آورد.بخش نسبت به محیط پیرامون خود به وجود می فرح

 شود.آسوده برای انسان ساخته می

باغ به  نتزییدهی و اندازی، محصولبا اهداف متفاوتی از جمله سایه شود.ترین عامل شکل دهنده و زینت بخش شناخته میاساسی گیاهان:

 ود.شدر حس المسه را منجر می گذارد و هم تنوعثیر میأتنوع و ترکیب بافت ریز یا درشت از گیاهان هم در کیفیت بصری و منظر ت رود.کار می

ود. شدهد که باعث حس آسودگی و آرامش میکنند و هم فضاها را به هم پیوند میکید میأصداها هم به انفصال محیط از هم ت: نظام آواها

 .کندایجاد می ایعبور نسیم باد از میان شاخ و برگ درختان و گیاهان متناسب باغ ویژگی شکلی و نیز مکان استقرار، آواهای ویژه

ای صحیح و استوار، نظام هندسی مشخص، خطوط عمود بر هم، تخت باغ ایرانی عبارت است از ترکیب ساده و موزون، رابطه خوانایی:

 های چهارگوش، شبکه مترنم جهتدار آب که در فضاهای باز و پوشیده وسعت یافته است.کرت

های گوناگون دای آب و حتی وجود آب در حوض بزرگ و کوچک و با شکل، صشکل آب حرکت، رنگ آب، موج آب اشکال مختلف آب:

 امیدبخش و زندگی ساز است.

در اندیشه ایرانی فلسفه و مذهب همواره دوشادوش یکدیگرند، ایرانیان قبل از اسالم اعتقادات  :کهن الگوی مهر؛ چلیپا به مثابه نوراالنوار

نسان و ی حیات و سرچشمه نیروی ادانستند، بنیان نهادند. خورشید، روشنایی بخش، نشانهمنشاء الهی میی احترام به نور که آن را خود را بر پایه

گردد ییابد و رمزی مکیهان است. در این زمان است که صورت چلیپا به عنوان نمادی از نور و بخشایندگی در زندگی مردم و باورهایشان حضور می

دهد. مکانیت باغ با تصویر کلی کیهان، عنصر آتش، هوا، آب و خاک، که پدید آورنده نظام جهانند، پیوند میاز جاودانگی و خورشید را با چهار 

ی حواس در آید و در ها، اصوات و ماده به حیطهها، رایحهتواند از راه نور، هندسه، رنگتوانست و میای گشت که میی انتظام و هماهنگیپرونده

 نظر عقل را به ذات )نور االنوار( و به ساخت باطنی مستتر در آن معطوف دارد. عین حال در نظام واحد خود
 

 چو عکسی زآفتاب آن جهان است هر آن چیزی که در عالم عیان است

 که این طفل است و آن مانند دایه است که محسوسات از آن عالم چو سایه است
 

اش عشقی را که به آفریدگار خود داشت اظهار کند. کسی که به تواناییانسان سنتی طالب آن است که تا سرحد  :کهن الگو؛ شور عشق

های مظاهر خلقت مستغرق باشد. آدمی ها و رنگای جز آن ندارد که در وفور الگوها، طرحنزدیک است چاره "ی عملکرد خودشطبیعت با نحوه"

رداند که گکند و سطوح را همان گونه اصیل میی طبیعت تقلید میکند بلکه به مدد نمادهایی که از نحوه تجلبرداری میاز روی طبیعت گرته

 بخشد.آفرینش به خاک اصالت می

ی باغ ایرانی هنرمند است و باغ اثر هنری او، هنرمند سرچشمه اثر است و اثر سرچشمه هنرمند. هنرمند باغ ساز در مقام سالک، پدید آورنده



ر از تشود. لذا اثر او تنها بیانگر محسوس مورد حس ناشدنی نیست، بل بارها مهمودش احیاء میپس از جذبه و کشف الهام الهی شور عشق در وج
آن آشکار کننده راز هستی است و این سان باغ، رخدادگی حقیقت است. حقیقتی که صفات خداوندی چون بخشندگی، تعادل، جاودانگی و بی 

 سازد.نیازی را متجلی می
ل متفاوت شود. چهار فصمکانی بیان میزمانی و بیدر کالبد باغ نظام در تغییر و تکاپوی جهان، با مفهوم بی: کانکهن الگو؛ فارغ از زمان و م

 سازد، هم زمان نوای بلبلاش مجذوبت میخواند و دیگری با رنگ شکوفهو در هر فصل چهار کرت متفاوت که یکی را با بوی سیب به خود می
مکانی دهد و بیرود. فاصله مفهوم خود را از دست میین جاست که فاصله میان تو و عامل جذب کننده از بین میکند. او موسیقی آب نوازشت می

آیی یابی. پاییز میآیی و بهار را در وجود سرو میآوری زمستان مییابی و زمانی دیگر را به یاد میگردد. در زمانی خاص در باغ حضور میجاری می
 شود.زمانی جاری میآورد. پس در باغ بیخوشرنگ تابستان پر میوه را برایت به ارمغان میو خرمالوی شیرین 

سیر کمال این الگوی قدرتمند همچنان در شعر و نقاشی و فرش بافی ادامه دارد. گویا تنها در معماری و شهرسازی به فراموشی سپرده شده 
فضایی دل انگیز برای سکونت انسان، شاید رسالت ما باز خوانی و روایت دوباره این  است. در راستای به کارگیری در طراحی امروز جهت ایجاد

 قصه فراموش شده باشد.

 تواند آن را درهنر هماهنگ کننده طبیعت و ذهن است و آگاهی در آن نقش کلیدی دارد. اگر ذهن آدمی ناگزیر از شناخت مطلق شود، نمی

های خود پناه ببرد، و از آن به هدف ادراک مطلق نائل آید. روح در جریان سفر خود به سوی مطلق از زادهباید به یکی از  کهطبیعت باز شناسد، بل

ی دنیای احساس درک شده"ای که به گذرد، آگاهیای از آگاهی میرسد، و در همین گذر از پلهناآگاهی به دانش کامل و خود آگاهی مطلق می

 گاه زیبایی هنری، فراتر از زیبایی طبیعی )که در آفرینش گیرد.ست که سرانجام نیز در روح مطلق جای میی هنر اوابسته است. این پله "بیرون

گیرد. زیبایی هنری نتیجه کارکرد ذهن آدمی است، اگر چه هنرمند در زمان آفرینش بطور کامل آگاه به آن انسان نقشی نداشته است( شکل می

آفریند می ثیر نیروی الهام، چیزیأنتیجه کارکرد ذهن اوست و تحت ت کهی هنرمند، بلنه به واسطه تولید آگاهانهآن نبوده باشد. در واقع اعتبار هنر، 

هنر  رود و ارزشرود، و بیانگر روح زمانه یا روح دوران است. هنر به نبوغ هنرمند وابسته است، اما نبوغ از هنرمند فراتر میکه فراتر از آگاهی او می

هنرمندانه است. هنر چون فلسفه، ارزش شناختی و عقالنی دارد و روشنگر ماهیت نسبت آدمی با طبیعت است و به نیروی آفرینندگی در این الهام 

 و نبوغ هنرمند وابستگی دارد.

همچون هر گیرد و ای از آگاهی است که در ماده یا دنیای بیرونی جای میمهم است، زیرا هنر وجه یا شیوه "آفریدن"در هنر، ساختن یا 

ازد. سای از خردورزی متعارف و معمولی آدمی را در بر دارد، عنصری اندیشگون که در خود، نیاز آدمی به آزادی را متبلور میتولید انسانی، جنبه

 آگاهی گیرد و ماورایاز اندیشیدن است. شکلی که ضرورت خود را پی می دیگریشکلرود، هنر چیزی در هنر هست که از این هم فراتر می

 رود.متعارف پیش می

دی از زبان منی نماد خود و بهرهترین هنر بومی ایرانی که به لحاظ جنبهشاخص است و ازی ایرانی بافتهفرش ایرانی بهشت : فرش ایرانی

م شده شامل فرش ایرانی انجای هایی که در زمینهپژوهش نشانه توانسته بیشتر و بهتر هویت ملی ایرانی را در جهان کنونی عرضه کند. تصویر و

 باشد:موارد زیر می

 ای(های قومی و قبیلهدیدگاه ها،، اساطیر، افسانهنمادهاها )نقش مایهــ 

 .بیان درونیات و باز نمایی۰.تزیین آرایش 8باشد دو گونه میــ 

 آثار تاریخی و جغرافیایی( نظری پیدایش )از تاریخچهــ 

ن بخش آن کمان تریترین دار قالی بافی به صورت زمینی )افقی( بودند و فاقد راست رو یا ستون هستند که مهماولین و قدیمی: دار قالیبافی

 های قالی بافی به صورت عمودی هستند.دارگروه دوم از باشد و می

درونی  های ظاهری )ریخت شناسی( و همفرش ایرانی هم دارای ویژگی: های فرشویژگی
، سبک عشایری وجود دارد:سه سبک مستقل در حوزه فرش شناسی باشد که می )اسلوب بافت(

 .سبک شهری سبک روستایی،

ها دست آورد قوم سکایی است که روش زندگی آنها به صورت این بافت :قالی پازیریک
 نشینی بوده است.کوچ

یاد بالگو قالی پازیریک از چند حاشیه شکل گرفته که به گفته رودنکو تخت جمشید و ــ 
 آورد.می

 قالی پازیریک                        .اعداد و هفت در فرشــ 

 



نی ای بین باغ مثالی و باغ زمیمحیطی مقدس است، رابطهباغ ایرانی دهد که رابطه عرفانه ایرانیان با آب، درخت و گل به آسانی نشان می

هایی است که روزگارانی قدیم در این مرزوبوم ای از آثار انسانگنجینهاست، کهن الگوی باغ ایرانی سرچشمه همه هنرهاست. ایران پر افتخار 

این  ای از ذهنشان خطور نکرده که حاصلاند که شاید حتی به گوشههای شگرف ساخته و پرداختهو مایحتاج زندگیشان را با خالقیت اندزیستهمی

 ای پربها خواهد بود.افکار خالق روزگاری برای مردمانی گنجینه

واطف، اند و ریشه در فرهنگ، تمدن، عترین هنرهای ایرانی در سیر تاریخ است که همواره ارتباط تنگاتنگی با هم داشتهاغ و قالی از قدیمیب

ضور حسازی به سبک چهار باغ، باشد که به موازات باغترین این آثار چهار باغی مربوط به دوره صفویه میمهم اعتقادات و باورهای انسانی دارد.

هایی از تاریخ ایران پررنگ و چشمگیر است. طراحان در گذشته با در نظر گرفتن هندسه به عنوان های طرح گلستان یا چهار باغی در دورهقالی

 های چهار باغی دوره صفویه نیز همانند سایراند. در طراحی فرشکردهها، نقوش را بر بستری از هندسه ترسیم میمبنای اصلی طراحی فرش

این دو  یروش بررسی بر مبنای مباحث نظری رابطه .ها، نقوش و عناصر به کار گرفته شده استای در اندازه حاشیههنرهای ایرانی تناسبات ویژه

طراحی  رثیر آن دأهنر ارزشمند ایرانی و جایگاه باغ در طراحی فرش ایران و تحلیل اعداد و خطوط نظم دهنده اصلی در فرم و هندسه باغ ایرانی و ت

باشد. یهای باغی مهای ایرانی دستیابی به روش دقیق نظام هندسی و اهمیت آن در فرشفرش باغی بوده که در نهایت هدف از تحلیل کالبد باغ

ای ه شاخهکهای دور تا قرون معاصر بوده که زیربنای بسیاری از هنرها است، عالوه بر اینترین علوم از گذشتهترین و مفهومیهندسه از کاربردی

 ریاضی است مبنای فلسفی دارد. از علم

شوند. در واقع یک مجموعه ها در آن چیده میبندی و نظامی است که نقش مایهطرح استخوان کاربرد هندسه و نقوش فرش در طراحی آن،

 "بته جقه"و یا""سرو کوچک"مثال نقش  هایی که طرح آن از باغ گرفته شده، به طورکنند. نقشها را تعیین میضوابط و معیارهایی نقش مایه

در یک طرح روابط میان حاشیه، لچک و . های لوزی شکل که نشانگر آب نما در باغ استها آمده است. ترنجکه به صورت تکراری در اکثر قالی

ها، چوبی و کاشی کاری و گچ بریباید بر مبنای نظم و هندسی خاصی شکل گرفته باشد همانطور که هندسه در هنرهای فلزی و ... ترنج، متن و

 .بدون شک در سنت کهن طراحی فرش ایران ضوابط و اصول خاصی را در طراحی و نقوش آن به کار گرفته است .پایه بوده است مبنا و

آنجا که  نی. ازهای این جهانشانی از تعلق آدمی به زیباییهاست و همدر طبیعت گرم و کم آب ایران، باغ هم تمثیلی از بهشت موعود آیین

یرد. گرود که تصویر کلی کیهان را در خود به قاب میمفهوم معمارانه باغ، بازتاب حس مکان یا مکانیت است، چون باغ فضایی متعین به شمار می

اندازه  کوچک هایگسترشی از تصوری کهن در کیهان شناسی ساکنان آسیای مرکزی بود. آفریده وار، صرفاًکاربرد طرح چهار باغ و صور مندل

ای خسرو پرویز و ساختمان کوشک سان تخت طاقدیس واقع میان یک درخت زار، همچنین... ابقاگر ایرانیان باستان، چون قالی بهار نمای افسانه

 تصور باغ و تعلق آدمی به طبیعت بود. 

باغ ایرانی "شود، لذا های هندسی استفاده میباغ یکه در ایران بیشتر از گونه ، ترکیبیمنظریهندسی، شوند گونه طراحی میها به سهباغ

آب وگیاه، مسیر، سایه و روشن، رنگ فضا و معماری بر پایه  ای هماهنگ و زیبا است که از آمیختگی عقالئی، فرح بخش و چشم نوازمجموعه

 گیرد. هندسه متین و آرام شکل می

های ای قالیهنگ و تمدن دارد، ارتباط تنگاتنگ و نمادگرایانه نقش باغ با طرحباغ و فرش گویاترین آثار هنری ایران بوده که ریشه در فره

کند که موجب گردیده به بررسی جایگاه باغ و باز شناسی پردیس ایرانی در بستر طراحی فرش ایرانی هایی را در ذهن ایجاد میایرانی پرسش

 بپردازد. 

ه صنعت روستایی بـ  سرزمین است اما این صفویان بودند که آن را از یک هنرچه فرش به عنوان یکی از هنرهای کهن و بومی این راگ

 به تعبیر دیگر عصر طالئی بافندگی در ایران از سده دهم فعالیتی در سطح کشور ارتقا دادند و به صورت بخش مهمی از اقتصاد کشور در آوردند.

های عصر صفویه این نظم و ی وسیعی شکل گرفته که به ویژه در فرشهشود. فرش به عنوان نقطه اوج هنر ایرانی برمبنای هندسآغاز می

ازتاب گیری هندسه عمیقی است که بهای صفویه بکارهماهنگی به وضوح قابل مشاهده است بنابراین دلیل اصلی زیبایی و کمال نقوش فرش

 .معماری این دوره است ی صفویه خصوصاًدهی زیبایی و کمال تمام هنرهای دوره

ی اهای ایرانی دوره بزرگ )صفوی( به شکلی همراه شکوه، تنوع و اغلب به شیوهی قالیهمه شناس شهیر معتقد است تقریباًابهام پوپ هنر آتور

ای هیابد. دکتر حصوری عالوه بر فرشترین شکل تصویری خود را میها، مفهوم باغ کاملدر بزرگترین قالی. کنندرا بیان می باغزنده، مفهوم 

ام دار را الههای ترنجو حتی فرش ـ شوددر چهار محال بختیاری بافته می که عمدتاًـ  هایی با طرح خشتی یا قاب قابیوف به باغی، فرشمعر

  داند که خود ریشه در فرش بهارستان دارند.گرفته از نقشه گلستان یا طرح باغی می

های اشته و قالیثیر گذأتر از قالی ایرانی بر طرح و نقوش آن تای طوالنیغ با سابقهرسد بابا وجود ارتباط بسیار نزدیک باغ و قالی به نظر می



 ان()باغ فین کاش اند. هدف از این پژوهش تحلیل کالبدهای باغ ایرانیبا طرح چهار باغی و باغ های ایرانی از ایده و هندسه یگانه بهره جسته

نوان های باغی به عباشد. در این مقاله بررسی بطور خاص بر روی فرشهای باغی میفرشدستیابی به روش دقیق نظام هندسی و اهمیت آن در 

باشد. تحلیل هندسی فرش موضوع جدیدی است که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است که این موضوع های دوره صفویه میترین فرششاخص

 تر برای پژوهش جامع بگشاید.ای تازهتواند دریچهمی

 ایرانی نمادی از قدرت هستند و اجزای بکار رفته در آن دارای سلسله مراتبی هستند که به صورت خالصه عبارتند از: هایباغ

 هاها، دیدها و حرکتنظام ترتیب و توالی فعالیت -8

 ترتیب و توالی فضاها، سیر تدریجی فضاها تا رسیدن به فضای مقصد -۰

 از سر در ورودی به هشتی و راهروهای اطراف تا رسیدن به فضای اصلی کوشک یتمحرمسلسله مراتب در ارتباط با مفهوم  -9

 .های عمومی، نیمه عمومی، خصوصی، نیمه خصوصیفضاها با کارکردهای گوناگون: عرصه -4

  تواند از راه عدد، هندسه، رنگ و ماده به حیطه حواس درآید.این مفاهیم که پرونده انتظام و هماهنگی است می

نیز به زعم خود چهار بخشی بودن باغ را به چهار مرحله سلوک تاویل می کنند: از پس باغستان جان بوستان دل می آید و به دنبال  صوفیان

(. به طور مثال در تجارب 93، 8919آن تفرجگاه روح و دست آخر، عالم وجود که در این مرحله عارف سلوک مطلوب خود را یافته است.)یاوری،

از جمله سهروردی است این موضوع در راه کسب معرفت و شهود حقیقت و رسیدن به بهشت و آگاهی از چهارگانه ها آشکار شده عرفای نام دار 

ه باست بنابراین چهارگانه ها از کیفیت مقدس برخوردار بوده است که رد پای آن در پردیس های ایرانی وجود داشته و از این مکان این حقیقت 

 هنر ایرانی انتقال یافته است.تمام بدنه معماری و 

های طرح گلستان یا چهار -باشد، به موازات باغ سازی به سبک چهارباغ حضور قالیترین آثار چهار باغی مربوط به دوره صفویه میمهم

شانه توجه و باغ برای آنان ن گیر است. نگاه ایرانیان به باغ فراتر از توجه صرف طبیعت بوده استهای تاریخ ایران پررنگ و چشمباغی نیز در دوره

شده، بنابراین قالی نیز نوعی باغ و بازتابی از باغ است که در میان فضاهای سر بسته های آن محسوب میو ژرف اندیشی در طبیعت و پدیده

باشد و طرح قالی چهار باغی بازتابی از چهارباغ است، این طرح از باغ به فرش راه تر میبا توجه به اینکه پیشینه باغ از قالی کهن قرارگرفته است.

ون و چ استروناخیافته است. چرا که نخستین چهار باغ در ایران طبق اسناد و مدارک موجود مربوط به چهارباغ پاسارگاد دوره هخامنشی است 

ود، شاند این نظر به واقعیت نزدیک میحرکت و کوچ خود آن را به مرکز ایران کشانده ها در مسیرسازی در شمال غربی ایران بوده و پارسمنشا باغ

هایی ساخته شده است که اوج و شکوه چهارباغ های تاریخی  طبق سالیق و عالقه چهارباغاین ساختار آغازین به تدریج دگرگون شده و طی دوره

سازی در باغ تر پس از دوره هخامنشی، چهاردر زمان داریوش در شوش به ابعاد کوچکباغ پاسارگاد و سپس  هزار سال در چهار سازی پس از دو

 های ساسانی نمود یافت.دوره ساسانی در غرب با ساختاری تازه در کاخ

 
 
 
 
 
 
 

 (8918،32های پاسارگاد )مأخذ: استروناخ، باغ و کاخ پرسپکتیو بازسازی شده چهار                         (44، 8919خوانساری،)های شوش مأخذ: خپرسپکتیو چهارباغ و کا
 

 
باغ و کاخ کورش در پاسارگاد طراحی و بافته شده که حرکت  قالی باغی که به بهار خسرو شناخته شده است براساس یک الگوی همگونه از

های اموی و عباسی با الهام از غ در دورهبا کند، هر چند ساخت چهارباغ را در آن القا می آب به سوی کوشک مرکزی در آن یک طرح چهار

باغ در شمال غرب ایران به ویژه در تبریز آشکار شده است.  های از چهارهای ایلخانی و تیموری نشانهسازی ساسانی تداوم یافت، ولی در دورهباغ

های کاشان نمونه باغ اصفهان و باغ فین جمله چهاری صفوی رخ داده است از های ساسانی و در دورهاز دوره سازی در ایران متاثرباغ اوج چهار

 .انداخیرا که بطور سالم باقی مانده

 



 

 Penelope, 2004, 62)قالی با نقشه چهارباغ که با نقشه قالی بهار خسروانی دوره ساسانی قابل مقایسه است.)ماخذ : 
 

ی چهار عنصر مقدس در پیش از باغی نشانه اند که این طرح در قالی چهارگرفتهها، از طرح چهار بخشی الهام ها و باغتداوم ایده و طرح قالی

های تاریخی مفهوم این واژه اعتقاد دارد، دو محور اصلی عمود بر هم باغ را به چهار قسمت اصلی دوره اسالم است. میرفندرسکی با اشاره به ریشه

هار شود و به سمت چلی است که شکل بارز خود را در اشاره آب از باغ عدن خارج میشدن دارای بار تاریخی طوی کند. تقسیم بر چهارتقسیم می

 .دهدگردد از روز ازل نشان میگوشه جهان جاری می

ها ی حیات را به گلستانآید که از طریق چهار جوی به چهار سوی زمین رفته و این مایهحوضی در وسط که آب حیات از آن بیرون می

تر از بقیه است که آدمی را به یاد آن هفت حصار محافظ از نیروهای ی وسط آن پهناف این باغ هفت حاشیه وجود دارد که حاشیهرساند. در اطرمی

چهار  ی اصلی که بای متوسط در دو طرف حاشیهتر از بقیه و دو حاشیهی وسط پهناندازد. طراحی هفت حاشیه به قسمی که حاشیهاهریمنی می

های اصیل مرسوم بوده است. از مناطقی که هفت حاشیه در فرش خود به کار اند، از قدیم تاکنون در طراحی فرشاز هم جدا شدهتر حاشیه باریک

های ر فرشاین شیوه پایبند است و اکث اضر بهتر بوده است و یکی کاشان که در حال حهای قدیمیبرند یکی اصفهان است که بیشتر در فرشمی

 شود.هفت حاشیه طراحی می اردکان و کاشان با

زساختار کند که عبارت است ای با فرهنگ و تاریخ ایران در آمیخته است، طراحی آنها از شیوه و اسلوب خاصی پیروی میباغ ایرانی و قالی باف

ی چهار داخلی خانه قال سازی. آنچه در این سبک اهمیت دارد گرایش به طبیعت در فضای بیرونی طراحی باغ و فضایتقسیمات چهارگانه در باغ

ای هها همواره با ایجاد بارزترین عناصر باغ ایرانی کاخ، کوشک، ایوان و... همراه بوده به نحوی که با تنطیم صفه بندیباغی است. طرح ریزی باغ

ی اله در خصوص هنر باغ سازهای انجام شده در این مقبا توجه به بررسی شده است.روبروی عمارت اصلی، شکل و جایگاه استخر آب سنجیده می

هایی که تاند، نسبهای چهار باغی دوره صفویه از ابعاد و تناسبات خاصی بهره گرفتهبریم که طراحان فرشثیر آن بر قالی چهار باغی، پی میأو ت

بندی فرش در متن و حاشیه و تقسیم) 4( و استفاده از اعداد ۰/8، 4/9، 9/۰) ها در نظر گرفته شده به صورتها و متن قالیدر ساماندهی حاشیه

سازی دوره صفوی همانند ثیرپذیری از اوج چهار باغأباغی با ت ،)در حاشیه قالی چهار باغی(. بنابراین قالی 1استفاده در نقوش و طرح اندازی( و 

ه شده است و به لحاظ ترکیب و ساختاری سایر هنرهای ایرانی از هندسه و الگوی استانداردی بهره گرفته و عناصر مهم در نقاطی خاص قرار داد

 هر دو نوع باغ هندسی و منظری در قالی بازتاب داشته است.

 


