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ــا  ــر کشــیده، ب ــه تصوی ــوم را ب ــن مرزوب ــی از شــعر و ادب ای ــه جلوه های ــی ک ــر ایران ــد ه| نقاشــِی روایتگ چکی
ــون  ــا کن ــزا، از گذشــته های دور ت ــکان و منظــری روح اف ــی رنگیــن و م ســوژه هایی مردمــی و شــاهانه در دنیای
فرهنــگ و بــاور ایرانیــان را ثبــت نمــوده اســت. صحنه هــای گوناگــون از روایــات حماســی و مذهبــی، شــاعرانه 
و عاشــقانه، شــکار، رزم و بــزِم شــاهان و تمامــی آنچــه در مینیاتــور بــه تصویــر درآمــده، بازتــاب زندگــی جــاری 
ــا زیبایی شناســی  ــژه ب ــه ای وی ــعار انتخاب شــده و به گون ــی و اش ــون ادب ــه الی مت ــه از الب ــوده اســت ک ــردم ب م
ــی  ــه در تمام ــد و آنچ ــی می کن ــت خودنمای ــی در دل طبیع ــاور ایران ــگ و ب ــده اند. فرهن ــش ش ــدان نق هنرمن
ــا تمــام عناصــر و جزئیــات واقعــی اســت، چنان کــه در  ــی ب ــاغ و بوســتان ایران نقش هــا حضــور دائمــی دارد، ب
عالــم خــارج و در واقعیــت دیــده می شــود. بــاغ و باغ ســازی هنــر اصیــل و دیرپــای ایرانــی اســت کــه از روزگار 
باســتان بــا زندگــی مــردم عجیــن بــوده و در تمــام دوران اســامی نیــز تــداوم یافتــه اســت. بــاغ مــکان مقدســی 
بــوده کــه نیایشــگاه های کهــن را در برداشــته و مجموعــۀ آب، گیــاه و چارتاقی-معبــد از دوران باســتان تــا کنــون 
ــت.  ــان اس ــرای ایرانی ــادات طبیعت گ ــن و اعتق ــا، دی ــه از باوره ــت( و برگرفت ــوده )و هس ــران ب ــای ای در جای ج
باغ-معبدهــای کهــن بــه باغ-مزارهــای دوران اســامی تبدیــل شــدند و الگــوی بــاغ ایرانی-اســامی در گــذر زمان 
براســاس بزرگداشــت عناصــر مقــدس آب، گیــاه و چارتاقی-کوشــک در جــوار آنــان شــکل گرفــت. از آنجــا کــه تــا 
کنــون نقاشــی ایرانی-مینیاتــور- بــا عالــم خیــال و مثــال معرفــی شــده، ضــروری اســت کــه ایــن قــول اشــتباه 
اصــاح و جایــگاه واقعیــت و طبیعت گرایــی در ایــن هنــر اصیــل ایرانــی مشــخص شــود و بــه گواهــی آثــار موجود 
ثابــت شــود کــه صحنه هــای مینیاتــور بازتــاب بــاغ و کوشــک ایرانــی و عناصــر مقــدس آن ماننــد آب و درخــت و 
نمایــش بوســتان و طبیعــت ایــران اســت و ریشــه در باورهــای کهــن مــردم داشــته اســت. ایــن نوشــتار برمبنــای 
تحلیــل آثــار موجــود و بــه روش اســتنتاجی تنظیــم شــده و به گونۀ غیرمســتقیم بــه نقــد آرای موجــود در زمینۀ 
نقاشــی ایرانــی نیــز پرداختــه اســت. هــدف از ایــن پژوهــش، نقــد نظریــات موجــود در بــاب مینیاتــور مبنــی بــر 
نــگاه غیرمنطقــی، احساســی و بعضــاً نادرســت اســت کــه دیرزمانــی اســت رایــج شــده اســت. از ایــن رو بــر ایــن 
مهــم تأکیــد شــده اســت کــه هنــر باغســازی ایرانــی آشــکارا در صحنه هــای مینیاتــور جلوه گــر شــده و بنابرایــن 

نقاشــی ایرانــی طبیعــت را در صحنه هــای واقعــی از بــاغ و بوســتان ترســیم نمــوده اســت.

واژگان کلید ی| باغ، مینیاتور، طبیعت، آب، گیاه، تقدس.

مقد مـه| بـاغ ایرانـی هنـری اسـت بـا قدمـت دیرینـه کـه در دوران 
اسـامی نیـز تداوم یافتـه و از ایـران بـه جهـان صـادر شـده اسـت؛ به 
شـرق و غرب عالم از شـمال افریقا و اسـپانیا )اندلس( تا هند و عثمانی 
بال گشـوده و جای گیر شـده اسـت، چنان کـه تا کنون آثـار این باغ ها 
برجاسـت. هندسـۀ غنـی حاکـم بـر الگوی بـاغ ایرانـی در معمـاری و 

تزئینـات بخش هـای مختلـف بـاغ شـامل کوشـک و ایـوان، حـوض و 
جویبـار، آبنمـا، باغچه هـا و حتی کاشـت انواع گل ها و درختان آشـکار 
اسـت. باغ مکان مقدسـی بـوده که نیایشـگاه های کهن را دربرداشـته 
و مجموعـۀ آب، گیـاه و چارتاقی )معبـد( از دوران باسـتان تا کنون در 
جای جـای ایـران بـوده و هسـت و برگرفتـه از باورها، دیـن و اعتقادات 
طبیعت گـرای ایرانیـان اسـت. باغ-معبدهـای کهـن بـه باغ-مزارهـای 
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دوران اسـامی تبدیـل شـدند و الگـوی بـاغ ایرانی-اسـامی در گـذر 
زمان براسـاس بزرگداشـت عناصر مقدس آب، گیاه و چارتاقی-کوشک 
در جـوار آنـان شـکل گرفـت. جلـوه و بازتـاب باغ و بوسـتان بـا الگوی 
ویـژۀ شـاهراه مرکـزی بـاغ، جوی هـای روان بـا احاطۀ ردیـف درختان 
سایه گسـتر، حـوض، آبنمـا و حوضچه هـا، از عناصر اصلی بـاغ ایرانی-

اسـامی اسـت. کوشـک، ایـوان، شاه نشـین یا همـان چارتاقـی در باغ 
معمـوالً رو بـه آب -حـوض یـا اسـتخر- قـرار دارد، چنان کـه پیش تـر 
چارتاقـی معبـد بـر بلنـدی و مشـرف بـر چشـمه و آبگیر بوده اسـت. 
انـواع گل هـا، گیاهـان و درختان بومی منطقـه در باغ ایرانـی به عنوان 
عناصـر تزئینـی و درعین حـال سـودمند همـواره حضـور داشـته اند. 
گیاهـان دارویـی، سـبزیجات و درختـان میـوه در باغچـه و کرت های 
اطراف جوی ها فضایی دلنشـین و زیبا و نیز سـودمند و قابل اسـتفاده 
بـرای سـاکنین بـاغ و کاخ فراهـم می کـرده اسـت. باغ-معبـد، بـاغ-

کوشـک و به تدریـج باغ های مردمـی و گردشـگاهی در زندگی ایرانیان 
پـر رنگ شـدند. سـرانجام این الگـوی بی نظیـر و روح بخـش در وجوه 
مختلـف معمـاری ایرانـی تسـری یافت و تـا کنون نیز شـاهد این هنر 
بی همتای نیاکان هوشـمندمان هسـتیم. خوشـبختانه بازتاب این هنر 

ارزشـمند در نقاشـی ایرانـی )مینیاتور( تبلور یافته اسـت. 
در ایـن نوشـتار به اولین الگوی بـاغ ایرانی -باغ پاسـارگاد- و تداوم این 
الگـو در باغ های دوران اسـامی ایران اشـاره می شـود. همچنین اینکه 
چگونـه نیایشـگاه های کهـن بـه باغ-مزارهـای دوران اسـامی تبدیل 
شـدند و در گـذر زمـان معمـاری ایرانـی شـامل بـاغ، خانـه و حیـاط، 
کاخ، کاروان سـرا، مدرسـه و... بـا الهـام از الگوی قدیمـی مکان و منظر 
مقـدس بـا حضـور آب و گیـاه بـر پـا شـد و تـا کنـون نیز بر جاسـت. 
سـاخت باغ در کشـور ما سـابقۀ طوالنـی داشـته و دارای عملکردهای 
مختلـف بوده اسـت. واقعیـت زندگی آن گونـه که در بـاغ ایرانی جاری 
بـوده در مینیاتور منعکس شـده اسـت. البته الگوبـرداری از واقعیت در 
قالبـی خاص و با زیبایی شناسـی ویـژه ای عالم واقع را بـه ماورا و خیال 
پیونـدزده، به گونه ای که بیشـتر واقعیت اسـت کـه برگرفته از محیط و 
زندگی طبیعی اسـت و در نهایِت شـکوه و زیبایی ترسـیم شـده است. 
طبیعـت و منظـِر باغ و بوسـتان ایرانی، با تمام جزئیـات در صحنه های 
مینیاتـور منعکس شـده اسـت. قوی ترین نوع حضـور طبیعت و منظر 
ایرانـی، در قالـب باغ-کوشـک با انواع گیاهـان بومی، گل هـا، درختان، 
در  کاشـی کاری ها  و  گچ بـری  نقاشـی،  و حتـی  فـواره  آب،  حـوض 
صحنه هـای گوناگـون مینیاتورهـا نمود یافته اسـت. به گونـه ای که در 
مـواردی کـه هیـچ نمونـه و نشـانی از باغ های ایرانـی امروز در دسـت 
نیسـت، در مینیاتورهـا می تـوان آنچـه در روایـات تاریخـی آمـده را 
مشـاهده کنیـم. از باغ هـای دورۀ تیمـوری در جغرافیای کنونـی ایران 
نمونه ای در دسـت نیسـت. مانند باغشـهر سـمرقند که امروزه اثری از 
آن باقـی نمانـده اما در مینیاتورهای مکتب هرات می تـوان این میراث 
را مشـاهده کـرد. صحنه هایـی در نقاشـی ها موجـود هسـتند -ماننـد 
کوشـک و سـراپرده بـا سـایباِن در میـان باغ-کـه پیش تـر در زندگی 
شـاهانه و همچنیـن در حیـاط و بـاغ و زندگی روزمرۀ مـردم نیز وجود 

داشـته اند امـا امـروز اثـری از آن ها نیسـت، درحالی که در ازبکسـتان و 
تاجیکسـتان امـروز ایـن صحنه هـا و مناظر موجود اسـت. 

پیشینۀ پژوهش
مقاالتـی چنـد در بـاب بـاغ و مینیاتـور نوشـته شـده کـه اهـم آن به 
شـرح ذیـل اسـت: در مقالـه ای با عنـوان »تجلـی باغ سـازی ایرانی در 
نگارگری مکتب هرات« )بمانیان و علی گل زاده، 1393(، اشـاره شـده 
کـه باغ هـای دورۀ تیمـوری از بین رفتـه امـا تصاویـر آن در مینیاتـور 
مکتـب هرات موجود اسـت و بـه نکاتی چند در مـورد عناصر طبیعت 
در بـاغ و مینیاتـور نیز پرداخته اسـت. از پژوهش های دیگر این حیطه 
می تـوان بـه مقالـۀ »بـاغ ایرانـی بـه روایـت مینیاتـور« )سـلطان زاده، 
1383( و همچنیـن مقالـۀ »بـاغ مینیاتـور ایـران )باغ کهـن ایرانی(« 
)نـداف و اصغـری، 1394( اشـاره کـرد کـه در آن هـا بـه نکاتـی دربارۀ 
بـاغ و تطبیـق آن بـا مینیاتـور اشـاره شـده اسـت و هر یـک در جای 
خـود مفیـد و دربردارندۀ نکاتی ارزشـمند هسـتند. اما مقالـۀ حاضر با 
تکیه بـر پژوهش های پیشـین نگارنـده که گـزارش آن در قالب مقاالت 
علمـی چـاپ شـده اسـت و همچنیـن با اسـتناد بـه کتاب »سـه گانۀ 
ایرانـی« )جـوادی و منصـوری، 1399(، طـرح مسـئله بـاغ  منظـر 
به عنـوان هنـری ایرانـی که به جهان صادرشـده و بازتاب مسـتقیم آن 
در مینیاتـور ایرانی به تحلیل طبیعت و عناصر منظر در نقاشـی ایرانی 
پرداختـه و کپی بـرداری آن را از بـاغ ایرانـی نشـان می دهد. همچنین 
بـه چگونگـی شـکل گیری بـاغ ایرانـی در تـداوم باغ-معبدهـای کهن 
اشـاره کرده و اسـتمرار باغ ایرانی را در دوران اسـامی نشـان می دهد 
و سـرانجام تصویـر واقع گـرای بـاغ و بوسـتان را در مینیاتور با اسـتناد 
بـه نقاشـی ها بررسـی می کنـد. گونه هـای مختلـف گیاهـان بومی در 
بـاغ ایرانـی و تصویر آن ها به شـکل رئالیسـتی و بسـیاری نـکات دیگر 
از جملـه حضور چارتاقی-کوشـک، حـوض و جوی هـای آب، به عنوان 
عناصـر مقـدس و سـودمند در بـاغ و حیـاط ایرانـی بحث و سـرانجام 
نتیجه گیـری شـده کـه باغ و باغ سـازی با الگوی ویژه ریشـه در تقدس 
آب و گیاه نزد ایرانیان داشـته و تداوم و آن در تمام دوران اسـامی و تا 
کنـون برجاسـت؛ بنابراین هنـر ایرانـی و به وضوح نگارگـری، علی رغم 
سـوژه های مختلـف، طبیعـت و عناصـر مقـدس آن را در قالـب باغ به 
زیباتریـن وجـه جلوه گر سـاخته اسـت. تا کنون بـا این رویکـرد به باغ 
در هنـر ایـران و بازتـاب آن در مینیاتـور پرداخته نشـده. ازاین رو مقالۀ 

حاضـر دریچـه ای نـو به بـاغ، این هنـر دیرپای ایرانی گشـوده اسـت.

جلوۀ طبیعت در مینیاتور
نگارگـری ایرانـی نمایـش صحنه هایـی واقعـی از زندگی مـردم در دل 
طبیعـت، بـاغ و بوسـتان، کـوه و دشـت، آبگیـر، رودخانـه، جویبـار و 
چشمه سارهاسـت. ایـن هنر همچنین تجسـم انـواع پرنـدگان، گل ها 
و درختـان بومـی ایـران و واقعیـت زندگی ایرانیـان و بازتـاب باورهای 
طبیعت گـرای آنان )ایرانیـان( مبنی بر تقدس آب، گیاه و سـایر عناصر 
زمینـی و آسـمانی ماننـد ماه، خورشـید و آسـمان پرسـتاره اسـت که 



8 شمارۀ 56پاییز 1400

جلوه هایی از باغ ایرانی در مینیاتور

بـا شـیوه ای خـاص بـه تصویـر درآمـده و جهانـی رنگیـن، نورانـی و 
سراسـر شـادی و شـکوه را نشـان می دهـد. این گونـه نگاه بـه جهان و 
محیـط اطـراف در زندگـی روزمره، برخاسـته از جهان بینـی ایرانیان و 
نشـان دهندۀ سـلیقه و زیبایی شناسی ویژۀ آ ن هاسـت. اگرچه مینیاتور 
ایرانـی بـا شـیوه و سـبک و سـیاق ویژه ای بـاغ و طبیعـت را به تصویر 
کشـیده و آمیـزه ای از واقعیـت و خیـال اسـت، امـا بیشـتر انعـکاس 
واقعیـت و عناصـر طبیعتی اسـت که با زندگی مردم آمیخته و نشـأت 
گرفتـه از حافظـۀ تاریخـی و فرهنگـی مردمی اسـت که در ایـن باغ و 
بوسـتان ها، حیـاط و خانه هـای مصفـا زیسـته اند. از بارزترین صحنه ها 
در نگارگـری، نمایـش بـاغ ایرانـی اسـت بـا تمـام ویژگی هایـش که از 
الگویـی خـاص تبعیـت می کند. همـان باغی کـه از گذشـته های دور 
وجـود داشـته و در دوران اسـامی نیـز تـداوم  یافته اسـت. کهن ترین 
نمونـه از باغ ایرانی را می توان در پاسـارگاِد دورۀ هخامنشـی جسـتجو 
کرد. آنچه در مینیاتور ترسیم شـده، بیشـتر نمایش واقعیت اسـت و در 
جای جـای نقاشـی ایرانی نشـان از زندگی مردم و صحنه هـای واقعی و 
نمایش روایاتی اسـت که براسـاس شـعر و ادبیات ترسـیم شـده است. 
تصویرسـازی های مینیاتور با مضامین مختلف از شـاعرانه، عاشـقانه و 
عرفانـی، جنـگ، صلـح، شـکار، دیدار عشـاق در بـاغ یا ماقات شـاه با 
سـفرای خارجی، دیدار سـلطان سـنجر با پیـرزن و تمامی صحنه های 
رزم و بـزم و شـکار شـاهان، سـوژه های مذهبـی در ارتباط بـا پیامبر و 
حضـرت علـی )ع( بـا حضور فرشـتگان و مقدسـین، به  تمامـی در دل 
طبیعـت و در بـاغ و بوسـتان جلوه گـر شـده اند. چنانچه صحنـه ای در 
بـاغ و بوسـتان نباشـد، دریچـه ای بـه بـاغ و حیـاط گشـوده شـده که 
آسـمان و آب و درخـت و پرنـده را بـه نمایـش می گـذارد )تصویر 1(.

تصویـر بـاغ ایرانـی بـا تمـام جزئیـات معمـاری و تزئینـات، گیاهـان 
بومـی سـرزمین مان از درخـت و گل، پرندگانـی کـه بـر شاخسـارها و 
مرغابی هایـی کـه در حـوض شـنا می کننـد، ماهی های شـناور در آب 
حـوض و فـواره و آب نمـای موجود در باغ ها، همگی در نقاشـی ها دیده 
می شـود. نقوش کاشـی کاری، تختگاه و سـراپرده های رنگین با نقوش 
گل وبوتـه کـه در باغ ها و زندگی مردم وجود داشـته نیز در صحنه های 
مینیاتور ترسـیم شـده اند )تصویر 2(. مقصود از واقع گرایی در مینیاتور 
به جهت شـیوۀ تصویرگری و پرسـپکتیو، اروپایی نیست، بلکه نمایش 
طبیعـت و عناصـر آن اسـت کـه بـه بازنمایـی آنچـه در بـاغ و منظـر 
سـنتی ایرانی اسـت پرداخته و این نمایش واقعی و با شـکوه در نهایت 
زیبایـی در فضایـی از رنـگ و نـور خودنمایـی می کنـد و در جای جای 
صحنه هـای روایی هندسـه و تناسـبات بی بدیـل ایرانی نمایان اسـت. 
بدیهـی اسـت که راسـتی آزمایی ایـن مدعا به سـهولت بـا آنالیز دقیق 

هـر یـک از صفحـات مینیاتور میسـر می گردد.

باغ ایرانی-اسالمی
کهن تریـن  بازمی گـردد.  دور  گذشـته های  بـه  ایـران  در  باغ سـازی 
نمونـۀ ایـن هنـر، باغشـهر پاسـارگاد1 در دورۀ هخامنشـی اسـت کـه 
الگـوی باغ هـای بعـدی در دوران اسـامی می باشـد. دالیـل بسـیاری 

تصویر 1. خاوران نامه، اعان تمجید و امامت امام علی )ع( توسط جبرئیل به پیامبر 
)ص(، این روایت مذهبی در باغ به تصویر آمده است، حوض و آبراه، درخت انار با 
میوه های طایی و گل انار، درخت شکوفه، آسمان الجوردی و ابرهای طایی ترکیبی 

Gray, 1995, 107 :از واقعیت و خیال در تصویرسازی است. مأخذ

تصویر 2. هفت اورنگ جامی، بزم شاهانه که در باغ و دل طبیعت جلوه گر شده، آنچه 
در باغ و کوشک بوده )گردش آب، درختان چنار، سرو و شکوفه و...( همگی به شکل 

www.researchgate.net :واقعی تصویر شده اند. مأخذ
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بـرای ایجـاد بـاغ در ایران وجود داشـته اسـت کـه ایـن دالیل موجب 
شـکل گیری باغ هـای شـاهی، باغ هـای تفرجگاهـی و باغ هـای میوه و 
گیاهـان دارویـی شـده اسـت. منشـأ شـکل گیری ایـن باغ ها بـه ایران 
باسـتان و باغ-معبدها و شـکارگاه های سلطنتی بازمی گردد. پس از آن 
در دوران اسـامی، برای نمونه باغ-معبدها تبدیل به باغ-مزارها شـدند 
کـه مدفـن امامان و امامزادگان و بزرگان دین بوده اسـت. در باغ ایرانی 
ماننـد سـایر آثـار هنری سـعی شـده از بیهودگـی پرهیز شـود. نکات 
بهداشـتی نیـز همراه بـا سـودمندی و درعین حال زیبایی شناسـی، در 
ایجـاد بـاغ دخیل بوده اسـت. در دین زرتشـت کاشـتن درخـت امری 
پسـندیده و قطـع آن گناهی بزرگ محسـوب می شـده و آلـوده کردن 
آب نیـز نکوهـش شـده اسـت. دین اسـام نیز بـه پاکیزه نگاه داشـتن 
آب و احتـرام بـه درختـان کهن سـال تأکیـد کـرده و ایـن دو عنصـر 
مقدس را سـتوده اسـت. باغ ایرانی-اسـامی با سـه عنصر مقدس آب، 
گیـاه و چارتاقـی )کوشـک( کـه برخاسـته از بـاور و آیین هـای کهـن 
درگـذر زمـان می باشـد، جلوه گر شـده اسـت. هر بخش باغ بـا گیاهان 
و گل های مختلف آراسـته شـده کـه همه گیاهان بومی و فایده رسـان 
بوده انـد. »در جلـوی کوشـک اصلی باغ ها معموالً اسـتخری به شـکل 
مربع یا مسـتطیل وجود داشـته است. اسـتخرهای گرد پیش از اسام 
و اوایـل اسـام معمـول بـوده ولی بعدها کاربرد نداشـته اسـت. حوض 
بیضی شـکل را هیچ وقـت نمی سـاختند و اعتقـاد بـر ایـن بـود که آب 
در حـوض بیضـی زودتـر گندیده می شـود. بعدها این حوض ها شـکل 
هندسـی منظـم و سـاده از شـش تـا دوازده ضلعـی بـه خـود گرفتند 
و معمـوالً در اغلـب جاهـا از هشـت ضلعی اسـتفاده شـده و دوازده 
ضلعـی در اسـتخرهای بزرگ کاربرد داشـته اسـت« )پیرنیـا، ،1382، 
289-290(. دو عنصـر مهـم آب و درخت و بعدها همنشـینی آن ها با 
چارتاقـی، سـه گانۀ منظـر و مـکان ایرانی را شـکل می دهد که ریشـه 
و منشـأ اولیـۀ آن باغ-معبدهای دوران باسـتان بـوده و از ابتدای دوران 
اسـامی بـه بعـد تکرار شـده اسـت. نـزد ایرانیـان باسـتان آب و گیاه 
محتـرم اسـت، آن هـا در دل طبیعـت بـه نیایـش این عناصـر مقدس 
می پرداختنـد. هـردوت نیز به این نکته اشـاره کرده کـه ایرانیان معبد 
نداشـتند و نیایـش عناصـر طبیعی  را در طبیعـت انجـام می دادند. در 
جهـاِن اسـتوره ای، بـرای آب و گیاه، ماه و خورشـید و آسـمان و زمین 
ایزدانـی خلـق می شـد که مـردم با نـذر و قربانـی به پیشگاهشـان در 
واقع به آنان متوسـل شـده و حاجت می طلبیدند. بعدها نیایشـگاه نیز 
در جـوار ایـن عناصر بنا شـد و سـه گانۀ مکان ایرانی شـکل گرفت که 
اسـاس و بنیـان معمـاری ایرانی اسـامی اسـت )جـوادی و منصوری، 
1399(. باغ-مزارهـای دوران اسـامی، خانه هـای سـنتی ایرانـی، بـاغ 
و کوشـک ها نیـز بـا همین الگـو شـکل گرفته انـد. چارتاقی، کوشـک 
یـا شاه نشـین در بـاغ ایرانـی و همچنیـن حضـور آب و گیـاه در قالب 
حـوض، باغچـه و درختان نیز مرتبـط با همین الگو اسـت )تصویر 3(.

آنچـه در نگارگـری ایران جلوه گر شـده تمامـاً در واقعیت وجـود دارد. 
باغ هایـی کـه بـا چنـار و سـرو، سـپیدار، بیـد مجنـون، درختچه های 
انـواع  نسـترن و محمـدی، گل هـای ختمـی، نسـرین و نرگـس و 

گل وبته هـای رنگیـِن ریز و درشـت در بـاغ و باغچه های حیـاط ایرانی 
سـاخته شـده اند. چارتاقی-کوشـک که مشـرف بر چشـمه یا حوض و 
آب گیـر در مکان هـای مقـدس و نیایشـگاهی کهـن بوده و هسـت، در 
دوران اسـامی تبدیـل بـه باغ-مزارها شـده و بر بقایـای اماکن مقدس 
شـکل گرفته و برجـای  مانده انـد. ایـن الگـو در حیـاط ایرانـی با حوض 
و ایـوان یـا تـاالر مرکـزی مشـرف بر حـوض و باغچـه دیده می شـود، 
باغچه هـای اطـراف حـوض بـا درختـان انـار، انجیـر، انگـور و...، انـواع 
گل هـا مانند تاج خروس، شـب بو، اطلسـی، کوکب، گل نـاز و بوته های 
نسـترن و محمـدی و گل رز مزیـن شـده اند )تصویر 4(. بـاِغ مینیاتور 
گرچـه در قالب هـای بعضـاً غیرواقعی ترسـیم شـده ، اما همـه چیز در 
آن از واقعیـت الهـام گرفتـه اسـت )جـوادی، 1383(. همان گونـه کـه 
پیش تـر اشـاره شـد، باغ ایرانـی و بازتاب آن تحفه ای اسـت کـه از این 
مـرز و بـوم به جهان بال کشـیده و تا کنـون در اسـپانیا، مغرب عربی، 
ترکیـه و هندوسـتان و حتـی در بـاغ ورسـای پاریـس دیده می شـود.

گیاهان بومی در مینیاتور ایرانی
از نـکات مهمـی کـه در نقاشـی سـنتی مینیاتـور جلب نظـر می کند 
حضـور گل هـا و درختـان بومـی ایـران اسـت کـه بـا اشـکال واقعی و 
رئالیسـتی ترسـیم شـده اند. ماننـد درختـان چنـار، سـپیدار و سـرو 
کوهـی، بیـد مجنـون، درختـان میـوه با شـکوفه، همچنیـن گل های 

تصویر 3. شاهنامۀ فردوسی مکتب شیراز، منظرۀ باغ ایرانی، بزم در باغ با تمام 
جزئیات ترسیم شده و سبزه زار، درختان و گل و بوته ها را نشان می دهد، پایین 

صفحه گیاهی است که به بوته و گل های اسفند می ماند.
www. lulian.tumblr.com :مأخذ
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نرگـس، ختمـی، نسـترن و محمـدی، گل سـرخ، گل هـا و بوته هایـی 
شـبیه گل اسـپند و پنیـرک کـه در زمینـۀ نقاشـی ها و در سـبزه زار 
و باغچه هـا ترسـیم شـده اند، قطعـاً گل های سوسـن و نسـرین، شـب 
بـو، اطلسـی، پریـوش و تاج خـروس هم البـه الی گل وبته ها هسـتند. 
برخـی از ایـن گل هـا ماننـد سوسـن و نسـرین که به کـرات در اشـعار 
آمده انـد و حافـظ و منوچهـری و دیگـر شـاعران نیـز در توصیف آن ها 
غوغـا کرده انـد، نیازمند شناسـایی و معرفی دقیق تر هسـتند. برخی از 
ایـن گل هـای بومـِی باغچه و باغ ایرانـی که توصیف آن ها بـه کرات در 
اشـعار آمده متأسـفانه دیرزمانی اسـت نایاب شـده اسـت. به طوری که 
فقـط سـالخوردگان نـام و نشـانی از آن هـا دارنـد و حسـرت آن بر دل 
باغ هـای کنونـی مانده اسـت. در مینیاتور تمامی گیاهان که پیشـتر از 
آن هـا نـام برده شـد )مانند درختان چنار، سـپیدار، بید مجنون، سـرو 
راسـت قامت و کاج و سـرو کوهـی، درخـت انار با گل و میـوه، درختان 
شـکوفه و گل های نرگس، نسـترن و محمدی، بوته گل سرخ، اطلسی، 
پریـوش، تـاج خـروس، شـمعدانی، بوتـۀ اسـپند، گیاهـان و گیاهـان 
دارویـی همچـون گاوزبـان، بابونـه، بـه لیمو و غیـره(، به شـکل واقعی 
ترسـیم شـده اند )تصاویـر 5 و 6(. عمـده گیاهان نامبـرده در مینیاتور 
قابل  شناسـایی هسـتند و برخی دیگر باید یافته شـده و معرفی گردند 
)همتـی و دهقـان، 1396(. گل نسـرین و سوسـن کـه بارها در اشـعار 
حافـظ و دیگر شـعرا ذکرشـان آمده تا چندی پیـش زینت بخش باغ و 
باغچه ها بوده که تصاویر آن ها باید در نقاشـی ایرانی شناسـایی شـوند 
)همان(. شـناخت ایـن گونه های اصیل ایرانی و کاشـت و تکثیر آن در 
شـکل گیری بـاغ و منظـر ایرانـی، مـا را بـه احیـای هنر بومـی و غنی 

خویـش رهنمون می سـازد. 

بازتاب باغ ایرانی بر باغ های جهان و جلوۀ آن در 
مینیاتورها

بـاغ ایرانی-اسـامی که بـا تأکید قوی بـر عنصر آب و سـپس گیاهان 
بومـی در مناطـق خشـک و کـم آب ایران شـکل گرفـت، در طی زمان 
بـه  تمامـی نقـاط کشـور تسـری یافـت و در گـذر زمـان بـه باغ هـای 
اسـامی هنـد، اسـپانیا )اندلـس(، مغـرب عربـی، تونس، مراکـش و تا 
بـاغ ورسـای پاریس نیز راه یافـت. باغ ایرانی با هندسـۀ منظم، گردش 
آب و هم نشـینی آن بـا درختـان و گل هـای بومـی، مـکان و منظـری 
دلنشـین خلـق کـرده و وجـود گیاهـان سـودمند همچـون باغ هـای 
میـوه و گیاهـان دارویـی، در زندگـی مردم نقش ویژه ای داشـته اسـت 
و به عنوان هنری اصیل و کاربردی با زیبایی شناسـی ویژه در پیشـینۀ 
فرهنگی-هنری ایرانیان ثبت شـده اسـت )تصویر 7(.  بازتاب این هنر 
اصیل در مینیاتورهای هند و ترک عثمانی نیز مشـهود اسـت. تمامی 
صجنه های نقاشـی ایرانی که روایتگری از شـعر و ادبیات اسـت، در باغ 
و بوسـتان روی داده و باغ ایرانی را با تمام ویژگی هایش از آب و حوض 
تـا انـواع گل ها، گیاهان و درختان به تصویر کشـیده اسـت و کوشـک 
یـا شاه نشـین کـه در واقع همـان چارتاقـی در جوار چشـمه و درخت 
کهن سـال نیایشگاه اسـت را ترسـیم نموده و به نمایش درآورده است. 

تصویر 4. خانۀ پیرنیا نایین، خانۀ ایرانی با الهام از معماری براساس باورها که آب و 
گیاه و چهارتاقی عناصر اصلی آن هستند، چشمه و درخت مقدس در قالب باغچه 
و حوض با درختان انار، انجیر و انگور دیده می شوند. شاه نشین یا ایوان اصلی که 
www.naeincht.ir :همان چارتاقی و مشرف بر حوض است نیز دیده می شود. مأخذ

تصویر 5. دیوان حافظ، بزم در باغ با تمام جزئیات از فرش و سایبان، انواع گل ها و 
www.hdl.handle.net :گیاهان و بوته ها که کامًا واقعی به تصویر در آمده اند. مأخذ

الگـوی باغ-معبدهـای اعیان و اشـراف و به تدریج تسـری ایـن الگو در 
خانه هـای ایرانـی به وضوح در مینیاتورها دیده می شـود. نقاشـی ایرانی 
بـا الگوهای ذکر شـده و شـیوۀ ویـژه در نقش پردازی، بـه هند و ترکیه 
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تصویر 6. شاهنامۀ طهماسبی، گل ختمی و درخت شکوفه که به شکل واقعی ترسیم 
www.nya.ir :شده است. مأخذ

تصویر 7. همای و همایون، سبزه زار با انواع گل و بوته های بومی که در باغ ایرانی، 
باغچه و حیاط ها بوده است و جویبار و پان جلو که عشاق را نشان می دهد، ردیف 
درختان با آسمان الجوردی و نمایش شب در باال و روز در پایین باغ نیز از نکات 

www.chairish.com :جالب توجه است. مأخذ

عثمانـی رفـت و حتی بر نقاشـی های بیزانـس و برخی از نقاشـی های 
قـرون بعدی در اروپا نیز تأثیر گذاشـت )تصویـر 8(. مینیاتورهای هند 
و عثمانـی گرچـه از نقاشـی ایرانـی الهـام یافتـه و به سـبک و سـیاق 
مینیاتـور ایرانـی پایبنـد اسـت امـا آمیـزه ای از حـال و هـوای بومـی 
سـرزمین های مذکـور هسـتند )تصویـر 9(. چنان کـه گیاهـان بومـی 
هنـد در نقاشـی آنـان و گل اللـه محبوب سـاطین عثمانی بـا اغراق 
در مینیاتـور آنـان دیـده می شـود. نکتۀ آشـکار در زمینـه و پس زمینه 
نقاشـی های هندی و عثمانی، خلوت بودن صحنه اسـت )تصویر 10(.

درحالی کـه در مینیاتـور ایرانـی جـای خالـی دیده نمی شـود و تمامی 
صفحه پر از نقش ونگار است، از انواع گیاهان رنگارنگ و در و دیوارهایی 
که مزین به کاشـی کاری و گچ بری و نقاشـی با نقوش گل وبوته اسـت. 
چنان کـه در باغ هـا نیـز قطعه زمیـن خالی یافت نمی شـد و اسـتفادۀ 
بهینـه از آب و زمین در کاشـت و برداشـت انواع درختان سایه گسـتر، 
گل هـا و گیاهـان دارویـی که هـم جنبۀ زیبایـی و روح افزایی داشـتند 
و هم سودرسـان و شـفابخش بودند به چشـم می خورد. اسـتاد پیرنیا 
نیـز در کتـاب »معمـاری اسـامی ایـران« به ایـن مهم اشـاره می کند 
)پیرنیـا، 1382(. ویژگـی پـر نقـش بـودن هنـر ایرانی که در نقاشـی، 
نقـش قالـی و تزئینات معماری و سـایر هنرها نیز به چشـم می خورد، 
امـری اسـت کـه به جهان بینـی یا نوع نـگاه آنان به طبیعـت و زندگی 
بازگشـته و به همین سـبب زیبایی شناسـی خاصی نیز رقم زده اسـت. 
نوعـی جهان بینـی کـه طبیعت و جهـان پیرامون را رنگیـن و پر نقش 
و نـگار می بینـد و فضـای خالـی را برنمی تابـد. آنچـه در بـاغ ایرانی با 
سـلیقه، تفکـر و باورهـای ایرانیـان در گـذر زمان شـکل گرفته، بازتاب 
آن در مینیاتـور آشـکارا دیـده می شـود. نکتۀ قابل توجه این اسـت که 
نگارگـری بـه تصویرگـری روایات ادبی می پـردازد و موضـوع اصلی آن 
شـخصیت های داسـتان و روابـط آن هاسـت، امـا علی رغـم سـوژه های 
مختلـف، حضور قوی طبیعت شـگفت انگیز اسـت. ایـن مهم که منظر 
طبیعـت با تمام جزئیات و به زیباترین شـکل روایـت را در برمی گیرد، 
نشـان از یکی بـودن هنرمنـد با طبیعت اسـت که در تمـام لحظه های 
زندگـی روزمـره بـا او عجیـن شـده اسـت. هنرمنـد در خانـه، کوچه، 
باغ، بوسـتان و دشـت و دمن، در سـبزه زار و کویر با آسـمان پرسـتاره، 
خورشـید و مـاه درخشـان عشـق می بـازد و جلوه های این احسـاس و 
بینـش را در اثـر خویـش منعکس می سـازد. مـردم در روزگار قدیم در 
طبیعـت و بـا طبیعـت زندگـی می کردنـد و نقش آن حیات دلنشـین 
را بـا هنـر جاودانـه سـاختند. ایـن میـراث امروز مـا را با گذشـته های 

دل انگیـز و روح بخش پیونـد می دهد.

نتیجه گیری
مینیاتـور ایرانـی سـندی مهـم و بـا ارزش و جلـوه ای بی نظیـر از باغ 
ایرانـی را بـه نمایـش گذاشـته اسـت. بـاغ ایرانی بـا پیشـینه ای دور 
فرهنـگ و بـاور نیـاکان را مبنی بر تقدس طبیعـت و عناصر زمینی و 
آسـمانی آن بازسـازی نموده و در گذر زمان از روزگاران اسـتوره ای و 
تاریخی این مرز و بوم تا دوران اسـامی و تا کنون برجای و اسـتوار 
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تصویر 8. کلیسای سنت آپولیناره، روایت مسیحی که در دل طبیعت ترسیم شده و زمینۀ کار مانند مینیاتور ایران با سبزه زار و گل و بوته و درختان است.
Bovini, 1991, 36, 64, 70 :مأخذ

اسـت. بـاغ و باغ سـازی بـا الگوی ایرانی کـه حال و هوایـی ویژه دارد 
و منظـر روح افـزا و آرام بخـش آن، بـا روحیات شـاعرانه و احساسـی 
ایرانیـان سـازگاری داشـته و قرن هـا بـا حیات مـردم عجیـن بوده و 
هسـت. ایـن هنـر بی نظیر به شـرق و غـرب عالم از سـرزمین هند و 
عثمانی، تا شـمال افریقا و اسـپانیا هم بال گشـوده، به همین شـکل 
مینیاتـور ایرانـی نیـز به این سـرزمین ها رفتـه و باغ و بوسـتان را به 

تصویـر کشـیده اسـت. نقاشـی ایرانی علی رغـم تصویرسـازی متون 
شـعر و ادب پارسـی، نمایـِش طبیعت ایـران در قالب باغ و بوسـتان 
بـا تمـام جزئیـات از گیاهان بومـی، عناصر اصلی باغ و حیاط شـامل 
حـوض و فـواره، جویبـار و پرنـدگان بر شاخسـارها نیز هسـت. آنچه 
موجـب پیدایـش بـاغ ایرانی شـده همانا تقـدس آب و گیـاه در باور 
مـردم بـوده اسـت کـه روزگاری درختان کهن سـال و چشمه سـارها 
را می سـتودند و بـرای آنـان ایزدانـی قائـل بودنـد و در جـوار ایـن 
عناصـر مقدس نیایشـگاه بـر پا کـرده و آیین و رسـوم طبیعت گرای 
کـه  باغ-معبدهـا  ایـن  به تدریـج  می نمودنـد.  برگـزار  را  خویـش 
پیش تـر شـکارگاه های دوران ساسـانی و کاخ هـای ایشـان در جـوار 
معابـد بـا آب های جـاری و درختان کهن سـال بود، بـه باغ-مزارهای 
دوران اسـامی تبدیـل شـد و بـاغ و کوشـک های شـاهان و اشـراف 
و درباریـان نیـز تابـع همیـن الگـو شـدند. در گـذر زمـان معمـاری 
و ساختمان سـازی ایرانی-اسـامی نیـز بـر همیـن پایـه و بـا حیاط 
مرکـزی، حـوض، باغچـه و ایوان یا شاه نشـین شـکل گرفـت و انواع 
درختـان و گل هـای بومـی نیـز بـرای تزئیـن و سودرسـانی بـه اهل 
خانه کاشـته شـد. سـرانجام باغ ایرانی بـا الگوی کهن باغ پاسـارگاد 
و بـا هندسـه ای موجـز کـه نشـان از نبـوغ ایرانیـان دارد، در قالبـی 
زیبـا، منطقـی و آرام بخـش، بـا گـردش و چرخش آب و هم نشـینی 
آن بـا درختـان و انـواع گل و بوته هـای بومی تبلور یافـت. این الگوی 
بی همتـا در دوران اسـامی بـه اسـپانیا و افریقـا راه یافـت و باغ های 
دوران اسـامی هنـد نیـز بـا ایـن شـیوه سـاخته شـد. ایـن میـراث 
ارزشـمند در نقاشـی ایرانـی ثبـت و ماننـد هنر باغ سـازی بـه هند و 
ترکیـه عثمانـی نیـز صـادر شـد. البته طبیعـت و باغ و بوسـتانی که 
بـا الگـوی مینیاتـور ایرانـی به سـایر نقاط رفتـه، با تغییراتی شـامل 
بومی سـازی طبیعـت و منظـر در آن نقـاط شـکل  گرفته اسـت. باغ 
ایرانی-اسـامی تحفه ای با ارزش و دسـتاورد دین و بـاور ایرانیان در 
گـذر زمـان اسـت و بازتـاب آن در قالـب واقعـی در مینیاتور آشـکار 
اسـت. ازاین رو این اسـناد بـا ارزش هنری که از جمله نبـوغ ایرانیان 
را در ترسـیم هندسـی، رنگ آمیـزی و ایجـاد حـال و هـوای خـاص 
ایرانـی بـا تمـام ویژگی هـای واقعـی و طبیعت گـرا منعکـس نموده، 

شـایان تقدیـس، حفظ و اشـاعه می باشـد.

تصویر 9. حضور گیاهان بومی در پس زمینه و خلوت بودن زمینه، روایت در دل طبیعت 
که در پس زمینه گیاهان بومی هند، کوه و آسمان را نشان می دهد. زمینه خلوت و 

بدون نقش است. در مینیاتور ایرانی جای خالی و بدون نقش دیده نمی شود.
www.metmuseum.org :مأخذ 
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پی نوشت ها
1.»سنت های منظره پردازی مورد انتظار در ساختار پاسارگاد شامل وجود محور )یا 
محورهای( اصلی، وجود تقارن، ایجاد توالی و تکرار و نهایتاً وجود یک نقطۀ عطف 
در محوطه است و حاکی از آن است که کلیۀ بناهای دشت پاسارگاد در یک ساختار 
منظم فضایی احداث شده اند و باغی وسیع بر کلیۀ عناصر احاطه داشته است. باغ 
شاهی تنها بخش کوچکی از این مجموعۀ وسیع بوده و در واقع به نظر می رســد که 
نخستین مرکز حکومتی-آیینی هخامنشیان یک باغشهر با ساختاری منظم و یکپارچه 
بوده است« )مهربانی گلزار، 1394، 66 و 67( بنابراین الگوی طراحی در باغ پاسارگاد، 
مبتنی بر جوی آبی است که در محور طولی باغ جریان دارد و ردیف درختان اطراف 
آن که در انتها به ایوان، شاه نشین یا کوشک منتهی می شود. در واقع این الگو در تمامی 
باغ و کوشک های بعدی تکرار شده است. عنصر اصلی در باغ ایرانی-اسامی نیز آب در 
همنشینی با گیاه است. همچنان که گونه ای ویژه از گردش و چرخش آب و بازی در 
جوی و حوض ها کاماً مشهود است و این صحنه ها در نقاشی ایرانی نیز بازسازی  شده 

و طبیعت در قالب باغ و بوستان در نقاشی ایران جلوه نموده است.
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