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مقالۀ پژوهشی

ــه  ــت ک ــری اس ــازی هن ــود. باغس ــی ش ــری تلق ــود هن ــۀ نم ــد به مثاب ــی، می توان ــازی ایران ــد ه| باغس چکی
ــه  ــر پیــش از ورود اســام ب ــن هن ــاده ای داشــته اســت. ای ــخ ایران زمیــن اهمیــت فوق الع در فرهنــگ و تاری
ــی خــود را  ــران شــکل گرفته و پــس ورود اســام، نه تنهــا متوقــف نشــده اســت بلکــه مســیر رشــد و تعال ای
در طــول زمــان طــی کــرده و بــه بلــوغ رســیده اســت. باغســازی ایرانــی در ســایر هنرهــای ایــن ســرزمین 
بــه گونه هــای مختلفــی بــروز پیــدا کــرده اســت. در ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت تــا بــا بررســی بــروز 
ــل  ــرای نی ــد. ب ــی به دســت آی ــاغ ایران ــد نگارگــر از ب ــش هنرمن ــی، خوان ــور ایران ــی در مینیات باغســازی ایران
ــن  ــن مهــم، مینیاتورهــای شــاهنامۀ بایســنقری به عنــوان مــورد مطالعــه، انتخــاب شــده اند. دلیــل ای ــه ای ب
انتخــاب ارتبــاط تنگاتنــگ ایــن مینیاتورهــا بــا شــاهنامۀ فردوســی، تصویرگــری آن هــا در یــک بــازۀ زمانــی 
ــوده اســت. پــس از  ــۀ ترســیم آن هــا و در دســترس بودن ایــن مجموعــه ب مشــخص و محــدود، وحــدت روی
مطالعــه و بررســی مینیاتورهــای ایــن مجموعــه نتایــج جالب توجهــی به دســت آمــد کــه نمایانگــر خوانــش 
هنرمنــد نگارگــر ایرانــی از بــاغ ایرانــی اســت. او برداشــت خــاص خــود را از باغ را داشــته اســت. توجــه هنرمند 
ــه  ــاغ از خصوصیــات ایــن خوانــش اســت. در واقــع می تــوان این گون ــه جزئیــات و اتمســفر کلــی ب نگارگــر ب

گفــت کــه بــاغ ایرانــي، گزینــش عناصــر طبیعــت بــوده اســت و مینیاتــور، گزینــش عناصــر بــاغ اســت.

واژگان کلید ی| باغ ایراني، مینیاتور، شاهنامۀ بایسنقري، طبیعِت گزیده.
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تاریـخ  طـول  در  سـرزمین  یـک  هنرهـای  ارتبـاط  مقد مـه| 
شـکل گیری آن، امـری طبیعـی بـه نظـر می رسـد. ایـن موضـوع 
از آنجـا ناشـی می شـود کـه هنرهـا، تابـع یک امـر باالدسـتی به 
نام»فرهنـگ« هسـتند. هنـر، نمـودی از فرهنـگ هـر سـرزمین 
و مردمـان آن در طـول تاریـخ اسـت. حضـور دیـن در سـرزمین 
ایـران، و آشـنایی ایرانیـان با آن، باعث شـده اسـت نمـود آن در 
فرهنـگ و در نتیجـه در هنـر مردمـان ایـن سـرزمین تجلی پیدا 
کنـد. عناصـر طبیعـی در ادیـان مختلفـی کـه در طـول تاریـخ 
در ایـران وجـود داشـته اند، از جایـگاه ویـژه و واالیـی برخـوردار 
بوده اند. این موضوع سـبب شـده اسـت این عناصـر در هنر ایران 
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زمیـن نیـز نمـود جدی داشـته باشـند. نگارگري هنري اسـت که 
از دیربـاز در ایـران رواج داشـته و همـواره روایت گـر فرهنـگ و 
رسـوم ایرانیـان بوده اسـت. بـا توجه بـه جایـگاه عناصـر طبیعي 
از جملـه گیاهـان در فرهنـگ ایرانـي، نمـود آن هـا در مینیاتـور 
نظـر می رسـد. چنان کـه کمتـر مینیاتـوري  بـه  کامـًا طبیعـي 
وجـود دارد کـه در آن گیاهـان وجـود نداشـته باشـند. هرچنـد 
 .)1395 شـخصي،  مصاحبـۀ  )جـوادی،  نباشـند  اول  نقـش  در 
هنـر باغسـازی نیـز از قدیمی تریـن هنرهـای ایـران اسـت. ایـن 
هنـر بـا سـاخت بـاغ پاسـارگاد بـه شـکوه دسـت پیـدا می کند و 
در طـی قرن هـا همچنـان زنـده و رو بـه پیشـرفت اسـت.  ایـن 
بـا هـم  تاریـخ  دو هنـر پیوسـتگی عمیـق و ظریفـی در طـول 
پیـدا کرده انـد. از آنجـا کـه در طـول تاریـخ هنرمنـدان نگارگـر 
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ایرانـی برداشـت خـود از فرهنـگ و محیـط خـود را بـه تصویـر 
بـه تصویـر  از زمـان  کشـیده اند، مینیاتورهـا، اطاعـات زیـادی 
مینیاتورهـا  بنابرایـن  می دهنـد.  نشـان  را  خـود  کشیده شـدن 
حـاوی اطاعـات بکـر و قابـل توجهـی از بـاغ ایرانـی هسـتند. از 
انجـا کـه عمـدۀ اطاعـات موجود از بـاغ ایرانی از منابـع منصوب 
بـه مستشـرقین به دسـت آمـده اسـت، لـذا بررسـی منابـع اصیل 
ایرانـی بـه کشـف اطاعـات جدیـد از بـاغ ایرانـی کمک شـایانی 
بـاغ  بهتـر  و  بیشـتر  فهـم  در  می تواننـد  مینیاتورهـا  می نمایـد. 
ایرانـی کمک کننـده باشـند. در ایـن پژوهـش تـاش شـده تـا با 
بررسـي مینیاتـور و بررسـي عناصـر بـاغ ایرانـي در مینیاتورهاي 

ایرانـي، بـه خوانـش هنـر مینیاتـور از بـاغ ایرانـي پـي برد.

مسئله بیان 
بنـا بـر منابـع متعـدد، بـاغ ایرانـي از اولیـن انـواع بـاغ در جهان 
منابـع  از  بسـیاري  اسـت.  ایرانیـان  ابـداع  بـاغ  واقـع  در  اسـت. 
مصري هـا و یـا ایامي هـا را مبـدع بـاغ مي داننـد، ولـي اثـري از 
باغ هـاي آن هـا موجـود نیسـت. بـا توجه بـه اینکـه بـاغ ایراني با 
عنـوان »پـارادي« یـا »پـاراِدزو« در اسـناد غربي آمـده، می توان 
ادعـا کـرد کـه بـاغ ایرانـي، اولین مـدل از باغ اسـت کـه به غرب 
راه پیـدا کـرده اسـت. مؤیـد ایـن ادعـا این اسـت که ایـن پدیده 
همـراه بـا نـام خـود کـه یـک نـام ایرانـي اسـت، بـه غـرب رفته 
اینکـه  ضمـن   .)1400 شـخصي،  مصاحبـۀ  )منصـوري،  اسـت 
پاسـارگاد به عنـوان یـک بـاغ ایرانـي، قدیمي تریـن بـاغ جهـان 
اسـت کـه آثـار باستان شناسـي آن موجـود اسـت. در فرهنـگ 
و تمـدن ایرانـي، بـاغ یکـي از محصـوالت غنـي فرهنگـي اسـت 
کـه ) اول( از پیـش از اسـام بـه وجـود آمـده اسـت، و )دوم( 
بعـد از ورود اسـام بـه ایـران نیـز ادامـه پیـدا کـرده و تکمیـل 
شـده اسـت. گـواه ایـن مسـئله نیـز ثبـت جهانـي بـاغ ایرانـي 
به عنـوان میـراث تمدنـي بشـري اسـت )همـان(. بـا وجـود دو 
امتیـاز فـوق، بـاغ ایراني، امـروزه به عنـوان یکي از دسـتاوردهاي 
بـزرگ تمـدن ایرانـي شـناخته می شـود، امـا شـناخت کافـی از 
آن وجـود نـدارد. بیشـترین شـناخت معاصـر از بـاغ ایرانـي، از 
منابـع متعلـق بـه مستشـرقین غربـي اسـت کـه آن هم غالبـاً از 
حـدود دورۀ صفـوي و بعـد از آن اسـت. ایـن منابـع نیز اتمسـفر 
و فضـاي خـاص خـود را دارنـد. آن هـا از یک فضاي فکـري دیگر 
بـاغ ایرانـي را دیده انـد. تعبیرهـاي آن هـا از بـاغ ایرانـي، متفاوت 
از جملـه مهمتریـن  اسـت.  و غلـط  ناقـص  مـوارد  بعضـي  و در 
نقل قول هـاي مناقشـه برانگیز و قدیمـي مربـوط بـه مستشـرقین، 
از  متدیـن  اسـت.  ایرانـي  بـاغ  خصـوص  در  چهاربـاغ  نظریـۀ 
طرفـداران ایـن نظریـه اسـت )متدیـن، 1399(. در حالـي کـه 
منصـوري و حیدرنتـاج، با ایـن نظریـه موافق نیسـتند )منصوری 
و حیدرنتـاج، 1388(. ایـن مناقشـه، نشـان مي دهـد می بایسـت 

بـاغ را براسـاس منابـع داخلـی و ایرانـی، بازشناسـایی کـرد. در 
ایـن میـان، منابعـي کـه بـاغ را به صورت مسـتقیم خوانـش کرده 
باشـند، کـم اسـت. در فرهنـگ ایرانـي، مفهـوم بـاغ وجـود دارد 
ولـي )به عنـوان نمونـه( کتاب هایـي کـه در مـورد بـاغ ایرانـي در 
دورۀ صفـوي، باشـند بسـیار کـم اسـت. از این گونـه کتاب هـا در 
مـورد طـرح کاشـت گیاهـان تحریر شـده اند، ولـي ایـن کتاب ها 
عمومـاً داراي محتواي کشـاورزي اسـت و به باغ و هنر باغسـازي 
پـس   .)1400 شـخصي،  مصاحبـۀ  )منصـوري،  نپرداخته انـد 
را به صـورت ضمنـي  بـاغ  از منابعـي کـه  بـا اسـتفاده  می تـوان 
معرفـي کرده انـد، و یـا بـاغ به طـور ضمنـي در آن هـا منعکـس 
شـده اسـت، اسـتفاده کـرد و بـا ارجاع بـه آن ها اطاعـات بهتر و 

ایرانـي به دسـت آورد. از بـاغ  دقیق تـري 

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

فرضیه
همان طـور 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 

اسـت. جلوه گـر سـاخته 

روش پژوهش
تحقیـق  روش  از  ترکیبـي  حاضـر،  پژوهـش  در  تحقیـق  روش 
تاریخـي و مطالعه مـوردي اسـت کـه از روش هـاي تحقیـق کیفي 
اسـت. در ایـن نوشـتار مفاهیـم »بـاغ ایرانی« و »هنـر نگارگری« 
در ایـران، چارچـوب نظـری را تشـکیل می دهـد. جامعـۀ آمـاری 
بایسـنقری  شـاهنامۀ  مینیاتورهـای  پژوهـش،  ایـن  در  منتخـب 
ارتبـاط  اسـت.  آمـده  ادامـه  در  انتخـاب،  ایـن  دلیـل  اسـت. 
تنگاتنـگ ایـن مینیاتورهـا بـا شـاهنامۀ فردوسـی از مهمتریـن 
دالئـل انتخـاب ایـن مجموعـه بـوده و شـاهنامه نیـز از مهمترین 
منابـع تأثیرگـذار در فرهنـگ و هنـر ایـران بـه شـمار مـی رود. 
تأثیرپذیـری ایـن مجموعـه از مینیاتورهـای ایرانـی از شـاهنامه 
و تصویرگـری آن هـا در یـک بـازۀ زمانـی مشـخص و محـدود، 
باعـث شـده اسـت ایـن مینیاتورهـا دارای یـک وحـدت رویه در 
ترسـیم باشـند و بیانگـر تفکـری واحد به شـمار برونـد. همچنین 
ایـن شـاهنامه از معـدود شـاهنامه های مصـور ایـران اسـت کـه 
به صـورت کامـل وجـود دارد و در دسـترس اسـت. ایـن مجموعه 
شـامل 22 نـگاره اسـت کـه در بسـتر تحلیلـِی برآمـده از ادبیات 

نظـری، تفسـیر و خوانـش می شـود.
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پژوهش پیشینۀ 
عنصـر  بهشـت«  حسـرت  و  »تمنـا  اسـت  معتقـد  میرزایـي 
پیونددهنـدۀ هنرهـاي ایرانـي اسـامي اسـت. او بـر ایـن عقیـده 
اسـت کـه ایـن موضوع»ریشـه در شـرایط اقلیمي گرم و خشـک 
ایران زمیـن و همچنیـن اعتقـادات دینـي و آیـات قـرآن داشـته 
و همـواره تأثیـر خـود را بـر مکتوبـات و مصنوعـات مـردم ایـن 
سـرزمین نهاده اسـت« )میرزایي، 1391(. منصـوري و حیدرنتاج 
نیـز در مقالـۀ خـود ذکـر کرده انـد که»تـاش بـراي بازسـازي 
زندگـي پـس از مـرگ در بهشـت بـر روي زمین در باور بسـیاري 
فرهنگ هـا از جملـه ایـران یکـي از دالیـل ایجاد فضاهایـي مانند 

بـاغ شـده اسـت« )منصـوري و حیدرنتـاج، 1388(.
انصـاري و همکارانـش معتقدنـد »تمام خصیصه هـا و کیفیت هاي 
منتـج از عناصـر بـاغ ایراني، در هندسـۀ بـاغ ایراني نهفته اسـت. 
هندسـه اي کـه منشـأ عقانـي و قدسـي داشـته و به سـبب نظم 
و قرینگـي، بـا تعیـن بخشـیدن بـه فضـاي بـاغ ایرانـي و تـداوم 
اسـت«.  سـاخته  مـکان  روح  حامـل  را  ایرانـي  بـاغ  تاریـخ،  در 
همچنیـن اعتقـاد دارنـد که »بـاغ ایرانـي داراي ارزش هـاي قابل 
توجهـي اسـت کـه بـا به کارگیـري قابلیت هـاي عناصـر طبیعـي 
همچـون درخـت و آب و سـاختاري همچـون هندسـه، بـه روح 
مکانـي دسـت پیـدا کـرده اسـت کـه به رغـم تکـرار، در قـرون 
متمـادي رنـگ نباختـه و همچنـان به صـورت فضایـي بـا کیفیت 
کـه می توانـد بـراي نسـل هاي متمـادي نیـز ادامه داشـته باشـد، 

حضـور یافتـه اسـت« )انصـاري و حبیـب اهلل، 1395(.
ذکـر  خـود  مقالـۀ  در   )1393( گـرده  تیمـوری  و  حیدرنتـاج 
کرده انـد »از بیـن تمامـي عناصـر اصلـي بـاغ ایرانـي نظیـر آب، 
پوشـش گیاهـي، انسـان و ...، بنـاي نظرگاهـي همچون کوشـک، 
صفـه، ایـوان، بالکـن و اشـکوبه بیشـترین حضـور را در نگاره هاي 
مرتبـط بـا نمایـش بـاغ دارد« و معتقـد اسـت نظـرگاه مهمترین 
عنصـر بـاغ ایرانـي اسـت کـه در مینیاتورهـا آمـده اسـت. طبـق 
اصلـي  عمـارت  روبـروي  صفه بندي هـاي  »تنظیـم  وی  نظـر 
آن هـا  بـا  آب  اسـتخر  و  جایـگاه حـوض  و  تعییـن شـکل  بـاغ، 
سـنجیده مي شـده اسـت. در عیـن حـال ایـن عناصـر از جملـه 
نگاره هـاي  در  کـه  هسـتند  نیـز  ایرانـي  بـاغ  عناصـر  بارزتریـن 
بررسي شـده  نگاره هـاي  در  مي کننـد...  خودنمایـي  بررسي شـده 
اگرچـه بسـیاري از ویژگي هـا از جملـه نظم هندسـي بـاغ ایراني 
به چشـم نمی خـورد ولـي عنصـر اصلـي بـاغ یعنـي کوشـک کـه 
ویژگـي مشـترک همـۀ آن ها برخـورداري از بهترین دیـد و منظر 
در بـاغ اسـت، می توانـد دلیـل محکمـي بـر مقصـود نگارگـر از 
تصویرکـردن بـاغ ایرانـي باشـد«. جـوادی معتقد اسـت مینیاتور، 
براسـاس دیـن و باورهـای طبیعت گـرا و بـه شـیوه ای رئالیسـتی، 
)جـوادی،  اسـت  زده  رقـم  را  خیـال  و  واقعیـت  از  ترکیبـی 
1383(. همچنیـن معتقـد اسـت آنچه فضـای مینیاتـور ایرانی را 

خیال انگیـز می کنـد، نحـوۀ قرارگرفتـن عناصـر واقعـی و طبیعی 
در کنـار هـم اسـت بـه گونـه ای کـه در زمـان و مـکان واقعـی و 
به عنـوان نمونـه دیـدار همـای و همایـون  طبیعـی نمی گنجـد. 
در بـاغ و بوسـتان رؤیایـی صورت گرفتـه کـه منظـری زمینـی و 
این جهانـی را در نهایـت زیبایـی بـا فضایـی آسـمانی و ماورایـی 
پیونـد زده اسـت. در ایـن صحنه روز و شـب به هـم پیوندخورده، 
شـده  ترسـیم  ویـژه  منظـره ای  و  شکسته شـده  مـکان  و  زمـان 
اسـت. ایـن صحنـه همچـون دیگـر رویدادهـای مینیاتـور ایـران 
بـاور طبیعت گـرای  و  اندیشـه  در  ریشـه دار  و  منظـر  عناصـر  از 
زمینـۀ  خـود  ویـژۀ  منظره پـردازی  در  تـا  بهره گرفتـه  ایرانیـان 
پرداختـن بـه معانـی رمـزی و قدسـی را فراهـم آورد )جـوادی، 
1390(. از نظـر وی مینیاتـور، سـندی مهـم از هنـر باغسـازی 

ایرانـی اسـامی اسـت )جـوادی، 1400(.

نظري مباني 
فضـاي مینیاتـور ایرانـي، ویژگـي منحصربه فـرد آن اسـت و بـا 
بنیـادي دارد. ویژگـي  تفـاوت  اروپـا در دورۀ رنسـانس  نقاشـي 
دیگـر آن، به خصـوص پـس از ورود اسـام، پیوسـتگي مینیاتـور 
بـه اجتماع و ادبیات اسـت )زمانـي، امیرخانی، اخـوت و انصاری، 
زیبایي شناسـي  مبانـي  یاحقـی،  و  مقـدم  کفشـچیان   .)1388
مینیاتـور را ناشـي از دو گونه تفکـر متفاوت »فنی« و »اعتقادی« 
مي دانـد. او در خصـوص مبانـی فنـی و زیبایی شناسـانۀ مینیاتور 
ایرانـی، معتقـد اسـت کـه سـنت دوری از واقع گرایـی و ایجـاد 
اثـری دارای یـک مرکزیـت خـاص و  اثـری بی زمـان و مـکان، 
دوری از فضـای خالـی در اثـر، از خصوصیـات نگارگـری ایرانـی 
اسـت. همچنیـن القـای فضا و ژرفـای فضا بـا نشـان دادن عناصر 
بـا ترکیـب از روبـر، بـاال و کناره هـا در آن واحـد، و تفاوت گذاري 
میـان جهـان نقاشي شـده با جهـان واقعـي و ایجاد ارتبـاط میان 
ایـن دو جهـان توسـط نوشـتار و یـا فراگـذاري برخـي از عناصـر 
ترکیـب از قـاب اثـر و اشـغال فضـاي مربـوط بـه مخاطـب، نیـز 
 1379 اللهـی،  )آیـت  می خـورد  به چشـم  ایرانـی  نگارگـری  در 
بـه نقـل از کفشـچیان مقـدم و یاحقـی، 1390(. بـاغ ایرانـی در 
هنـر نگارگـری، به صـورت ویـژه ای بـه کار گرفته شـده اسـت. باغ 
ایرانـی در مینیاتـور اغلـب در قالـب پس زمینـۀ یـک صحنه آرایی 
روایـی یـا اسـطوره ای نمـود می یابـد و هنرمند، بـرای نمایش آن 
از ترسـیم جزئیـات بـاغ بهـره می گیـرد )ویلبـر، 1387(، در واقع 

موضـوع اصلـی روایتـی اسـت در فضـای بـاغ و بنا. 
نکتـۀ مهـم در مینیاتورهـاي بررسي شـده، وجـود عنصـر نظـرگاه 
اسـت. بسـیاري از ویژگي هاي بـاغ ایراني از جمله نظم هندسـي، 
بـه وضـوح ترسـیم نشـده اند. لیکـن   ... آب، پوشـش گیاهـي و 
قرارگیـري عنصـري به عنـوان نظـرگاه، شـامل کوشـک، ایـوان، 
چـادر و ... نشـان از اهمیـت آن در بـاغ ایرانـي دارد )حیدرنتـاج 
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و تیمـوری گـرده، 1393(. حتـي محـل قرارگیـري نظـرگاه هـم 
در ایـن نگاره هـا واحـد نیسـت و بنـا بـه موضـوع، در مکان هـاي 
بایـد گفـت کـه صـرف  مختلفـي ترسـیم شـده اند. در مجمـوع 
بـاغ  یافتـن سـاختار  بـراي  مرجـع خوبـي  مینیاتـور،  بـر  تکیـه 

نیسـت. ایراني 
نگارگري •

شـرق،  مسـلمانان  مینیاتـور  بـا  غربی هـا  آشـنایی  محـض  بـه 
کـه  بودنـد  متعجـب  آن هـا  از  بسـیاری  شـدند.  آن  شـیفتۀ 
رنگ آمیزي هـاي  عهـدۀ  از  چگونـه  قرون وسـطی  »اسـتادان 
دشـوار و پیچیـده برآمده انـد«. برخـی از آن ها شـیوۀ هنری خود 
را، تحـت تأثیـر مینیاتـور ایرانـی، تغییـر دادند. نظرلـی در کتاب 
خـود آورده اسـت: »واسـیلي کاندینسـکي در مقالـۀ ارسـالي از 
مونیـخ، بـا شـور و شـعف نوشـت: بـاورم نمی شـود کـه این هـا 
به دسـت انسـان سـاخته شـده باشـد! بـه نظـر مي آیـد در برابـر 
چیـزي ایسـتاده اي کـه خـودش به وجـود آمـده یـا ماننـد وحـي 
از آسـمان نـازل شـده... سـادگي آن تقریبـاً تا مـرز بدویت پیش 
مـي رود و پیچیدگـي اش سـرگیجه آور اسـت... او )نقـاش( بـا چه 
معجـزه اي توانسـته اسـت بیاني ابتدایي و روشـن و سـاده را )که 
کامـًا تسـلط دارد و بـا هیـچ چیـز ممکن نیسـت از بیـن برود و 
مـا اروپایي هـا، بـه اشـتباه سـعي مي کنیـم آن را تزیینـي معرفي 
کنیـم( بـا ایـن همـه اجـزاي جوشـنده ترکیـب کنـد« )نظرلـی، 
ایرانـی  مینیاتـور  خصـوص  در  غربـی  هنرشناسـان   .)9  ،1390
آورده انـد که»آسـمان طایـي و آب نقره اي، سـروهاي سـبز تیره 
در کنار درختاني با شـکوفه هاي سـفید، برگ هاي پاییزي دشـت 
پهنـاور، اسـب هاي ابلـق در بیابـان قهوه اي-حنایـي، مجلسـي از 
انسـان ها بـا لباس هـاي سـرخ، تمشـکي، الجـوردي، کاشـي هاي 
نقـش دار، نقـش و نگارهـاي ظریـف، باغ هـاي پـرگل در پشـت 
حصارهـاي شنگرف-سـرخ نه چنـدان بلنـد، همـۀ این هـا بـا هـم 
)همـان،  مي سـازد«  را  ممکـن  مسـرت بخش ترین سـمفوني هاي 
10(. هنـر اسـامی از ژانرهـای واقع گرایانـه صـرف نظـر کـرده 
اسـت. در نگارگـری نیـز اشـیاء و پرسـوناژها به گونـه ای ترسـیم 
از  و  زندگـی جدیـدی هسـتند  دنبـال  بـه  شـده اند کـه گویـی 
ظاهـر بـه باطن عبـور می کنـد. مینیاتـور ایرانی همـواره از قواعد 
خاصـی تبعیـت کرده اسـت. دوری گزینی از سـایه، عـدم نمایش 
ایـن  از جملـۀ  قرارگیـری طبیعـت در پس زمینـه  بعـد سـوم و 
مـوارد هسـتند. در نگارگـری ایرانـی پرسـوناژها فـدای تزئینـات 
شـده اند. همچنیـن توجـه هنرمنـد نگارگـر بـه داسـتان گویی از 
جملـه خصوصیـات مینیاتـور ایرانـی اسـت )ضرغام و دسـتیاری، 
1400(. نمونه هایـی از مینیاتـور ایرانـی در تصاویـر 1- 4 آمـده 

. ست ا
بایسنقري • شاهنامۀ 

ایـران، شـاهنامه ها هسـتند کـه در  از آثـار مهـم هنـري  یکـي 
دوره هـاي مختلـف، تهیـه شـده اند و معمـوالً بـه امـور مربـوط 

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

تصویر 2. مجلس کیومرث شاهنامۀ شاه طهماسبی، مکتب تبریز.
 مأخذ: شریف زاده، 1393.
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بـه شـاه آن زمـان پرداخته انـد. شـاهنامۀ بایسـنقري، در مـورد 
بایسـنقر میـرزا از فرزنـدان شـاهرخ، شـاه تیموري اسـت. این اثر 
در زمـان او کتابـت شـده اسـت و در حـال حاضـر در کاخ مـوزۀ 
گلسـتان نگهـداري می شـود. ایـن اثـر مشـتمل بـر 22 مینیاتـور 
ارزشـمند اسـت )شـریف زاده، 1393(. بـا توجـه بـه اینکـه ایـن 
کتـاب دربـارۀ اشـخاص مهـم دورۀ خود تهیه شـده اسـت، نقش 
اول و مهـم ایـن مینیاتورهـا، بـه شـخصیت ها تعلق دارد و سـایر 
عناصـر، در اولویـت دوم هسـتند. صـد البته که ایـن اولویت دوم 
بـودن، نشـان از کم ارزشـي نیسـت. در ایـن کتـاب، 22 مینیاتور 
وجـود دارد کـه در برخـي از آن هـا عناصـر بـاغ بـه وضـوح دیده 
بـه  بـاغ  از  غیـر  فضاهایـي  در  تصاویـر  بیشـتر  ولـي  مي شـوند، 
تصویـر کشـیده شـده اند. در مجمـوع در تصاویـر 5-ب، 8-الـف، 
8-ج، 9-ب، 9-ج و 10-ب  بـه وضـوح عناصـر بـاغ و معمـاري 
دیـده مي شـوند. همچنیـن در تصاویـر 4، 5-ج، 9-الـف و 10-

الـف نیـز عناصـري به چشـم مي خورنـد کـه امـکان وقـوع حادثۀ 
مذکـور در بـاغ را دارد.

در ایـن مرحلـه کلیۀ 22مینیاتور شـاهنامۀ بایسـنقری، براسـاس 
نشـانه های بصـری و مـکان وقـوع روایـت هر کـدام، دسـته بندی 
مي شـوند و سـپس عناصـر تصویـری مشـترک مربـوط بـه بـاغ، 
اسـتخراج می شـود. ایـن عناصـر معیار تحلیـل نهایـی مینیاتورها 

بود. خواهـد 

عناصر مشترک هر گروه
در ایـن مرحلـه مینیاتورهـای شـاهنامۀ بایسـنقری برمبانی تنوع 
فضایـی دسـته بندی شـده و در جـدول 1 آمـده اسـت. محتـوای 
کلـی مینیاتورهـا در سـه قالـب فضایـی آمده انـد. مینیاتورهایـی 
کـه روایـت آن هـا در یک »فضـای داخلـی« اتفاق افتاده اسـت و 
مینیاتورهایـی کـه در »فضـای خارجـی« روایت شـده اند. دسـتۀ 
دوم خـود بـه دو دسـته تقسـیم می شـود. ایـن دو دسـته شـامل 
فضـای »بـاغ« و »طبیعـت« اسـت. بـا نگاهـي بـه دسـته بندي 
در  مینیاتورهـا،  از  هـر دسـته  در  عناصـر مشـترک  انجام شـده، 
جـداول 2- 4 مشـخص شـده اند. عناصـري از ایـن مینیاتورهـا 
اسـتخراج شـده اند کـه قرابـت معنایـي بیشـتري بـا موضـوع باغ 

داشـته اند. ایرانـي 
گروه اول: فضاي داخلي •

در هـر دو مینیاتـور ایـن دسـته، شـاهد یـک تعـادل محـوري 
عمـودي هسـتیم. همچنیـن در هـر دو تصویـر یـک تخـت گاه در 
مرکـز تصویـر قـرار گرفتـه اسـت. پرسـوناژهاي اصلـي در مرکـز 
تصویـر قـرار گرفته انـد و افـراد مهم تـر در مرکـز تصویـر و بـر 
روي تخـت هسـتند. سـایر افـراد حاضـر در صحنـه، پایین تـر از 
پرسـوناژهاي اصلـي بـه تصویر کشـیده شـده اند. گیاهـان گل دار 
در پنجره هـاي هـر دو تصویـر دیده مي شـوند. تصویـر 5-ب، یک 
ایـوان را تداعـي مي کنـد کـه عنصـري نظرگاهـي اسـت و دیـد 

شاه  خمسۀ  تبریز،  مکتب  ه.ق،   947 صفویه  شیرین،  و  خسرو  بزم   .3 تصویر 
طهماسب. مأخذ: کری ولش، 1384.

تصویر 4. پیشکش 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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تصویر 5. الف و ب: شکارگاه، ج: ماقات فردوسي با شاعران. مأخذ: فردوسي، 1350.
الف

الف

الف

ب

ب

ب

ج

ج

ج

تصویر 6. الف: پادشاهي جمشید، ب: به بند کشیده شدن ضحاک به  دست فریدون، ج: دیدار زال و رودابه. مأخذ: فردوسي، 1350.

تصویر 7. الف: مجلس کیکاوس، ب: نبرد رستم و دیو سپید، ج: کشته شدن سیاوش. مأخذ: مأخذ: فردوسي، 1350.
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الف

الف

الف

ب

ب

ب

ج

ج

ج

تصویر 8. الف: نبرد رستم و خاقان چین، ب: نبرد رستم و برزو، ج: نبرد گودرز با پیران. مأخذ: فردوسي، 1350.

تصویر 9. الف: نبرد کیخسرو و افراسیاب، ب: به تخت نشستن لهراسب، ج: خوان اول، کشته شدن گرگ ها به  دست اسفندیار. مأخذ: فردوسي، 1350.

تصویر 10. الف: کشته شدن ارجاسب به  دست اسفندیار، ب: ماقات رستم و اسفندیار، ج: گریستن فرامرز بر تابوت رستم. مأخذ: فردوسي، 1350.
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کامـل رو بـه بیرون سـاختمان دارد. در حالـي در تصویر 10-ب، 
دیـد رو بـه بیـرون صرفـاً از طریـق پنجره ها صورت گرفته اسـت. 

خاصـۀ مطالـب ذکرشـده در جـدول 2 آمـده اسـت.
حیدرنتـاج و تیمـوری گـرده )1393( معتقدند »... بـراي ایرانیان 
کوشـک و دیگـر عناصـر نظرگاهـي همـواره بـا حضـور طبیعت و 

تصویر 11. الف: دیدار اردشیر و گلنار، ب: ماقات یزدگرد و منذر، ج: شطرنج بوذرجمهر و سفیر هند. مأخذ: فردوسي، 1350.
جبالف

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

بـاغ معنـادار بـوده و وجـود یکـي گـواه بر حضـور دیگري اسـت. 
همان طـور کـه در بسـیاري از نگاره هـاي مربـوط به بـاغ و فضاي 
بیرونـي ارتبـاط تنگاتنـگ کوشـک و طبیعـت دیـده می شـود«. 
همچنیـن نظـرگاه موقـت را وسـیله اي بـراي لذت جویـي افـراد 
حاضـر در بـاغ دانسـته اند. از آنجـا کـه اساسـاً بـاغ ایرانـي بـراي 
ایجـاد فضایـي لذت بخـش بـراي تفـرج ایرانیـان سـاخته شـده 
اسـت، طبیعـي اسـت کـه مي بایسـت درون آن جایگاهـي بـراي 
احاطـه بـه کل بـاغ در نظـر گرفته شـود. همچنیـن از آنجایي که 
باغ هـاي رسـمي ایرانـي متعلق به خاندان شـاهي و افـراد متمول 
جامعـه بـوده اسـت، بـراي اداي احترام بـه آن ها در جایـي که به 
هـر دلیـل امـکان ایجـاد بناي کوشـک نبـوده اسـت، از تخت گاه 
به عنـوان بنایـي بـراي احاطـه به اطراف اسـتفاده شـده اسـت که 
خـود ایجـاد یـک نظـرگاه موقـت مي کنـد. در خصـوص وجـود 
گیاهـان گل دار در بـاغ ایرانـي، منصـوری بـه نقل از فـون روکوئز 
مي گویـد:»... آبراهه هـا در آن هـا بـه شـیوه اي تعبیـه شـده کـه 
دور و بـر آن را مکان هایـي پـر از درخـت و گل گرفتـه اسـت. در 
محـل تقاطـع آبراهه هـا و نهرهـا؛ حـوض یـا خانه باغ هایـي وجود 

دارد« )منصـوری و حیدرنتـاج، 1388(. 
در ایـن گـروه از مینیاتورهـا بـا توجـه بـه اینکـه داسـتان مصـور 
در یـک فضـاي داخلـي بـه وقوع پیوسـته اسـت، انتظـار چنداني 
بـراي حضـور گل و گیاه نیسـت. ولي بـا این حـال از پنجره هایي 
کـه در بناهـا تعبیـه شـده اسـت، گل هایـي به چشـم مي آینـد. 
ایـن نکتـه می توانـد مؤیـد ایـن موضـوع باشـد کـه در اطـراف 
کوشـک ها و ابنیـۀ بـاغ، گل مي کاشـته اند. آن هـم بـه گونـه اي 

کـه بـه راحتـي از پنجره هـا قابـل رؤیـت باشـد.
گروه دوم: باغ •

عنصـر نظرگاهـي در این دسـته از اهمیت باالیي برخوردار اسـت. 
در سـه مینیاتـور نشـان داده شـده در تصاویـر 6-الـف، 7-الف و 
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فضاي خارجيفضاي داخلينوع فضا

طبیعتباغ

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

5-ج، 6- ب، 7- ب، 7- ج، 8- الف، 8- ب، 8- 
ج، 9- الف، 9- ج، 10- ب، 12

جدول 1. تقسیم بندي مینیاتورهاي شاهنامۀ بایسنقري. مأخذ: نگارندگان.

فضاي داخلي

دوتعداد مینیاتورهاي حاضر در گروه

تعداد مینیاتورهاي داراي عنصر مورد عنصر مورد نظر
نظر

درصد از کل گروه

2100تعادل محوري

2100نظرگاه موقت

2100گیاهان گل دار

150دید به بیرون

جدول 2. عناصر باغ در مینیاتورهاي فضاي داخلي. مأخذ: نگارندگان.

باغ

هفتتعداد مینیاتورهاي حاضر در گروه

درصد از کل گروهتعداد مینیاتورهاي داراي عنصر مورد نظرعنصر مورد نظر

685نظرگاه

685سرو

457آب

7100گیاهان گل دار

457حصار

جدول 3. عناصر باغ در مینیاتورهاي فضاي باغ، مأخذ: نگارندگان.

طبیعت

یازدهتعداد مینیاتورهاي حاضر در گروه

درصد از کل گروهتعداد مینیاتورهاي داراي عنصر مورد نظرعنصر مورد نظر

981سرو

872گیاهان گل دار

جدول 4. عناصر باغ در مینیاتورهاي فضاي طبیعت. مأخذ: نگارندگان.

قامـت تخـت گاه  به صـورت موقـت و در  11-ب عنصـر نظـرگاه 
در  داده شـده  نشـان  مینیاتورهـاي  در  اسـت. همچنیـن  آمـده 
تصاویـر 9-ب، 10-ج و 11-الـف، نظـرگاه در قالـب یـک عمارت 
و سـاختمان ظاهر شـده اسـت. در مجمـوع در شـش مینیاتور از 

ایـن مجموعـه، عنصـر نظـرگاه حاضـر اسـت. درخت سـرو نیز از 
جملـه عناصـر نمادیـن و مهمـي اسـت کـه در مینیاتورهـاي این 
مجموعـه به چشـم می خـورد. در مینیاتورهـاي نشـان داده شـده 
در تصاویـر 5-الـف، 5-ب، 9-ب، 10-الـف، 10-ج و 11-الـف 
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بـه  معشـوق  تشـبیه  و  تخـت جمشـید  نقـوش  در  نقـش سـرو 
سـرو، از نمونه هـاي کاربـرد سـرو در فرهنـگ عامـۀ ایـران اسـت 
ایـران  )میرزایـي، 1391(. علي رغـم اهمیـت سـرو در فرهنـگ 
بـا طـرح کاشـت  آن هـم  ایرانـي،  بـاغ  در  آن  اثبـات وجـود  و 
منظـم، در مینیاتورهـاي ایـن گـروه کـه فضـاي باغ را بـه تصویر 
کشـیده اند، صرفـاً وجـود درخت سـرو تأکید شـده اسـت. نه تنها 
از آن نظـم مثال زدنـي کـه در کاشـت سـرو در بـاغ وجـود دارد، 
خبـري نیسـت، بلکـه بسـیار کم اهمیت تـر از سـایر درختـان نیـز 
بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت. هرچنـد در بیشـتر مینیاتورهاي 
ایـن مجموعـه درخـت سـرو وجـود دارد، ولي ایـن نحـوۀ ارائه از 
درخـت سـرو، بـا آنچـه در واقعیـت وجـود دارد در تضـاد اسـت. 
از میـان عناصـر مهـم در بـاغ ایرانـي، شـاید آب مهمتریـن آن ها 
باشـد. زیـرا هـم خاصیـت نمادیـن دارد و هم خاصیـت کاربردي. 
بـاغ ایرانـي بـدون آب، غیر قابل تصور اسـت. منصـوری در تاش 
بـراي رد نظریـۀ چهاربـاغ، بـه باورهـاي ایرانیـان در خصوص آب 
در  آب  الهـۀ  آناهیتـا   ...« اسـت  معتقـد  و  اسـت  کـرده  اشـاره 
اعتقـادات ایرانیـان همواره حضور داشـته اسـت و آب حیاتبخش 
کـه در مظهـر خـود بـه چهار قسـمت تقسـیم می شـود، بهشـتي 
در دل بیابـان مي آفرینـد« )منصـوری و حیدرنتـاج، 1388(. بـا 
ایـن وجـود، در مینیاتورهـاي شـاهنامۀ بایسـنقري، عنصـر آب 
کمتریـن حضـور ممکـن را دارد. ایـن کمرنگ بـودن عنصـر آب 
هـم در کمیـت و هـم در کیفیـت اتفـاق مي افتد. گویـي هنرمند 
نقـاش کمتریـن تأثیـر را از آب گرفتـه اسـت و در خوانـش او 
از بـاغ، آب، نقشـي نـدارد. معنـاي کلمـۀ پردیـس، کـه بازمانـده 
واژۀ اوسـتایي »پائـري دئـزا« اسـت »محصـور با دیـوار و حصار« 
و یـا »آنچـه کـه پشـت دیـوار اسـت« آمـده اسـت. در فرهنـگ 
معیـن هـم فـردوس به معنـاي »محوطـۀ محصـور و مـدور؛ باغ؛ 
بوسـتان؛ فرادیـس و بهشـت آمـده اسـت« )میرزایـي، 1391(. 
ایـن تعاریـف، و انطبـاق آن با واقعیت هـاي موجود، نشـان دهندۀ 
ایـن موضـوع اسـت که حصـار و دیوار بـاغ، اهمیت بسـیار باالیي 
کـه  اسـت  درحالـي  ایـن  اسـت.  داشـته  ایرانـي  باغ سـاز  بـراي 
در مینیاتورهـاي ایـن گـروه، حصـار بـاغ، به عنـوان یـک عنصـر 
هنرمنـد  اسـت.  آمـده  اهمیـت  داراي  نه چنـدان  و  حاشـیه اي 
نگارگـر، دیـوار بـاغ را در مرتبـۀ اهمیـت پایین تـري دیده اسـت 
و آن را بـه تصویـر درآورده اسـت. از نظـر او حصـار بـاغ اهمیـت 
چندانـي نـدارد و درون، و در برخـي مـوارد بیـرون بـاغ، اهمیـت 

بیشـتري پیـدا مي کنـد. 
گروه سوم: طبیعت •

در ایـن گـروه از مینیاتورهـا عناصـر مرتبـط بـا باغ ایرانـي کمتر 
به چشـم می خـورد، زیرا داسـتان ایـن مینیاتورهـا در محیط هاي 
طبیعـي مي گـذرد. عنصـر درخـت سـرو از جمله عناصري اسـت 
کـه در ایـن مینیاتورهـا هـم به چشـم می خـورد. ایـن عنصـر در 
مینیاتورهـاي نشـان داده شـده در تصاویـر 6-ب، 7-ب، 7-ج، 

درخـت سـرو حضـور دارد. آب نیـز در چهـار مینیاتـور به چشـم 
می خـورد. مینیاتورهـاي نشـان داده شـده در تصاویر 9-ب، 10-

الـف، 10-ج و 11-الـف داراي عنصـر آب هسـتند. هرچنـد کـه 
چنـدان قـوي به چشـم نمي آیند. گیاهـان گل دار بـه چند صورت 
در تصاویـر دیده مي شـوند. درخـت، درختچه و گیاهان پوششـي 
مینیاتورهـا  ایـن  در  تصویرشـده  گیاهـان گل دار  مهـم  انـواع  از 
هسـتند. در مینیاتورهـاي نشـان داده شـده در تصاویـر 5-الـف، 
از گیاهـان  انواعـي  و 11-ب  11-الـف  7-الـف،  6-الـف،  5-ب، 
گل دار به چشـم می خـورد. حصـار بـاغ یکـي از عناصـري اسـت 
کـه بسـیار بر آن تأکید شـده اسـت. در ایـن گـروه از مینیاتورها، 
کـه در تصاویـر 9-ب، 10-الـف، 10-ج و 11-الـف ایـن عنصـر 
 3 بیـان شـده در جـدول  به چشـم می خـورد. خاصـۀ مطالـب 

اسـت. آمده 
در خصـوص نظرگاه هـاي دائمـي در بـاغ مطالـب بسـیاري گفتـه 
و  کوشـک  شـامل  کـه  مینیاتورهایـي  در  معمـوالً  اسـت.  شـده 
مینیاتـور  بخـش عمـدۀ  نظـرگاه،  دائمـي هسـتند،  نظرگاه هـاي 
را اشـغال کـرده اسـت. همچنیـن عـاوه بـر مختصـري از بـاغ، 
چشـم اندازهاي بیـرون بـاغ نیـز به تصویر کشـده شـده اسـت. از 
آنجـا کـه تشـریح نظـرگاه بودن عمـارت بـاغ مدنظر بوده اسـت، 
ایـن بنـا، کامل تـر و کشـیده تر از حالـت معمـول کشـیده شـده 

اسـت )حیدرنتـاج و تیمـوری گـرده، 1393(. 
البتـه بـر خـاف تفکـر رایـج، در مینیاتورهـا، نشـاني از نظـم و 
هنرمنـد  ظاهـراً  نیسـت.  کوشـک ها  اطـراف  در  هندسـي  نظـام 
بـر نظـرگاه بـودن کوشـک و ارتفـاع آن تأکیـد بیشـتري داشـته 
اسـت. ایـن موضـوع در مـورد نظرگاه هاي موقت بیشـتر به چشـم 
می خـورد. نظـرگاه، چـه به صـورت دائم، و چـه به صـورت موقت، 
بـراي احاطـه بـه محیـط اطراف اسـت و افـرادي را در خود جاي 
مي دهـد کـه از نظـر مرتبـۀ اجتماعـي، جایـگاه باالتـري نسـبت 
بـه سـایر افـراد حاضـر در صحنـه دارنـد. همان طـور کـه دربـارۀ 
گـروه قبـل، در خصـوص گیاهـان گل دار بیان شـد، ایـن گیاهان 
از اهمیـت ویـژه اي در بـاغ ایرانـي برخوردارنـد. در ایـن گـروه از 
مینیاتورهـا، تعـدادي درخـت گل دار به چشـم می خـورد کـه بـه 
نظـر می رسـد از گونه هـاي مثمـر باشـند. در قسـمت دیگـر از 
گل هـا بـراي پوشـش زمیـن اسـتفاده شـده اسـت. ایـن موضـوع 
بـا قول هـاي معـروف در خصـوص بـاغ ایرانـي ناسـازگار اسـت. 
زیـرا همان طـور کـه گفتـه شـد، گل هـا در اطـراف جوي هـا و 
کوشـک کاشـته مي شـده اند، نـه بـراي پوشـش زمیـن. در واقـع 
در مینیاتـور بایسـنقري، در ایـن مـورد هنرمند نقـاش به واقعیت 
پایبنـد نبـوده و برداشـت خـود را بـه تصویـر کشـیده اسـت. در 
بـاب اهمیـت درخت سـرو در فرهنـگ و هنر ایران سـخن فراوان 
بـوده اسـت. یـک درخـت همیشـه سـبز، بـا فرمـي راسـت قامت 
و کشـیده در بسـتر یـک فرهنـگ نمادگـرا، بـه سـرعت جایـگاه 
می شـود.  جاودانـه  و  مي کنـد  دسـت وپا  خـود  بـراي  نمادینـي 
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8-ب، 8-ج، 9-الـف، 9-ج، 10-ب و 12 به چشـم می خـورد. در 
مجمـوع در نُـه مینیاتـور از این گـروه، این عنصر دیده می شـود. 
در  هسـتند.  گـروه  ایـن  مینیاتورهـاي  در  نیـز  گل دار  گیاهـان 
مینیاتورهـاي نشـان داده شـده در تصاویـر 5-ج، 6-ب، 7-ب، 
به صـورت  گل دار  گیاهـان  10-ب  و  9-ج  8-ج،  8-ب،  7-ج، 
در  می خـورد.  به چشـم  پوششـي  گیاهـان  و  درختچـه  درخـت، 
مجمـوع در هشـت مینیاتـور از مینیاتورهـاي این گـروه، گیاهان 
گل دار دیـده می شـوند. خاصـۀ مطالـب بیان شـده در جدول 4 

اسـت. آمده 
همان طـور کـه پیشـتر بیـان شـد گیاهـان گل دار در بـاغ ایرانـي 
اهمیـت ویـژه ای دارنـد. در ایـن گـروه از مینیاتورهـا بـا توجـه 
بـه اینکـه فضـاي تصویـر در بـاغ نیسـت، ولـي همچنـان شـاهد 
حضـور گیاهـان گل دار هسـتیم. البتـه که تعداد درختـان گل دار 
و احتمـاالً مثمـر بیشـتر اسـت و گل هـاي پوششـي به خصـوص 
در میدان هـاي رزم، کمتـر هسـتند. در مـورد اهمیـت درخـت 
اسـت.  آمـده  توضیحـات مختلفـي  قبلـي  سـرو در قسـمت هاي 
درخـت سـرو از جملـه گیاهـان مهـم در فرهنـگ و هنـر ایـران 
اسـت. »در ایـران پیـش از اسـام، و حتـي کمـي بعـد از ورود 
مي شـد.  تصویـر  واقعـی  تقریبـاً  به صـورت  طبیعـت   ... اسـام 
بـه شـکل  و سـرو  انگـور  انـار،  مثـل  نقوشـي  نمونـه،  به عنـوان 
بعدهـا  کـه  بودنـد  نقـوش  همیـن  و  مي شـد  بازنمایـي  واقعـي 
در سـیر تطـور خـود بـه سـمت انتـزاع مـورد قبـول آموزه هـاي 
اسـام بـه ترتیـب بـه شـکل هاي گل شاه عباسـي، پیچک هـاي 
اسـلیمي و نقـش بُتـه جقه در بسـیاري از هنرهاي این سـرزمین 
حاضـر شـدند« )میرزایـي، 1391(. نحـوۀ ارائۀ درختان سـرو در 
مینیاتورهـاي شـاهنامۀ بایسـنقري، بـا واقعیـت طرح کاشـت آن 
در بـاغ، همخوانـي نـدارد. لیکـن در مینیاتورهـاي ایـن گروه که 
فضـاي طبیعـت را بـه تصویـر کشـیده اند، ایـن نحـوۀ ارائـه بـه 
واقعیـت نزدیـک می شـود. هرچنـد کـه همچنـان درخـت سـرو 
در بیشـتر مینیاتورهـاي ایـن مجموعـه حضور دارد، امـا همچنان 
کم اهمیت تـر از سـایر درختـان بـه تصویـر کشـیده شـده اسـت. 

در عیـن حـال منفردبـودن کاشـت درختـان و نحـوۀ پراکندگـي 
آن در تصویـر، بـه فضـاي طبیعـت نزدیـک اسـت.

بحث
فضاي داخلي •

همان طـور کـه بیـان شـد مینیاتورهایـي کـه فضـاي داخلـي را 
بـاغ را دارنـد.  از عناصـر  تصویـر کرده انـد، دو دسـتۀ مشـترک 
ایـن مینیاتورهـا داراي عنصرهـاي نظـرگاه و گیاهـان گل دار از 
بـاغ هسـتند. نظرگاه هـاي تصویرشـده در ایـن مینیاتورهـا از نوع 
نظـرگاه موقـت هسـتند. هرچنـد کـه در مینیاتـور تصویـر 6-ج، 
داسـتان در یـک ایـوان مي گـذرد کـه خـود یـک نظـرگاه دائـم 
میانـۀ  در  مشخص شـده  تخـت گاه  تصویـر،  کلیـت  ولـي  اسـت، 
نظرگاه هـاي  ایـن  در  مي رسـاند.  به چشـم  بیشـتر  را  تصویـر 
داسـتان  مـکان  بـر  تأکیـد  اطـراف  بـه محیـط  احاطـه  موقـت، 
و از همـه مهم تـر، تأکیـد بـر شـخص یـا اشـخاص نشسـته بـر 
تخـت گاه بیشـتر دیـده می شـود. بـا توجـه بـه اینکـه فضاهـاي 
ترسیم شـده در ایـن مینیاتورهـا، داراي پنجره هایـي بـه بیـرون 
هسـتند، وجـود گیاهـان گل دار در قـاب پنجـره بـه ایـن موضوع 
اشـاره مي کنـد کـه این گونـه گیاهـان، در اطـراف کوشـک ها و 
عمارت هـاي بـاغ کشـت مي شـده اسـت و بـا توجـه بـه ماهیـت 
آن هـا، جنبـۀ تزئینـي داشـته اند. اهمیـت آن ها از آنجا مشـخص 
می شـود کـه از میـان سـایر عناصـر بـاغ ایرانـي، گل هـا بـراي 
نمایـش از پشـت پنجـره انتخـاب شـده اند. در مجمـوع، می توان 
عناصـر مهـم و عملکـرد آن هـا در مینیاتورهـاي فضاهـاي داخلي 

را در جـدول 5 خاصـه کـرد.
باغ •

همان طـور کـه قبـًا آمده اسـت، چهار عنصـر مهـم از عناصر باغ 
ایرانـي در مینیاتورهایـي کـه فضـاي بـاغ را به تصویر مي کشـند، 
دیـده می شـود. نظـرگاه مهمتریـن ایـن عناصـر اسـت. امـا چند 
نکتـه در مـورد ایـن عنصـر و نحـوۀ خوانـش هنرمنـد نقـاش از 
و  کوشـک ها  اطـراف  ًدر  معمـوال  اینکـه  اول  دارد.  وجـود  آن 

فضاي داخلي

تطابق با واقعیتخوانش مینیاتورعناصر مهم

دارداحاطه به اطرافنظرگاه موقت

داردتأکید بر مکان

داردتأکید بر پرسوناژ

داردجهت تزئین باغگیاهان گل دار

جدول 5. خوانش مینیاتور از عناصر باغ در مینیاتورهاي فضاي داخلي. مأخذ: نگارندگان.
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عمارت هـاي مهـم بـاغ ایرانـي یـک نظـم حداقلـي وجـود دارد، 
درحالي کـه در مینیاتورهـاي ایـن مجموعـه این موضوع به چشـم 
نمی خـورد. نکتـۀ بعـدي ارتفـاع بیـش از حـد معمول کوشـک ها 
در تصاویـر اسـت. هنرمنـد نقـاش ارتفـاع بیشـتري نسـبت بـه 
واقعیـت بـراي کوشـک ها قائـل بـوده اسـت. مثـًا ارتفـاع آن هـا 
اسـت.  دیـده  صحنـه  در  حاضـر  سـرو  درختـان  از  بیشـتر  را 
درحالي کـه ایـن موضـوع با واقعیـت همخـوان نیسـت. همچنین 
هنرمنـد مینیاتوریسـت، افـرادي در نظـرگاه ترسـیم کرده اسـت 
برخوردارنـد. گیاهـان گل دار  اجتماعـي خاصـي  از جایـگاه  کـه 
نیـز مجـدداً در ایـن دسـته از مینیاتورهـا آمـده اسـت. درختـان 
گل دار کـه مثمـر بـه نظـر مي رسـند، در ایـن مینیاتورهـا دیـده 
در  واقعیـت  بـا  آن هـا  ترسـیم  نحـوۀ  اصلـي  تفـاوت  مي شـوند. 
ایـن اسـت کـه طـرح کاشـت معمولـي کـه در بـاغ ایرانـي وجود 
دارد، در ایـن مینیاتورهـا به چشـم نمی خـورد. ضمنـاً برخـي از 
انـواع گل هـا به عنـوان گیاهـان پوششـي اسـتفاده شـده اند که با 

واقعیـت همخـوان نیسـت.
ایرانـي  در مـورد درخـت سـرو کـه از اهمیـت زیـادي در بـاغ 
برخـوردار اسـت نیـز، همان طـور کـه قبـًا گفته شـد، خبـري از 
طـرح کاشـت معمـول نیسـت. درخـت سـرو معمـوالً به صـورت 
منفـرد و بـزرگ، و یـا متعـدد و کوچـک تصویر شـده اسـت. این 
موضـوع بـا واقعیـت بـاغ ایرانـي کـه در آن درخـت سـرو بـا یک 
طـرح کاشـت منظـم کشـت می شـود در تضـاد اسـت. همچنیـن 
ایـن درخـت کم اهمیت تـر از سـایر گیاهـان بـه تصویـر در آمـده 
اسـت. درحالي کـه  درخت سـرو از جمله گیاهان مهـم باغ ایراني 
اسـت. آب نیـز یکـي از عناصـر مهـم بـاغ ایرانـي اسـت کـه هـم 
اهمیـت کاربـردي دارد و هـم اهمیـت نمادیـن. در ایـن مجموعه 

مینیاتورهـا بـه وضـوح مي بینیم کـه در خوانش هنرمنـد نگارگر، 
آب چنـدان اهمیتـي نـدارد. در نـگاه اول مشـحص اسـت که آب 
حضـور کمـي بسـیار کم رنگـي دارد. همـان حضـور کم رنـگ آب 
نیـز، چنـدان جنبـۀ نمادیـن نـدارد و صرفـاً به عنـوان یـک عنصر 
عملکـردي از آن اسـتفاده شـده اسـت. ایـن موضـوع در خصوص 
حصـار نیـز صـادق اسـت. عنصـر حصـار نیـز علي رغـم اهمیـت 
خـود، در ایـن مینیاتورهـا بسـیار حضـور کم رنگـي دارد. خاصۀ 

مطالـب فـوق در جـدول 6 آمده اسـت.
طبیعت •

در مینیاتورهایـي کـه فضـاي طبیعـت را بـه تصویـر کشـیده اند، 
طبیعي اسـت که اشـاره هاي چنداني به باغ وجود نداشـته باشـد. 
همان طـور کـه قبـًا گفتـه شـد، دو عنصـر از عناصـر بـاغ ایراني 
در ایـن دسـته از مینیاتورهـا به چشـم می خـورد. گیاهـان گل دار 
همچنـان در ایـن دسـته نیـز حضـور دارند. حضـور ایـن گیاهان 
در میـدان رزم کمتـر اسـت. این کـه ایـن موضـوع بـا واقعیـت 
منطبـق اسـت یـا نـه، چندان مشـخص نیسـت. اما طبیعي اسـت 
کـه در خـال یـک داسـتان حماسـي و در بحبوحـۀ یـک نبـرد، 
گیاهـان گل دار توجـه چندانـي را بـه خـود جلـب نکننـد. لیکـن 
حضـور آن هـا در ایـن دسـته از مینیاتورهـا، از دسـته هاي قبلـي 
بیشـتر اسـت. درخـت سـرو عنصـر نمادیـن مهمـي در فرهنـگ 
ایـران اسـت و در جایـي کـه قاعدتاً موضـوع باغ در میان نیسـت 
نیـز حضـور دارد. طـرح کاشـت آن همچنـان پراکنـده و کوچک 
اسـت. بـا توجـه بـه اینکه در اینجـا داسـتان باغ در میان نیسـت 
و بـا یـک فضـاي طبیعـي سـرو کار داریـم، ایـن نحوۀ ترسـیم به 
واقعیـت نزدیـک اسـت. ایـن مـوارد به صـورت خاصـه در جدول 

7 آمده اسـت.

باغ

تطابق با واقعیتخوانش مینیاتورعناصر مهم

ندارداز نظم اطراف کوشک خبري نیست.نظرگاه

نداردتأکید بر نظرگاه بودن و ارتفاع بیشتر از معمول

نداردقرارگرفتن افراد خاص در نظرگاه )موقت یا دائم(

نداردگیاهان گل دار مثمر ولي بدون طرح کاشت معمولگیاهان گل دار

نداردگل دار پوششي

نداردخبري از طرح کاشت معمول نیستسرو

نداردکم اهمیت تر از سایر گیاهان

نداردکمترین حضور ممکن را دارد.آب

نداردفاقد اهمیت معمولحصار

جدول 6. خوانش مینیاتور از عناصر باغ در مینیاتورهاي فضاي باغ. مأخذ: نگارندگان.
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طبیعت

تطابق با واقعیتخوانش مینیاتورعناصر مهم

مشخص نیستدر میدان رزم کمتر است.گیاهان گل دار

مشخص نیستگونه هاي مثمر بیشتر از قبل است.

داردطرح کاشت معمولسرو

جدول 7. خوانش مینیاتور از عناصر باغ در مینیاتورهاي فضاي طبیعت، ماخذ: نگارنده.

نتیجه گیری
کـه  حالـی  در  بایسـنقری،  شـاهنامۀ  در  ایرانـی  بـاغ  خوانـش 
شـباهت های بسـیاری بـا خوانـش مرسـوم بـاغ ایرانـی دارد امـا 
دارای تفاوت هـای آشـکاری نیـز هسـت. در ایـن خوانـش، »حال 
و هـوا«ی بـاغ اهمیـت پیـدا می کنـد. حضـور گل و ریاحیـن و 
بـاغ  از  بایسـنقری  همچنیـن »نظـرگاه«، در خوانـش شـاهنامۀ 
از  کمـاکان  »سـرو«  درخـت  دارد.  بسـیاری  اهمیـت  ایرانـی، 
عناصـر مهـم ایـن خوانـش از بـاغ ایرانـی اسـت. موارد ذکرشـده 
در بـاال، در راسـتای خوانـش مرسـوم از بـاغ ایرانـی اسـت. نکتۀ 
مهـم در خوانـش شـاهنامۀ بایسـنقری از بـاغ ایرانی، عـدم وجود 
نظـم مرسـوم در شـکل و فـرم بـاغ و طرح کاشـت آن اسـت. در 

ایـن خوانـش، بـاغ به عنـوان یـک فضـای غیـر منظـم بـه تصویر 
درآمـده اسـت. همچنیـن حصـار بـاغ کـه از عناصـر مهـم بـاغ 
ایرانـی بـه شـمار مـی رود، در آن اهمیـت چندانـی نـدارد و در 
حداقـل ممکـن حاضـر اسـت. خوانـش هنرمنـد نگارگـر از بـاغ 
ایرانـی، یـک فضـای غیرمحصـور و بي نهایـت را تداعـی می کنـد. 
فـرم مرسـوم باغ ایرانـی بـرای هنرمند نگارگـر، اهمیـت چندانی 
نـدارد و بـه آن توجـه چندانی نکرده اسـت و همان طـور که قبًا 
گفتـه شـد، توجـه او معطـوف حـال و هوای بـاغ اسـت. جزئیات 
در ایـن خوانـش جایگاهـي نـدارد و کلیـات بـاغ مدنظـر نگارگـر 
بـوده اسـت. می تـوان گفت بـاغ ایرانـي، گزینش طبیعت اسـت و 

مینیاتـور، گزینـش بـاغ ایراني اسـت.

پی نوشت
* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتري »حسین پروین« با عنوان »بازنمایي باغ ایراني در سایر هنرها و ادبیات ایران« است که به راهنمایي دکتر »حشمت اهلل متدین« در دانشکدۀ 

هنرهای زیبا دانشگاه تهران در حال انجام است.
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