مجلۀ منظر / 19-6 ،)59(14 ،تابستان 1401

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
An Investigation of Iranian Garden Conception in Miniature, With
Emphasis on the Miniatures of Shahname-ye-Baysonghori

DOI: 10.22034/MANZAR.2022.325455.2179

در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

مقالۀ پژوهشی

خوانش باغ ايراني در مينياتور

*

با تأکید بر مينياتورهاي شاهنامۀ بايسنقري

حسین پروین
پژوهشگر دکتری معماری منظر ،دانشکدۀ معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،ایران.
حشمتاهلل متدین
گروه معماری منظر ،دانشکدۀ معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،ایران.
**

تاریخ دریافت1400/10/30 :

تاریخ پذیرش1401/03/10 :

تاریخ قرارگیری روی سایت1401/04/01 :

چکیــده| باغســازی ایرانــی ،میتوانــد بهمثابــۀ نمــود هنــری تلقــی شــود .باغســازی هنــری اســت کــه
در فرهنــگ و تاریــخ ایرانزمیــن اهمیــت فوقالعــادهای داشــته اســت .ایــن هنــر پیــش از ورود اســام بــه
ایــران شــکلگرفته و پــس ورود اســام ،نهتنهــا متوقــف نشــده اســت بلکــه مســیر رشــد و تعالــی خــود را
در طــول زمــان طــی کــرده و بــه بلــوغ رســیده اســت .باغســازی ایرانــی در ســایر هنرهــای ایــن ســرزمین
بــه گونههــای مختلفــی بــروز پیــدا کــرده اســت .در ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت تــا بــا بررســی بــروز
باغســازی ایرانــی در مینیاتــور ایرانــی ،خوانــش هنرمنــد نگارگــر از بــاغ ایرانــی بهدســت آیــد .بــرای نیــل
بــه ایــن مهــم ،مینیاتورهــای شــاهنامۀ بایســنقری بهعنــوان مــورد مطالعــه ،انتخــاب شــدهاند .دلیــل ایــن
انتخــاب ارتبــاط تنگاتنــگ ايــن مينياتورهــا بــا شــاهنامۀ فردوســی ،تصويرگــری آنهــا در يــک بــازۀ زمانــی
مشــخص و محــدود ،وحــدت رويــۀ ترســيم آنهــا و در دســترسبودن ايــن مجموعــه بــوده اســت .پــس از
مطالعــه و بررســی مينياتورهــای ايــن مجموعــه نتايــج جالبتوجهــی بهدســت آمــد کــه نمایانگــر خوانــش
هنرمنــد نگارگــر ايرانــی از بــاغ ايرانــی اســت .او برداشــت خــاص خــود را از باغ را داشــته اســت .توجــه هنرمند
نگارگــر بــه جزئیــات و اتمســفر کلــی بــاغ از خصوصيــات ايــن خوانــش اســت .در واقــع میتــوان اينگونــه
گفــت کــه بــاغ ايرانــي ،گزينــش عناصــر طبيعــت بــوده اســت و مينياتــور ،گزينــش عناصــر بــاغ اســت.

ِ
طبیعت گزيده.
واژگان کلیدی| باغ ايراني ،مينياتور ،شاهنامۀ بايسنقري،

مقدمـه| ارتبـاط هنرهـای يـک سـرزمين در طـول تاريـخ
شـکلگيری آن ،امـری طبيعـی بـه نظـر میرسـد .ايـن موضـوع
از آنجـا ناشـی میشـود کـه هنرهـا ،تابـع يک امـر باالدسـتی به
نام«فرهنـگ» هسـتند .هنـر ،نمـودی از فرهنـگ هـر سـرزمين
و مردمـان آن در طـول تاريـخ اسـت .حضـور ديـن در سـرزمين
ايـران ،و آشـنايی ايرانيـان با آن ،باعث شـده اسـت نمـود آن در
فرهنـگ و در نتيجـه در هنـر مردمـان ايـن سـرزمين تجلی پيدا
کنـد .عناصـر طبيعـی در اديـان مختلفـی کـه در طـول تاريـخ
در ايـران وجـود داشـتهاند ،از جايـگاه ويـژه و وااليـی برخـوردار
بودهاند .اين موضوع سـبب شـده اسـت اين عناصـر در هنر ايران
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زميـن نيـز نمـود جدی داشـته باشـند .نگارگري هنري اسـت که
از ديربـاز در ايـران رواج داشـته و همـواره روايتگـر فرهنـگ و
رسـوم ايرانيـان بوده اسـت .بـا توجه بـه جايـگاه عناصـر طبيعي
از جملـه گياهـان در فرهنـگ ايرانـي ،نمـود آنهـا در مينياتـور
ً
کاملا طبيعـي بـه نظـر میرسـد .چنانکـه کمتـر مينياتـوري
وجـود دارد کـه در آن گياهـان وجـود نداشـته باشـند .هرچنـد
در نقـش اول نباشـند (جـوادی ،مصاحبـۀ شـخصي.)1395 ،
هنـر باغسـازی نيـز از قديمیتريـن هنرهـای ايـران اسـت .ايـن
هنـر بـا سـاخت بـاغ پاسـارگاد بـه شـکوه دسـت پيـدا میکند و
در طـی قرنهـا همچنـان زنـده و رو بـه پيشـرفت اسـت .ايـن
دو هنـر پيوسـتگی عميـق و ظريفـی در طـول تاريـخ بـا هـم
پيـدا کردهانـد .از آنجـا کـه در طـول تاريـخ هنرمنـدان نگارگـر

حسین پروین و حشمتاهلل متدین
ايرانـی برداشـت خـود از فرهنـگ و محيـط خـود را بـه تصويـر
کشـیدهاند ،مينياتورهـا ،اطالعـات زيـادی از زمـان بـه تصويـر
کشيدهشـدن خـود را نشـان میدهنـد .بنابرايـن مينياتورهـا
حـاوی اطالعـات بکـر و قابـل توجهـی از بـاغ ايرانـی هسـتند .از
انجـا کـه عمـدۀ اطالعـات موجود از بـاغ ايرانی از منابـع منصوب
بـه مستشـرقين بهدسـت آمـده اسـت ،لـذا بررسـی منابـع اصيل
ايرانـی بـه کشـف اطالعـات جديـد از بـاغ ايرانـی کمک شـایانی
مینمایـد .مينياتورهـا میتواننـد در فهـم بيشـتر و بهتـر بـاغ
ايرانـی کمککننـده باشـند .در ايـن پژوهـش تلاش شـده تـا با
بررسـي مينياتـور و بررسـي عناصـر بـاغ ايرانـي در مينياتورهاي
ايرانـي ،بـه خوانـش هنـر مينياتـور از بـاغ ايرانـي پـي برد.

بـاغ را براسـاس منابـع داخلـی و ایرانـی ،بازشناسـایی کـرد .در
ایـن ميـان ،منابعـي کـه بـاغ را بهصورت مسـتقيم خوانـش کرده
باشـند ،کـم اسـت .در فرهنـگ ايرانـي ،مفهـوم بـاغ وجـود دارد
ولـي (بهعنـوان نمونـه) کتابهايـي کـه در مـورد بـاغ ايرانـي در
دورۀ صفـوي ،باشـند بسـيار کـم اسـت .از اينگونـه کتابهـا در
مـورد طـرح کاشـت گياهـان تحرير شـدهاند ،ولـي ايـن کتابها
عمومـاً داراي محتواي کشـاورزي اسـت و به باغ و هنر باغسـازي
نپرداختهانـد (منصـوري ،مصاحبـۀ شـخصي .)1400 ،پـس
میتـوان بـا اسـتفاده از منابعـي کـه بـاغ را بهصـورت ضمنـي
معرفـي کردهانـد ،و يـا بـاغ بهطـور ضمنـي در آنهـا منعکـس
شـده اسـت ،اسـتفاده کـرد و بـا ارجاع بـه آنها اطالعـات بهتر و
دقيقتـري از بـاغ ايرانـي بهدسـت آورد.

بنـا بـر منابـع متعـدد ،بـاغ ايرانـي از اوليـن انـواع بـاغ در جهان
اسـت .در واقـع بـاغ ابـداع ايرانيـان اسـت .بسـياري از منابـع
مصريهـا و يـا ايالميهـا را مبـدع بـاغ ميداننـد ،ولـي اثـري از
باغهـاي آنهـا موجـود نيسـت .بـا توجه بـه اينکـه بـاغ ايراني با
عنـوان «پـارادي» يـا «پـارادِزو» در اسـناد غربي آمـده ،میتوان
ادعـا کـرد کـه بـاغ ايرانـي ،اولين مـدل از باغ اسـت کـه به غرب
راه پيـدا کـرده اسـت .مؤيـد ايـن ادعـا اين اسـت که ايـن پديده
همـراه بـا نـام خـود کـه يـک نـام ايرانـي اسـت ،بـه غـرب رفته
اسـت (منصـوري ،مصاحبـۀ شـخصي .)1400 ،ضمـن اينکـه
پاسـارگاد بهعنـوان يـک بـاغ ايرانـي ،قديميتريـن بـاغ جهـان
اسـت کـه آثـار باستانشناسـي آن موجـود اسـت .در فرهنـگ
و تمـدن ايرانـي ،بـاغ يکـي از محصـوالت غنـي فرهنگـي اسـت
کـه ( اول) از پيـش از اسلام بـه وجـود آمـده اسـت ،و (دوم)
بعـد از ورود اسلام بـه ايـران نیـز ادامـه پيـدا کـرده و تکميـل
شـده اسـت .گـواه ايـن مسـئله نیـز ثبـت جهانـي بـاغ ايرانـي
بهعنـوان ميـراث تمدنـي بشـري اسـت (همـان) .بـا وجـود دو
امتيـاز فـوق ،بـاغ ايراني ،امـروزه بهعنـوان يکي از دسـتاوردهاي
بـزرگ تمـدن ايرانـي شـناخته میشـود ،امـا شـناخت کافـی از
آن وجـود نـدارد .بيشـترين شـناخت معاصـر از بـاغ ايرانـي ،از
منابـع متعلـق بـه مستشـرقين غربـي اسـت کـه آن هم غالبـاً از
حـدود دورۀ صفـوي و بعـد از آن اسـت .ايـن منابـع نیز اتمسـفر
و فضـاي خـاص خـود را دارنـد .آنهـا از يک فضاي فکـري ديگر
بـاغ ايرانـي را ديدهانـد .تعبيرهـاي آنهـا از بـاغ ايرانـي ،متفاوت
و در بعضـي مـوارد ناقـص و غلـط اسـت .از جملـه مهمتريـن
نقلقولهـاي مناقشـهبرانگيز و قديمـي مربـوط بـه مستشـرقين،
نظريـۀ چهاربـاغ در خصـوص بـاغ ايرانـي اسـت .متديـن از
طرفـداران ايـن نظريـه اسـت (متديـن .)1399 ،در حالـي کـه
منصـوري و حيدرنتـاج ،با ایـن نظريـه موافق نیسـتند (منصوری
و حيدرنتـاج .)1388 ،ايـن مناقشـه ،نشـان ميدهـد میبایسـت

سؤال پژوهش

بيان مسئله

ایـن پژوهـش بـه دنبـال پاسـخ بـه ایـن سـؤال اسـت کـه:
ارتبـاط فلسـفۀ بـاغ ایرانـی و ادراک هنرمنـد نگارگـر از آن ،در
مینیاتورهـای شـاهنامۀ بایسـنقری چگونـه خوانـش میشـود؟

فرضيه

همانطـور کـه در مینیاتـور ایرانـی هنرمنـد برداشـت خـود از
محیـط و اطـراف را بـه تصویـر کشـیده اسـت ،در خصـوص بـاغ
نیـز خوانـش خـود را داشـته و گزینشـی از عناصـر طبیعـت را
جلوهگـر سـاخته اسـت.

روش پژوهش

روش تحقيـق در پژوهـش حاضـر ،ترکيبـي از روش تحقيـق
تاريخـي و مطالعهمـوردي اسـت کـه از روشهـاي تحقيـق کيفي
اسـت .در ايـن نوشـتار مفاهيـم «بـاغ ايرانی» و «هنـر نگارگری»
در ايـران ،چارچـوب نظـری را تشـکيل میدهـد .جامعـۀ آمـاری
منتخـب در ايـن پژوهـش ،مينياتورهـای شـاهنامۀ بايسـنقری
اسـت .دليـل ايـن انتخـاب ،در ادامـه آمـده اسـت .ارتبـاط
تنگاتنـگ ايـن مينياتورهـا بـا شـاهنامۀ فردوسـی از مهمتريـن
دالئـل انتخـاب ايـن مجموعـه بـوده و شـاهنامه نيـز از مهمترين
منابـع تأثيرگـذار در فرهنـگ و هنـر ايـران بـه شـمار مـیرود.
تأثيرپذيـری ايـن مجموعـه از مينياتورهـای ايرانـی از شـاهنامه
و تصويرگـری آنهـا در يـک بـازۀ زمانـی مشـخص و محـدود،
باعـث شـده اسـت ايـن مينياتورهـا دارای يـک وحـدت رويه در
ترسـيم باشـند و بيانگـر تفکـری واحد به شـمار برونـد .همچنين
ايـن شـاهنامه از معـدود شـاهنامههای مصـور ايـران اسـت کـه
بهصـورت کامـل وجـود دارد و در دسـترس اسـت .ايـن مجموعه
تحلیلـی برآمـده از ادبیات
شـامل  22نـگاره اسـت کـه در بسـتر
ِ
نظـری ،تفسـیر و خوانـش میشـود.
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پيشينۀ پژوهش

ميرزايـي معتقـد اسـت «تمنـا و حسـرت بهشـت» عنصـر
پيونددهنـدۀ هنرهـاي ايرانـي اسلامي اسـت .او بـر ايـن عقيـده
اسـت کـه ايـن موضوع«ريشـه در شـرايط اقليمي گرم و خشـک
ايرانزميـن و همچنيـن اعتقـادات دينـي و آيـات قـرآن داشـته
و همـواره تأثيـر خـود را بـر مکتوبـات و مصنوعـات مـردم ايـن
سـرزمين نهاده اسـت» (ميرزايي .)1391 ،منصـوري و حيدرنتاج
نيـز در مقالـۀ خـود ذکـر کردهانـد که«تلاش بـراي بازسـازي
زندگـي پـس از مـرگ در بهشـت بـر روي زمين در باور بسـياري
فرهنگهـا از جملـه ايـران يکـي از داليـل ايجاد فضاهايـي مانند
بـاغ شـده اسـت» (منصـوري و حیدرنتـاج.)1388 ،
انصـاري و همکارانـش معتقدنـد «تمام خصيصههـا و کيفيتهاي
منتـج از عناصـر بـاغ ايراني ،در هندسـۀ بـاغ ايراني نهفته اسـت.
هندسـهاي کـه منشـأ عقالنـي و قدسـي داشـته و به سـبب نظم
و قرينگـي ،بـا تعيـن بخشـيدن بـه فضـاي بـاغ ايرانـي و تـداوم
در تاريـخ ،بـاغ ايرانـي را حامـل روح مـکان سـاخته اسـت».
همچنيـن اعتقـاد دارنـد که «بـاغ ايرانـي داراي ارزشهـاي قابل
توجهـي اسـت کـه بـا بهکارگيـري قابليتهـاي عناصـر طبيعـي
همچـون درخـت و آب و سـاختاري همچـون هندسـه ،بـه روح
مکانـي دسـت پيـدا کـرده اسـت کـه بهرغـم تکـرار ،در قـرون
متمـادي رنـگ نباختـه و همچنـان بهصـورت فضايـي بـا کيفيت
کـه میتوانـد بـراي نسـلهاي متمـادي نيـز ادامه داشـته باشـد،
حضـور يافتـه اسـت» (انصـاري و حبیـباهلل.)1395 ،
حيدرنتـاج و تیمـوری گـرده ( )1393در مقالـۀ خـود ذکـر
کردهانـد «از بيـن تمامـي عناصـر اصلـي بـاغ ايرانـي نظيـر آب،
پوشـش گياهـي ،انسـان و  ،...بنـاي نظرگاهـي همچون کوشـک،
صفـه ،ايـوان ،بالکـن و اشـکوبه بيشـترين حضـور را در نگارههاي
مرتبـط بـا نمايـش بـاغ دارد» و معتقـد اسـت نظـرگاه مهمترين
عنصـر بـاغ ايرانـي اسـت کـه در مينياتورهـا آمـده اسـت .طبـق
نظـر وی «تنظيـم صفهبنديهـاي روبـروي عمـارت اصلـي
بـاغ ،تعييـن شـکل و جايـگاه حـوض و اسـتخر آب بـا آنهـا
سـنجيده ميشـده اسـت .در عيـن حـال ايـن عناصـر از جملـه
بارزتريـن عناصـر بـاغ ايرانـي نيـز هسـتند کـه در نگارههـاي
بررسيشـده خودنمايـي ميکننـد ...در نگارههـاي بررسيشـده
اگرچـه بسـياري از ويژگيهـا از جملـه نظم هندسـي بـاغ ايراني
بهچشـم نمیخـورد ولـي عنصـر اصلـي بـاغ يعنـي کوشـک کـه
ويژگـي مشـترک همـۀ آنها برخـورداري از بهترين ديـد و منظر
در بـاغ اسـت ،میتوانـد دليـل محکمـي بـر مقصـود نگارگـر از
تصويرکـردن بـاغ ايرانـي باشـد» .جـوادی معتقد اسـت مينياتور،
براسـاس ديـن و باورهـای طبيعتگـرا و بـه شـيوهای رئاليسـتی،
ترکيبـی از واقعيـت و خيـال را رقـم زده اسـت (جـوادی،
 .)1383همچنیـن معتقـد اسـت آنچه فضـای مینیاتـور ایرانی را
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خیالانگیـز میکنـد ،نحـوۀ قرارگرفتـن عناصـر واقعـی و طبیعی
در کنـار هـم اسـت بـه گونـهای کـه در زمـان و مـکان واقعـی و
طبیعـی نمیگنجـد .بهعنـوان نمونـه ديـدار همـاى و همايـون
در بـاغ و بوسـتان رؤيايـى صورتگرفتـه كـه منظـرى زمينـى و
اينجهانـى را در نهايـت زيبايـى بـا فضايـى آسـمانى و ماورايـى
پيونـد زده اسـت .در ايـن صحنه روز و شـب بههـم پيوندخورده،
زمـان و مـكان شكستهشـده و منظـرهاى ويـژه ترسـيم شـده
اسـت .ايـن صحنـه همچـون ديگـر رويدادهـاى مينياتـور ايـران
از عناصـر منظـر و ريشـهدار در انديشـه و بـاور طبيعتگـراى
ايرانيـان بهرهگرفتـه تـا در منظرهپـردازى ويـژۀ خـود زمينـۀ
پرداختـن بـه معانـى رمـزى و قدسـى را فراهـم آورد (جـوادی،
 .)1390از نظـر وی مينياتـور ،سـندی مهـم از هنـر باغسـازی
ايرانـی اسلامی اسـت (جـوادی.)1400 ،

مباني نظري

فضـاي مينياتـور ايرانـي ،ويژگـي منحصربهفـرد آن اسـت و بـا
نقاشـي اروپـا در دورۀ رنسـانس تفـاوت بنيـادي دارد .ويژگـي
ديگـر آن ،بهخصـوص پـس از ورود اسلام ،پيوسـتگي مينياتـور
بـه اجتماع و ادبيات اسـت (زمانـي ،امیرخانی ،اخـوت و انصاری،
 .)1388کفشـچيان مقـدم و یاحقـی ،مبانـي زيباييشناسـي
مينياتـور را ناشـي از دو گونه تفکـر متفاوت «فنی» و «اعتقادی»
ميدانـد .او در خصـوص مبانـی فنـی و زيبايیشناسـانۀ مينياتور
ايرانـی ،معتقـد اسـت کـه سـنت دوری از واقعگرايـی و ايجـاد
اثـری بیزمـان و مـکان ،اثـری دارای يـک مرکزيـت خـاص و
دوری از فضـای خالـی در اثـر ،از خصوصيـات نگارگـری ايرانـی
اسـت .همچنيـن القـای فضا و ژرفـای فضا بـا نشـاندادن عناصر
بـا ترکيـب از روبـر ،بـاال و کنارههـا در آن واحـد ،و تفاوتگذاري
ميـان جهـان نقاشيشـده با جهـان واقعـي و ايجاد ارتبـاط ميان
ايـن دو جهـان توسـط نوشـتار و يـا فراگـذاري برخـي از عناصـر
ترکيـب از قـاب اثـر و اشـغال فضـاي مربـوط بـه مخاطـب ،نيـز
در نگارگـری ايرانـی بهچشـم میخـورد (آيـت اللهـی1379 ،
بـه نقـل از کفشـچيان مقـدم و یاحقـی .)1390 ،بـاغ ايرانـی در
هنـر نگارگـری ،بهصـورت ويـژهای بـهکار گرفته شـده اسـت .باغ
ایرانـی در مینیاتـور اغلـب در قالـب پسزمینـۀ یـک صحنهآرایی
روایـی یـا اسـطورهای نمـود مییابـد و هنرمند ،بـرای نمایش آن
از ترسـیم جزئیـات بـاغ بهـره میگیـرد (ویلبـر ،)1387 ،در واقع
موضـوع اصلـی روایتـی اسـت در فضـای بـاغ و بنا.
نکتـۀ مهـم در مينياتورهـاي بررسيشـده ،وجـود عنصـر نظـرگاه
اسـت .بسـياري از ويژگيهاي بـاغ ايراني از جمله نظم هندسـي،
آب ،پوشـش گياهـي و  ...بـه وضـوح ترسـيم نشـدهاند .ليکـن
قرارگيـري عنصـري بهعنـوان نظـرگاه ،شـامل کوشـک ،ايـوان،
چـادر و  ...نشـان از اهميـت آن در بـاغ ايرانـي دارد (حيدرنتـاج

حسین پروین و حشمتاهلل متدین
و تیمـوری گـرده .)1393 ،حتـي محـل قرارگيـري نظـرگاه هـم
در ايـن نگارههـا واحـد نيسـت و بنـا بـه موضـوع ،در مکانهـاي
مختلفـي ترسـيم شـدهاند .در مجمـوع بايـد گفـت کـه صـرف
تکيـه بـر مينياتـور ،مرجـع خوبـي بـراي يافتـن سـاختار بـاغ
ايراني نيسـت.

••نگارگري

بـه محـض آشـنايی غربیهـا بـا مينياتـور مسـلمانان شـرق،
شـيفتۀ آن شـدند .بسـياری از آنهـا متعجـب بودنـد کـه
«اسـتادان قرونوسـطی چگونـه از عهـدۀ رنگآميزيهـاي
دشـوار و پيچيـده برآمدهانـد» .برخـی از آنها شـيوۀ هنری خود
را ،تحـت تأثيـر مينياتـور ايرانـی ،تغیيـر دادند .نظرلـی در کتاب
خـود آورده اسـت« :واسـيلي کاندينسـکي در مقالـۀ ارسـالي از
مونيـخ ،بـا شـور و شـعف نوشـت :بـاورم نمیشـود کـه اينهـا
بهدسـت انسـان سـاخته شـده باشـد! بـه نظـر ميآيـد در برابـر
چيـزي ايسـتادهاي کـه خـودش بهوجـود آمـده يـا ماننـد وحـي
از آسـمان نـازل شـده ...سـادگي آن تقريبـاً تا مـرز بدويت پيش
مـيرود و پيچيدگـياش سـرگيجهآور اسـت ...او (نقـاش) بـا چه
معجـزهاي توانسـته اسـت بياني ابتدايي و روشـن و سـاده را (که
ً
کاملا تسـلط دارد و بـا هيـچ چيـز ممکن نيسـت از بيـن برود و
مـا اروپاييهـا ،بـه اشـتباه سـعي ميکنيـم آن را تزيينـي معرفي
کنيـم) بـا ايـن همـه اجـزاي جوشـنده ترکيـب کنـد» (نظرلـی،
 .)9 ،1390هنرشناسـان غربـی در خصـوص مينياتـور ايرانـی
آوردهانـد که«آسـمان طاليـي و آب نقرهاي ،سـروهاي سـبز تيره
در کنار درختاني با شـکوفههاي سـفيد ،برگهاي پاييزي دشـت
پهنـاور ،اسـبهاي ابلـق در بيابـان قهوهاي-حنايـي ،مجلسـي از
انسـانها بـا لباسهـاي سـرخ ،تمشـکي ،الجـوردي ،کاشـيهاي
نقـشدار ،نقـش و نگارهـاي ظريـف ،باغهـاي پـرگل در پشـت
حصارهـاي شنگرف-سـرخ نهچنـدان بلنـد ،همـۀ اينهـا بـا هـم
مسـرتبخشترين سـمفونيهاي ممکـن را ميسـازد» (همـان،
 .)10هنـر اسلامی از ژانرهـای واقعگرايانـه صـرف نظـر کـرده
اسـت .در نگارگـری نيـز اشـياء و پرسـوناژها بهگونـهای ترسـيم
شـدهاند کـه گويـی بـه دنبـال زندگـی جديـدی هسـتند و از
ظاهـر بـه باطن عبـور میکنـد .مينياتـور ايرانی همـواره از قواعد
خاصـی تبعيـت کرده اسـت .دوریگزينی از سـايه ،عـدم نمايش
بعـد سـوم و قرارگيـری طبيعـت در پسزمينـه از جملـۀ ايـن
مـوارد هسـتند .در نگارگـری ايرانـی پرسـوناژها فـدای تزئينـات
شـدهاند .همچنيـن توجـه هنرمنـد نگارگـر بـه داسـتانگويی از
جملـه خصوصيـات مينياتـور ايرانـی اسـت (ضرغام و دسـتیاری،
 .)1400نمونههايـی از مينياتـور ايرانـی در تصاويـر  4 -1آمـده
ا ست .

••شاهنامۀ بايسنقري

يکـي از آثـار مهـم هنـري ايـران ،شـاهنامهها هسـتند کـه در
دورههـاي مختلـف ،تهيـه شـدهاند و معمـوالً بـه امـور مربـوط

تصوير  .1جنگ تهمورث با دیوها ،برگی از شاهنامۀ فردوسی.
مأخذ :نظرلی.1390 ،

تصوير  .2مجلس کیومرث شاهنامۀ شاه طهماسبی ،مکتب تبریز.
مأخذ :شریفزاده.1393 ،
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تصوير  .3بزم خسرو و شیرین ،صفویه  947ه.ق ،مکتب تبریز ،خمسۀ شاه
طهماسب .مأخذ :کری ولش.1384 ،

بـه شـاه آن زمـان پرداختهانـد .شـاهنامۀ بايسـنقري ،در مـورد
بايسـنقر ميـرزا از فرزنـدان شـاهرخ ،شـاه تيموري اسـت .اين اثر
در زمـان او کتابـت شـده اسـت و در حـال حاضـر در کاخمـوزۀ
گلسـتان نگهـداري میشـود .ايـن اثـر مشـتمل بـر  22مينياتـور
ارزشـمند اسـت (شـريفزاده .)1393 ،بـا توجـه بـه اينکـه ايـن
کتـاب دربـارۀ اشـخاص مهـم دورۀ خود تهيه شـده اسـت ،نقش
اول و مهـم ايـن مينياتورهـا ،بـه شـخصيتها تعلق دارد و سـاير
عناصـر ،در اولويـت دوم هسـتند .صـد البته که ايـن اولويت دوم
بـودن ،نشـان از کمارزشـي نيسـت .در ايـن کتـاب 22 ،مينياتور
وجـود دارد کـه در برخـي از آنهـا عناصـر بـاغ بـه وضـوح ديده
ميشـوند ،ولـي بيشـتر تصاويـر در فضاهايـي غيـر از بـاغ بـه
تصويـر کشـيده شـدهاند .در مجمـوع در تصاویـر -5ب-8 ،الـف،
-8ج-9 ،ب-9 ،ج و -10ب بـه وضـوح عناصـر بـاغ و معمـاري
ديـده ميشـوند .همچنيـن در تصاويـر -5 ،4ج-9 ،الـف و -10
الـف نیـز عناصـري بهچشـم ميخورنـد کـه امـکان وقـوع حادثۀ
مذکـور در بـاغ را دارد.
در ايـن مرحلـه کليۀ 22مينياتور شـاهنامۀ بايسـنقری ،براسـاس
نشـانههای بصـری و مـکان وقـوع روايـت هر کـدام ،دسـتهبندی
ميشـوند و سـپس عناصـر تصويـری مشـترک مربـوط بـه بـاغ،
اسـتخراج میشـود .ايـن عناصـر معيار تحليـل نهايـی مينياتورها
خواهـد بود.

عناصر مشترک هر گروه

در ايـن مرحلـه مینیاتورهـای شـاهنامۀ بايسـنقری برمبانی تنوع
فضایـی دسـتهبندی شـده و در جـدول  1آمـده اسـت .محتـوای
کلـی مينياتورهـا در سـه قالـب فضايـی آمدهانـد .مينياتورهايـی
کـه روايـت آنهـا در يک «فضـای داخلـی» اتفاق افتاده اسـت و
مينياتورهايـی کـه در «فضـای خارجـی» روايت شـدهاند .دسـتۀ
دوم خـود بـه دو دسـته تقسـيم میشـود .ايـن دو دسـته شـامل
فضـای «بـاغ» و «طبيعـت» اسـت .بـا نگاهـي بـه دسـتهبندي
انجامشـده ،عناصـر مشـترک در هـر دسـته از مينياتورهـا ،در
جـداول  4 -2مشـخص شـدهاند .عناصـري از ايـن مينياتورهـا
اسـتخراج شـدهاند کـه قرابـت معنايـي بيشـتري بـا موضـوع باغ
ايرانـي داشـتهاند.

••گروه اول :فضاي داخلي

تصوير  .4پیشکش هدایایی از هند به خسرو ،میر سیدعلی ،تبریز 951 ،ه .ق .برگی
از نسخۀ خطی شاهنامۀ فردوسی ،اجرا شده برای شاه تهماسب اول.
مأخذ :نظرلی.1390 ،
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در هـر دو مينياتـور ايـن دسـته ،شـاهد يـک تعـادل محـوري
عمـودي هسـتيم .همچنيـن در هـر دو تصويـر يـک تخـتگاه در
مرکـز تصويـر قـرار گرفتـه اسـت .پرسـوناژهاي اصلـي در مرکـز
تصويـر قـرار گرفتهانـد و افـراد مهمتـر در مرکـز تصويـر و بـر
روي تخـت هسـتند .سـاير افـراد حاضـر در صحنـه ،پايينتـر از
پرسـوناژهاي اصلـي بـه تصوير کشـيده شـدهاند .گياهـان گلدار
در پنجرههـاي هـر دو تصويـر ديده ميشـوند .تصويـر -5ب ،يک
ايـوان را تداعـي ميکنـد کـه عنصـري نظرگاهـي اسـت و ديـد

حسین پروین و حشمتاهلل متدین

ب
الف
تصوير  .5الف و ب :شکارگاه ،ج :مالقات فردوسي با شاعران .مأخذ :فردوسي.1350 ،

ج

ب
الف
تصوير  .6الف :پادشاهي جمشيد ،ب :به بند کشيدهشدن ضحاک بهدست فريدون ،ج :ديدار زال و رودابه .مأخذ :فردوسي.1350 ،

ج

ب
الف
تصوير  .7الف :مجلس کيکاوس ،ب :نبرد رستم و ديو سپيد ،ج :کشتهشدن سياوش .مأخذ :مأخذ :فردوسي.1350 ،

ج
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ب
الف
تصوير  .8الف :نبرد رستم و خاقان چين ،ب :نبرد رستم و برزو ،ج :نبرد گودرز با پيران .مأخذ :فردوسي.1350 ،

ج

الف
ب
ج
تصوير  .9الف :نبرد کيخسرو و افراسياب ،ب :به تخت نشستن لهراسب ،ج :خوان اول ،کشتهشدن گرگها بهدست اسفنديار .مأخذ :فردوسي.1350 ،

الف

ب

ج

تصوير  .10الف :کشتهشدن ارجاسب بهدست اسفنديار ،ب :مالقات رستم و اسفنديار ،ج :گريستن فرامرز بر تابوت رستم .مأخذ :فردوسي.1350 ،
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حسین پروین و حشمتاهلل متدین

ب
الف
تصوير  .11الف :ديدار اردشير و گلنار ،ب :مالقات يزدگرد و منذر ،ج :شطرنج بوذرجمهر و سفير هند .مأخذ :فردوسي.1350 ،

تصوير  .12نبرد بهرام و ساوه .مأخذ :فردوسي.1350 ،

کامـل رو بـه بيرون سـاختمان دارد .در حالـي در تصوير -10ب،
ديـد رو بـه بيـرون صرفـاً از طريـق پنجرهها صورت گرفته اسـت.
خالصـۀ مطالـب ذکرشـده در جـدول  2آمـده اسـت.
حيدرنتـاج و تیمـوری گـرده ( )1393معتقدند « ...بـراي ايرانيان
کوشـک و ديگـر عناصـر نظرگاهـي همـواره بـا حضـور طبيعت و

ج

بـاغ معنـادار بـوده و وجـود يکـي گـواه بر حضـور ديگري اسـت.
همانطـور کـه در بسـياري از نگارههـاي مربـوط به بـاغ و فضاي
بيرونـي ارتبـاط تنگاتنـگ کوشـک و طبيعـت ديـده میشـود».
همچنيـن نظـرگاه موقـت را وسـيلهاي بـراي لذتجويـي افـراد
حاضـر در بـاغ دانسـتهاند .از آنجـا کـه اساسـاً بـاغ ايرانـي بـراي
ايجـاد فضايـي لذتبخـش بـراي تفـرج ايرانيـان سـاخته شـده
اسـت ،طبيعـي اسـت کـه ميبايسـت درون آن جايگاهـي بـراي
احاطـه بـه کل بـاغ در نظـر گرفته شـود .همچنيـن از آنجايي که
باغهـاي رسـمي ايرانـي متعلق به خاندان شـاهي و افـراد متمول
جامعـه بـوده اسـت ،بـراي اداي احترام بـه آنها در جايـي که به
هـر دليـل امـکان ايجـاد بناي کوشـک نبـوده اسـت ،از تختگاه
بهعنـوان بنايـي بـراي احاطـه به اطراف اسـتفاده شـده اسـت که
خـود ايجـاد يـک نظـرگاه موقـت ميکنـد .در خصـوص وجـود
گياهـان گلدار در بـاغ ايرانـي ،منصـوری بـه نقل از فـون روکوئز
ميگويـد ...«:آبراهههـا در آنهـا بـه شـيوهاي تعبيـه شـده كـه
دور و بـر آن را مكانهايـي پـر از درخـت و گل گرفتـه اسـت .در
محـل تقاطـع آبراهههـا و نهرهـا؛ حـوض يـا خانهباغهايـي وجود
دارد» (منصـوری و حیدرنتـاج.)1388 ،
در ايـن گـروه از مينياتورهـا بـا توجـه بـه اينکـه داسـتان مصـور
در يـک فضـاي داخلـي بـه وقوع پيوسـته اسـت ،انتظـار چنداني
بـراي حضـور گل و گياه نيسـت .ولي بـا اين حـال از پنجرههايي
کـه در بناهـا تعبيـه شـده اسـت ،گلهايـي بهچشـم ميآينـد.
ايـن نکتـه میتوانـد مؤيـد ايـن موضـوع باشـد کـه در اطـراف
کوشـکها و ابنيـۀ بـاغ ،گل ميکاشـتهاند .آن هـم بـه گونـهاي
کـه بـه راحتـي از پنجرههـا قابـل رؤيـت باشـد.

••گروه دوم :باغ

عنصـر نظرگاهـي در اين دسـته از اهميت بااليي برخوردار اسـت.
در سـه مينياتـور نشـان داده شـده در تصاویـر -6الـف-7 ،الف و
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جدول  .1تقسيمبندي مينياتورهاي شاهنامۀ بايسنقري .مأخذ :نگارندگان.
نوع فضا

فضاي داخلي

شمارۀ تصویر

 -6ج -11 ،ج

فضاي خارجي
باغ

طبيعت

-5الف -5 ،ب-6 ،الف-7 - ،الف -9 ،ب -10 ،الف،
 -10ج -11 ،الف -11 ،ب

-5ج -6 ،ب -7 ،ب -7 ،ج -8 ،الف -8 ،ب-8 ،
ج -9 ،الف -9 ،ج -10 ،ب12 ،

جدول  .2عناصر باغ در مينياتورهاي فضاي داخلي .مأخذ :نگارندگان.
فضاي داخلي
دو

تعداد مينياتورهاي حاضر در گروه
عنصر مورد نظر

تعداد مينياتورهاي داراي عنصر مورد
نظر

درصد از کل گروه

تعادل محوري

2

100

نظرگاه موقت

2

100

گياهان گلدار

2

100

ديد به بيرون

1

50

جدول  .3عناصر باغ در مينياتورهاي فضاي باغ ،مأخذ :نگارندگان.
باغ
هفت

تعداد مينياتورهاي حاضر در گروه
عنصر مورد نظر

تعداد مينياتورهاي داراي عنصر مورد نظر

درصد از کل گروه

نظرگاه

6

85

سرو

6

85

آب

4

57

گياهان گلدار

7

100

حصار

4

57

جدول  .4عناصر باغ در مينياتورهاي فضاي طبيعت .مأخذ :نگارندگان.
طبيعت
یازده

تعداد مينياتورهاي حاضر در گروه
عنصر مورد نظر

تعداد مينياتورهاي داراي عنصر مورد نظر

درصد از کل گروه

سرو

9

81

گياهان گلدار

8

72

-11ب عنصـر نظـرگاه بهصـورت موقـت و در قامـت تخـتگاه
آمـده اسـت .همچنيـن در مينياتورهـاي نشـان داده شـده در
تصاویـر -9ب-10 ،ج و -11الـف ،نظـرگاه در قالـب يـک عمارت
و سـاختمان ظاهر شـده اسـت .در مجمـوع در شـش مينياتور از
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ايـن مجموعـه ،عنصـر نظـرگاه حاضـر اسـت .درخت سـرو نيز از
جملـه عناصـر نماديـن و مهمـي اسـت کـه در مينياتورهـاي اين
مجموعـه بهچشـم میخـورد .در مينياتورهـاي نشـان داده شـده
در تصاویـر -5الـف-5 ،ب-9 ،ب-10 ،الـف-10 ،ج و -11الـف

حسین پروین و حشمتاهلل متدین
درخـت سـرو حضـور دارد .آب نيـز در چهـار مينياتـور بهچشـم
میخـورد .مينياتورهـاي نشـان داده شـده در تصاویر -9ب-10 ،
الـف-10 ،ج و -11الـف داراي عنصـر آب هسـتند .هرچنـد کـه
چنـدان قـوي بهچشـم نميآیند .گياهـان گلدار بـه چند صورت
در تصاويـر ديده ميشـوند .درخـت ،درختچه و گياهان پوششـي
از انـواع مهـم گياهـان گلدار تصويرشـده در ايـن مينياتورهـا
هسـتند .در مينياتورهـاي نشـان داده شـده در تصاویـر -5الـف،
-5ب-6 ،الـف-7 ،الـف-11 ،الـف و -11ب انواعـي از گياهـان
گلدار بهچشـم میخـورد .حصـار بـاغ يکـي از عناصـري اسـت
کـه بسـيار بر آن تأکید شـده اسـت .در ايـن گـروه از مينياتورها،
کـه در تصاویـر -9ب-10 ،الـف-10 ،ج و -11الـف ايـن عنصـر
بهچشـم میخـورد .خالصـۀ مطالـب بیـان شـده در جـدول 3
آمده اسـت.
در خصـوص نظرگاههـاي دائمـي در بـاغ مطالـب بسـياري گفتـه
شـده اسـت .معمـوالً در مينياتورهايـي کـه شـامل کوشـک و
نظرگاههـاي دائمـي هسـتند ،نظـرگاه ،بخـش عمـدۀ مينياتـور
را اشـغال کـرده اسـت .همچنيـن علاوه بـر مختصـري از بـاغ،
چشـماندازهاي بيـرون بـاغ نيـز به تصوير کشـده شـده اسـت .از
آنجـا کـه تشـريح نظـرگاه بودن عمـارت بـاغ مدنظر بوده اسـت،
ايـن بنـا ،کاملتـر و کشـيدهتر از حالـت معمـول کشـيده شـده
اسـت (حيدرنتـاج و تیمـوری گـرده.)1393 ،
البتـه بـر خلاف تفکـر رايـج ،در مينياتورهـا ،نشـاني از نظـم و
نظـام هندسـي در اطـراف کوشـکها نيسـت .ظاهـرا ً هنرمنـد
بـر نظـرگاه بـودن کوشـک و ارتفـاع آن تأکیـد بيشـتري داشـته
اسـت .ايـن موضـوع در مـورد نظرگاههاي موقت بيشـتر بهچشـم
میخـورد .نظـرگاه ،چـه بهصـورت دائم ،و چـه بهصـورت موقت،
بـراي احاطـه بـه محيـط اطراف اسـت و افـرادي را در خود جاي
ميدهـد کـه از نظـر مرتبـۀ اجتماعـي ،جايـگاه باالتـري نسـبت
بـه سـاير افـراد حاضـر در صحنـه دارنـد .همانطـور کـه دربـارۀ
گـروه قبـل ،در خصـوص گياهـان گلدار بیان شـد ،ايـن گياهان
از اهميـت ويـژهاي در بـاغ ايرانـي برخوردارنـد .در ايـن گـروه از
مينياتورهـا ،تعـدادي درخـت گلدار بهچشـم میخـورد کـه بـه
نظـر میرسـد از گونههـاي مثمـر باشـند .در قسـمت ديگـر از
گلهـا بـراي پوشـش زميـن اسـتفاده شـده اسـت .ايـن موضـوع
بـا قولهـاي معـروف در خصـوص بـاغ ايرانـي ناسـازگار اسـت.
زیـرا همانطـور کـه گفتـه شـد ،گلهـا در اطـراف جويهـا و
کوشـک کاشـته ميشـدهاند ،نـه بـراي پوشـش زميـن .در واقـع
در مينياتـور بايسـنقري ،در ايـن مـورد هنرمند نقـاش به واقعيت
پايبنـد نبـوده و برداشـت خـود را بـه تصويـر کشـيده اسـت .در
بـاب اهميـت درخت سـرو در فرهنـگ و هنر ايران سـخن فراوان
بـوده اسـت .يـک درخـت هميشـه سـبز ،بـا فرمـي راسـتقامت
و کشـيده در بسـتر يـک فرهنـگ نمادگـرا ،بـه سـرعت جايـگاه
نمادينـي بـراي خـود دسـتوپا ميکنـد و جاودانـه میشـود.

نقـش سـرو در نقـوش تخـت جمشـيد و تشـبيه معشـوق بـه
سـرو ،از نمونههـاي کاربـرد سـرو در فرهنـگ عامـۀ ايـران اسـت
(ميرزايـي .)1391 ،عليرغـم اهمیـت سـرو در فرهنـگ ايـران
و اثبـات وجـود آن در بـاغ ايرانـي ،آن هـم بـا طـرح کاشـت
منظـم ،در مينياتورهـاي ايـن گـروه کـه فضـاي باغ را بـه تصوير
کشـیدهاند ،صرفـاً وجـود درخت سـرو تأکید شـده اسـت .نهتنها
از آن نظـم مثالزدنـي کـه در کاشـت سـرو در بـاغ وجـود دارد،
خبـري نيسـت ،بلکـه بسـيار کماهميتتـر از سـاير درختـان نيـز
بـه تصويـر کشـيده شـده اسـت .هرچنـد در بيشـتر مينياتورهاي
ايـن مجموعـه درخـت سـرو وجـود دارد ،ولي ايـن نحـوۀ ارائه از
درخـت سـرو ،بـا آنچـه در واقعيـت وجـود دارد در تضـاد اسـت.
از ميـان عناصـر مهـم در بـاغ ايرانـي ،شـايد آب مهمتريـن آنها
باشـد .زیـرا هـم خاصيـت نماديـن دارد و هم خاصيـت کاربردي.
بـاغ ايرانـي بـدون آب ،غير قابل تصور اسـت .منصـوری در تالش
بـراي رد نظريـۀ چهاربـاغ ،بـه باورهـاي ايرانيـان در خصوص آب
اشـاره کـرده اسـت و معتقـد اسـت « ...آناهيتـا الهـۀ آب در
اعتقـادات ايرانيـان همواره حضور داشـته اسـت و آب حياتبخش
كـه در مظهـر خـود بـه چهار قسـمت تقسـيم میشـود ،بهشـتي
در دل بيابـان ميآفرينـد» (منصـوری و حیدرنتـاج .)1388 ،بـا
ايـن وجـود ،در مينياتورهـاي شـاهنامۀ بايسـنقري ،عنصـر آب
کمتريـن حضـور ممکـن را دارد .ايـن کمرنگبـودن عنصـر آب
هـم در کميـت و هـم در کيفيـت اتفـاق ميافتد .گويـي هنرمند
نقـاش کمتريـن تأثيـر را از آب گرفتـه اسـت و در خوانـش او
از بـاغ ،آب ،نقشـي نـدارد .معنـاي کلمـۀ پرديـس ،کـه بازمانـده
واژۀ اوسـتايي «پائـري دئـزا» اسـت «محصـور با ديـوار و حصار»
و يـا «آنچـه کـه پشـت ديـوار اسـت» آمـده اسـت .در فرهنـگ
معيـن هـم فـردوس به معنـاي «محوطـۀ محصـور و مـدور؛ باغ؛
بوسـتان؛ فراديـس و بهشـت آمـده اسـت» (ميرزايـي.)1391 ،
ايـن تعاريـف ،و انطبـاق آن با واقعيتهـاي موجود ،نشـاندهندۀ
ايـن موضـوع اسـت که حصـار و ديوار بـاغ ،اهميت بسـيار بااليي
بـراي باغسـاز ايرانـي داشـته اسـت .ايـن درحالـي اسـت کـه
در مينياتورهـاي ايـن گـروه ،حصـار بـاغ ،بهعنـوان يـک عنصـر
حاشـيهاي و نهچنـدان داراي اهميـت آمـده اسـت .هنرمنـد
نگارگـر ،ديـوار بـاغ را در مرتبـۀ اهميـت پايينتـري ديده اسـت
و آن را بـه تصويـر درآورده اسـت .از نظـر او حصـار بـاغ اهميـت
چندانـي نـدارد و درون ،و در برخـي مـوارد بيـرون بـاغ ،اهميـت
بيشـتري پيـدا ميکنـد.

••گروه سوم :طبيعت

در ايـن گـروه از مينياتورهـا عناصـر مرتبـط بـا باغ ايرانـي کمتر
بهچشـم میخـورد ،زیرا داسـتان ايـن مينياتورهـا در محيطهاي
طبيعـي ميگـذرد .عنصـر درخـت سـرو از جمله عناصري اسـت
کـه در ايـن مينياتورهـا هـم بهچشـم میخـورد .ايـن عنصـر در
مينياتورهـاي نشـان داده شـده در تصاویـر -6ب-7 ،ب-7 ،ج،
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-8ب-8 ،ج-9 ،الـف-9 ،ج-10 ،ب و  12بهچشـم میخـورد .در
مجمـوع در ن ُـه مينياتـور از اين گـروه ،اين عنصر دیده میشـود.
گياهـان گلدار نيـز در مينياتورهـاي ايـن گـروه هسـتند .در
مينياتورهـاي نشـان داده شـده در تصاویـر -5ج-6 ،ب-7 ،ب،
-7ج-8 ،ب-8 ،ج-9 ،ج و -10ب گياهـان گلدار بهصـورت
درخـت ،درختچـه و گياهـان پوششـي بهچشـم میخـورد .در
مجمـوع در هشـت مينياتـور از مينياتورهـاي اين گـروه ،گياهان
گلدار دیـده میشـوند .خالصـۀ مطالـب بیان شـده در جدول 4
آمده اسـت.
همانطـور کـه پیشـتر بیـان شـد گياهـان گلدار در بـاغ ايرانـي
اهميـت ویـژهای دارنـد .در ايـن گـروه از مينياتورهـا بـا توجـه
بـه اينکـه فضـاي تصويـر در بـاغ نيسـت ،ولـي همچنـان شـاهد
حضـور گياهـان گلدار هسـتيم .البتـه که تعداد درختـان گلدار
و احتمـاالً مثمـر بيشـتر اسـت و گلهـاي پوششـي بهخصـوص
در ميدانهـاي رزم ،کمتـر هسـتند .در مـورد اهميـت درخـت
سـرو در قسـمتهاي قبلـي توضيحـات مختلفـي آمـده اسـت.
درخـت سـرو از جملـه گياهـان مهـم در فرهنـگ و هنـر ايـران
اسـت« .در ايـران پيـش از اسلام ،و حتـي کمـي بعـد از ورود
اسلام  ...طبيعـت بهصـورت تقریبـاً واقعـی تصويـر ميشـد.
بهعنـوان نمونـه ،نقوشـي مثـل انـار ،انگـور و سـرو بـه شـکل
واقعـي بازنمايـي ميشـد و هميـن نقـوش بودنـد کـه بعدهـا
در سـير تطـور خـود بـه سـمت انتـزاع مـورد قبـول آموزههـاي
اسلام بـه ترتيـب بـه شـکلهاي گل شاهعباسـي ،پيچکهـاي
اسـليمي و نقـش بُتـه جقه در بسـياري از هنرهاي اين سـرزمين
حاضـر شـدند» (ميرزايـي .)1391 ،نحـوۀ ارائۀ درختان سـرو در
مينياتورهـاي شـاهنامۀ بايسـنقري ،بـا واقعيـت طرح کاشـت آن
در بـاغ ،همخوانـي نـدارد .ليکـن در مينياتورهـاي ايـن گروه که
فضـاي طبيعـت را بـه تصويـر کشـیدهاند ،ايـن نحـوۀ ارائـه بـه
واقعيـت نزديـک میشـود .هرچنـد کـه همچنـان درخـت سـرو
در بيشـتر مينياتورهـاي ايـن مجموعـه حضور دارد ،امـا همچنان
کماهميتتـر از سـاير درختـان بـه تصويـر کشـيده شـده اسـت.

در عيـن حـال منفردبـودن کاشـت درختـان و نحـوۀ پراکندگـي
آن در تصويـر ،بـه فضـاي طبيعـت نزديـک اسـت.

بحث

••فضاي داخلي

همانطـور کـه بیـان شـد مينياتورهايـي کـه فضـاي داخلـي را
تصويـر کردهانـد ،دو دسـتۀ مشـترک از عناصـر بـاغ را دارنـد.
ايـن مينياتورهـا داراي عنصرهـاي نظـرگاه و گياهـان گلدار از
بـاغ هسـتند .نظرگاههـاي تصويرشـده در ايـن مينياتورهـا از نوع
نظـرگاه موقـت هسـتند .هرچنـد کـه در مينياتـور تصویـر -6ج،
داسـتان در يـک ايـوان ميگـذرد کـه خـود يـک نظـرگاه دائـم
اسـت ،ولـي کليـت تصويـر ،تخـتگاه مشخصشـده در ميانـۀ
تصويـر را بيشـتر بهچشـم ميرسـاند .در ايـن نظرگاههـاي
موقـت ،احاطـه بـه محيـط اطـراف تأکیـد بـر مـکان داسـتان
و از همـه مهمتـر ،تأکیـد بـر شـخص يـا اشـخاص نشسـته بـر
تخـتگاه بيشـتر دیـده میشـود .بـا توجـه بـه اينکـه فضاهـاي
ترسيمشـده در ايـن مينياتورهـا ،داراي پنجرههايـي بـه بيـرون
هسـتند ،وجـود گياهـان گلدار در قـاب پنجـره بـه ايـن موضوع
اشـاره ميکنـد کـه اينگونـه گياهـان ،در اطـراف کوشـکها و
عمارتهـاي بـاغ کشـت ميشـده اسـت و بـا توجـه بـه ماهيـت
آنهـا ،جنبـۀ تزئينـي داشـتهاند .اهميـت آنها از آنجا مشـخص
میشـود کـه از ميـان سـاير عناصـر بـاغ ايرانـي ،گلهـا بـراي
نمايـش از پشـت پنجـره انتخـاب شـدهاند .در مجمـوع ،میتوان
عناصـر مهـم و عملکـرد آنهـا در مينياتورهـاي فضاهـاي داخلي
را در جـدول  5خالصـه کـرد.

••باغ

ً
قبلا آمده اسـت ،چهار عنصـر مهـم از عناصر باغ
همانطـور کـه
ايرانـي در مينياتورهايـي کـه فضـاي بـاغ را به تصوير ميکشـند،
ديـده میشـود .نظـرگاه مهمتريـن ايـن عناصـر اسـت .امـا چند
نکتـه در مـورد ايـن عنصـر و نحـوۀ خوانـش هنرمنـد نقـاش از
آن وجـود دارد .اول اينکـه معمـوال ًدر اطـراف کوشـکها و

جدول  .5خوانش مينياتور از عناصر باغ در مينياتورهاي فضاي داخلي .مأخذ :نگارندگان.
فضاي داخلي
عناصر مهم

خوانش مينياتور

تطابق با واقعيت

نظرگاه موقت

احاطه به اطراف

دارد

تأکید بر مکان

دارد

تأکید بر پرسوناژ

دارد

جهت تزئين باغ

دارد

گياهان گلدار
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حسین پروین و حشمتاهلل متدین
مينياتورهـا بـه وضـوح ميبينيم کـه در خوانش هنرمنـد نگارگر،
آب چنـدان اهميتـي نـدارد .در نـگاه اول مشـحص اسـت که آب
حضـور کمـي بسـيار کمرنگـي دارد .همـان حضـور کمرنـگ آب
نيـز ،چنـدان جنبـۀ نماديـن نـدارد و صرفـاً بهعنـوان يـک عنصر
عملکـردي از آن اسـتفاده شـده اسـت .ايـن موضـوع در خصوص
حصـار نيـز صـادق اسـت .عنصـر حصـار نيـز عليرغـم اهميـت
خـود ،در ايـن مينياتورهـا بسـيار حضـور کمرنگـي دارد .خالصۀ
مطالـب فـوق در جـدول  6آمده اسـت.

عمارتهـاي مهـم بـاغ ايرانـي يـک نظـم حداقلـي وجـود دارد،
درحاليکـه در مينياتورهـاي ايـن مجموعـه اين موضوع بهچشـم
نمیخـورد .نکتـۀ بعـدي ارتفـاع بيـش از حـد معمول کوشـکها
در تصاويـر اسـت .هنرمنـد نقـاش ارتفـاع بيشـتري نسـبت بـه
ً
مثلا ارتفـاع آنهـا
واقعيـت بـراي کوشـکها قائـل بـوده اسـت.
را بيشـتر از درختـان سـرو حاضـر در صحنـه ديـده اسـت.
درحاليکـه ايـن موضـوع با واقعيـت همخـوان نيسـت .همچنين
هنرمنـد مينياتوريسـت ،افـرادي در نظـرگاه ترسـيم کرده اسـت
کـه از جايـگاه اجتماعـي خاصـي برخوردارنـد .گياهـان گلدار
نيـز مجـددا ً در ايـن دسـته از مينياتورهـا آمـده اسـت .درختـان
گلدار کـه مثمـر بـه نظـر ميرسـند ،در ايـن مينياتورهـا ديـده
ميشـوند .تفـاوت اصلـي نحـوۀ ترسـيم آنهـا بـا واقعيـت در
ايـن اسـت کـه طـرح کاشـت معمولـي کـه در بـاغ ايرانـي وجود
دارد ،در ايـن مينياتورهـا بهچشـم نمیخـورد .ضمنـاً برخـي از
انـواع گلهـا بهعنـوان گياهـان پوششـي اسـتفاده شـدهاند که با
واقعيـت همخـوان نيسـت.
در مـورد درخـت سـرو کـه از اهميـت زيـادي در بـاغ ايرانـي
ً
قبلا گفته شـد ،خبـري از
برخـوردار اسـت نيـز ،همانطـور کـه
ً
طـرح کاشـت معمـول نيسـت .درخـت سـرو معمـوال بهصـورت
منفـرد و بـزرگ ،و يـا متعـدد و کوچـک تصوير شـده اسـت .اين
موضـوع بـا واقعيـت بـاغ ايرانـي کـه در آن درخـت سـرو بـا يک
طـرح کاشـت منظـم کشـت میشـود در تضـاد اسـت .همچنيـن
ايـن درخـت کماهميتتـر از سـاير گياهـان بـه تصويـر در آمـده
اسـت .درحاليکـه درخت سـرو از جمله گياهان مهـم باغ ايراني
اسـت .آب نيـز يکـي از عناصـر مهـم بـاغ ايرانـي اسـت کـه هـم
اهميـت کاربـردي دارد و هـم اهميـت نماديـن .در ايـن مجموعه

••طبيعت

در مينياتورهايـي کـه فضـاي طبيعـت را بـه تصويـر کشـیدهاند،
طبيعي اسـت که اشـارههاي چنداني به باغ وجود نداشـته باشـد.
ً
قبلا گفتـه شـد ،دو عنصـر از عناصـر بـاغ ايراني
همانطـور کـه
در ايـن دسـته از مينياتورهـا بهچشـم میخـورد .گياهـان گلدار
همچنـان در ايـن دسـته نيـز حضـور دارند .حضـور ايـن گياهان
در ميـدان رزم کمتـر اسـت .اينکـه ايـن موضـوع بـا واقعيـت
منطبـق اسـت يـا نـه ،چندان مشـخص نيسـت .اما طبيعي اسـت
کـه در خلال يـک داسـتان حماسـي و در بحبوحـۀ يـک نبـرد،
گياهـان گلدار توجـه چندانـي را بـه خـود جلـب نکننـد .ليکـن
حضـور آنهـا در ايـن دسـته از مينياتورهـا ،از دسـتههاي قبلـي
بيشـتر اسـت .درخـت سـرو عنصـر نماديـن مهمـي در فرهنـگ
ايـران اسـت و در جايـي کـه قاعدتاً موضـوع باغ در ميان نيسـت
نيـز حضـور دارد .طـرح کاشـت آن همچنـان پراکنـده و کوچک
اسـت .بـا توجـه بـه اينکه در اينجـا داسـتان باغ در ميان نيسـت
و بـا يـک فضـاي طبيعـي سـرو کار داريـم ،ايـن نحوۀ ترسـيم به
واقعيـت نزديـک اسـت .ايـن مـوارد بهصـورت خالصـه در جدول
 7آمده اسـت.

جدول  .6خوانش مينياتور از عناصر باغ در مينياتورهاي فضاي باغ .مأخذ :نگارندگان.
باغ
عناصر مهم

خوانش مينياتور

تطابق با واقعيت

نظرگاه

از نظم اطراف کوشک خبري نيست.

ندارد

تأکید بر نظرگاه بودن و ارتفاع بيشتر از معمول

ندارد

قرارگرفتن افراد خاص در نظرگاه (موقت يا دائم)

ندارد

گياهان گلدار مثمر ولي بدون طرح کاشت معمول

ندارد

گلدار پوششي

ندارد

خبري از طرح کاشت معمول نيست

ندارد

کماهميتتر از ساير گياهان

ندارد

آب

کمترين حضور ممکن را دارد.

ندارد

حصار

فاقد اهميت معمول

ندارد

گياهان گلدار
سرو
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نتيجهگيری

خوانـش بـاغ ايرانـی در شـاهنامۀ بايسـنقری ،در حالـی کـه
شـباهتهای بسـياری بـا خوانـش مرسـوم بـاغ ايرانـی دارد امـا
دارای تفاوتهـای آشـکاری نيـز هسـت .در ايـن خوانـش« ،حال
و هـوا»ی بـاغ اهميـت پيـدا میکنـد .حضـور گل و رياحيـن و
همچنيـن «نظـرگاه» ،در خوانـش شـاهنامۀ بايسـنقری از بـاغ
ايرانـی ،اهميـت بسـياری دارد .درخـت «سـرو» کمـاکان از
عناصـر مهـم ايـن خوانـش از بـاغ ايرانـی اسـت .موارد ذکرشـده
در بـاال ،در راسـتای خوانـش مرسـوم از بـاغ ايرانـی اسـت .نکتۀ
مهـم در خوانـش شـاهنامۀ بايسـنقری از بـاغ ايرانی ،عـدم وجود
نظـم مرسـوم در شـکل و فـرم بـاغ و طرح کاشـت آن اسـت .در

ايـن خوانـش ،بـاغ بهعنـوان يـک فضـای غيـر منظـم بـه تصوير
درآمـده اسـت .همچنيـن حصـار بـاغ کـه از عناصـر مهـم بـاغ
ايرانـی بـه شـمار مـیرود ،در آن اهميـت چندانـی نـدارد و در
حداقـل ممکـن حاضـر اسـت .خوانـش هنرمنـد نگارگـر از بـاغ
ايرانـی ،يـک فضـای غيرمحصـور و بينهايـت را تداعـی میکنـد.
فـرم مرسـوم باغ ايرانـی بـرای هنرمند نگارگـر ،اهميـت چندانی
نـدارد و بـه آن توجـه چندانی نکرده اسـت و همانطـور که قب ً
ال
گفتـه شـد ،توجـه او معطـوف حـال و هوای بـاغ اسـت .جزئيات
در ايـن خوانـش جايگاهـي نـدارد و کليـات بـاغ مدنظـر نگارگـر
بـوده اسـت .میتـوان گفت بـاغ ايرانـي ،گزينش طبيعت اسـت و
مينياتـور ،گزينـش بـاغ ايراني اسـت.

جدول  .7خوانش مينياتور از عناصر باغ در مينياتورهاي فضاي طبيعت ،ماخذ :نگارنده.
طبيعت
عناصر مهم

خوانش مينياتور

تطابق با واقعيت

گياهان گلدار

در ميدان رزم کمتر است.

مشخص نيست

گونههاي مثمر بيشتر از قبل است.

مشخص نيست

طرح کاشت معمول

دارد

سرو

پینوشت

* اين مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري «حسين پروين» با عنوان «بازنمايي باغ ايراني در ساير هنرها و ادبيات ايران» است که به راهنمايي دکتر «حشمتاهلل متدين» در دانشکدۀ
هنرهای زیبا دانشگاه تهران در حال انجام است.
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