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  چكیده

اغ و ب. اين مقاله به بررسی و تاثیر تناسبات کالبدی باغ ايرانی و نقش اعداد و هندسه در طرح اندازی قالی باغی دوره صفوی می پردازد

قالی از قديمی ترين هنر های ايرانی در سیر تاريخ است که همواره ارتباط تنگاتنگی با هم داشته اند و ريشه در فرهنگ، تمدن، 

چهار باغی مربوط به دوره صفويه می باشد که به موازات باغ  معماری عواطف، اعتقادات و باور های انسانی دارد، که مهم ترين آثار

اين مقاله . باغ، حضور قالی های طرح گلستان يا چهار باغی در دوره هايی از تاريخ ايران پررنگ و چشمگیر است سازی به سبک چهار

که به شیوه تحلیلی و توصیفی انجام شده، نشان می دهد که طراحان در گذشته با در نظر گرفتن هندسه به عنوان مبنای اصلی 

در طراحی فرش های چهار باغی دوره صفويه نیز همانند ساير . یم می کرده اندطراحی فرش ها، نقوش را بر بستری از هندسه ترس

روش بررسی بر . تناسبات ويژه ای در اندازه حاشیه ها، نقوش و عناصر به کار گرفته شده است (معماری باغ هندسی)هنرهای ايرانی

حی فرش ايران و تحلیل اعداد و خطوط نظم دهنده مبنای مباحث نظری رابطه ی اين دو هنر ارزشمند ايرانی و جايگاه باغ در طرا

ايرانی و تاثیر آن در طراحی فرش باغی بوده که در نهايت هدف از تحلیل کالبد باغ های ايرانی  هندسی باغ معماریاصلی در فرم و 

  .دستیابی به روش دقیق نظام هندسی و اهمیت آن در فرش های باغی می باشد

 

 ايرانی، عدد و هندسه، قالی باغی، دوره صفويهباغ  معماری: كلیدی گانواژ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 B Nazanin)ويسنده اول ن ، مقطع تحصیلی و رشته تخصصي، دانشکده و دانشگاه محل تحصیلدرجه علمي: نويسنده مسئول -*و  1
.pt 11راست چين ،) 

 (، راست چينB Nazanin .pt 11)نويسنده دوم  ، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل(يا سمت كاري)و رشته تخصصي  درجه علمي -2



 

 

2 

 

The effect of the geometry proportions and architecture Persian Garden Carpet garden 

(Safavids)  
 

Abstract  

This paper examines the impact of physical proportions and geometry in the Persian Garden and 

the numbers of Safavid carpet's garden. Garden and carpet of the oldest Iranian art history that 

have always been closely associated with the origins of culture, civilization, emotions, beliefs and 

human beliefs, The most important architectural works of four gardening along with four garden-

style gardens, carpets of Iran or four garden design bold and dramatic period of history.This 

analytical and descriptive style that has been done shows that designers in the past with regard to 

geometry as the main basis for designing carpets, designs were drawn on a bed of geometry. 

Textile design four garden Safavid Iranian arts as well as other special proportions as the margins, 

designs and elements used.Methods based on the theoretical relationship between the art and the 

valuable Persian carpet design garden Iran And analyzing the numbers and lines on the form and 

geometry of the main regulatory Persian Garden and its impact on the design of a garden carpet is 

the ultimate goal of achieving accurate way of analyzing the geometric body Persian Garden and 

its importance in the garden carpets.     
 
Keywords: Persian Garden Architecture; numbers and geometry; carpet garden; Safavid period 

 

 

 

 

  مقدمه - 

ه که زيربنای بسیاری از هنرها است، عالوه بر اينکه شاخه ای هندسه از کاربردی ترين و مفهومی ترين علوم از گذشته های دور تا قرون معاصر بود

تمامی آفريده های انسان و طبیعت به مثابه صوری هستند پذيرای قوانین رياضی، تشابه، تقارن "در تفکر ايرانی . از علم رياضی است مبنای فلسفی دارد

ه آدمی است تا فرآيند ايشان را از راه حساب و هندسه به هماهنگی انتظام و تناسب به منزله قوانین کیهانی اند و بر عهد... و هندسه و

در . کاربرد هندسه و نقوش فرش در طراحی آن ،طرح استخوان بندی و نظامی است که نقش مايه ها در آن چیده می شوند (. 1736اردالن،)".دريابد

و  "سرو کوچک "هايی که طرح آن از باغ گرفته شده، به طور مثال نقش  نقش. واقع يک مجموعه ضوابط و معیارهايی نقش مايه ها را تعیین می کنند 

در يک طرح روابط میان حاشیه، .ترنج های لوزی شکل که نشانگر آب نما در باغ است . که به صورت تکراری در اکثر قالی ها آمده است  "بته جقه "يا 

گرفته باشد همان طور که هندسه در هنرهای فلزی و چوبی و کاشی کاری و گچ بری بايد بر مبنای نظم و هندسی خاصی شکل .....لچک و ترنج، متن و 

حصوری، )راحی و نقوش آن به کار گرفته استبدون شک در سنت کهن طراحی فرش ايران ضوابط و اصول خاصی را در ط.  ها، مبنا وپايه بوده است 

 (.1)،جدول(1739

در طبیعت گرم و کم آب ايران، باغ هم . انسان با طبیعت سرسبز و هم نوايی با هستی لم يزلی پرداختن به باغ بازتابی است از؛ بستگی ديرينه

از آنجا که مفهوم معمارانه باغ، بازتاب حس مکان يا مکانیت . تمثیلی از بهشت موعود آيین هاست و هم نشانی از تعلق آدمی به زيبايی های اين جهانی

کاربرد طرح چهار باغ و صور (. 1736اردالن و بختیار،.)رود که تصوير کلی کیهان را در خود به قاب می گیرد است، چون باغ فضايی متعین به شمار می

آفريده های کوچک اندازه ايرانیان باستان، چون قالی بهار نمای . مندل وار، صرفا گسترشی از تصوری کهن در کیهان شناسی ساکنان آسیای مرکزی بود

ابقاگر تصور باغ و تعلق آدمی به طبیعت ... اختمان کوشک سان تخت طاقديس واقع میان يک درخت زار، همچنینافسانه ای خسرو پرويز و س

که در ايران بیشتر از گونه ی باغ های هندسی استفاده می ( هندسی، منظری، ترکیبی)باغ ها به سه گونه طراحی می شوند (. 1733اردالن و بختیار،.)بود

آب وگیاه، مسیر، سايه و روشن، رنگ فضا و :موعه ای هماهنگ و زيبا است که از آمیختگی عقالئی، فرح بخش و چشم نواز باغ ايرانی مج"شود، لذا 

 (. 1731ابوالقاسمی،)".معماری بر پايه هندسه متین و آرام شکل می گیرد

 

 (ماخذ نگارندگان)بررسی ساختار طراحی باغ و قالی   ( )جدول

 راحی قالیساختار ط ساختار  طراحی باغ

 نماد گرايی ، رمز گرايی -بر اساس ضوابط و قواعد رياضی است و تابع نظام ( :منظم)باغ هندسی -
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هندسی از جمله خطوط مستقیم، اشکال منظم و زوايای دقیق و آسه بندی 

 ...منظم و

 انتظام هندسه -

يم خطوط مال. ناظر بر ترکیبی آزاد و چشم نواز است( : نامنظم)باغ منظری  -

، تنوع سطح ها، مسیرهای مواج، ديدهای درهم و بی ترتیب و محور های 

 نامنظم

 تقارن و توازن -

طراحی غالب بر اساس چهارگوش ها با چهار جهت اصلی و و چهار اقلیم  -

 باستانی

 .است( نامنظم)و منظری( منظم)ترکیبی از دو نوع هندسی: باغ ترکیبی  -

 

 وم و حاشیه می باشدفرش دارای دو بخش اصلی ب -

به جای استفاده از ( شیوه دوبعدی)استفاده از منطق عمیق خطی  -

 پرسپکتیو

معماران راغب به طراحی معماری هندسی هستند و نقاشان  ": توضیحات 

 (3-9، 1731ابوالقاسمی، ) ".شیفته نقش ريزی باغ منظری

 .ستزيبا شناسی گريز از خال و ذره گرايی بر طرح آن غالب ا -

 

ی ايرانی باغ و فرش گوياترين آثار هنری ايران بوده که ريشه در فرهنگ و تمدن دارد، ارتباط تنگاتنگ و نمادگرايانه نقش باغ با طرح های قالی ها

بافنده . ی بپردازدپرسش هايی را در ذهن ايجاد می کند که موجب گرديده به بررسی جايگاه باغ و باز شناسی پرديس ايرانی در بستر طراحی فرش ايران

حراست و  ايرانی، باورها، آرمان ها، عناصر هويتی خويش و مضامین هويت ايرانی را از طريق بافتن و تثبیت کردن در زمیته و حاشیه قالی خود، حفظ،

صنعت روستايی به -از يک هنراگر چه فرش به عنوان يکی از هنرهای کهن و بومی اين سرزمین است اما اين صفويان بودند که آن را . معرفی می کند

به تعبیر ديگر عصر طالئی بافندگی در ايران از سده دهم آغاز می .فعالیتی در سطح کشور ارتقا دادند و به صورت بخش مهمی از اقتصاد کشور در آوردند

ر صفويه اين نظم و هماهنگی به وضوح فرش به عنوان نقطه اوج هنر ايرانی برمبنای هندسه ی وسیعی شکل گرفته که به ويژه در فرش های عص. شود

ام قابل مشاهده است بنابراين دلیل اصلی زيبايی و کمال نقوش فرش های صفويه بکارگیری هندسه عمیقی است که بازتابانندهی زيبايی و کمال تم

 .هنرهای دوره ی صفويه خصوصا معماری اين دوره است

به شکلی همراه شکوه ، تنوع و اغلب به شیوه ای ( صفوی)مه ی قالی های ايرانی دوره بزرگ آتور ابهام پوپ هنر شناس شهیر معتقد است تقريبا ه

دکتر حصوری عالوه بر فرش های . در بزرگترين قالی ها ، مفهوم باغ کامل ترين شکل تصويری خود را می يابد ....را بیان می کنند  "باغ"زنده ، مفهوم 

و حتی فرش های ترنج دار را الهام گرفته از  -که عمدتا در چهار محال بختیاری بافته می شود -ا قاب قابیمعروف به باغی، فرش هايی با طرح خشتی ي

 (.1739حصوری،:استنتاج از.)نقشه گلستان يا طرح باغی می داند که خود ريشه در فرش بهارستان دارند

طوالنی تر از قالی ايرانی بر طرح و نقوش آن تاثیر گذاشته و قالی های با با وجود ارتباط بسیار نزديک باغ و قالی به نظر می رسد باغ با سابقه ای 

دستیابی به (باغ فین کاشان)هدف از اين پژوهش تحلیل کالبدهای باغ ايرانی. طرح چهار باغی و باغ های ايرانی از ايده و هندسه يگانه بهره جسته اند

در اين مقاله بررسی به طور خاص بر روی فرش های باغی به عنوان شاخص ترين . اشدروش دقیق نظام هندسی و اهمیت آن در فرش های باغی می ب

تحلیل هندسی فرش موضوع جديدی است که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است که اين موضوع می تواند دريچه . فرش های دوره صفويه می باشد

 .ای تازه تر برای پژوهش جامع بگشايد

 

 نیكالبد باغ های ایرا - 

باغ ... در باغ ايرانی همانند معماری ايرانی هیچ چیز بی موردی وجود ندارد، آنچه مفید و الزم است زيبا عرضه می شود و جلوه ای از کمال دارد

ناصر والگوهايی شکل در واقع يک باغ از ترکیب واژگان، اجزا، ع( 1731ابوالقاسمی،.)ايرانی با تمام اوصاف اثر هنری زيبا، چند منظوره و پر عملکردی است

به طور کلی باغ با ترکیب عواملی نظیر زمین، ( mitchell,moore,1691.)گرفته که در صورت يادگیری آنها برای تولید و ساخت فضا کمک می کند

ه تفکر انسان دارند که در هريک از اين اجزا دارای ويژگی های کمی و کیفی هستند که رابطه مستقیم با زندگی و نحو. شکل می گیرد... آب، گیاهان و 

باغ هنر مصنوع و ساخته دست انسان است که آن را برای ارضای حواس پنج گانه به وسیله عناصر موجود . جهت ساخت باغ مورد استفاده قرار می گیرند

 (.1)نمودار، و عملکرد حاکم بر آن به صورت ساختار و کالبدی در آورده که برای ظهور آن نیاز به  انتظام و هندسه دارد
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. 

 (ماخذ نگارندگان)فرآیند شكل گیری مفاهیم در كالبد باغ ایرانی  ( )نمودار

 

بلکه در مقام ابزار انتزاعی، در ذهن آدمی نیز . نظام ساختارهنری باغ ايرانی تنها به شکل ظاهری برای سازمان دهی کالبد باغ محدود نمی شود

چرا که هندسه مباحث بسیار جدی مثل نظم و رابطه و مناظر را می آفريند و رابطه ای بین باغ و فضای رابطه ای ايجاد می کند که قابل بررسی است 

زمانی که در باغ ايرانی حرکت می کنیم دورترين نقطه باغ، نزديک ترين نقطه باغ به نظر می رسد، اين می تواند هندسه . فکری آدمی را شکل می دهد

 (1797فالمکی،.)را می تواند بفهمد هم باشد ولی هندسه ای که ذهن، آن

 ساختاری باغ ایرانی -نظام معنایی -  - 

باغ ايرانی محدوده ای است محصور، با ديواری به عنوان مرز بین عرصه داخل و خارج، سايه و رطوبت باال که نهايتا فضای  :تنوع فضایی  - - - 

گیاه، آب، ابنیه در نظام معماری مشخصی با هم تلفیق شده و ( 1792،مسعودی.)د به وجود می آوردفرحبخش نسبت به محیط پیرامون خو

 (1796شاهچراغی، .)محیطی مطلوب، ايمن و آسوده برای انسان ساخته می شود

و با اهداف متفاوتی از جمله سايه اندازی، ( 1796دانشدوست،.)اساسی ترين عامل شکل دهنده و زينت بخش شناخته می شود: گیاهان  - - - 

تنوع و ترکیب بافت ريز يا درشت از گیاهان هم در کیفیت بصری و ( 1799محمودی نژاد و ديگران،.)ل دهی و تزيین باغ به کار می رودمحصو

 (1796شاهچراغی،.)منظر تاثیر می گذارد و هم تنوع در حس المسه را منجر می شود

و هم فضاها را به هم پیوند می دهد که باعث حس آسودگی و آرامش صداها هم به انفصال محیط از هم تاکید می کنند : نظام آواها  -3- - 

عبور نسیم باد از میان شاخ و برگ درختان و گیاهان متناسب باغ ويژگی شکلی و نیز مکان استقرار، آواهای ويژه ای ايجاد می . می شود

ی باغ را سرزنده می سازد و باعث کاهش آلودگی صوتی همچنین  صدای آب و آوای پرندگان نیز با هم درآمیخته و فضا( 1796شاهچراغی،.)کند

 .می شود

باغ ايرانی عبارت است از ترکیب ساده و موزون، رابطه ای صحیح و استوار، نظام هندسی مشخص، خطوط عمود بر هم، تخت : خوانایی  -4- - 

خط،فرم، ) رعايت اصول طراحی( 1792شاکری،.)تکرت های چهارگوش، شبکه مترنم جهتدار آب که در فضاهای باز و پوشیده وسعت يافته اس

عالوه بر بهبود بصری بربهبود هويت تصويری نیز اثر می گذارد و افزايش خوانايی در انگاشت ذهنی بینندگان را ممکن می ...( بافت، مقیاس، رنگ و

 .سازد

ر حوض بزرگ و کوچک و با شکل های ، صدای آب و حتی وجود آب د(شکل آب)حرکت، رنگ آب، موج آب: اشكال مختلف آب  -5- - 

 .(1)و تصوير (2)جدول، (1796دانشدوست،.)گوناگون امیدبخش و زندگی ساز است

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 
 

 (ماخذ نگارندگان)معنایی  باغ در دو نمونه موردی دوره صفوی-مولفه های  ساختاری(  )جدول

 (3350 نعیما،()باغ شاه)نباغ فین كاشا

 (333 ،سلطانزاده)ر محیط های هموارباغ واقع د

 آب خوانایی نظام آوا گیاهان

 سرو کهن

 گلهای رنگین

 (1797جوادی،)

 

 انواع اصوات آب

 آوای پرندگان

 تقارن در باغ

 ترکیب خردمندانه و منظم و سازمان هندسی

سادگی مزين به نظم وتناسب که از قواعد باغ 

 ايرانی است

 (1797جوادی،)

 

استخر مرکزی به منزله محور های 

 هدايت کننده

 استخری بزرگ با فواره های فراوان

 (1797جوادی،)

 

 ( 3، 335 نعیما،)باغ چهلستون 

 کاج ، نارون ، چنار ، عرعر

درختان توت و سرو و 

 تبريزی،افرای سیاه

گل های رز و مینا و شببو 

 و بنفشه

صدای جهش آب در حوض وسط 

 تاالر

صدای شرشر آب از دهان شیر در 

چهارگوشه صفای خاصی به اين 

 .عمارت می دهد

باغ طرحی مربعی دارد و آرايش هندسی آن 

 .غربی است-مبنی بر سه محور شرقی

 (1797جوادی،)

 

 استخری عريض جلوی ايوان

 

 
 (ماخذ نگارندگان)در دو نمونه موردی دوره صفوی بررسی مولفه های ساختاری باغ(  )تصویر

 

  ساختارهای هندسی باغ ایرانی - - 

. محیط بیرونی باغ عمدتا به شکل مربع کامل و يا مستطیل می باشد. انی بر اساس ساختار هندسی دقیقی شکل يافته استطرح کالبد باغ اير 

عالوه بر . آن قرار می گیرد(مستطیل يا مربعی شکل)ساختار هندسی کالبد باغ، ديواره خارجی که جدا کننده فضای درون و بیرون است، دقیقا بر پالن
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فضای کلی درون باغ به تبعیت از ساختار هندسی خود توسط خطوط عمود بر هم کل . غ مبنای تقسیم فضاهای درونی نیز می باشدتقسیمات بیرونی با

 .(2)، تصويرفضای باغ را به چهار قسمت تقسیم می کنند و کوشک درون باغ را نیز متناسب با فضای تقسیم شده در نقاط مختلف می ساختند

 

 
 (نگارندگان: ماخذ)ایرانی الگوی باغ  (  )تصویر

 

ف بود مثال گاه بنای اصلی در وسط باغ بوده و از چهار طرف ديده می شد و بناهای فرعی و سردر در اطراف بودند و يا اينکه بنای اصلی باغ يکطر

م اين باغ ها در مقابل بنا حتما يک در و بناهای فرعی در اطراف،برخی باغ ها نیز کوشک به نسبت يک سوم در امتداد محور طولی قرار داشت اما در تما

نب میان کرت و يا يک فضای مستطیل شکل به عنوان آبنما قرار داشت و در طرفین میان کرت مسیرهای باريک و جوی های آب قرار می گرفت و در جا

بکه ی مربعی يک درخت که عمر طوالنی در هر راس اين ش. آنها باغچه هايی که خود توسط خطوط عمود بر هم به کرت های مربعی تقسیم می شدند

ان با تر دارد کاشته می شود و سپس اين مربع ها به مربع های کوچکتر تقسیم می شوند و در هر راس درختان با  عمر متوسط و به همین ترتیب درخت

بوده که از هر طرف نگاه می کردند رديف  اين نظم هندسی به قدری دقیق(. 1737پیرنیا،.)عمر کوتاه بر راس مربع های میان آنها کاشته می شدند

ان فراهم درختان ديده می شده است و اين نظم از نظر عملکردی به گونه ای بوده که باغ در هم دوره ها سرسبز و امکان نورگیری منظم برای همه درخت

کاشت درختان وگیاهان، محل قرارگیری کوشک و می شده، بنابراين مرز بیرونی باغ، مسیر جريان های آب، مکان آبنماها، کرت بندی ها، نظام 

 .ساختمان های باغ بر اساس نظام هندسی دقیقی که کالبد باغ ايرانی بر مبنای اين تناسبات شکل می گیرد

 :باغ های ايرانی نمادی از قدرت هستند و اجزای بکار رفته در آن دارای سلسله مراتبی هستند که به صورت خالصه عبارتند از

 ترتیب و توالی فعالیت ها، ديدها و حرکت ها نظام -1

 ترتیب و توالی فضاها، سیر تدريجی فضاها تا رسیدن به فضای مقصد -2

 از سر در ورودی به هشتی و راهروهای اطراف تا رسیدن به فضای اصلی کوشک "محرمیت "سلسله مراتب در ارتباط با مفهوم -7

 .عمومی، نیمه عمومی، خصوصی، نیمه خصوصیعرصه های : فضاها با کارکرد های گوناگون -1

 (.1797اردالن،.)اين مفاهیم که پرونده انتظام و هماهنگی است می تواند از راه عدد، هندسه، رنگ و ماده به حیطه حواس درآيد

دل می آيد و به دنبال آن تفرجگاه از پس باغستان جان بوستان : صوفیان نیز به زعم خود چهار بخشی بودن باغ را به چهار مرحله سلوک تاويل می کنند

به طور مثال در تجارب عرفای نام دار از جمله (. 1797ياوری،.)روح و دست آخر، عالم وجود که در اين مرحله عارف سلوک مطلوب خود را يافته است

کار شده است بنابراين چهارگانه ها از سهروردی است اين موضوع در راه کسب معرفت و شهود حقیقت و رسیدن به بهشت و آگاهی از چهارگانه ها آش

از اين مکان اين حقیقت به تمام بدنه معماری و هنر ايرانی کیفیت مقدس برخوردار بوده است که رد پای آن در پرديس های ايرانی وجود داشته و 

 .انتقال يافته است 

 نقش چهار باغ در قالی های باغی  -3- 

ار قسمت خشکی به وجود آمده است و در وسط اين چهار قسمت دريايی وجود دارد، بر مبنای اين عقیده باغ آريايی ها معتقد بودند که دنیا از چه

به آن اطالق  "چهارباغ"اين طرح باغ از زمان ساسانیان به صورت نمونه طرح باغ های ايران درآمد و نام ... های فراوانی احداث شده 

نشانه هايی وجود دارد مبنی بر اينکه باغ و فرش ارتباط . ترين پديده های ايرانی ها در سیر تاريخ است باغ و قالی از قديمی (. 1791روحانی،.)گرديد

ای طرح تنگاتنگی با هم داشته اند و مهم ترين آثار چهار باغی مربوط به دوره صفويه می باشد، به موازات باغ سازی به سبک چهارباغ حضور قالی ه

نگاه ايرانیان به باغ فراتر از توجه صرف طبیعت بوده است و باغ برای آنان . وره های تاريخ ايران پررنگ و چشم گیر است گلستان يا چهار باغی نیز در د
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های سر نشانه توجه و ژرف انديشی در طبیعت و پديده های آن محسوب می شده ، بنابراين قالی نیز نوعی باغ و بازتابی از باغ است که در میان فضا

با توجه به اينکه پیشینه باغ از قالی کهن تر می باشد و طرح قالی چهار باغی بازتابی از چهارباغ است ، اين طرح از باغ به فرش راه .ته است بسته قرارگرف

منشا باغ و چون (7)،تصويرچرا که نخستین چهار باغ در ايران طبق اسناد و مدارک موجود مربوط به چهارباغ پاسارگاد دوره هخامنشی است . يافته است

ين ساختار سازی در شمال غربی ايران بوده و پارسها در مسیر حرکت و کوچ خود آن را به مرکز ايران کشانده اند اين نظر به واقعیت نزديک می شود، ا

باغ سازی پس از آغازين به تدريج دگرگون شده و طی دوره های تاريخی  طبق ساليق و عالقه چهارباغ هايی ساخته شده است که اوج و شکوه چهار

ر غرب دوهزار سال در چهارباغ پاسارگاد و سپس در زمان داريوش در شوش به ابعاد کوچک تر پس از دوره هخامنشی، چهارباغ سازی در دوره ساسانی د

 (.1)، تصويربا ساختاری تازه در کاخ های ساسانی نمود يافت

 

 
 ( 33  استروناخ، :مأخذ)رگاد پاسا خهای كا و چهارباغ شده بازسازی پرسپكتیو (3)تصویر

 
 (333 خوانساری، :مأخذ( شوش خهای كا و چهارباغ پرسپكتیو(4)تصویر

 

بر اساس يک الگوی همگونه ازباغ و کاخ کورش در پاسارگاد طراحی و بافته شده که  (1)، تصويرقالی باغی که به بهار خسرو شناخته شده است

چهارباغ را در آن القا می کند، هر چند ساخت چهارباغ در دوره های اموی و عباسی با الهام از باغ حرکت آب به سوی کوشک مرکزی در آن يک طرح 

اوج . ت سازی ساسانی تداوم يافت، ولی در دوره های ايلخانی و تیموری نشانه های از چهارباغ در شمال غرب ايران به ويژه در تبريز آشکار شده اس

ره های ساسانی و در دوره ی صفوی رخ داده است از جمله چهارباغ اصفهان و باغ فین کاشان نمونه های اخیرا که به چهارباغ سازی در ايران متاثراز دو

 .طور سالم باقی مانده اند 

 

 
 Penelope, 004 ) :ماخذ .)است مقایسه قابل ساسانی دوره خسروانی بهار قالی نقشه با كه چهارباغ نقشه با قالی (5)تصویر

 

مضمون عالی فرش شهری باغ است که گیاهان پرگل آن با میزان های گوناگون شیوه يافته، ":بورکهارت ريشه فرش های شهری را باغ می داند

وارد اين جويبارها در بعضی م. توصیف شده اند "اين باغ ها طبیعتا تصويری هستنداز فردوس قرآنی که باغ هايی با جويبارهايی در آن .آرايش شده است

از ديدی ديگر، همه . در فرش نمودار شده است که خود تصويری است از فردوس و باغی از استخر يا آبنمايی آنچنان که معمول معماری ايرانی است

 (.1791بورکهارت،)"...فرش های ايرانی گويی از فرش افسانه ای بهارستان، الهام گرفته اند

باغ ها، از طرح چهار بخشی الهام گرفته اند که اين طرح در قالی چهارباغی نشانه ی چهار عنصر مقدس در پیش از  تداوم ايده و طرح قالی ها و

با اشاره به ريشه های تاريخی مفهوم اين واژه اعتقاد دارد، دو محور اصلی عمود بر هم باغ را به چهار قسمت اصلی  "میرفندرسکی". دوره اسالم است 

آب از باغ عدن خارج می شود و به سمت  -دارای بار تاريخی طويلی است که شکل بارز خود را در اشاره  (9)،تصويریم بر چهارشدنتقس. تقسیم می کند 

 (.2)، نمودار(1791میرفندرسکی ،) از روز ازل نشان می دهد، -می گرددچهار گوشه جهان جاری 
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 (333 مسعودی،:ماخذ.)طرح واره چهار بخشی برگرفته از عقاید باستانی كه به عنوان كهن الگوی باغ ایرانی معرفی شده است (6)تصویر 

 

 
 (ماخذ نگارندگان)فصل مشترک باغ ایرانی و قالی چهار باغی  (  )نمودار

 

 اعداد و هندسه به كار رفته در باغ و قالی چهار باغی -3

ريشه های مفهوم آن عدد چهار نقشی اساسی ايفا کرده است ؛ لذا شاهد تنازع بین الگوی چهارباغ و باورهايی هستیم که  در پی کاربرد چهارباغ و

الهه آب در اعتقادات ايرانیان همواره حضور داشته  "آناهیتا". در مورد عدد چهار وجود دارد از قبیل توجه به عنصر طبیعی آب و تقسیم آن به چهار رود 

از "تصور بر اين است که (. 1793بمانیان ،.)حیات بخش که در مظهر خود به چهار قسمت تقسیم می شود بهشتی در دل بیابان می آفريند است و آب 

مرکز زمین يعنی از پای درخت زندگانی چهار جوی می جوشد که به سوی چهار جهت اصلی روان است که بدين سان صلیب افقی را بر صفحه ی عالم 

اين در صورتی است که . تمامی تفکرات مشابه در شکل چهار بخشی بهشت يا عدن برگرفته از متن تورات می باشد (.  1731گنون، ) "دنقش می نماي

بنابراين می توان . آموزه های دينی زرتشت در اوستا حاکی از وجود يک دريای عظیم در مرکز زمین و تقسیم آن به هفت قسمت است نه چهار قسمت 

 . هار رود و تقسیم جهان و به دنبال آن باغ به چهار بخش در دوران پیش از اسالم برگرفته از آموزه های دينی تورات است نه اديان ايرانی تصور کرد چ

ی قالايده چهار نهر بهشتی در باغ های پس از اسالم بارها در قرآن کريم با عنوان بهشتی توصیف شده است که الگوی باغ سازی و باغ نگاری روی 

آدريان . )ها هستند که بهشتی را بر خاک می سازند و برای مومنان تصويری عینی از بهشت برين بر خاک تیره نمايش می دهند و بشارت جهان ديگرند 

 در دوره های پس از اسالم هدف اصلی طراحی باغی بود که آن ها را به بهشت نزديک کند و يک باغ خوب همیشه با بهشت(. 1791فون روکوئز،

و در نهايت به اين نتیجه ختم می گردد که باغ ايرانی تمثیلی از بهشت موعود است و طرح مسلط باغ ( Daneshdoust,1667)سنجیده می شود 

. ت که عالوه بر اين خصوصیات فوق آيینه ای از باورها و انديشه های دينی بوده اس( باغ هندسی )ايرانی بر اساس قواعد و ضوابط رياضی و هندسی است 

گر چه در . باشد ( آب، شیر، شراب، عسل)شايد جاری شدن آب از جای جای باغ و حرکت آن در چهار جهت و چهار جوی، تمثیلی از چهار نهر بهشتی 

بسیاری از باغ های ايرانی آب از يک جهت می آيد و ضمن ريختن در يک حوض مقسم در سه جهت ديگر جاری می شود اما گردش آب را درچهار 

 (.1799مسعودی ،.)تداعی می کند  جهت
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ر شايع ترين تفکر در اين باغ برداشت صوری از نهر های چهار گانه بهشتی است که تاثیر آن به صورت دو محور عمود بر هم در باغ ايرانی ظاه

در دوره ی پس از اسالم را می توان  آنچه مسلم است کاربرد وسیع ترکیب هندسه چهارباغ و آب راه های اصلی و متقاطع باغ های ايرانی": شده است 

 (.1731ديبا ،) "و ديدگاه کهن انسان به زمین به عنوان تمثیلی از کل طبیعت دانست ( چهار نهر بهشتی ) نتیجه ابعاد تمثیلی بهشت در قرآن 

داخلی وجود دارد، مشهورترين تعريف  از طرفی به قول مشهور مبنی بر چهار باغ بودن باغ ايرانی در میان بسیاری از مستشرقین و نیز متخصصین

 stronach Encyciopedia)"يک باغ مستطیل شکل تقسیم شده به چهارقسمت به وسیله مسیرها يا آبراهه ها  "در ارتباط با چهار باغ  آن را 

lranica)  ه چهار بخش تقسیم می کند باغ ايرانی را ترکیبی از خطوط و محورهای اصلی می داند که فضای باغ را ب "دانشدوست". می داند

(pope,1663) . برخی از محققین، باغ را تمثیلی از بهشت و باغ ايرانی را محصول تالش انسان برای بازسازی بهشت آرمانی بر روی زمین دانسته اند .

مشترکی با فرضیه های مطرح در الگوی  مهم ترين تاثیر صوری در اين زمینه پیدايش نظريه الگوی چهارباغ برگرفته از چهار نهر بهشتی به عنوان فصل

از . از نگاه اين نويسندگان، باغ در تفکرات ايرانی تمثیل قطعه ای از بهشت با بهره گیری از اسطوره های کهن دينی و اديان آسمانی است. چهارباغ است 

در بهشت کوثر هست و درختان  "رديس ها محسوب می شوداين رو، ايجاد مکان و فضای بهشت گونه در باغ سازی، نخستین انگیزه ايرانیان در طراحی پ

است که مانع و گلها و جويبارها و در باغ نیز آب روان خوش و گلهای زيبا و درخت هايی که می توان در سايه آنها آرمید، و اين همه محصور در ديواری 

 ( 1737پیرنیا،)"ورود جهنمیان به آن شود

 عدد چهار - -3

ه ای بخواهند در ارتباط با هم قرار گیرند به خصوص در جهان بینی عقل گرا و بیهوده ستیز ايرانی مربع منطقی شکل می هرگاه عناصر چهارگان

عدد چهار و نماد آن شکل مربع را می . مربع منظم ترين، ساده ترين، عاقالنه ترين و کمال يافته ترين شکل برای ايجاد ارتباطات چهارگانه است. گیرد

 : يق فرهنگی زير رهگیری کردتوان در مصاد

تقسیم بندی چهارتايی به عنوان نمادی خوش يمن، جهان به چهار بخش تقسیم شده و چهار عنصر اصلی منشا : اعتقادات کهن ايرانیان به عدد چهار -1

گونه و دايره وار و ترکیبی از آنها پیدايش جهان می باشد، تقسیم فضا به چهار بخش که به مناسبت چهار عنصر مقدس معمول بوده است، اشکال مربع 

 .به عنوان صور ابدی در فرهنگ های کهن

 کاربرد عدد چهار در قرآن کريم و اشاره به چهار نهر بهشت-2

ر می توان در معماری ايرانی هم به صورت چارطاق،چارسو، مساجد چهار ايوانی، مدارس چها "چهار باغ"نمود های مهمی از عدد چهار را به غیر از -7

 .ديد... ايوانی، کاروانسرای چهار ايوانی و 

  .هم کاربرد داشته است( ايجاد نظام آبیاری مناسب) استفاده از هندسه مربع مستطیلی و تقسیمات چهارتايی در جهت يابی و-1

 .بدين ترتیب الگوی چهارباغ دارای مفاهیم نمادين گشته و وارد ساير هنرها نیز گشت

ن دوران شکوفايی هنر ايرانی است با رواج باغ سازی، حکمت مینويی با وجود شارحان و حکیمان بزرگی چون مالصدرای در دوران صفويه که آخري

ده مثل باغ فین شیرازی و آذرکیوان و بسیاری از کسان ديگر، تجلی اين عالم را در معماری و باغ آرائی ايران شاهد هستیم و تجلی آن در باغ های باقیمان

 (.1797دادابه،.)از آن کهن الگوی مینويی را به روزگار ما رسانده است کاشان، پیامی

 عدد هفت - -3

ل از زمان های بسیار قديم عدد هفت، عدد محبوب بسیاری از اقوام و ملل بوده و هر جا که الزم بوده نشانه ای حاکی از يک کمال مقدس و قاب

رقم هفت نماد کلیت و تمامیت زمان و مکان است به خصوص که . مقدس استفاده شده است احترام و يا مجموعه ای بدون نقص ذکر شود از اين عدد 

به طور مثال .ارتباط عدد هفت با آفرينش و اين که مطابق تورات، آفرينش عالم در شش روز تمام شد و روز هفتم خداوند به آرامش و استراحت پرداخت 

ت برهمنان هند به هفت کشور، سیارات سبعه قوم سومر، هفت حصار شهر هگمتانه در اساطیر آمده طبقات هفت گانه آسمان و زمین بابلیان و اعتقادا

ريمنی است برای ورود به دوزخ بايد از دروازه های هفت گانه، هفت ديوار گذشت و هم چنین باغ بهشت نیز توسط هفت حصار از شیاطین و نیروهای اه

که شخص سالک بايد اين هفت حصار يا به قولی هفت وادی پر خطر سلوک را سپری کند تا به وصال  محافظت می شود و در عرفان اسالمی آمده است

اهلل الذی ": آمده است  7در قرآن آيات فراوانی مبنی بر هفت طبقه بودن آسمان ها و زمین آمده است از آن جمله در سوره ملک آيه . محبوب رسد 

نمودهای عدد هفت را در زبان ادبیات، فرهنگ، هنر، اساطیر، افسانه های کهن به وفور می توان . ا آفريدخداوندی که هفت آسمان ر "خلق سبع السموات

 . مشاهده کرد 

همانطور که هفته های ايرانی از کهن ترين نمونه های اصیل تفکرو تخیل مردم اين سرزمین و نشان دهنده کیفیت زندگی و مباحث ذهنی و 

در تمامی هنرهای اصیل ايرانی هم چون مینیاتورهای ايرانی و طرح های . ار می آيند و در خود رمز و رازهايی نهفته دارند شادی و اندوه اين قوم به شم

طرح های قالی ايرانی نمودی از باغ ايرانی را در خود دارند مگر نه اين است که آن ها . فرش های ايرانی نیز اين رمز و رازها و تنوع خیال وجود دارد 

ی از قبله ی کبريايی است و جلوه ای از خرمی و آيات و ذات سرمدی است نمونه ی متعالی از کوی شاهد غیبی در اين عالم خاکی که آدمی را  آيینه

رده، آن از اين روست که عناصر باغ های ايرانی تمثیلی از فردوس برين، در فرش ايرانی ظهور پیدا ک. ياد آن نا کجا آباد فراموش شده ی خود می اندازد

حوضی در وسط که آب حیات از آن بیرون می آيد که از طريق چهار جوی به : چنان که اين عناصر در فرش های چهار باغی به وضوح ديده می شود 

تر از بقیه  در اطراف اين باغ هفت حاشیه وجود دارد که حاشیه ی وسط آن پهن. چهار سوی زمین رفته و اين مايه ی حیات را به گلستان ها می رساند 
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طراحی هفت حاشیه به قسمی که حاشیه ی وسط پهن تر از بقیه و دو . است که آدمی را به ياد آن هفت حصار محافظ از نیروهای اهريمنی می اندازد 

اصیل مرسوم بوده احی فرش های حاشیه ی متوسط در دو طرف حاشیه ی اصلی که با چهار حاشیه باريک تر از هم جدا شده اند، از قديم تاکنون در طر

از مناطقی که هفت حاشیه در فرش خود به کار می برند يکی اصفهان است که بیشتر در فرش های قديمی تر بوده است و يکی کاشان (.3)است، تصوير

 (.www.ipna.ir) کاشان با هفت حاشیه طراحی می شودکه در حال حاضر بع اين شیوه پايبند است و اکثر فرش های اردکان و 

 
 (1791رودن، گانتز: مأخذ( شمسی 17 سده خصوصی، مجموعه بختیاری، خشتی بر حاشیه قالی( 3)تاثیر نسبت عددی( 3)تصوير

 

 قالی  باغی دوره صفویه -4 

کهن ترين نمونه ی انواع قالی . مذهبی دگرگونی می پذيردبه نظر می رسد که به تدريج از اواسط دوره صفوی طرح و رنگ ها بر پايه ی باورهای 

در اين قالی افزون بر تقسیم بندی خیابان کشی و جوی های آب و درختان، گونه . ها متعلق به کردستان که دارای طرح و نقشه با طرح گلستان است 

. اهرا آب آنها از آب نمای مستطیل شکل وسط باغ تامین می گردددرخت بید قابل توجه بوده و در وسط باغ دو آب نما همديگر را قطع می کنند که ظ

در . آب نماهای فرعی کوچک تری به موازات آنها به کرت های مستطیل شکل متعددی آب می رسانند که در آنها درختان گل و پر شکوفه رويیده است 

 (.9)پرندگان بر باغ ها ديده می شوند، تصوير آب نماها ماهی ها شناورند و

 

 
: ماخذ.)قالی چهارباغ كردستان، اواخر سده دوازدهم هجری، موزه هنرهای اسالمی كه در جنگ جهانی اول ناپدید شده است (3)تصویر

 (336 یزدانجو،

 

اين خیال پیش گويند پادشاهان ساسانی را . قالی ما را به باغ ايرانی می برد و خود جانشین باغ ايرانی بوده است : سپهری در اين راستا می نويسد 

به جاست که پادشاه کنار خود باغی . آمد که در زمستان نیز چشم از صورت باغ برندارند پس فرمان دادند قالی بزرگی کنند به نقشه باغ و با رنگ و نگار 

ن وسیله باغ که به قول سپهری بدي(. 1731سپهری ، )شاه بی باغ، شاه حقیقی نیست . و نماد توانايی او برطبیعت  "نگاره عالم است "نگه دارد که 

 .     در گستره زمانی سال، در فرش ايرانی بازتاب می يابد "نگاره عالم "در قالب  "قرينه بهشت است "

که  باغ، چهارباغ و فرش باغی با فرهنگ و تاريخ ايران در آمیخته است که فرش های بافته شده در منطقه کردستان اين فرضیه را تقويت می کنند

بر شیوه طراحی چهارباغ و قالی های باغی از اسلوب و هندسه خاصی پیروی نموده که عبارت است از توجه به طراحی و ساختار تقسیمات چهارگانه اين 

را  هندسه اساس هنر و معماری ايرانی است که می توان آن. باغ سازی و گرايش به طبیعت در بیرون و طراحی و اجرای قالی باغی در داخل خانه است 

اين نگرش هندسی گستره ای از معماری ايرانی از زيبايی و زيبايی شناسی تا . در نقشه های تزيینی همچون کاشیکاری تا بناهای معماری دنبال کرد

شکل گیری در باغ عالوه بر . ساختارها و شالوده ها را شامل می گردد و شکل گیری فضايی، مسائل نگارشی و استاتیکی را تحت تاثیر قرار می دهد

هندسه در باغ ايرانی، به ابعاد و تناسبات .هندسی فضا شاهد آن هستیم که فضاهای باز و عرصه های طبیعی نیز به نظم درآمده و با هندسه قوام می گیرد

اين .پردازدکلی، حصارها، محورهای اصلی و فرعی، رديف درخت کاری،جوی های آب، نحوه حضور و عبور آب و به طور کلی به هندسه مسط می 

 .ساختارها بنیان های شکل بخشی ايده ها و مفاهیم اولیه تا رسیدن به شکل نهائی باغ ايرانی است

 

 نتیجه گیری -5

http://www.ipna.ir/
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تار باغ ايرانی و قالی باغی با فرهنگ و تاريخ ايران در آمیخته است ، طراحی آنها از شیوه و اسلوب خاصی پیروی می کند که عبارت است ازساخ

قالی چهار )و فضای داخلی خانه ( طراحی باغ)آنچه در اين سبک اهمیت دارد گرايش به طبیعت در فضای بیرونی . گانه در باغ سازی  تقسیمات چهار

همراه بوده به نحوی که با تنطیم صفه بندی های ...( کاخ، کوشک، ايوان و)طرح ريزی باغ ها همواره با ايجاد بارزترين عناصر باغ ايرانی . است( باغی

با توجه به بررسی های انجام شده در اين مقاله در خصوص هنر باغ سازی و .وبروی عمارت اصلی، شکل و جايگاه استخر آب سنجیده می شده استر

در يی که تاثیر آن بر قالی چهار باغی، پی می بريم که طراحان فرش های چهار باغی دوره صفويه از ابعاد و تناسبات خاصی بهره گرفته اند، نسبت ها

تقسیم بندی فرش در متن و حاشیه و استفاده ) 1و استفاده از اعداد ( 2/1، 1/7، 7/2)ساماندهی حاشیه ها و متن قالی ها در نظر گرفته شده به صورت

همانند ساير هنرهای  بنابراين قالی  باغی  با تاثیرپذيری از اوج چهار باغ سازی دوره صفوی(. در حاشیه قالی چهار باغی)  3و ( در نقوش و طرح اندازی

باغ هندسی ايرانی از هندسه و الگوی استانداردی بهره گرفته و عناصر مهم در نقاطی خاص قرار داده شده است و به لحاظ ترکیب و ساختاری هر دو نوع 

 (.7)منظری در قالی بازتاب داشته است، جدول و
 

 (ماخذ نگارندگان)تاثیر باغ بر قالی باغی( 3)جدول

 چهار باغ

 

 قالی چهار باغی ویژگی/ حاشیه / ابعاد 

 

 

قرار گرفته و آن را به چهار  2/1کوشک در 

 قسمت مساوی تقسیم کرده است
 

درخت و گلهای )استفاده از عناصر باغ ايرانی

 (رنگین و آبنما

 قرارگیری کوشک در وسط
 

 

 (1791ويلبر، : ماخذ )فین کاشان 

 

قالی با نقشه چهارباغ 

ل قرن متعلق به اواي

/ هیجدهم میالدی

دوازدهم هجری موزه 

: مأخذ)متروپولیتن 

 (1797ويلبر، 

 

قالیچه محرابی چهار 

باغ، موزه آستان 

قدس رضوی، قرن 

اردالن : مأخذ)11

جوان، و اينانلو، 

1731) 

 

 

 

 

 

 قرار گرفته 7/1کوشک در 

 درخت سرو 1استفاده از عناصر باغ ايرانی و 

 حاشیه 3دارای 

 ربع های بسیار در متن فرش بهاستفاده از م
 عنوان مدول

 

 

 مجموعه باغ بلبل و کاخ هشت بهشت اصفهان

موسسه آموزش عاالی آزاد پارسه، : ماخذ)

1793) 

 

/ قالی چهارباغی کردستان اواخر سده يازدهم 

 .اواخر سده دوازدهم هجری، موزه کراکو لهستان

 

 

 

 

 

 

 کوشک تقريبا در میان قرار گرفته است

 دارای محور اصلی شاخصی می باشد

 استفاده از خطوط مستقیم و مورب

استفاده از عناصر باغ ايرانی مانند درختان،گلها، 
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 طرح باغ چهلستون و کوشک آن در اصفهان

 (1791ويلبر، : مأخذ

 ...کرت بندی هاو

استفاده از مدول مربعی به صورت رديفی ،نظم و 

 .هندسه را نشان می دهد
لی بزرگ با طرح چهارباغ يا گلستان متعلق به قا

: مأخذ)قرن هجدهم میالدی موزه متروپولیتن 

 (1797خوانساری، 

 

 مراجعمنابع و 

 23-3-9، باغ ايرانی،تهران،نشر سازمان پارکهای شهرداری، (1731)ابوالقاسمی، لطیف [ 1]

قالی های ايرانی، ترجمه علی عبداللهی، ماهنامه گزارش گفت و گو، سال دوم، شماره ، نگاره های باغ و بوستان بر (1791)آدريان فون روکوئز،کاربن[ 2]
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 ، نگاهی به موزه مرکزی، چاپ دوم، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی(1731)اردالن جوان، سید علی اينانلو، جهان[ 7]

 99-21ن، انتشارات نشر خاک ،، حس وحدت، ترجمه حمید شاهرخ، اصفها(1736)اردالن،نادر،بختیار، الله[ 1]

ترويجی اثر، شماره -، شکل گیری باغ سلطنتی پاسارگادو تاثیر آن بر باغ سازی ايران، ترجمه کامیار عبدی، فصلنامه علمی(1731)ديويد استروناخ،[ 1]

 91، سازمان میراث فرهنگی کشور،22و27

، نشريه علوم و تکنولوژی (قبل از اسالم) محیطی در عناصر کالبدی باغ های ايرانی- ، بررسی بنیادهای فرهنگی(1793)بمانیان ، محمدرضا و ديگران[ 9]

 111، 93محیط زيست، دوره دهم، شماره يک، بهار 

 121، مبانی هنر اسالمی، ترجمه امیر نصری، تهران، انتشارات حقیقت،(1791)بورکهارت، تیتوس[ 3]
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 علمی و فرهنگی

 1-6، (11)1آبادی، مجله .ابوضیاء فرهاد تدوين ايرانی، ،باغ(1737(کريم محمد پیرنیا،[ 6]

 96-67ک، شماره؟،مرداد و آذر، باغ مینوی فردوس و طرح قالی ايرانی، ماهنامه کل(1739)حصوری، علی،[ 11]

 11، فرش بر مینیاتور،تهران،انتشارات فرهنگان ، (1739)حصوری، علی،[ 11]

، باغ ايرانی بازتابی از بهشت، ترجمه مهندسین مشاور آران،تهران،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،دبیرخانه (1797)خوانساری، مهدی و ديگران[ 12]

 11، همايش بین المللی باغ ايرانی

، باغ ايرانی و حکمت مینويی، خالصه مقاالت نخستین همايش باغ ايرانی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، ( 1797)دادابه،آرياسپ[ 17]

 16تهران،

 216-299، (19و16)، فصلنامه اثر(سخنرانی در دانشکده معماری دانشگاه ملی ايران)،باغ ايرانی(1796)دانشدوست، يعقوب[ 11]

، باغ ايرانی مجموعه مقاالت اولین کنگره معماری و شهرسازی ارگ بم، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، (1731)ديبا ،داراب و انصاری، مجتبی [11]
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 71، پارت انتشارات : تهران .سبز فضای احداث و باغ ،طراحی(1791) .غزاله روحانی،[ 19]

 19، انتشارات سروش ، ، اتاق آبی،تهران(1731)سپهری ، سهراب[ 13]

 19،فرهنگ پژوهشهای دفتر : تهران .محل تاج در ايرانی باغ تداوم ،(1739) .حسین زاده، سلطان[ 19]

 171-171، 13و 19هنر، ماه کتاب .ايرانی باغ و ، آب(1792)مريم شاکری،[ 16]

 32-31-11،نتهرا دانشگاهی جهاد : تهران پرديس، های ، پارادايم(1796)آزاده شاهچراغی،[ 21]
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