
 

 

 
 

 باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن-تجلی آیات قرآن مجید در فرش
 

 
 بر سوره الرحمن تأکیدبا   ایرانی باغ-فرشدر  مجیدتجلی آیات قرآن 

 

 ، گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرسدانشیار :محمدجواد مهدوی نژاد

 : دانشیار، گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرسمجتبی انصاری

 دانشجوی دکتری، گروه معماری، دانشگاه تربیت مدرس :سپیده صمدزاده

 : کارشناسی ارشد، گروه نقاشی، دانشگاه هنر اصفهانآزاده فاضلی

 : کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشگاه هنر تهرانمرضیه السادات احمدنژاد

 رشته ای قرآن کریمدوفصلنامه تخصصی پژوهشهای میان

  7- 34 ، ص1393شماره دوم، پائیز و زمستان ، پنجمسال 

 1/7/1393 تاریخ دریافت مقاله:

 16/10/1393تاریخ پذیرش مقاله: 
 

 چکیده

گاه جمال و جالل خداوندی هستند و هنرمندان مسلمان با عنایت به این آیات آیات قرآن مجید تجلی

باغ ایرانی نمودی از -در این راستا فرش ای از بهشت آرمانی آنها است.اند که جلوهبه خلق آثاری پرداخته

هدف از این پژوهش بازشناسی . آیدای از فردوس قرآنی به شمار میبهشت است که خود جلوه-تصویر باغ

ویژه سوره مبارکه الرحمن و بررسی نحوه تجلی آنها در  الگوهای باغ ایرانی در آیات قرآن مجید بهکهن

( آیات قرآن مجید 1شوند، عبارتند از: که در این پژوهش مطرح میهایی ساختار فرش ایرانی است. پرسش

توان الگوی فردوس ( چگونه می2پردازند؟ ویژه سوره مبارکه الرحمن چگونه به توصیف بهشت می به

های نامبرده باغ به چشم دید؟ جهت پاسخگویی به پرسش-تبع آن فرش قرآنی را در ساختار باغ ایرانی و به

روش  های مقایسه تطبیقی استفاده شده است. تکنیکمتکی بر  «تحلیلی -توصیفی»از روش تحقیق 

 باشد.ای و مطالعه اسنادی میهای کتابخانههای موردنظر نیز ترکیبی از روشگردآوری اطالعات و داده

های حاصل از اسالمی بر شاخص-نتایج پژوهش حاکی از آن است که ساختار باغ و فرش در تمدن ایرانی

 بهشت به شمار آورد.-باغ را نمودی از الگوی باغ-توان فرشتحلیل فردوس قرآنی انطباق دارند و لذا می

گانه معنایی، کارکردی و های سهتوان در نظامباغ ایرانی را می-تجلی آیات قرآن مجید در ساختار فرش

 کالبدی به چشم دید.

، فرش ایرانی، سوره مبارکه الرحمنقرآن مجید، باغ ایرانی فردوس، :هاکلیدواژه

                                                                                                                                        
 ویسنده پاسخگو: نSepidehsamadzadeh@gmail.com 
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 مقدمه -1

آیید، بیا تکییه بیر تصیورات انسیان از       ای از جمال حق به شمار میی که خود جلوه مجیدقرآن 

 الگوهایکهنتوان در را می آنبه توصیف بهشت در جهان آخرت پرداخته است که نمود  طبیعت

اسالمی همچون فرش نییز جایگیاه   -الگوها در سایر هنرهای ایرانیکهن این باغ ایرانی به چشم دید.

هدف از این پژوهش بازشناسی  شناخت آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. خاصی دارند و لذا

 بررسیی نحیوه تجلیی   و  سوره مبارکه الرحمن ویژه به مجیدالگوهای باغ ایرانی در آیات قرآن کهن

( 1شیوند، عبارتنید از:   هایی که در این پژوهش مطرح میپرسش. است آنها در ساختار فرش ایرانی

چگونیه  ( 2؟ پردازنید سوره مبارکه الرحمن چگونه به توصیف بهشت میی  ویژه به مجیدآیات قرآن 

 ؟به چشم دید باغ-فرشآن  تبع بهتوان الگوی فردوس قرآنی را در ساختار باغ ایرانی و می

 شناسی پژوهشروش -1-1

هیای   کتکنیی متکیی بیر    «تحلیلیی  -توصییفی »در این پژوهش، روش  کاررفته بهروش تحقیق 

هیای  هیای میورد نییز از ترکییش روش    بیرای گیردآوری اطالعیات و داده    باشید.  میمقایسه تطبیقی 

 ای در کنار مطالعه اسنادی استفاده شده است.کتابخانه

ایرانیی میورد بررسیی     بیاغ -فیرش در این پژوهش برآنیم تا نمود فردوس قرآنی را در ساختار 

وجه اشتراک باغ و فرش ایرانی از یک طرف و نمیود عناصیر   قرار دهیم؛ در این راستا ابتدا به بیان 

پیردازیم، آنگیاه   سوره مبارکه الیرحمن از طیرف دیگیر میی     ویژه بهباغ ایرانی در آیات قرآن مجید 

بیاغ ایرانیی   -گانه معنایی، کارکردی و کالبیدی فیرش  مصادیق فردوس قرآنی را در ساختارهای سه

آیید،  اغ ایرانی نمودی از فیردوس قرآنیی بیه شیمار میی     فرض آنکه بکنیم. سپس با پیشبررسی می

قیرار   موردبررسیهای فرش ایرانی به صورت مجزا بهشت را در هریک از انواع طرح-مصادیق باغ

 دهیم.می
 

 باغ ایرانی -2

آزا به معنای محوطیه محصیور، بیاغ و بوسیتان     معادل پردیس است که از کلمه پایریواژه باغ 

. همین لفظ با الهام یونانیان و سپس اروپائیان در استن واژه فردوس ریشه گرفته است که معرب آ

 Paradis در زبان انگلیسی و Paradiseدوره رنسانس از شیوه باغ ایرانی به آنجا راه یافته و واژه 

( معنای کلیی بیاغ   73: 1383) دادگر .(1374 ،انصاری و دیبا) استدر زبان فرانسه از آن مشتق شده 
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( عقییده دارد کیه معنیای بیاغ از بهشیت      32: 1383دادبیه )  کیه  درصورتیداند؛ می «بهشت»را همان  

آمده بیه مکیانی زمینیی اشیاره دارد کیه فاقید خصیلت         «وندیداد»متفاوت است و آنچه در روایات 

 جغرافیایی است.

پیدایش بیاغ را بیه    منشأپیدایش باغ نظریات متعددی وجود دارد. برخی محققان  منشأپیرامون 

هیا بیه   دهند؛ زمانی که شکارچیان از کوههای تاریخی چهار هزار سال پیش از میالد نسبت میدوره

هیای  های فالت ایران جاری شدند و در آنجا به کشیاورزی پرداختنید و جنبیه   ها و دشتسمت دره

 دیگیر  (.74: 1383دادگیر،  ) کردنید هیای سیفالین نقیش    گوناگون زندگی خویش را بر روی کاسه

را دهند و شیاهد ایین امیر    سازی در ایران را به دو هزار سال پیش از میالد نسبت میمحققان هنر باغ

و روی آن ( 1381 )مهیدوی نیژاد،  دانند که در سامارا کشف شیده اسیت   جامی از جنس کاشی می

ای را ه قرینیه ها که تقسیمات چهارگانی خورد. این آبراههطرحی از نهرهای عمود بر هم به چشم می

(. 52: 1383ییاوری،  ) هسیتند اند، دارای نقوشی از درختان و پرنیدگان بیر سیطو خیود     پدید آورده

هیای  انید. نمونیه  ای پیشیدادی را نخسیتین سیازندگان بیاغ دانسیته     منابع کهن روایی، شاهان اسطوره

پس از اسیالم   رتشتیتوان در شاهنامه، متون پهلوی، اوستا و متون زفراوانی از این توضیحات را می

های گاتهای زرتشت مردم نسبت به درختکیاری و  در سروده (.17: 1389حیدرنتاج، ) نمودمشاهده 

هیای مختلیف تیاریخی    تیوان در دوره های باغ ایرانی را مینمونه اند.نگهداری از آنها پند داده شده

قیرن هفیتم قبیل از مییالد،      همچون دوره ایالمیان، مادها، هخامنشان و ساسیانیان مشیاهده نمیود. در   

آشوربانیپال به شهرهای اییالم حملیه و آنهیا را نیابود کیرد. وی در بخشیی از کتیبیه خیود پیرامیون          

ای از بیگانیه  های مقدسی شدند که هیچسپاهیان من وارد بیشه»گوید: زیگورات چغازنبیل چنین می

-آثیار قیدیمی  (. 39: 1391، سیی رئی)«کنارش نگذشته بود، اسرار آن را دیدند و با آتش سوختندش

خیورد.  شده در ایران )هخامنشیان( در پاسارگاد با سیستم شبکه آبیاری به چشم میترین باغ شناخته

هیای باشیکوهی اشیاره شیده     در برخی متون اولیه اسالم ضمن شرح عظمت دربار ساسانیان به فرش

 است: توجه بلقادر ساختار باغ ایرانی نکات زیر که طرح آنها باغ بوده است. 

 باغ ایرانی تمثیلی از بهشت است. .1

 ساختار باغ دارای نظم هندسی، مرکزیت و وحدت است. .2

 باشد که توسط دیواری محصور شده است.باغ ایرانی دارای شکل مربع یا مستطیل می .3
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سطو محدوده باغ ایرانی توسط دو محور عمود بر هم به چهار قسمت تقسیم شده است.  .4

بنای باغ )کوشک( در محل تقیاطع دو محیور قیرار دارد. آب از فیواره واقیع در مرکیز       ترین اصلی

هیا در بیاغ ایرانیی هرییک از     بندیکرت شود.حوض فوران کرده و به چهار جوی آب هدایت می

 کند.شکل تقسیم میسطوح را به قطعات مربع

وم سیطو را  نمیودن آب، مفهی   چندجهتهالگوی چهارباغ از طریق ایجاد تقارن مرکزی و  .5

رئیسی، است )اسالمی منطبق -نماید که با مفهوم سطو در نقوش هنرهای تجسمی ایرانیتداعی می

1391 :40.) 

 خاصی دارند. تأثیرگیری باغ ایرانی ابعاد فرهنگی و اجتماعی در شکل .6

موجش ایجاد فضای سبز، تولید رطوبت و اکسییژن، تنظییم شیرایط اقلیمیی و کنتیرل       باغ .7

 .(1374دیبا؛ انصاری، گردد )اوضاع جوی می

 
 
 
 
 

 

 ()نگارندگان باغ ایرانی در موردتوجهاصول  :1نمودار 

 

 فرش ایرانی -3

واژه عربیی  »( چنیین تعرییف شیده اسیت:     17077، 77: 1377نامه دهخیدا ) واژه فرش در لغت

شود، همان بساط افکنده یا گستردنی است که بر زمیین  فرش که در زبان پهلوی ویسترگ گفته می

)مهدوی اش گستردن و مادر بودن و گهوارگی است، تا همچون زمین که صفت ذاتی گسترانند می

تیوان بیه فیرش    فرش ایرانی را میی  منشأو  اصل .«نشینان تقدیم نمایدآرامش را به فرش( 1383 نژاد،

)مهدوی پازیریک نسبت داد که توسط پروفسور رودنکو در پازیریک سیبری به دست آمده است. 

است و حاشیه آن بیه لحیاط طیرح و     شکلهای مربعبندیزمینه این فرش دارای تقسیم( 1384 نژاد،

 هستند: توجه قابلساختار طرح فرش ایرانی نکات زیر  در اندازه بر متن غلبه دارند.

 

 شکل مربع یا مستطیل

 محصوریت

 الگوی هندسی چهارباغ

 مرکزیت و وحدت

 تاکید بر سطح

در باغ  موردتوجهاصول  باغ تمثیلی از بهشت

 ابعاد فرهنگی و اجتماعی ایرانی

 ایجاد فضای سبز، تنظیم شرایط اقلیمی و کنترل اوضاع جوی
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 است. فرش ایرانیبارز  های ویژگیاز  رمزگراییو  نمادگرایی .1 

  .است توازن، تقارن و نظم هندسی دارای معموالً ساختار فرش .2

کیه بیا چهیار جهیت اصیلی و چهیار اقلییم         است یا مستطیل مربعقابی  دارای ایرانیفرش  .3

 دارد.باستانی و مبنای مربع شکل کعبه تناظر 

با حاشییه ییا    یا متن بوم چنانکه؛ استبوم و حاشیه  طرح هر فرش دارای دو بخش اصلی .4

 .شود می، قاب گرفته رسند میمتوالی که گاهی به هفت عدد  های حاشیه

شییوه  ) خطیی از منطیق ژرفانمیایی    گییری  بهرهپرهیز از عمق نمایی فضایی )پرسپکتیو( و  .5

 است. فرش ایرانی( الگوی طراحان دوبعدی

-گریز از خالء و نیز ذره گرایی بیر طیرح آن سیایه افکنیده اسیت )چییت       شناسی زیبایی  .6

 (.100: 1388سازیان، 

 
 
 
 

 

 ()نگارندگان فرش ایرانی اصول مورد توجه در :2نمودار 

 

 مجیدتصویر بهشت در قرآن  -4

حرکیت آب زالل در جویبیاران و    واسیطه  بهباغ تجلی عالم باالست که  مجیددر آیات قرآن 

را بیرای رسییدن بیه بهشیت      مؤمنیان باشد و ذهین  بهشت می-باغ گستر یادآورسایه حضور درختان

متیرادف بهشیت در    از کلماتآیه  386در  مجید(. قرآن 2:1374متحدین،دهد )حقیقی پرورش می

ئق و اجزای بهشت همچون االنهیار و العییون اسیتفاده کیرده     قالش جنه، الجنه، جنات، جنتین و حدا

آیه به بهشت و جهان آخرت اشاره شده  306های زمینی و در آیه از آنها به بهشت 81است که در 

)مهیدوی نیژاد و   دارنید  های زمینی و اخروی با هیم اشیتراک   های بهشتآیه توصیف 4است و در 

داستان بهشتی که به متقین در »: فرماید یموره محمد )ص( س 15آیه برای مثال در (. 1390ناگهانی، 

 آب زالل و گیوارا، نهرهیایی از   ، این است که در آن باغ بهشت نهرهایی است ازاند دادهدنیا وعده 

 مربع یا مستطیل قاب

 کاربرد حاشیه

 نظام هندسی

 تقارن و توازن

 تأکید بر سطح
 نمادگرایی

 گراییشناسی گریز از خأل و ذرهزیبایی

اصول مورد توجه در 

 ایرانی فرش
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مهیاسیت و   هیا  مییوه و نهرهایی از عسل مصفی و برای آنان انیواع   شیر که هرگز طعمش تغییر نکند

های قیرآن اسیت   یکی از سوره نیز سوره مبارکه الرحمن «.غفران و لطف از سوی پروردگارشان ...

 بهشت چنین توصیف شده است: دهد و در آنکه توصیفی جامع از بهشت اخروی را ارائه می

دو باغ بهشتی به کسانی که از مقام پروردگار خویش بترسند وعده داده شده است  46در آیه 

و چشمه در آنها همیواره جیاری اسیت. در    دو  ها و درختان پرطراوت هستنددارای انواع نعمتکه 

هایی پوشیده از حریر و ابریشم تکییه  بر تخت مؤمنینو  شودانواع درختان میوه یافت می این دو باغ

وعده داده شده است که خرم تر از آن دو باغ بهشتی دو باغ بهشتی دیگر، پایین 62آیه  در ند.اداده

 انهای فیراوان و درختی  و سرسبزند. در این دو باغ نیز دو چشمه جوشنده وجود دارد و در آنها میوه

بهتیرین و زیبیاترین   اند که با هایی تکیه زدهد. بهشتیان در آنها بر تختنخورخرما و انار به چشم می

 توان بهشت را چنین توصیف کرد:آیات نامبرده می از اند.های سبزرنگ پوشانده شدهپارچه

است کیه دو تیا از آنهیا در مرتبیه فوقیانی و دو تیا از آنهیا در مرتبیه          ی بهشت دارای چهار باغ

 تحتانی قرار دارد.

دیگیر در بیاغ   غ فوقانی و دو تیای  دائمی است که دو تا از آنها در باچهار نهر  ی بهشت دارای

 دارند. جریانتحتانی 

دارای درختانی سرسبز هستند که نهرهای دائمی از زیر آنهیا همیواره جیاری     های بهشتیباغی 

 است.

 .استها در دسترس بهشتیان ها در این باغی انواع میوه

 انیداز بیاغ  چشیم  از بیردن  لیذت هایی از ابریشیم جهیت   هایی زیبا با فرشها تختی در این باغ

 وجود دارد.

 شرایط الزم جهت آسایش بهشتیان فراهم است.های بهشتی در باغی 

های مربوط جهت با توجه به آیات سوره الرحمن و تحلیل ساختار باغ و فرش ایرانی، شاخص

 استخراج گردید. مجیدایرانی بر مبنای آیات قرآن  باغ-فرشبررسی ساختار 
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 باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن-تجلی آیات قرآن مجید در فرش
 

  ()نگارندگان صور بهشتی به روایت سوره مبارکه الرحمن :1جدول  

 صور دنیوی صور بهشتی به تعبیر قرآن در سوره الرحمن

 46آیه 
 الگوی چهارباغ

 62آیه 

 48آیه 
 درختان سرسبز

 64آیه 

 50آیه 
 چهار نهر بهشتی

 66آیه 

 52آیه 
 هاها و خوردنیانواع میوه

 68آیه 

 54آیه 
 های زیبافرشها و تخت

 76آیه 

 ایرانی باغ-فرشدر  مجیدتجلی آیات قرآن  -5

، معناییگانه های سهدر نظامتوان ایرانی را می باغ-فرشدر  مجیدتجلی آیات قرآن 

 و کالبدی جست. کارکردی

 

 

 

 

 ()نگارندگان ایرانی باغ-فرشگانه سههای نظام :3نمودار 

 معنایینظام  -5-1

هیای بهشیتی را سرشیار از    و بیاغ دانید  میی  ونید آییات خدا ای از گسترهطبیعت را  مجیدقرآن 

های طبیعت، تمثیلی از ضمن تدبر در نشانهنیز انسان مسلمان ایرانی  کند.مواهش طبیعی توصیف می

هیای جهیان اخیروی باشید و از     کند تا یادآور موهبیت بهشت را در محیط زندگی خویش خلق می

 کارکردی معنایی

 کالبدی
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مصداق ایین امیر   . (306: 1378انصاری، ) کنداسارت او در نقش و نگارهای دنیای فانی جلوگیری 

سیکونت او بیه چشیم دیید؛ چنانکیه بیاغ در فضیای         مکیان  خیارجی داخلی و فضای توان در را می

 خییارجی بنییا و فییرش در فضییای داخلییی آن یییادآور مفهییوم بهشییت در محیییط زنییدگی او هسییتند. 

بیاغ اسیت کیه     نییز  هیای شیهری  ( عقیده دارد که مضیمون عیالی فیرش   120 :1365) یزن بورکهارت

آنیی  ها تصویری از فردوس قیر های گوناگون آرایش یافته است. این باغگیاهان پر گل آن به شیوه

انید و  باشند. این جویبارها در فرش ایرانی نییز نمیودار شیده   هستند که دارای جویبارهای بهشتی می

توان به بررسیی عناصیر مشیترک در    در این راستا میباشند. باغ ایرانی میگر حوض آب در تداعی

 گر مفهوم بهشت هستند. این عناصر عبارتند از:فرش و باغ پرداخت که تداعی

روضات در قرآن کیریم  : استفاده از عباراتی همچون جنات، جنتین، جنتان و تعداد بهشت ی

در آیات سوره مبارکه الرحمن به چهار باغ بهشتی بیانگر آن است که تنها یک بهشت وجود ندارد. 

پییامبر  در احیادیثی از  توان در الگوی چهار باغ بیه چشیم دیید.    اشاره شده است که نمود آن را می

ضیلعی  کیاربرد هشیت   توانوجود دارد در این راستا می بهشت هشتاست که  اکرم )ص( نقل شده

 منتظم را در هندسه کوشک مرکزی باغ ایرانی و نیز ترنج فرش به چشم دید.

دیوار و حصیار مشخصیی اسیت و     : طبق روایات مختلف بهشت دارایبهشت یوارددر و ی 

 های متعددی دارد. امام علی )ع( فرمودند که بهشت هشت باب )در( دارد و امام سجاد هیم ورودی

ره اسیت،  خشتی از آن از طال و خشتی از نقی »اند: پیرامون بهشت فرموده ر اکرم )ص(به نقل از پیامب

آییات  لولو و خداوند درجات آن را به انیدازه   هایش یزهسنگردیوار آن مشک و خاکش زعفران و 

توان دید که باغ ایرانیی همیواره دارای حصیار    (. در این راستا می132: بحاراالنوار) «ن قرار داد.قرآ

 باشد.حاشیه فرش ایرانی نیز نمادی از این حصار می است و

آیات مختلف قرآن به جریان چهار نهر شییر و عسیل و آب   : های بهشتینهرها و حوضی 

تیوان در  این امر را میی  نمود .اشاره دارند مؤمنانهای و غرفه و شراب طهور در زیر درختان بهشتی

در راستای محورهای طولی و عرضی آن به چهیار  ساختار چهارباغ باغ ایرانی به چشم دید که آب 

کند. فرش ایرانی نیز گاه دارای سیاختار  جهت جریان دارد و گاه از داخل فضای کوشک عبور می

 گیرد.قرار می ترنجچهاربخشی است که در محل تقاطع محور طولی و عرضی آن 

-تی هستند که در باغاز زیباترین تعابیر بهش و گیاهان : درختاندرختان و گیاهان بهشتیی 

 المنتهیتوان به طوبی، سدر، سدرهآیند. از میان درختان بهشتی میهای ایرانی به چشم میها و فرش

14 



 

 

 
 

 باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن-تجلی آیات قرآن مجید در فرش
 

دار و داربستی و غییر داربسیتی، مییوه    درختانتوان به انواع میبهشتی را  درختانو طلو اشاره نمود.  

تیوان  بندی نمود که نمود آنهیا را میی  دستهخودرو و غیر خودرو و متشابه و غیرمتشابه دار، غیر میوه

بیه دو گونیه    1های ایرانی به چشم دیید. بیرای مثیال در سیوره انعیام آییه       ها و فرشباغ ،درختاندر 

درختان  که اشاره شده است (جنات معروشات و غیرمعروشات«)غیر داربستی»و  «داربستی»درختان 

و اسیلیمی  و و در فرش ایرانی به صورت نقیوش  باغ ایرانی در قالش درختانی همچون مداربستی در 

 یابد.تجلی می ییختا
 

 
 
 
 
 
 

 
 )نگارندگان( عناصر نمادین در باغ و فرش ایرانی :4نمودار 

 

 طبیعت به عنوان آیه الهی -5-1-1

ایرانییی عناصییر طبیعییی همچییون آب و درخییت از قداسییت خاصییی  و فییرش در سییاختار بییاغ 

پس از اسالم آب های دینی اسالم به چشم دید. آموزهتوان در که نمود آنها را می برخوردار هستند

 .(83: 1378انصاری، شد )مظهر پاکی و طهارت و نگاه به آب عامل روشنایی چشم انگاشته می

در گیری ساختار بیاغ و فیرش ایرانیی دارنید.     درختان نیز نقش اساسی در شکلعالوه بر آب، 

 پردازیم:اینجا به ذکر مواردی از تقدیس درخت و گیاه در ادوار مختلف تاریخی ایران می

: در ایران باستان بر اساس اعتقیاد  های نگهبان گیاه و درخت در ایران باستانفرشتهی 

را  ها یرستنکه نشانه جاودانی است مسئولیت نگهبانی از گیاهان و  «امرداد»ای به نام زرتشت فرشته

ای اسیت کیه   نیز فرشیته  «اورز». عالوه بر آن (3348: 1377دهخدا، دارد )در جهان خاکی بر عهده 

 .(17: 1371ابوالقاسمی، گردد )به گیاهان موجش خشم او می صدمه زدن

ای قدیمی اعتقاد به درخت زندگی ریشه :درخت زندگی، گوکرن، هوم، هوم سفیدی 

زمیین بیه   توان در آثیار هنیری اییران   در فرهنگ شرق و ایران باستان دارد و نقش این درخت را می

-درخت زندگی در افسانه»کند: را چنین بیان می «گوکرن»نامه دهخدا معنای کلمه چشم دید. لغت

 فردوس قرآنی

 در و دیوار بهشت تعداد بهشت

 درختان و گیاهان بهشتی های بهشتینهرها و حوض
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کرن به معنای هیوم  . در جای دیگر از گو«رودمی رهای ایران باستان که شفابخش هر مرض به شما

. نقیش ایین   (85: 1378انصیاری،  اسیت ) ت که در رستاخیز به معنیای جیاودانگی   سفید یاد شده اس

های فرش ایرانی همچون طرح درختی و محرابی درختیی بیه   توان در بسیاری از طرحدرخت را می

 چشم دید.

: در آثیار هنیری اییران از    درخت زنددگی و طدوبی   ی ازدرختان مصنوعی، تمثیلی 

دیرباز تاکنون درخت زندگی به شکل یک نقش تمثیلی حضیوری مسیتمر داشیته، چنانکیه بعید از      

اسالم در قالش نقش گلدانی در طرح فیرش ظیاهر شیده اسیت و شیکل انتزاعیی آن همیان نقیوش         

پوشیاند. ایین نقیش انتزاعیی     ای در طرح آغاز شده و تمیامی کیادر را میی   اسلیمی است که از نقطه

اسیت کیه تعیابیر آن در تفاسییر قیرآن، احادیی  و        مجیید تمثیلی از طوبی درخت بهشتی در قیرآن  

 روایات آمده است.

در نزد زرتشیتیان از   ها گل: در دین زرتشت و ایزدان موکل بر آنها ها گلتقدیس ی 

دانستند که موکیل آن بیوده اسیت.    اهمیت خاصی برخوردار هستند و هر گل منسوب به ایزدی می

اسیت  فرشته نرگس، بهرام فرشته سنبل و خرداد فرشیته سوسین ییاد شیده      عنوان بهبرای مثال از ماه 

خاصی دارند، چنانکیه ایین    تأثیررنگارنگ در ساختار باغ و فرش ایرانی  های گل. (86-87همان: )

نقوش فیرش نییز بیه صیورت واقعیی و       شدند و دردر فضای میانکرت کاشته می غالباًدر باغ  ها گل

 گردند.انتزاعی موجش آرایش زمینه فرش می

از : در ادبیات و متون تاریخی های ادبیات فارسی پیرامون درختان مقدسداستانی 

بسیار یاد شده است که این امیر نماییانگر اهمییت درخیت در      همچون سرو کاشمر درختان مقدس

 .(183: 1336سایکس، است )ادوار مختلف تاریخی در ایران 

تقدیس درخت پس از اسیالم در اییران در   : اجرای مراسم مذهبی پیرامون درختانی 

های درخت جهیت بیرآوردن   های پارچه به شاخهقالش مراسمی همچون توسل به آن )بستن باریکه

گیردد. البتیه تقیدیس درخیت نیزد ایرانییان       حاجت( و پختن آش نذری در مجاورت آن نمایان می

 رسید.ن ناشی از نسبت آنها با ائمه اطهار بود و این رسوم به حد پرستش نمیمسلما
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 ()نگارندگان اسالمی-مصادیق تقدیس درخت در تمدن ایرانی :4نمودار 

 

( کیه البتیه مبتنیی بیر     88-136: 1378مسیلمان )انصیاری،    درخیت نیزد ایرانییان    توجه بیه علل 

 توان در عوامل زیر جست:را میاسالمی است  یها آموزه

 ی عالقه به مقدسین )پیامبر و ائمه اطهار( و نسبت درخت به آنها

 ی یاد و خاطره وقایع تاریخی و نسبت درخت به آنها

 شدن درخت ی اهمیت مکان کاشته

 ی عمر طوالنی درختان کهن

 ی خاطره شخصی )زندگی با درخت(

 ی زیبایی

 ی ارزش مادی

 تی بودن و تمثیل بهشتی بهش

 کارکردی نظام  -5-2

-انسان ایرانی در راستای تحقیق آرمیان بهشیت   آید و باغ ایرانی بازتابی از بهشت به شمار می

شیود  پردازد. این امر موجش میی بهشت می-خواهی خویش به طراحی فرش به عنوان تمثیلی از باغ

 -زمستان که باغ از نمود آن ناتوان است ویژه به -هاکه او قادر باشد جلوه بهشت را در تمامی فصل

توان در فرش بهارسیتان متعلیق بیه دوره ساسیانی بیه      به تماشا بنشیند. مصداقی از این موضوع را می

برد و خود قالی ما را به باغ ایرانی می»: گویدچنین میدر این زمینه  (48: 1370) یسپهر چشم دید.

جانشین باغ ایرانی بوده است. گویند پادشاهان ساسانی را این خیال پییش آمید میه در زمسیتان نییز      

های ادبیات فارسی داستان تقدیس درخت

 پیرامون درختان مقدس

های نگهبان گیاه و فرشته

 درخت در ایران باستان

درخت زندگی، گوکرن، هوم و 

 هوم سفید

درختان مصنوعی، تمثیلی از 

 زندگی و طوبیدرخت 

تقدیس گلها در دین زرتشت 

 و ایزدان موکل بر آنها

اجرای مراسم مذهبی 

 پیرامون درختان
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. «شه بیاغ و بیا رنیگ و نگیار    فرمان دادند قالی بزرگ کنند به نقچشم از صورت باغ برندارند، پس 

ر اغی را تصیوی فرش ایران ب یها نقشهیکی از »نویسد: ( چنین می252: 1376عالوه بر آن حصوری )

عقییده دارد   طرح این قالی دکتر پرهیام  پیرامون .«کندها مطابق میبا نقشه فردوس اساساًکه  کند می

وجیود   -بهیار کسیری   -فرش زربافت بهارستان که در متون کهن از طرح و نقش هایی توصیفکه 

 ،یبارهیا بیا جو  اسیت کیه   بنییادی آن همیان طیرح بیاغ ایرانیی بیوده      طیرح  گواه آن است کیه   دارد،

(. 136: 1371، پرهیام اسیت ) زینت داده شده  بهاری ای گلهو ها خرند ،ها فواره ،ها حوض ،نماها آب

و  آن را برای زمستان کرده بودنید کیه گیل   »: نویسدچنین میبهار خسرو  یرامونپ یزن روایت طبری

 کیه گیویی در بیاغی بودنید ...     نشسیتند  میی ، بیر آن  خواری کننید می خواستند میسبزه نبود و چون 

چون  ها حاشیهچون نهرها ... و  نماها آبمصور و  های راه، به اندازه یک جریش که در آن یکپارچه

 (.1824-25: 1362)طبری،  «..بهاران بود. زار سبزهکشتزار و 

 نظام کالبدی -5-3

پیردازد کیه   هیایی میی  هنرمند مسلمان جهت بازسازی بهشت آرمانی خویش به طراحی فیرش 

-ای از فردوس قرآنی به شمار میی بهشت هستند که خود جلوه-ساختار آنها گاه یادآور الگوی باغ

، عبارتند هستند بهشت-کننده فضای کالبدی باغها که طرح آنها تداعیاز انواع فرش دسته آنآید. 

طیرح اسیلیمی، طیرح افشیان،       تیرنج، عباسی، طرح لچکطرح شاهطرح هندسی، از: طرح گلستان، 

 ،ای، طرح بتهطرح گلدانی، طرح محرابی )درختی و گلدانی(  طرح درختی، ،)قابقابی( طرح خشتی

 .طرح سالطین و مشاهیر، طرح تلفیقیچهارفصل، طرح قلمدانی )محرمان(،  طرح طرح گل فرنگ،

 :طرح گلستاند 
اصیلی و سیایر    نمیای  آبهیا، محیل قرارگییری کوشیک و     بنیدی ها، کرتدر این طرح جوی

، حیوانات و پرندگان به صورت تجریدی و انتزاعی ها گلها، عناصر باغ همچون درختان، درختچه

اصیلی قیالی در    زمینیه  چنانکیه ها طرحی از دیوار باغ اسیت؛  شوند. حاشیه این فرشنمایش داده می

 «سیو »یا  «بافیآب»حاشیه باریکی تحت عنوان  چند رشته حاشیه اصلی و فرعی محاط است و حتی

تیوان نمیاد مسییر دسترسیی و ییا      این حاشیه را میشود. در زبان آذری بعد از حاشیه داخلی بافته می

جوی آب در مجاورت دیوار حصاری دانست. عیالوه بیر آن خطیوط مضیرس و شکسیته واقیع در       

پییام،  احمیدی ) ن موج آب باشند.دهنده چین و شکمجاورت محورهای فرش نیز ممکن است نشان
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 گلسییتان پردازنیید، هییا را کییه بییه نمییایش نقشییه کلییی بییاغ ایرانییی میییاییین فییرشطییرح  .(61: 1388 

است و دارای دو کانال آب به صیورت حیرف    شده فرش باغ واگنر در دوره صفوی بافتهنامد. می

H کیه در آن   شیده اسیت  ها در آن مشغول شنا هستند. در مرکز فرش حوضی تعبییه  است که ماهی

، پرندگان و حیوانات به صورت ها گلها، خورد. انواع درختان، درختچهمیاردک و ماهی به چشم 

هراتیی اسیتفاده شیده    اند. در حاشیه فرش نییز از طیرح میاهی   قرینه در محور طولی فرش قرار گرفته

 (.41: 1391رئیسی، ) است

 
 (www.little-persia.com) فرش باغ واگنرطرح  :1تصویر 

 :طرح هندسید  

است که ساختار هندسی آن به صورت انتزاعی نقشه  دار زاویهطرح این فرش دارای خطوط 

 کند.های ایرانی را تداعی میکلی برخی باغ

 

 
 ((www.irancarpet.org هندسیانعکاس هندسه باغ ایرانی در طرح  :2تصویر 
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 :عباسید طرح شاه

عباسی به یک نوع طرح سراسری مرکش از نقوش و اشکال دوره صفوی همچون طرح شاه

دارای تقارن  معموالًعباسی شاه فرش. شودهای مارپیچ و گلدان اطالق میبرگ نخل، نگاره

باشند؛ یادآور محورهای طولی و عرضی باغ می است که محورهای تقارن آنمرکزی و یا محوری 

ایرانی نیز گاه کوشک اصلی در وسط باغ قرار دارد و موجش پیدایش تقارن های چنانکه در باغ

د که سوم در امتداد محور طولی و یا انتهای آن قرار دارگردد و گاه به نسبت یکمرکزی می

 (.5: 1373پیرنیا، ) گرددمیموجش پیدایش تقارن محوری 

 
 (www.hyperone.ir) عباسیطرح شاه :3تصویر 

 ترنج:د طرح لچک
چهار لچک در گوشه و یک ترنج در  وسیله بهمتن فرش  ،ترنجعباسی لچکدر فرش شاه 

است. ترنجی که در مرکز فرش قرار دارد، یادآور حوضی است که در مرکز باغ  زینت دادهمرکز 

ی هستند که رو به روی حوض مرکزی واقع شده کننده کوشکنیز تداعی هاقرار دارد و لچک

به صورت ترنج و  مرور زمان بهبهشت هستند که -ها همان آبگیرهای مرکزی در باغترنج است.

فرش با گذر زمان گاه به صورت دو  این .اندو بازوی باروری زمین( درآمدهسرچشمه آب )د

های هایی است که دارای حوضاز باغ دسته آنترنجی و سه ترنجی در آمده است که یادآور 

 فرش با نقوش گل و گیاه به صورت واقعی و انتزاعی همراه است.باشند. طرح این متعدد می
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 ((www.persiancarpetassociation.com ترنجطرح لچک :4تصویر 

 د طرح اسلیمی:
: 1388 ناصری،) دهدها تشکیل میهای دورانی در میان برگرا شاخهطرح اصلی این فرش  

 باشد.المنتهی میدرخت سدره کننده درخت زندگی وتداعی طرح اسلیمی. (41

 
 ((www.alef.ir اسلیمیطرح  :5تصویر 

 :افشاند طرح 

های فرش دارای پیوستگی کامل هستند، گویا طراح از زمان شروع نگاره تمامیدر این طرح 

های مختلف نقش ته است و ارتباط مداومی بین قسمتتا پایان طرح، قلم خود را از کاغذ برنداش

به  معموالً ها پراکنده و افشان هستند وتمامی گل و برگ طرح افشاندر بوجود آمده است. 

کننده شاخ و قرینه نباشند. خطوط این طرح تداعی آنهایک از شود که هیچصورتی طراحی می

 است. بهشت-برگ گیاهان در باغ
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 ((www.persiancarpetassociation.com ترنجطرح لچک :6تصویر 

 د طرح خشتی:

شود و های مربع یا مستطیل کوچک تقسیم میفرش به خشتطرح خشتی یا قابقابی زمینه در 

های این فرش یادآور بندیشود. تقسیمها به صورت مجزا طراحی میدرون هریک از خشت

فراوان به صورت  ای گلهاست و درون هریک از آنها درختان و  بهشت-باغهای بندیکرت

 آیند.عمودی به نمایش درمی

 
 (www.hyperone.ir) خشتیطرح  :7تصویر 

 د طرح درختی:

آورند و به صورت انفرادی ترکیش اصلی طرح را پدید می در این فرش درخت و درختچه 

بهشت که -صر اصلی باغشوند. این فرش بر عنگاه با سایر نقوش حیوانات و گل و گیاه ترکیش می

  دارد. تأکیددرخت است 
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 ((www.persiancarpetassociation.com درختیطرح  :8تصویر 

 د طرح گلدانی:

خورد. گاه یک گلدان های مختلف به چشم میدر طرح این فرش شکل گلدان گل در اندازه

و گاه چند گلدان کوچک به صورت متقارن در  پوشاندبزرگ پر از گل، تمامی سطو فرش را می

. (40: 1388 ناصری،) گویندالسلطان که به آن طرح ظل گیرنداطراف متن و یا سراسر متن را فرا می

 .اندکرت بودهاز عناصر شاخص باغ ایرانی در فضای میان ها گل کهالزم به ذکر است 

 
 (السلطان: طرح گلدانی )ظل10تصویر . ((www.precious-carpet.comگلدانیطرح  :9تصویر 

(www.rasekhoon.net) 

 د طرح محرابی:

طرح اصلی این فرش از طرح محراب، الهام گرفته و تزییناتی از قبیل گل و گیاهان به آن 

محرابی »و  «محرابی درختی»های فرعی این طرح (. گروه39: 1388 ناصری،) استافزوده شده 

بهشت  -توان آستانه و درگاه ورودی باغیها را مهستند. طرح محراب در این دو فرش «گلدانی
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 باشدگونه باغ میدانست که به صورت طاق طراحی شده و نمادی از ورود انسان به فضای بهشت

رود تا او به صورت نمادین (. این طرح گاه برای سجاده نمازگزار به کار می43: 1391 رئیسی،)

 را در یک فضای بهشتی به جای آورد. فریضه نماز

 
 (www.persiancarpetassociation.com) طرح محرابی درختی :11تصویر 

 ای:د طرح بته 

در ذهنیت سرو درخت این نقش تعابیر مختلفی دارد که یکی از آنها درخت سرو است. 

ایرانیان جایگاه خاصی دارد؛ چنانکه گفته شده است که زرتشت پس از مرگ به هیبت سروی 

. روایت دیگری هم به این مضمون وجود دارد که زرتشت با دستان خود سروی آید درمینامیرا 

گردد. عالوه بر آن باورهای دیگری کارد که بعدها به بلندترین درخت سرو جهان بدل میمی

  افزاید. با توجه به آنچه گفته شد،همچون استجابت دعا در پای درخت سرو نیز بر اهمیت آن می

توان یکی از تعابیر نقش بته را درخت سرو دانست و این نقش چنان در میان ایرانیان از تقدس می

 انعنو بهآنچه ما خاصی برخوردار است که تا همین اواخر بر هیچ زیراندازی دیده نشده است. 

شود. در این دوره به سبش خط قرمزی که در به شناسیم به هنر بعد از اسالم مربوط میمی جقه بته

تر و بته با خمیده شدن به یک طرف، پرکرشمه مایه نقشتصویر کشیدن عینی عناصر وجود دارد، 

-ر میتها( همگونگردد و با تصویر ذهنی انسان از درخت سرو )با زدودن شاخ و برگطنازتر می

 (.109-112: 1385)امینی، شود 

24 

 



 

 

 
 

 باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن-تجلی آیات قرآن مجید در فرش
 

 

 
 بتهطرح نقش  :12تصویر 

 (www.roobeno.com)(www.zarringroipco.com) 

 د طرح گل فرنگ: 

گل سرخ است. در  ویژه بهطبیعی  ای گلههای اصیل ایرانی با این فرش ترکیبی از طرح طرح 

(. 42: 1388 ناصری،) شوداستفاده می های تند و روشن همچون زرد، آبی و سرخاین فرش از رنگ

به  کرت میان فضای درگل سرخ را  ویژه بهرنگارنگ  ای گلهتوان حضور در باغ ایرانی نیز می

 چشم دید.

 
 (www.tebyan.net) فرنگطرح گل  :13تصویر 

 د طرح چهارفصل:

دهند گرفت و متن آن چهار تصویر را نشان میدر قرن گذشته مورد استفاده قرار می این طرح

ای از . این تصاویر در واقع جلوه(42: 1388 ناصری،) استکه هریک از آنها نشانه یک فصل سال 

 باغ ایرانی در چهار فصل سال است.
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 د طرح قلمدانی:

شود و درون آنها با ردیف موازی تقسیم میدر این طرح متن فرش از جهت طولی به چند 

کننده مسیرهای ها تداعی. این ردیف(42: 1388 ناصری،) شودجقه تزیین میهایی همچون بتهنگاره

 اند.باشند که پیرامون آنها درختان سرو به صورت ردیفی کاشته شدهطولی در باغ ایرانی می

 
 (www.ir.all.biz) قلمدانیطرح  :14تصویر 

 :سالطین و مشاهیرد طرح 

اند شود که گاه در داخل یک کوشک نشستهمشاهیر عالم دیده میطرح این فرش تصویر  در

هایی تکیه زده و بر تخت مؤمنیناندازی به فضای باغ دارند؛ چنانکه در فردوس قرآنی نیز چشمو 

 باغ دارند.اندازی به چشم

 
 (286: 1371تابلو صائب تبریزی )صوراسرافیل،  :15 تصویر

 د طرح تلفیقی:

تواند آید و با توجه به آنچه گفته شد میپدید می نامبردههای طرح این فرش از ادغام طرح

 باشد.بهشت -کننده باغطرق مختلف تداعیبه 

 

26 

 

http://www.ir.all.biz/


 

 

 
 

 باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن-تجلی آیات قرآن مجید در فرش
 

 ()نگارندگان بهشت-های فرش بر نظام کالبدی باغتطبیق طرح :2جدول  

 بهشت-نمود ساختار طرح در باغ های طرحویژگی نام

 نمایش نقشه باغ ایرانی به صورت انتزاعی گلستان

 حاشیه فرش: دیوار حصاری باغ

 بافی: جوی آب در مجاورت دیوار باغآب

 خطوط شکسته و مضرس: چین و شکن موج آب

 ساختار هندسی طرح مبنا: نقشه کلی باغ ایرانی دارکاربرد اشکال هندسی و خطوط زاویه هندسی

 عباسیشاه
کاربرد نقوش دوره صفوی همچون برگ 

 های مارپیچنخل و نگاره

 تقارن مرکزی: استقرار کوشک در مرکز باغ

سوم در تقارن محوری: استقرار کوشک به نسبت یک

 انتهای محور طولی و یا انتهای آن

 ترنجلچک
لچک در  ترنج در مرکز متن و چهار

 چهارگوشه آن

 ترنج: حوض واقع در مرکز باغ

 لچک: کوشک رو به حوض مرکزی

 هاهای دورانی در میان برگکاربرد شاخه اسلیمی
ها: درخت هستی و یا های دورانی در میان برگشاخه

 المنتهیسدره

 افشان
های های پیوسته و گل و برگکاربرد نگاره

 پراکنده
 و شاخ و برگ درختان باغ ها گلها: گل و برگ

 خشتی

های مربع و تقسیم زمینه فرش به خشت

 مستطیل

و درختان به صورت عمودی  ها گلطراحی 

 هادر هریک از خشت

 هابندیها: کرتخشت

 درختی
و سایر  ها گلبر درخت در ترکیش با  تأکید

 موجودات زنده
 بر درخت به عنوان عنصر اصلی باغ تأکیددرخت: تک

 گلدانی
 بر یک گلدان گل بزرگ تأکید

 های گل کوچکپوشش متن با گلدان

 میانکرت ای گلهگلدان:  ای گله

 های قاجارهای گل در باغهای گل: گلدانگلدان

 محرابی
نمایش طاق محراب مسجد بر فراز تزییناتی 

 چون درخت و یا گلدان گل
 محراب: آستانه ورود به باغ با فرم طاقی شکل

 ایبته
 بر یک نقش بته بزرگ تأکید

 های کوچکپوشش متن با بته
 بته: درخت سرو

 رنگارنگ در میانکرت باغ ای گلهطبیعی:  ای گله ای گلههای اصیل ایرانی با ترکیش طرح گل فرنگ
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 گل سرخ ویژه بهطبیعی 

های تند و روشن همچون کاربرد رنگ

 زرد، آبی و سرخ

 چهارفصل
ابنیه تاریخی، باغ چهار تصویر از آثار و 

 های آنایرانی و فصل
 چهار تصویر: نمایش باغ ایرانی در چهار فصل سال

 قلمدانی
های موازی و تقسیم زمینه فرش به ردیف

 تزیین آن با نقش بته

های موازی: محور طولی باغ و درختان سرو در ردیف

 حاشیه آن

سالطین و 

 مشاهیر
 تصویر سالطین و مشاهیر عالم

اندازی به سالطین و مشاهیر: کوشک با چشمموقعیت 

 فضای باغ

 موارد فوق های نامبردهادغام طرح تلفیقی

 

 و رمزهای قرآنی مایه نقش -6

ایرانیان از دیرباز به  رو ازاین کند میهدایت  تعالی باریآیه یعنی نشانی که هنرمند را به وجود 

اند. علت و از نقوش آنها در آثار هنری خویش بهره گرفته خاصی داشته جانوران و گیاهان توجه

؛ دانستند میکه قرآن مجید را منبع زندگی  توان در باورها و تفکرات آنها جستاین امر را می

به نمادی از اعتقادات آنها بدل شده است. این نقوش با  تدریج به ها مایه نقشچنانکه بسیاری از این 

اما   شدند،ساده ترسیم می ها مایه نقشاند. در ابتدا ای گشتهچار تغییرات گستردهگذشت زمان د

 آنواجد مفاهیم خاص گشتند و از صورت واقعی به صور انتزاعی تغییر شکل یافتند.  تدریج به

به باشند که می هایی مایه نقش، شامل ها که با ساختار باغ ایرانی در ارتباط هستنداز فرش دسته

نقوش عبارتند از: پردازند. این می بهشت-باغواقعی و انتزاعی به نمایش عناصر موجود در صورت 

بسیاری ، حیوانات، پرندگان، عناصر معماری و انسان. ها گلنقوش شکسته، نقوش مواج، درختان، 

دانست که به صورت انتزاعی  فردوس قرآنیتوان حاصل تغییر شکل عناصر از این نقوش را می

 .استبهشت اند. برای مثال نگاره گل انار در طرح قالی حاصل تغییر شکل میوه انار در درآمده
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 ((www.bfa.blogfa.com فرشبه نقوش  فردوس قرآنیتغییر شکل عناصر  :16تصویر 

 ()نگارندگان بهشت-بندی نقوش فرش برگرفته از عناصر باغدسته :3جدول 

 معنا مایه نقش
 کیفیت تطابق

 عناصر باغبا 
 تصویر

خطوط 

 شکسته
 انتزاعی موج و شکن آب دارخطوط راست و زاویه

 

 خطوط مواج

 اسلیمی

 -مار -عاج فیل

 ابر

شاخ -سر اژدها

 گوزن

 انتزاعی
 

 ختایی
شاخ و برگ 

 درختان
 انتزاعی

 

 درختان

 انتزاعی سرو بته
 

 واقعی --- بید مجنون -سرو

 

 ها گل

پر گل پنج -ایگل پنجه

 عباسیگل شاه
 انتزاعی ---

 

 واقعی --- گل سرخ
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 واقعی --- انار هامیوه
 

 حیوانات
 انتزاعی --- ایحیوانات اسطوره

 

 واقعی --- روباه -آهو -اسش
 

 پرندگان
 -طاووس -مرغ

 لکلک -سر به شانه
 واقعی ---

 

عناصر 

 معماری

 انتزاعی حوض آب ترنج

 

 انتزاعی کوشک لچک

 انتزاعی دیوار حصاری حاشیه

 انتزاعی میانکرت خشت
 

 –کوشک  -حوض آب

 محور آب

 بندیکرت -مسیر

 واقعی ---
 

 انسان

 انتزاعی فرشتگان بهشتی فرشتگان

 
 -مشاهیر -سالطین

 شکارچیان
 واقعی ---

 

 نتیجه -7

های حاصل است که ساختار باغ و فرش در تمدن اسالمی بر شاخصنتایج پژوهش حاکی از آن 

بهشت به شمار -را نمودی از الگوی باغ باغ-فرشتوان از تحلیل فردوس قرآنی انطباق دارند و لذا می

گانه معنایی، های سهتوان در نظامایرانی را می باغ-فرشدر ساختار  مجیدآورد. تجلی آیات قرآن 

معنایی باغ و فرش ایرانی به مفهوم بهشت اشاره دارد؛ ضمن آنکه  نظام .تجسکارکردی و کالبدی 

توان در ساختار که نمود آنها را می کنندمیهایی از بهشت اشاره آیات قرآنی و احادی  نیز به ویژگی

. نظام کارکردی باغ و فرش با نظام معنایی که ریشه در آیات قرآن مجید دارد به چشم دید ایرانی باغ
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تداعی بهشت طراحی شده  منظور بها ارتباط تنگاتنگی دارد، چنانکه فرش ایرانی نیز همچون باغ آنه 

. نظام کالبدی هایی که طبیعت از تداعی مفهوم بهشت عاجز است، نقش باغ را ایفا کندتا در فصل است

های مختلف گوناگون آن به شیوه های طرح وآید به شمار می بهشت-فرش نیز نمودی از الگوی باغ

های فرش همچون طرح گلستان و هندسی به صورت باشند. برخی از طرحمی فردوسیادآور ساختار 

ترنج، خشتی و ها همچون طرح لچککنند. در برخی از طرحانتزاعی نقشه کلی باغ را تداعی می

به صورت  بود، چنانکه دیوار باغ در فرش بهشت-توان شاهد عناصر معماری موجود در باغمحرابی می

و  ها گلطرح . شودعرضه می و آستانه ورودی در قالش محراب به صورت ترنج آبحاشیه، حوض 

در نقوش فرش به چشم دید؛ چنانکه در طرح  و واقعی توان به صورت انتزاعیدرختان باغ را نیز می

نگ، های گلدانی و گل فردر طرحلمنتهی اشاره دارد و ادرخت فرش به درخت سدره تکدرختی، 

عناصر نامبرده هریک به صورت انتزاعی و اند. و گیاهان باغ به صورت واقعی نشان داده شده ها گل

همچون آیات  مجیدواقعی یادآور فردوس قرآنی هستند که توصیف آنها در بسیاری از آیات قرآن 

به عنوان  –دارد که باغ و فرش  تأکیدنتایج پژوهش بر این حقیقت  سوره مبارکه الرحمن آمده است.

که  دهند میبه صورت مستقیم یا غیرمستقیم مفاهیمی را بازتاب  –دو جلوه از هنرهای اصیل ایرانی 

 ریشه در قرآن مجید و تعالیم واالی آن به عنوان یک منبع فیض همیشگی دارد.

 )نگارندگان( تجلی فردوس قرآنی در ساختار باغ و فرش ایرانی :4جدول 

 فرش -باغ بهشت -باغ فردوس قرآنی

 الگوی چهار باغ چهار باغ بهشتی
ساختار چهاربخشی در طرح 

 ترنج-لچک

 حاشیه فرش محصوریت دیوار

 طرح محرابی آستانه ورودی در

 کاربرد عدد هشت
ضلعی در ساختار حوض کاربرد هشت

 و کوشک

ضلعی در ساختار کاربرد هشت

 ترنج

 الگوی ترنج حوض واقع در میانکرت کوثر حوض

 چهار نهر بهشتی
چهار جهت  مرکز بهجریان آب از 

 اصلی
 محورهای عمود برهم

 نقوش اسلیمی و ختایی درخت مو داربستی درختان
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 المنتهیدرخت سدره درخت کاج غیرداربستی

 نقش انار درختان مثمر های بهشتیمیوه 

 سالطین و مشاهیرطرح  انداز به باغها و چشمتخت انداز به بهشتها و چشمتخت

 

 منابع

 ها.سازمان پارک :تهران .باغ .(1371بوالقاسمی، لطیف )

 .58-62 کتاب ماه هنر، :های ایران. تهرانباغ در معماری و قالی .(1388پیام، رضوان )احمدی

 انتشارات فرهنگسرا. :دخت صبا، تهرانترجمه مهین .قالی ایران .(1368سیل ) ادواردز،

 .104-116 کتاب ماه هنر،قالی و نماد. تهران،  .(1385محمدرضا )امینی، 

چاپ نشده،  ی دکترا رساله(. اصفهان-صفوی) های باغ ایرانی ارزش .(1378انصاری، مجتبی )

 دانشگاه تهران،

انتشارات  :ترجمه مسعود رجش نیا، تهران .هنر اسالمی، زبان و بیا .(1365بورکهارت، تیتوس ) 

 سروش.

 انتشارت سروش. :ترجمه جالل ستاری، تهران هنر مقدس. .(1376تیتوس ) بورکهارت،

 . تهران: انتشارات امیرکبیر.های عشایری و روستایی فارس دستباف (.1371، سیروس )پرهام

 .15شماره  مجله آبادی، های ایرانی.باغ .(1373پیرنیا، محمد مجید )

بستر نمادگرایانه معماری و فرش ایران. بازشناسی پردیس در  .(1388سازیان، امیرحسین )چیت

 .99-122، 12شماره  پژوهشی گلجام،فصلنامه علمی

 .93 -89شماره  ماهنامه کلک،باغ مینوی فردوس و طرح قالی ایرانی.  .(1376حصوری، علی )

: تهران .تاریخ فرش )سیر تحول و تطور فرشبافی ایران( .(1387اهلل )فضل  حشمتی رضوی،

 انتشارات هنر.

 های فرهنگی. تهران، دفتر پژوهشباغ ایرانی. ( 1389حیدر نتاج، وحید )

 .باغ ایرانی )بازتابی از بهشت( .(1383یاوری، مینوش ) و مقتدر، محمدرضا  خوانساری، مهدی؛
 المللی باغ ایرانی.دبیرخانه همایش بین :ترجمه مهندسین مشاور آران، تهران

31 

 

32 

 



 

 

 
 

 باغ ایرانی با تأکید بر سوره الرحمن-تجلی آیات قرآن مجید در فرش
 

نامه همایش و نمایشگاه باغ  ویژه)ها  مجله موزههای باغ آریایی.  مکتش .(1383) دادبه، اریاسپ 

 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. –ها  ، اداره کل موزه41شماره پیاپی  ،شماره بیستم .(ایرانی

 .73-74، 2شماره  ها،مجله موزه(. فرش نمادی از باغ. 1373دادگر، لیال )

 تهران: انتشارات تهران. فرهنگ دهخدا.(. 1377اکبر ) دهخدا، علی

مجموعه سازمان میراث فرهنگی کشور،  باغ ایرانی. .(1374انصاری، مجتبی ) و دیبا، داراب
 ، ارگ بم.مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

-47، 166شماره  له هنر،مجباغ ایرانی بیش متنی در هنرهای سنتی.  –فرش .(1391ایمان ) رئیسی،

38. 

 نشر ایوان. :تهران .های آن آرامش ابدی بهشت و نعمت .(1386رضا ) زاده رنانی، علیزکی

-ترجمه حسین سعادتچاپ دوم،  .سفرنامه ژنرال سرپرسی سایکس .(1336سایکس، سرپرسی )

 .سیناانتشارات ابن :نوری، تهران

 انتشارات سروش. :تهران اتاق آبی. .(1370سپهری، سهراب )

بنگاه  :ترجمه بها الدین پازارگاد، تهران .(میراث ایران )باغ های ایرانی .(1366سیزده خاورشناس )

 ترجمه و نشر کتاب.

 انتشارات سروش. :تهران طراحان بزرگ فرش ایران. .(1371شیرین )  صوراسرافیل،

نشر بنیاد فرهنگ  :نده، تهرانترجمه ابوالقاسم پای تاریخ طبری. .(1362طبری، محمد بن حریر )

 ایران.

دانشگاه تربیت تهران، نامه کارشناسی ارشد معماری،  پایان باغ ایرانی. .(1374اهلل ) متحدین، حبیش

 مدرس.

-62، 15شماره  باغ نظر،های تاریخی ایران. تهران، علل پیدایش باغ .(1389اهلل )متدین، حشمت

51. 

 انتشارات اسالمیه  چاپ سوم،  ،8جلد . بحاراالنوار .(1336مجلسی، محمدباقر )

مجله های جدید،  چالش با مفاهیم معاصر و افق اسالمی. در هنر(. 1381) محمدجواد نژاد،مهدوی
 .32-23، 12 شماره هنرهای زیبا،

های معنوی  ساخت حکمت معماری اسالمی. جستجو در ژرف(. 1383) محمدجواد نژاد،مهدوی

 .66-57 ،19 شماره مجله هنرهای زیبا،معماری اسالمی، 
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آموزش نقد معماری. تقویت خالقیت دانشجویان برای تحلیل (. 1384) محمدجواد نژاد،مهدوی

 .76-69، 23 شماره مجله هنرهای زیبا، جانبه آثار معماری، همه

 معاصرتجلی مفهوم حرکت در معماری (. 1390) ناگهانی، نوشین و نژاد، محمدجوادمهدوی

 .34-21، 3 سال اول، شماره فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی،ایران. 

 .39-44 آموزش هنر،های فرش ایران. طرح .(1388علی )ناصری، عباس

 انتشارات پیام.: تهران های ایران.باغ .(1387نعیما، غالمرضا )

 ی همایش و نمایشگاه باغ ایرانی(، نامه )ویژه ها مجله موزههای ایرانی.  باغ (؛1383یاوری، مینوش )

 ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگریها . اداره کل موزه41شماره بیستم شماره پیاپی 
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