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حیات به روایت 
تصویر بــاغ در مینیاتور ایرانی، اغلب، گزیده ای از کل باغ اســت ایرانیان

در موقعیت هایی غیرواقعی. مهم تر از همه، دیوار باغ اســت که با 
خطی بُرنده، محیط باغ را از بیرون آن جدا می کند. ســپس آبنما، 
که غالباً به صورت پالن از باال دیده می شــود با ماهیان و پرندگانی 
که روی آن شــنا می کنند، بعد، سراپرده ای که شخصیت اصلی بر 
تختی در آن نشســته و در آخر بخش هایی از عمارت های باغ که 
بی آنکه تصویر واضحی از معماری به دست دهد، پنجره هایی را به 
روی باغ و بلکه بیرون آن می گشاید. درختانی خاص، همچون سرو 
و شکوفه پشــت صحنه را آرایش می کنند. شخصیت های داستان 
در البــه الی عناصر باغ چیده می شــوند. می توان مفهوم باغ را در 
نظر هنرمند نقاش چنین قرائت کرد : باغ، صحنه ای آذین شــده از 
آب و منظره ســبز است که آدمیان برای حظ بصر و فهم طبیعت، 
در آن و بــر آن، جایگاه هایی برای خــود برپا می کنند. باغ، منظر 
اختالط انسان و طبیعت اســت و جای سرخوش. روابط عاشقانه، 
دیدار دوســتان و بار عام در چنین منظری رخ می دهد. باغ جای 
نظر اســت به انسان و به طبیعت؛ تا از آن راه به عالمی ناشناخته 
و مطلوب صعود کند. باغ، صحنه ای شورانگیز از ارتباط های انسان 
و طبیعت اســت. و نکته مهم آن که این صحنه، همیشــه منظری 
درونی اســت که با دیواری از دنیای بیرون، که جای تأمل نیست، 
جدا گشته است. دیوار، به عنوان عنصر فعال و اصلی صحنه روایت 
بــاغ، وظیفه تبیین دو دنیای درون و بیرون را به عهده دارد. دیوار 
باغ نزد هنرمند نقاش، رمزی اســت که معنا در درون آن یافتنی 
اســت. تصویر روی جلد این شماره، مینیاتور »سلیمان و بلقیس« 
اثر»قدیمی« اســت که در ســال ۵۳۹-۵۴۹ ه.ق. ترسیم شده و 

مربوط به روایت هفت اورنگ »عبدالرحمان جامی« است.
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