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بررسي تطبيقي نگارگري مکتب دوم تبريز 
و باغ ايراني در دورة تيموري و صفوي

 دکترمجتبي انصاري *  الهام صالح ** 

چكيده
در اواخر سدة،  نهم، در بطن تجريدگرايي نقاشي ايران تمايلي آشکار به بازنمايي جهان محسوس زاده مي شود. 
گرايش به واقع گرايي که ابتدا در نگارگري مکتب هرات و در نگاره هاي بهزاد پديدار شد همچون خط پيوسته اي 
آثار هنرمندان اواخر سدة  نهم و دهم هجري را به هم پيوند مي دهد. با انتقال بهزاد به تبريز، هنرمندان نگارگري 
مکتب دوم تبريز به پيروي از سنت بهزاد، بي آنکه با بينش آرماني هنر نقاشي قطع رابطه کنند، نگاهشان را به طبيعت، 
انسان و محيط زندگي اش معطوف مي دارند. در اين مکتب نقاشي با معماري و ادبيات فارسي به هم مي پيوندند. 
نقاش از مضامين متنوع ادبي مايه مي گيرد، اشخاص و صحنه هاي داستان را مي نماياند و در اين ميان بيشترين 
استفاده و کاربرد را از طبيعتي به نام باغ مي گيرد. هدف اصلي اين پژوهش بررسي تأثيرپذيري نگارگري مکتب 
دوم تبريز از باغ ايراني است که مقايسه  تطبيقي ميان اين دو با بررسي منتخبي از نگاره هاي شاهنامه تهماسبي 
و خمسة  تهماسبي معرفي  شده  است.  بررسي نگاره ها اين سؤاالت را مطرح  مي کند  که  چه  اندازه  باغ هاي

 تصوير شده  در جهت واقعي بودن و بازنمايي باغ ايراني تأکيد دارند؟ کدام ويژگي هاي باغ در تصاوير با باغ 
ايراني در دورة  تيموري و صفوي تطبيق پذير است؟ روش تحقيق در اين مقاله از نوع توصيفي ـ تحليلي است و 
براي گردآوري اطالعات از روش مطالعات کتابخانه اي استفاده شده است. نتايج تحقيق بيانگر آن است که اين 
آثار طرح باغ ايراني را با تمام عناصر کالبدي طبيعي و انسان ساخت تصوير مي کنند؛ حصار، بناي ورودي، 
کوشک اصلي، عمارت اندروني، جوي ها، حوض ها، گل ها و گياهان، کارکردهاي باغ و فعاليت آدميان درون آن با 
نظمي آشکار اما با بياني ويژة  نگاره هاي ايراني در اين آثار ديده مي شوند. باغ ايراني در نگاره ها در دو مقياس 
معرفي شده است: ۱. در مقياس معماري که ابنيه در آن به صورت مظروف در باغ مستقر مي شود؛ ۲. در مقياس 
طبيعت که باغ تنها بخشي از طبيعت است. در مقياس معماري باغ در زميني وسيع و خارج از بافت متراکم شهر 
ساخته شده است و ترسيم باغ در مقياس طبيعت نشان مي دهد که قسمت هايي از باغ صرفاً به منزلة  تفرجگاه، 
گردش و شکار در محدوده اي از طبيعت در نظر گرفته شده است. از طرف ديگر، مقايسة  نگاره ها با باغ ايراني 
در دورة  تيموري و صفوي اين نکته را آشکار مي کند که غالب ويژگي هاي باغ در نگاره ها متناسب با ويژگي هاي 

باغ ايراني در دورة  تيموري است و همين مطلب تأثير دورة  تيموري بر دورة  صفويه را به اثبات مي رساند.

واژگان كليدي 
باغ ايراني، نگارگري مکتب دوم تبريز، شاهنامة تهماسبي، خمسة تهماسبي.

       Email: elham_saleh1388@yahoo.com     دانشيار دانشکدة هنرومعماري، دانشگاه تربيت مدرس، شهرتهران،استان تهران  
                    Email: ansari_m@modares.ac.ir                     کارشناس ارشدمعماري، دانشگاه تربيت مدرس، شهر تهران، استان تهران   

تاريخ دريافت مقاله : ٩٠/١١/١٠
 تاريخ پذيرش مقاله :  ٩١/٣/١١



مقدمه
ايران در آغاز سدة  دهم هجري شاهد جهش هاي  تاريخ 
بزرگي در زمينه هاي مختلف علوم و فنون از جمله هنر بود. 
در اوايل دوران حکومت صفويان به سبب اوضاع مساعد 
سياسي، فرهنگي، تاريخي و هنري حاکم بر کشور با ايجاد 
دولتي واحد در سراسر ايران، حمايت شاه اسماعيل صفوي 
از هنرمندان کارگاه سلطنتي ترکمانان در تبريز و هنرمندان 
محلي اين شهر، مهاجرت بهزاد و جمعي ديگر از هنرمندان 
هرات به تبريز، امکان تلفيق و هم آميزي ميان سنت هاي هنري 
و برترين جريان ها و سبک هاي نگارگري در شرق (هرات) 
بدين سان در دوران  فراهم شد و  (تبريز) کشور  و غرب 
هنرپروي شاه تهماسب شيوه اي تازه در هنر نگارگري با نام 
مکتب تبريز شکل گرفت که اوج تحول هنر نگارگري ايران 
بود. محصول اين گردهمايي عظيم آثار و نسخه هاي نفيسي 
است که شايد باشکوه ترين و مفصل ترين آن ها، شاهنامة  

تهماسبي و خمسة تهماسبي است.
 باغ ايراني پديده اي فرهنگي، تاريخي، کالبدي در سرزمين 
قالب هاي شکلي و  ايراني در  باغ  ايران است. عالوه براين، 
هم زمان معنايي در حيطه هاي ديگري از فنون و هنرهاي 
ايراني حضور و تأثير چشمگيري داشته است، زمينه هايي 
نظير قالي بافي، تذهيب، نگارگري، فلسفه  اسالمي و غيره که 
به علت وسعت حضور اين پديده، ناگزير طيف گسترده اي از 

متخصصان با موضوع باغ ايراني سروکار دارند. 
هدف اصلي در اين مقاله بررسي ميزان اقتباس نگارگري 
مکتب دوم تبريز از باغ ايراني در دو دورة  تاريخي تيموري 
و صفوي است. روش تحقيق در اين مقاله توصيفي ـ تحليلي 
براساس  تصاوير  انتخاب  است.  کتابخانه اي  به صورت  و 
موضوع مورد بررسي(باغ ايراني)بوده است. فرضيات تحقيق 
بر اين استوار است که نگارگران مکتب دوم تبريز با شناختي 
عميق و استادانه از ترکيب بندي و بهره گيري از تباين هاي 
رنگي مي کوشيدند بازنمودي کامل از دنياي پيرامون را در 
تصاوير بگنجانند و در اين ميان ويژگي هاي چشم گيري از باغ 
را در تصاوير ترسيم کرده اند. اين مقاله در سه بخش تنظيم 
شده است. در ابتدا، با استناد به منابع معتبر و پژوهش ها در 
زمينه باغ ايراني به بررسي ويژگي هاي باغ در دورة  تيموري 
و صفوي پرداخته شده و ويژگي هاي شاخص باغ ها در اين 
دو دورة بيان شده است. سپس نگارگري مکتب دوم تبريز 
و داليل اوج و شکوفايي اين مکتب هنري بيان شده و دو 
نسخة  برجستة  اين مکتب، شاهنامه  تهماسبي و خمسه  
تهماسبي، معرفي شده است. در ادامه، ويژگي هاي باغ ايراني 
در چهار دستة  کلي عناصر طبيعي باغ، عناصر معماري باغ، 
عناصر تزييني باغ و کارکرد باغ با استناد به شواهد تاريخي 
و سفرنامه هاي سياحان مطرح شده و با تصاوير منتخب 
مقايسه شده است. در پايان، براساس نتايج به دست آمده 
ويژگي هاي باغ ايراني در نگاره ها معرفي شده و با باغ در 

دورة  تيموري و صفوي مقايسه شده است. 

باغ در دورة  تيموري
در زمان تيمور،باغ هاي زيادي در اطراف سمرقند و شهرهاي 
ديگر احداث شد که با نام باغ هاي دورة  تيموري معروف اند. 
باغ هاي متعدد سمرقند، با جنبه هايي مشترک، نشان مي دهند 
نمونه  اصلي باغ هاي ايجادشده در قرن هاي بعدند. اين باغ ها 
بسيار زود از ميان رفتند، اما با خواندن نوشته هاي شرف الدين 
کاوش هاي  به کمک  و  تيمور،  عصر  خاطره نويس  يزدي، 
چمنزارهاي  بيرون  در  توانسته اند  باستان شناسي،  جديد 
مخصوص چادرزدن و جشن هاي بزرگ عمومي، پنج باغ 
تيموري را شناسايي کنند. چنان که جواهريان مي نويسد، اين 

باغ ها عبارت اند از: 
١. باغ شمال، که بنا به توصيفات مستند چهار عمارت در چهار 
گوشه  آن ساخته بودند. ٢. باغ دلگشا، که به گفته  شرف الدين 
يزدي درآن تنگ راه هاي مشجر به صورت شبکه اي از استخر 
مرکزي شروع مي شد و باغچه ها را در اشکال چهارضلعي و 
سه ضلعي و شش ضلعي تشکيل مي داد. در کناره  باغچه ها 
درختان ميوه کاشته بودند و فرشي از انواع گوناگون گل، 
وسط هر باغچه  را مي پوشاند. عمارتي چهارگوش نيز در 
ميانه  باغ قرار داشت. ۳. باغ نو، که چهار برج در چهار گوشه  
آن و کوشکي در وسط و استخري در روبه روي آن قرار 
داشت. ۴. باغ دولت آباد، که در آن نهري به منظور ترسيم 
شش کرت، باغ را سراسر مي پيمود و در نقاط تقاطع شش 
استخر وجود داشت. کوشک بر روي بلندي احداث شده 
بود و از همه طرف به چشم اندازي سرسبز رو مي گشود. 
اين باغ ها همگي با ديوارهايي محصور و داراي سردرهاي 
ورودي ظريف و مجللي بوده اند.  ٥. باغ بهشت، که شامل 
بر  و،  مي شد  منطقؤالبروج)  برج هاي  (به تعداد  باغ  دوازده 
روي هم، کمربندي سبز را در غرب سمرقند تشکيل مي داد 

(جواهريان ،۱۳۸۳: ۴۰).
طرح تجديدشدة  باغي در سمرقند که شايد نام آن باغ گل 

تصوير۱-تجديد طرح اصلي باغي در سمرقند که شايد همان باغ 
گل سرخ باشد، ماخذ: ويلبر، ۱۳۸۴: ۶۷

بررسي تطبيقي نگارگري مکتب 
دوم تبريز وباغ ايراني در دورة 

تيموري و صفوي
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سرخ باشد در تصوير ۱ نشان داده شده است. «تيمور در 
اواخر عمر، يعني در سال ۸۰۷ق، به معماراني که از دمشق 
فراخوانده بود فرمان داد تا در وسط اين باغ، که در جنوب باغ 
شمال واقع شده بود، بناي کاخ عظيمي را آغاز کنند. هر طرف 
اين باغ حدود ۷۵۰ متر بود. در داخل باغ هم حوض هاي آب و 
فواره هايي به شکل گوناگون احداث شدند» (ويلبر، ۱۳۸۴: ۶۴). 
به طور کلي، صفات مشخص باغ هاي تيموري به شرح 

زير است: 
با  باغ  و طراحي فضاي  تيموري  باغ هاي  زياد  ۱. وسعت 

تناسبات زياد،
۲. محصور بودن باغ با ديوارهاي بلند و سردرهاي مزين به 

کاشي کاري هاي آبي و طاليي،
۳. پيروي از سنت چهار باغ ايراني و تقسيم فضا به چهار 

قسمت،
۴. استفاده از يک نهر اصلي در باغ،

۵. وجود يک کوشک يا قصر در مرکز باغ،
يا  است  سراشيب  طبيعتًا  که  زمين  قطعه  يک  انتخاب   .۶
ايجاد تپه اي مصنوعي به منظور اطمينان از اينکه آب به طور 

رضايت بخشي جريان پيدا مي کند،
۷. استفاده از خيابان ها و باغچه هاي مستطيل شکل در باغ. 
(روحاني، ۱۳۵۶: ۳۱-۳۳؛ ويلبر و همکاران، ۱۳۷۴: ۲۵۰-۲۳۹).

توجهي که در سراسر دوران سلطنت تيموريان به هنر 

مبذول مي شد در عهد ابوالغازي حسين بايقرا، که از سال 
۸۷۳ق تا ۹۱۲ق در هرات حکومت مي کرد، به اوج رسيد. در 
دربار هرات و در محيط اين کاخ ها و باغ ها بود که نقاشان 
مشهوري، مانند بهزاد و شاه مظفر، بهترين آثار خود را به 
وجود آوردند. آثار ظريف و زودگذر اين نقاشان است که 
باغ ها و قصور سلطنتي و جشن ها و پذيرايي  هاي درباري اين 
قرن را منعکس مي سازد. در سال ۸۸۵ق، بهزاد يک نقاشي 
ظريف دوصفحه اي از باغ حسين بايقرا تهيه کرد.(تصاوير٢و 

 (٣
توجه به باغ هاي سمرقند و هرات اين نکته را آشکار 
مي کند که اين باغ ها تأثير و نفوذ فراواني در هنر باغ سازي 
در ساير مناطق و همچنين در ادوار بعدي داشته     اند. به طور 
باغ ها به مشرق و مغرب هر دو  اين  مسلم، نوع معمولي 

رسوخ يافت. 

باغ در دورة  صفوي
پس از حمله  مغول و تيمور گرايش به تصوف ميان مردم 
رواج يافت. امراي مغول نومسلمان به خاندان صفوي ارادت 
داشتند و به پيروان ايشان گزندي نمي رساندند؛ لذا در آن 
دوران پرآشوب تعداد بيشتري از مردم متوجه اين خاندان 
شدند. مؤسس سلطنت اين خاندان اسماعيل صفوي است. 
صفويان با شعار تشيع مناطق شيعه نشين ايران را متحد 

تصاوير۲و۳- سلطان حسين بايقرا در باغ، کار بهزاد، ماخذ: ويلبر، ۱۳۸۴ :۷۳و۷۴



بياورند  وجود  به   را  ايران  ملي  دولت  توانستند  و  کردند 
عهد  اوايل  بناهاي  غالب   .(۷۸ ديگران،۱۳۸۰:  و  (آذرنگ 
صفويان ازميان رفته، و هنرهاي تزييني يگانه منبع مهمي 
است که براي بازسازي زيبايي شناسي آن روزگار مي توان 

از آن بهره گرفت (بلر و ام. بلوم، ۱۳۸۱: ۱۹۳).
 معروف ترين و کامل ترين مجموعه  بناهاي صفوي، که 
در دورة  شاه عباس در اصفهان پس از سال ۱۵۹۸م/۱۰۰۷ق 
ساخته شد، نمايانگر عالقه اي جديد در طراحي است. «اولين 
پروژة بزرگ چهارباغ بود، يک خيابان شاهانه که اتصال 
ميان اسکان قديمي تر اطراف مسجد جامع و رودخانه را 
ميسر مي ساخت... چهار باغ نه به علت نقشة  مربع آن، بلکه 
به اين علت که در ميان زميني با چهار شکوفه زار امتداديافته، 
چهارباغ ناميده مي شد. چهارباغ داراي کانال آبي بود که 
به سمت پايين مرکز آن با فواره ها و آبشارهاي کوچک و 
باغچه   ها امتداد مي يافت. در هر سمت آن رديفي از درختان 
داشت»  قرار  (غرفه ها)  کاله فرنگي  عمارت هاي  و  چنار 
(برند،۱۳۸۳: ۱۵۲). از همة کاخ هاي باصفا و کاله فرنگي هاي 
احداث شده در کنار چهارباغ فقط کاخ هشت بهشت باقي مانده 

است (تصوير ۴ و ۵).
به عنوان  است،  صفوي  دورة  آثار  از  که  فين کاشان،  باغ 
با  باغ  اين  است.  مانده  باقي  ايران  زنده   باغ  قديمي ترين 
باغ  اين  داخل  در  است.  شده  محصور  بلند  ديوارهاي 
چهارباغ هاي گوناگون قرار دارد که با محورهاي اصلي و 
فرعي از هم جدا مي شوند. در قسمت انتهايي باغ ساختمان 
باغ حوض بزرگي  کوشک مانند ساخته شده و در وسط 
اطراف آن است مشاهده مي گردد  تنومند در  که درختان 

(حکمتي،۱۳۸۱: ۱۹). (تصوير ٦)
به طور کلي، رشته  طراحي، معماري و باغ سازي در دورة  
صفوي اگرچه خيلي پيشرفت کرد، ولي ازنظر کلي متأثر 
از سبک تيموري بود (روحاني، ۱۳۵۶: ۲۳). از ويژگي    هاي 

باغ هاي صفوي به موارد زير مي توان اشاره کرد:
۱. طرح ريزي باغ ها به صورت چارباغ و قرارگرفتن درخت، 
کوشک، يا بيشتر اوقات استخر (مستطيل شکل، هشت ضلعي 

يا نيم دايره) در تقاطع چارباغ.

۲. ارتباط بين دو فضاي داخل (ساختمان يا کاخ) و خارج 
با  همراه  آب نماهايي  و  حوض خانه  ايجاد  ازجمله  (باغ)، 
فواره در داخل ساختمان با گلدان    هاي گل (خوانساري و 
همکاران،۱۳۸۳: ۷۳) (نمونة  بسيار خوب آن را مي توان در 

کاخ چهل ستون اصفهان ديد) (تصوير ٧ و ٨)
۳. استفاده از درختان به صورت رديف چهار تا هشت  تايي  

۴. برداشتن حصار باغ و کاربرد آن به منزله  تفرجگاه عمومي 
و راه هاي ارتباطي شهر (حکمتي، ۱۳۸۱: ۱۹، ۲۰ و ۳۰) 

۵. ايجاد النه ها و قفس هاي کوچک براي پرندگان به تأثير از 
طرح هاي چيني 

۶. استفاده از آبراهه با کاشي هاي فيروزه اي رنگ
۷. ديوارهاي احاطه کننده  مشبک (نياکويي، ۱۳۸۷: ۱۳۰)

نگارگري مکتب دوم تبريز
آغاز قرن دهم هجري با شکل گيري حکومت مقتدر صفوي 
شخصي  (  ۹۰۶- ۹۳۰ق)  اول  شاه اسماعيل  است.  مقارن 
هنردوست و هنرپرور بود. وي پس از راندن دشمنان و ايجاد 

تصاوير۴و۵-از راست به چپ، کاخ هشت بهشت (آرشيو نگارندگان)؛نماي بيرون کاخ هشت بهشت، ماخذ: خوانساري و همکاران،۱۳۸۳ :۹۴  

تصوير٦-نقشة باغ فين کاشان، همان: ۸۴
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صلح و آرامش در کشور بسياري از هنرمندان و صنعتگران 
را در پايتخت خود تبريز گرد آورد. 

مکتب نگارگري تبريز تحت حمايت هاي دولت صفوي و 
بر پاية  دستاوردهاي هنري سه مکتب نگارگري شيراز (دورة  
تيموري و ترکمان)، مکتب ترکمان (تبريز) و مکتب هرات شکل 
گرفت. ميراث اصلي شاه اسماعيل رسميت بخشيدن به مذهب 
تشيع در ايران بود، که نوعي يکدستي و وحدت در هنرهاي 
تجسمي ايران پديد آورد و بر رونق و غناي نگارگري تبريز 
افزود. شاه تهماسب نيز که طبع هنرپروري را از پدر آموخته 
سهم  آن  حمايت  و  تبريز  مکتب  نگارگري  رونق  در  بود 
عمده اي داشت. او در نيمة اول دوران حکمراني اش (۹۵۷-

۹۳۰ق) توجه و عنايتي خاص به هنر نشان داد و هنرمندان 
و صنعتگران تراز اولي را در کارگاه هاي نگارگري خود گرد 
آورد. شکوفايي راستين مکتب نگارگري تبريز در سال هاي 
پاياني دهة  سي در قرن دهم هجري حاصل شد، «پرده هايي 
که به وضوح منعکس کننده  نشانه هاي نفوذ نگارگري هرات و 
مقدمات ترکيب سنت هاي محلي و سبک بهزادند که در نهايت 
منجر به تأسيس مکتب صفوية  تبريز شد» (اشرفي، ۱۳۸۴: 

.(۴۱
توجه به انسان و جنبه هاي مختلف حيات او از ويژگي هاي 
خالقيت بهزاد محسوب مي شود. ازاين رو، نگارگران مکتب

به  وافر  «عالقه اي  بهزاد،  سنت  از  به پيروي  تبريز،  جديد 
داشتند.  روزمره  امور  و  زندگي  محيط  تصويرکردن 
پيرامون  دنياي  از  کامل  بازنمودي  مي کوشيدند  آن ها 
ازاين رو  و  بگنجانند  کوچک اندازه  نگاره هاي  در  را 
و  معماري  تزيينات  پيکرها،  با  را  صفحه  سراسر 
.(۹۱  :۱۳۸۶ (پاکباز،  مي کردند»  پر  منظره  جزئيات 

همراه با تأثيرپذيري هاي وسيع از مکتب بهزاد، «نگاره هاي 
ماهرانة   اتمام  همچون  جديد  نوآوري هاي  با  دوره  اين 
تصوير، قدرت خارق العاده براي تجسم منظرة کوهستاني در 
يک فضاي محدود، نماياندن بناي يک کاخ و بخشي از حياط، 

تصاوير۷و٨- از راست به چپ: چاپ سنگي، منظره اي از ايوان چهل ستون که گنبد و مناره هاي مسجد شاه نيز در آن ديده مي شود 
(ويلبر،۱۳۸۴: ۱۰۵). نماي بيرون کاخ چهل ستون اصفهان، ماخذ تصاوير: نگارندگان

تصوير۹-موقعيت حوض ها و مسيرهاي آب در باغ گل سرخ 
سمرقند، ماخذ: خوانساري و همکاران ۱۳۸۳

باغ و يا اندروني کاخ شکل مي گيرد همراه است» (اشرفي، 
.(۹۶ :۱۳۶۷
شرح آثار

نسخة  خمسة  تهماسبي: دومين پروژة  مهم نقاشخانة  مکتب 
تبريز دورة  صفوي خمسة نظامي است. اين اثر به فرمان 
شاه تهماسب و تحت حمايت وي در بين سال هاي ۹۴۹-۹۴۶ق 
در تبريز اجرا شد و کتابت آن را شاه محمود نيشابوري بر 
از نقاشان  عهده گرفت و در اجراي نگاره هاي آن جمعي 
به عقيده   داشتند.  حضور  ميرسيدعلي  همچون  برجسته 
برخي از مورخين «خمسه  نظامي شاه تهماسب نفيس ترين 
نسخة قرن دهم هجري در ايران است» (بينيون-ويلکينسون 

و گري، ۱۳۶۷: ۲۹۴). 
و  رنگ بندي  و  منظره پردازي ها  «نوع  آن  نگاره هاي  در 
ترکيب بندي هاي  و  است  تبريز  سبک  خاص  پيکره سازي 
متعادل و متوازن آن ها با سبک هرات همخواني دارد. بيشتر 
ترکيب بندي ها در فضاي آزاد مثل باغ قرار گرفته است و 
صحنه هاي درباري نشان دهندة  دربار شاه تهماسب است» 
(آژند،۱۳۸۴: ۱۰۷). اين نسخه داراي ۱۷ نگاره است که ۱۴ 
نگاره هم زمان با کتابت اثر انجام شده است. اندازه  برگ هاي 
آن در ابعاد ۲۵/۴ در ۳۶/۸ سانتي متر است. اين اثر در  موزة  

Britannia Museum-1بريتانيا١ نگهداري مي شود.



نسخة شاهنامة تهماسبي: شايد باشکوه ترين و مفصل ترين 
پروژة  انجام يافته در مکتب تبريز دورة  صفوي شاهنامة 
شاه تهماسب معروف به شاهنامة هوتون باشد. اين اثر در 
براي  هديه اي  به عنوان  شاه اسماعيل  توسط  ۹۲۸ق  سال 
فرزندش تهماسب به سرپرستي سلطان محمد و بهزاد سفارش 
داده  شد که «به روايت بوداق منشي قزويني حدود بيست سال 

يعني تا سال ۹۵۰ق به طول انجاميد» (همان: ۱۱۶).  
اين نسخه در ابعاد ۴۷ در ۳۱/۸ سانتي متر و مشتمل بر 
۷۵۹ برگ و داراي ۲۵۸ نگاره است که ازنظر محتوا و شکوه 
بي نظيرند و به سبب دارا بودن تصاويري از عمارات بي نظير 
از  روزگار صفويان،  تزييني  هنرهاي  و  منسوجات  زمانه، 
نوادر آثار فرهنگي سدة  دهم ايران برشمرده مي شود. از بين 
نگاره ها ۱۱۸ نگاره در ايران و مابقي در موزه هاي خارج از 

کشور است.

بررسي تطبيقي باغ ايراني و نگارگري مکتب دوم تبريز
عناصر طبيعي باغ

آب: يکي از اصلي ترين عناصر شکل گيري باغ و شايد بي اغراق 

تصاوير۱۰و۱۱و۱۲  از راست به چپ. انعکاس در استخر چهل ستون اصفهان، ماخذ:جواهريان، ۱۳۸۳: ۵۶).کانال هاي تقسيم آب در 
باغ چهل ستون اصفهان، ماخذ: خوانساري و همکاران، ۱۳۸۳: ۹۸ کانال هاي تقسيم آب در باغ فين کاشان، ماخذ:  همان: ۸۵

تصوير۱۳- مسير حرکت آب در نگاره۲

تصوير۱۴- انواع حوض هاي ترسيم شده در تصاوير

تصاوير۱۵، ۱۶ و ۱۷- انواع فواره ها در حوض هاي باغ فين کاشان، ماخذ تصاوير: نگارندگان

مهم ترين و حياتي ترين عنصر آن است. در باغ ايراني آب 
نه تنها به منظور آبياري و تغذية  گياهان باغ به کاررفته، بلکه 
استفادة  مفهومي، شاعرانه و هنرمندانة  آن زينت بخش 
فضاي باغ بوده و با حضور خود طراوت، نشاط، حرکت و 
زيبايي را در آن مي آفريند. کالويخو١، سفير پادشاه اسپانيا، 
در ميانة  قرن چهاردهم، باغ گل سرخ را چنين توصيف 
مي کند: «ديوار بلندي اين باغ را احاطه کرده که محيط آن 
در حدود يک فرسخ است. داخل باغ آکنده از انواع درختان 
است، به جز درخت ليموترش و بالنگ. در اين باغ شش 
حوض بزرگ ديده مي شود و در سراسر آن نهر بزرگي 

جاري است که از حوضي به حوض ديگر مي رود. 
در اينجا پنج خيابان بزرگ احداث کرده اند که درختان 
تنومند و سايه افکن در دو طرف آن ها کاشته و پاي آن ها 
را سنگفرش کرده و به صورت سکويي درآورده اند.  اين 

1-Ruy Gonzales de Clavijo
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معرفي نگاره ها
خمسة  نظامي شمارة ۱

(کورکيان، ۱۳۷۷: ۲۰۲)
خمسة  نظامي شمارة ۲

(آژند، ۱۳۸۴)
خمسة  نظامي شمارة ۳
(استوارت، ۱۳۸۴: ۷۵)

تصاوير نگاره ها

شاهنامة تهماسبي شمارة۴معرفي نگاره ها
(کري ولش، ۱۳۷۶)

شاهنامة تهماسبي شمارة۵
(شاهکارهاي نگارگري،۱۳۸۴)

شاهنامة تهماسبي شمارة۶
(آژند، ۱۳۸۴)

تصاوير نگاره ها

شاهنامة تهماسبي شمارة۷معرفي نگاره ها
(شاهکارهاي نگارگري، ۱۳۸۴)

شاهنامة تهماسبي شمارة۸
(کري ولش، ۱۳۷۶)

شاهنامة تهماسبي شمارة۹
(شاهکارهاي نگارگري،۱۳۸۴)

تصاوير نگاره ها

شاهنامة تهماسبي شمارة۱۰معرفي نگاره ها
(کورکيان، ۱۳۷۷: ۱۹۸)

شاهنامة تهماسبي شمارة۱۱
(شاهکارهاي نگارگري،۱۳۸۴)

شاهنامة تهماسبي شمارة۱۲
(کري ولش، ۱۳۷۶)

جدول معرفي نگاره ها



خيابان ها درختان را از هر سو در بر مي گيرند. به جز پنج 
خيابان بزرگ خيابان هاي کوچک تري نيز از اين پنج خيابان 
منشعب مي شوند و، به اين ترتيب، تنوعي در طرح باغ به 

وجود مي آورند» (ويلبر، ۱۳۸۴: ۶۴).(تصوير٩)
زيبايي  انعکاس  براي  استخر  يا  حوض  از  ايراني  باغ  در 
محيط باغ استفاده مي شد (تصوير ۱۰). حوض و استخر در 
قسمت هاي مختلف باغ، در مقابل ساختمان يا کوشک ميان 

باغ و در فضاهاي داخلي وجود دارد (تصوير ۱۱ و ۱۲).
در نگاره هاي شماره  ۲، ۳، ۶ و ۸ شکل و شيوة  حضور و 
حرکت آب در باغ داراي نظامي خاص و معين است که درواقع 
معرف هندسه و ساختار معماري باغ در آن قسمت است. 
در اين تصاوير آب جاري در باغ داراي مسير حرکتي منظم 
بر روي سنگفرش باغ است که مي تواند نشان دهندة  محور 

حرکتي مستقيم و شايد نسبتًا طوالني باشد. (تصوير١٣)
در بيشتر تصاوير حوض در جلوي عمارت اصلي باغ يا تخت 
شاه قرار گرفته است. در اين تصاوير حوض يا به صورت 
تکي و مجزا به کار رفته است، يا داراي يک جوي آب است و 

يا حوض در امتداد يک جوي آب ممتد شکل گرفته است.
 مسير حرکت آب در جوي ها به صورت مارپيچ يا مستقيم 
به شکل   مي دهند، حوض ها  نشان  تصاوير  چنان که  است. 
دايرة  ترکيبي، مستطيل، انواع هشت ضلعي و کثيراالضالع 
ديده مي شوند. حوض ها ابعاد و اندازه هاي کوچک دارند، 
شايد به اين دليل که در اطراف آن ها فضايي براي نشستن 
باقي بماند، و در آن ها اغلب پرنده هايي چون مرغابي و بعضًا 

قو ديده مي شود.(تصوير١٤)

همه   در  باغ  فضاي  به  بخشيدن  جلوه  بيشتر  براي 
دوره هاي تاريخي به ايجاد فواره در استخرها، حوض ها و 
حوضچه ها و آب نماها توجه شده است. نمونه ساده  اين 
فواره ها در حوض هاي باغ فين کاشان به چشم مي خورد. 

(تصاوير١٥و١٦و١٧)
در وسط حوض ها در نگاره هاي ۱، ۳، ۶ و ۹ يک فوارة  کوتاه 
و در نگاره هاي  ۲ و ۸ يک فوارة  بلند قرار دارد که از باال 
يا طرفين آن  آب جاري مي شود. اين فواره ها داراي اشکال 

تزييني و به رنگ طاليي اند. (تصاوير١٨تا٢٠)
گياهان: به طور کلي، گياهان در باغ ايراني با سه هدف کاشته 
مي شوند: ايجاد سايه، استفاده از محصول و تزيين باغ. در 
باغ ايراني گياهان همواره به شکل طبيعي استفاده مي شده اند. 
حجم اصلي گياهان متوجه درختان سايه دار و محصول دار 
است و گل    ها و گياهان تزييني به ميزان کمتري در باغ ها 
طول  در  همواره   .(۲۱۹ (دانشدوست،۱۳۷۴:  دارند  وجود 
باغ ها  زينت بخش  تزييني  گل هاي  و  گياهان  ايران،  تاريخ 
بوده اند. «در سال ۱۳۹۶م/۷۹۹ق تيمور فرمان داد باغي در 
مرغزاري که آن را «خانة  گل» مي خواندند بنا شود. اين باغ 
برحسب فرمان تيمور باغ دلگشا ناميده شد. هنرمندان فضاي 
باغ را با تناسب بسيار طراحي کردند و در آن خيابان ها و 
باغچه هاي مستطيل شکل و جنگل هاي کوچک به شکل هاي 

گوناگون به وجود آورند. 
در دو طرف خيابان ها درختان نارون کاشتند و بقيه فضاي 
باغ را با درختان ميوه و بوته هاي گل زينت دادند» (ويلبر، 

 .(۶۲ :۱۳۸۴

تصوير۲۱- عکس هوايي باغ فين کاشان، ماخذ: جيحاني و عمراني، 
 ۸۰ :۱۳۸۶

تصاوير۲۲و۲۳- از راست به چپ:درختان در نگاره هاي ۳ و۷

تصاوير ۱۸، ۱۹ و ۲۰- از راست به چپ: فواره هاي مربوط به 
نگاره هاي ۱، ۲ و ۸.
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نمونه  هاي  است.  سرو  ايرانيان  نزد  درخت  محبوب ترين 
درختان کهن سرو در باغ فين کاشان به چشم مي خورد. 
(تصوير٢١) تقريبًا در همة  تصاوير حداقل يک يا دو درخت 
سرو در باغ ترسيم شده است. در کنار درخت سرو درختان 
ديگري چون چنار، سپيدار و انواع درختان شکوفه وجود 
دارد. هنرمند براي نشان دادن تنوع گياهان در باغ و تضاد 
رنگ، همواره يک درخت پرشکوفة  ناپايدار را در کنار سرو 
هميشه سربلند نشانده است يا تنة  خشک درخت را در 
کنار درختان هميشه سبز يا درختان با برگ هاي انبوه را 
در کنار درختان سپيدار با برگ هاي پراکنده نشان مي دهد. 

(تصاوير٢٢و٢٣)  
گل مظهر زيبايي، پاکي، لطافت و نماد بهشت برين است. 
نقاشي انواع گل ها يکي از هنرهاي مورد عالقه  ايرانيان بوده 
كه در دوران تيموري و صفوي رايج بوده است. نمونه اي از 

تصاوير اين گل   ها در تصاوير ۲۴ و ۲۵ آمده است.
شاردن گل هايي را که بيشتر مورد توجه ايرانيان بوده نام 
رنگ هاي  با  سوسن  بنفشه،  ياس،  سرخ،  گل  است:  برده 
مختلف، سنبل سفيد و آبي، سنبل خوشه اي، زنبق، انواع الله و 
غيره (دانشدوست، ۱۳۷۴: ۲۱۹). اين نقوش زيبا در تصاوير 
در ابعاد بسيار ريز و کوچک، در گوشه وکنار جوي هاي آب، 
البه الي سنگ ها، پاي درختان و روي تپه ها ترسيم شده اند. 

گل هاي اين بوته ها اکثراً پنج پر، داراي لبه هاي منحني و بعضًا 
نوک تيز است. برگ هاي اين بوته ها، با گل يا بدون گل، عبارت 
است از: برگ هاي دندانه دار، برگ هاي گرد، برگ هاي مرکب 
به شکل پر همانند پر پرندگان که دوبه دو طرف گلبرگ هاي 

اصلي روبه روي هم چسبيده اند، برگ هاي منفرد که در گره 
هر ساقه به آن متصل است و ديگر برگ هاي کشيدة  نوک تيز 

مثل گندم و ذرت. 
در اغلب تصاوير، انواع زنبق با ساقه هاي بلند و به رنگ 
ارغواني، تکي يا در دسته هاي دوتايي و چندتايي به چشم 
مي خورد. در نگارة ۲ گل الله بر روي تپه ديده مي شود. زمينة  
باغ از انواع گل هاي نامشخص انباشته است و وجه تمايز اين 

گل ها انتخاب رنگ آن ها از سوي نگارگر است.(تصاوير٢٦تا ٣٠)

عناصر معماري باغ
حصار و سردر باغ: از خصوصيات باغ ايراني محصور بودن 
آن با ترکيبي از ديوارهاي بلند و درختان خاص است که توان 
مقابله با شرايط آب و هوايي محيط را داشته و بومي منطقه 
بوده     اند (ديبا و انصاري، ۱۳۷۴: ۳۵). از ويژگي هاي شاخص 
باغ هاي تيموري که مکرراً در سفرنامه ها به آن اشاره شده 
ديوارهاي بلند در اطراف باغ با برج و باروهاي اطراف آن 
است. در دورة  صفوي نمونة  اين ديوارهاي بلند و برج ها در 

باغ فين کاشان به چشم مي خورد (تصوير ۳۱).
حصار باغ معموًال از خشت خام، ديوار چينه اي گلي يا آجري 
مي زند.  دور  را  باغ  ورودي،  دو سوي  از  که،  است  بوده 
همچنين براي جدا کردن بخش هايي از باغ يا بخش منظم و باغ 
نامنظم از نرده نيز استفاده مي کردند (نياکويي، ۱۳۸۶: ۸۱). 
گفته مي شود که «در دوران حکومت مقتدر صفويان در ايران 
امنيت سياسي و رونق اقتصادي فراهم شده در جامعه موجب 
شد که باغ تجير به عنوان باغ هايي با ديوار مشبک ايجاد شود، 

تصاوير۲٤و۲٥- از راست به چپ: نقاش گل نرگس و زنبق، ماخذ: خوانساري و همكاران، ١٣٨٣: ١٥٠



چراکه اولين شرط الزم براي ايجاد اين گونه باغ ها امنيت بوده 
است» (انصاري، ۱۳۷۸: ۱۸۷).

يا آجر روي  با موزاييک  در تصاوير، عرصه اي مفروش 
سکويي باالتر از سطح زمين وجود دارد. کوشک، عمارت هاي 
باغ و فعاليت درباريان بر اين سکو شکل گرفته است. اين فضا 
با حصاري از محوطة  اطراف جدا شده است. اين حصار 
باغ  نرده ها  بين  از  که  دارد  يا طاليي  قرمزرنگ  نرده هايي 
ديده مي شود. اين نرده ها گاهي داراي در دولنگه و تزيينات 
کتيبه اي است و گاهي فقط عنصر جداکننده بوده است. در 
نگارة ۲ در باالي درگاهي که به طرف باغ باز مي شود کتيبه اي 
با اين مضمون وجود دارد: «گشاده باد به دولت هميشه اين 
درگاه». همين عبارت در کتيبة  سردر ورودي نگارة ۴ هم 
ديده مي شود. در نگارة  ۴ نماي سردر ورودي کامل ترسيم 
شده است، ولي ديوارهاي اطراف آن، که احتماًال از جنس 
آجرکاري سردر بوده، نشان داده نشده است، زيرا در نقاشي 
ايراني کل فضا به ندرت کامل است. «در نقاشي ايراني کل 
ترکيب بندي در آن واحد به چشم نمي آيد. نگاه بيننده از جزئي 
به جزئي و غالبًا از سمت راست به چپ از نقشي به سوي نقش 
ديگر مي رود و به تدريج وارد فضاي دوبعدي نگاره مي شود» 

(رحيموا و پولياکووا، ۱۳۸۱: ۱۰۷).(تصاوير٣٢تا٣٥)

تخت يا شاه نشين: شرح اين تخت ها در سفرنامة  کالويخو 
چنين آورده شده است: «به باغي بزرگ رسيديم که تقريبًا 
خارج از شهر واقع شده بود و کاخي در وسط آن قرار 
برابر  در  را  او  تيمور رسيديم  به حضور  داشت... سپس 
دروازه اي نشسته ديديم. اين دروازه به کاخي باشکوه و 
بسيار مجلل که در پشت آن واقع شده بود باز مي شد. وي نه 
بر زمين، بلکه بر سکوي بلندي، نشسته بود. در برابر سکو 

فواره اي بود که ستون هاي آب را به هوا مي پراکند. 
اعلي حضرت بر تشک ضخيمي که با پارچه  ابريشم 
گلدوزي شده بود، نشسته و آرنج خويش را بر بالش  هاي 
Gon-) «گردي که بر پشت او انباشته بودند تکيه داده بود

zalez de clavijo, 2001: 149). همچنين در جايي ديگر از 

ميهماني اي صحبت مي کند که عروس تيمور در باغي ترتيب 
داده بود و شاهزاده خانم و مالزمان او را نشسته بر شاه نشين 

کوتاهي زير يک سايه بان مقابل چادري توصيف مي کند.
در بعضي از نگاره ها شاه يا شاهزاده بر جايگاه تشريفاتي 
در گوشه اي از حياط نشسته است. اين جايگاه به صورت 
تختي است که حدود نيم متر باالتر از سطح زمين قرار گرفته 
است و پالن مربعي، شش ضلعي يا هشت ضلعي دارد. روي 
تخت فرشي از نمونة  فرش هاي صفوي مربوط به اوايل قرن 
دهم با نقوش پيچان اسليمي و نوارهاي منحني شکل ديده 
مي شود.سه قسمت پايين تخت داراي تزيينات کاشي کاري 
به رنگ آبي فيروزه اي و الجوردي با اشکال هندسي ستاره اي 
و شش ضلعي است. از نحوة  قرارگيري اين تخت ها در فضاي 
منظم حياط، اتصال آن ها با نرده هاي اطراف و نحوة   عملکرد 
درباريان در اطراف آن چنين برمي آيد که اين جايگاه ها ثابت و 
محل استقرار يک يا چند نفر يا موقتي بوده که در قسمت هاي 

مناسب باغ برپا مي شده است.(تصاوير٣٦تا٤١)
بناي عالي و قصر،  به هر  باغ:  کوشک و عمارت اصلي 
همچنين کاله فرنگي باالي بنا، اتاق تابستاني، کوشک مي گويند 
يا قسمي ايوان است که از قبه اي پوشيده و اطراف آن باز 
باغ هاي  از  تعداد  بيشترين  (دهخدا، ۱۳۵۲: ۱۸۷۲۱).  باشد 
تاريخي ايران براساس طرح قرارگيري کوشک يا پاويون 
منفرد در ميان باغ باقي مانده است (تصوير ۴۲). طرح باغ 
عظيم تري  ساختمان  است،  کوشک  باغ  مشابه  نيز  کاخ ها 
ديواني،  امور  به  مربوط  کارکردهاي  با  و  کاخ  به عنوان 
حکومتي و تشريفاتي در بين باغ و در راستاي محور اصلي 
قرار مي گيرد مانند کاخ و باغ چهل ستون اصفهان و کاخ 

تصاوير۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ و ۳۰- از راست به چپ: نمونة گل هاي ترسيم شده در نگاره هاي ۱، ۵، ۱۰، ۱۱ و ۱۲.

تصوير۳۱- ديوار اطراف باغ فين کاشان، ماخذ: نگارنده

بررسي تطبيقي نگارگري مکتب 
دوم تبريز وباغ ايراني در دورة 

تيموري و صفوي



شماره۲۲ تابستان۹۱
۱۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

هشت بهشت (شاه چراغي،۱۳۸۹: ۴۹)؛ (تصاوير ۴۳ و ۴۴).
همچنين در توصيفات کالويخو از باغ دلگشا به اين کوشک ها 
و کاخ ها اشاره شده است: «هنگامي که طرح ريزي و گلکاري 
باغ از هر حيث کامل شد، يک نفر مهندس سردرهاي بلندي در 
وسط هر ديوار احداث کرد. طول هر طرف اين ديوارها تا ۷۵۰ 
متر ادامه داشت. در گوشه  هر قسمت از فضاي باغ کوشکي 
احداث کردند و نماي خارجي آن را با کاشي پوشاندند. در 
وسط باغ کاخي ساختند که از سه طبقه تشکيل شده بود» 
مي کند:  اشاره  باغ شمال  به  همچنين  (ويلبر، ۱۳۸۴: ۶۲). 
«اين باغ داراي يک کوشک چهارگوش و يک کاخ مرکزي با 
ديوارهايي از سنگ مرمر و کاشي بود. استادکاران بغدادي و 

ايراني ديوارها را با نقاشي تزيين کردند. (همان: ۶۲). 
در نگاره هاي ۱، ۴، ۶ و ۷ غالبًا معماري اصلي باغ را کوشک 
و عمارت هاي اطراف آن تشکيل مي دهند. کوشک ها يک ايوان 
اصلي دارند که محل جلوس پادشاه و شاهزاده يا اطرافيان 
آن هاست. کوشک روي سکويي باالتر از سطح حياط قرار 
گرفته است و «عادت نشاندن برجک هرمي بر روي کوشک 
که در دورة  تيموري معمول بود» (الكهارت و جكسون، 

۱۳۸۷: ۵۰۱) نيز در نگاره ديده مي شود. 
در جلوي ايوان اصلي آن حوض و عرصه اي براي استقرار 
درباريان وجود دارد. ورودي به داخل ايوان اصلي از وسط 
حياط و بعضًا از روي پله اي در جلوي آن است. از نحوة  
ترسيم کوشک ها پالن آن ها به دست نمي آيد، با وجود اينکه 

«پرسپکتيو تقريبًا آگزونومتريک در دورة  تيموري براي 
ترسيم برخي از بناها معمول شد» (سلطان زاده، ۱۳۷۸: ۸۳). 
با اين حال، نمي توان پالن دقيق و درستي از تصاوير به  
دست آورد، ولي با توجه به تصاوير مي توان احتمال داد که 
اين کوشک ها داراي پالن مربعي، مستطيلي يا هشت ضلعي 

بوده اند. (تصاوير٤٥تا٤٨)
از  مجموعه اي  به  اندروني  عمارت  اندروني:  عمارت 
اطالق مي شود که محل زندگي خانوادگي  ساختمان هايي 
است. در طرح باغ فين کاشان عمارت اندروني به صورت 
مجزا در انتهاي محور اصلي قرار مي گيرد. حضور تعدادي 
از زنان در فضاهايي از تصوير نشان دهندة  اين است که آن 
فضا جزوي از فضاي اندروني است. در نگارة  ۶ بيرون زدگي 
از يک ضلع کاخ نشان دهندة  امتداد کاخ از سمت ديگر است 

که راه به سمت اندروني مي برد. 
در نگاره هاي ۱ و ۴ عمارت اندروني در پشت کوشک اصلي 
قرار دارد و فضاي بيروني و اندروني با نرده هايي از هم 
مجزا شده اند. از طرف ديگر، نحوة  ارتباط کوشک و عمارت 
اندروني حاکي از وجود ورودي يا ايوان ديگري در يک طرف 
کوشک است. عمارت اندروني ساختمان دوطبقه اي است که 
حياط مجزا دارد.  بالکن عمارت اندروني از ساختمان بيرون 
نشسته است و حداقل در دو سمت بنا به شکل ممتد ساخته 
شده است. نوع معماري بالکن دار برگرفته از کاخ  هاي صفوي 

است. (تصاوير٤٩و٥٠)

تصاوير۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۳۵- از راست به چپ: نگاره هاي ۱، ۲، ۵ و ۴

تصاوير۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ، ۴۰ و ۴۱. از راست به چپ: نگاره هاي ۲، ۳، ۵، ۸، ، ۹ و ۱۱



عناصر تزييني باغ
متعددي  نقاشي هاي  از  کوشک ها  مختلف  توصيفات  در 
سخن به  ميان مي آيد که بر ديوارهاي کوشک ها کشيده شده 
بودند. کالويخو، در جايي که به باغ شمال اشاره مي کند، از 
استادکاراني نام مي برد که ديوارهاي کوشک و کاخ را با 
نقاشي تزيين مي کردند.  تعداد بسيار کمي از ساختمان  هاي 
قصري  بقاياي  «ولي  مانده اند،  باقي  شاه تهماسب  دورة  
متعلق به حدود سال ۱۵۶۰م/۹۶۸ق در نايين هنوز تزيينات 
غني و کاملي را در بر دارد. در بزرگترين ايوان آن سبک 
تزييني جديدي به  کار رفته که در آن الية  نازکي از گچ بري 
سفيدرنگ حکاکي شده زمينة  تيره تر پشت را آشکار مي سازد. 
ديوارهاي باالي ازاره ها مناظر شکار شاهانه، بازي چوگان، 
سرگرمي هاي درباري، موضوع هاي عاشقانة  نظامي، جامي 
و ابياتي از حافظ را به نمايش مي گذارند، درحالي که بخش هاي 
کوچک تر، با شبکه  پيچيده اي از اشکال هاللي در قسمت طاق 
و اژدهاهاي چيني، سيمرغ و اردک پر شده و در رأس آن ها 
گروهي از هشت ضلعي ها وجود دارند» (برند، ۱۳۸۳: ۱۵۲). 

به طور کلي، نقاشي ديواري در دورة  صفوي رواج و رونق 

يافت. موضوعات نقاشي ممکن بود از شرح پيروزي ها و 
ديدارها با سفراي خارجي و وزيران باشد يا طرح هايي از 
تفريح و تفرج در باغ. گاهي نقوش اسليمي، پرندگان و حيوانات 
را بر ديوارها نقاشي مي کردند. از اين نقاشي ها مي توان به 
نقاشي هاي عمارت چهل ستون و باغ فين اشاره کرد. گچ بري 

و آيينه کاري در دورة  صفوي رواج بسيار يافت.
که  بود  هفت رنگ  و  معرق  کاشي  ديگر  رايج  تزيينات  از   
در بسياري از بناها و به  ويژه در نماي بيروني کوشک ها 
استفاده مي شد. تزيينات سنگ بري نيز در ازاره هاي ساختمان 
به  کار مي رفت (الكهارت و جكسون، ۱۳۸۷: ۵۲۵ تا ۵۲۷). 

(تصاوير٥١و ٥٢)
وجود  ايراني  نگاره هاي  در  برجسته  ويژگي هاي  از  يکي 
اشکال و نقوش تزييني در آن هاست. اين تزيينات در انواع 
گوناگوني چون نقوش هندسي، نقوش اسليمي و اشکال و 
نقوش حيواني به چشم مي خورد که به آن ها اشاره مي شود: 
الف. تزيينات هندسي از اشکال منظم يا به ندرت نامنظم در 
کف فرش هاي حياط، ديوار، نماي بيروني و دروني کوشک و 
عمارت هاي باغ، در و پنجره هاي چوبي و مشبک، کتيبه نگاري 

تصاوير۴۲، ۴۳ و ۴۴- از راست به چپ: پالن کوشک مرکزي باغ فين، ماخذ: نعيما،۱۳۸۵: ۱۴۸)؛ پالن کاخ هشت بهشت (همان:۱۳۲). 
پالن کاخ چهل ستون (همان:۱۳۰)

تصاوير۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸- از راست به چپ: کوشک ها و کاخ هاي ترسيم شده در نگاره هاي ۱، ۴، ۶ و ۷
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شماره۲۲ تابستان۹۱
۱۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

ايوان ها، طاق نماها و سردرها ديده مي شود.
چه  و  استيليزه  گياهان  به صورت  چه  اسليمي  نقوش  ب. 
قاب هاي  روي  درهم پيچيده  هندسي  خطهاي  به صورت 
تزييني در اسپر ايوان ها، طاق نماها، کتيبه ها، ديوارنگاره هاي 
داخل کوشک و همچنين روي سايبان ها، قالي ها و حتي لباس 

افراد ديده مي شود (تصوير ۵۳).
ج. َاشکال و نقوش حيواني به صورت نقش هايي از مرغابي ها 
در ميان نوارهاي دنباله دار، شير، آهو، گوزن، ميمون، مرغان 
دريايي اند که در ميان شاخه هايي از گياهان يا به صورت 
منفرد يا در ترکيب با يکديگر بيشتر بر روي ديوارنگاره هاي 
داخل کوشک و همچنين نقش سيمرغ بر طاق ايوان (نگاره  ۱) 

ديده مي شود. (تصوير٥٤)
به نوشتة پوپ و ديگران، درخصوص سرچشمه  شکل گيري

 نقوش حيواني در نگارگري مي توان به دو مطلب اشاره کرد: 

اول اينکه با نفوذ هنر و نقاشي چين به هنر ايران هنرمندان 
با  شاهرخ،  زمان  در  و  تيموري  دورة   اوايل  در  نگارگر 
نقش مايه هاي گوناگون تزييني چيني، چون اژدها، ققنوس، 
پليکان، درنا و حيوانات واقعي يا تخيلي آشنا، شدند و حتي 
در مواردي از آن ها بهره بردند (پوپ و ديگران، ۱۳۷۷: ۵۷). 
براي نمونه، طرح سيمرغ در سردر مدرسة  نادر ديوان بيگي 
در بخارا (سدة  دهم هجري) ديده مي شود (تصوير ۵۵) 
و از طرف ديگر، در عهد متقدم صفويان هنرمندان نگارگر 
زمان  در  ايران  کهن  تصويري  سنت  به  روي آوردن  با 
ساسانيان و پيروي از آن ها از اشکال و نقوش حيواني در 
نگاره هايشان بهره بردند، آنچنان که تأثير هنر ساسانيان پس 
از گذشت بيش از هزار سال در نقاشي هاي ديواري کاخ هاي 
پادشاهان صفوي در قزوين و اصفهان به خوبي مشهود 

است (تجويدي،۱۳۵۲: ۵۸).(تصاوير ٥٦تا ٥٨)

تصوير ۴۹ و ۵۰- از راست به چپ: ارتباط عمارت اندروني با عمارت اصلي باغ در نگاره   هاي ۱ و ۴

تصاوير ۵۱ و۵۲- نقاشي هاي ديواري کاخ چهل ستون اصفهان، ماخذ تصاوير: مجموعه نگارندگان



کارکرد باغ
ترسيم  را  آن صحنه اي  عناصر  و  باغ  با  نگارگر  هنرمند 
به شرح  به تفصيل  آن  در  پيکره ها  قرار دادن  با  و  مي کند 
حوادث مختلف درباري مي پردازد. صحنه پر از شاهزادگان، 
دعوت شدگان، مستخدمان و نگهبانان است. بيشتر پيکره هاي 
نگاره هاي شاهنامه و خمسة تهماسبي ظريف و زيبا هستند. 
«شاهزادگان و شاهزاده خانم ها، ساقيان و مهتران در لباس ها 

و جامه هاي شاهانه و مجلل ظاهر شده اند. 
و  زرين  تخت هاي  دربارند.  شکم سيرهاي  آن ها  جملگي 
اين  در جاي جاي  غذايي  مواد  از  آکنده  سينماهاي ظريف 
نگاره ها ديده مي شود... اين تصاوير از نوعي واقع گرايي آکنده 
است و جامه ها و اشراف آن دوره را در دربار شاه تهماسب 
به تصوير کشيده است» (آژند، ۱۳۸۴: ۱۲۸ و ۱۲۹). در اين 
طرح بندي هاي پيکره اي سه مضمون قابل تفکيک از يکديگر 

وجود دارد: 
الف. نخستين مضمون افرادي را نشان مي دهد که در مجلس 
ضيافت شاه شرکت کرده اند. شاه بر ايوان اصلي يا تخت 
نشسته، مالزمان در اطراف او قرار دارند، گروهي موسيقي 
مي نوازند و گروهي ديگر مشغول مي گساري اند. هنرمند براي 
ترسيم يک مجلس ضيافت هم به خود بزم، هم به دوندگي 

خدمتکاران و هم به حاالت متنوع شخصيت افراد توجه کرده 
است. (تصاوير٥٩تا٦٠)

نشسته   يا  ايستاده  پيکره هاي  حاوي  دوم  مضمون  ب . 
مالزمان در اطراف شاه يا شاهزاده است. در اين تصاوير يا 
شاه مشغول گفت وگو با شاهزاده يا مقام عالي رتبه اي است 
و يا فرستاده اي را با پيغام يا هدايايي به حضور مي پذيرد. 
در اين ميان، شاعري در حال خواندن شعر است، دو طبيب 
در حال مجادله اند، اطرافيان مشغول گفت وگو يا بحث اند، 
شخصي قوش شکاري در دست دارد و مشغول بازي با 
آن است، افرادي تيروکمان به دست و يا با چوب هاي چوگان 
در گوشه وکنار تصوير ديده مي شوند. در اين نوع تصاوير 
جلسات  درباري،  پذيرايي هاي  از  شلوغي  صحنه هاي  به 

تشريفاتي و رسمي اشاره شده است.
بعضي  است.  زنان  پيکره هاي  حاوي  سوم  مضمون  ج . 
تصاوير زنان را در محوطه  باغ نشان مي دهد. در بعضي 
ديگر زنان در اتاق هاي جانبي کوشک اصلي، روي بام و 
يا پشت درگاه آن ترسيم شده اند و يا زنان در عمارت هاي 
جداگانه اي در نزديکي کوشک اصلي و يا متصل به آن ديده 
مي شوند. به هرحال، حضور جمعي از زنان در قسمتي از باغ 

اشاره به بخش اندروني براي زندگي خانوادگي دارد. 

تصاوير ۵۳، ۵۴، ۵۵ و ۵۶- از راست به چپ: ديوارنگاره هاي ترسيم شده در نگاره هاي ۶، ۱، ۴ و ۷

تصاوير۵۷ و ۵۸- از راست به چپ: طرح سيمرغ برسردر مدرسة نادر ديوان بيگي در بخارا (Stierlin, 2002: 165)؛ طرح سيمرغ 
بر طاق ايوان نگاره۱
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نام نسخه

ويژگي هاي باغ ايراني

شاهنامة تهماسبي خمسة تهماسبي
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ص
ت

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ حوض

عناصر طبيعي باغ

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ آب جاري

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ فواره

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ سايه دار

درختان

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ محصول دار

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ بوته ها و گل هاي تزييني

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ صفه يا سکو

عناصر معماري باغ

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ نرده و حصار

ديوار

˜ پالن مربع

تخت يا شاه نشين
˜ پالن شش ضلعي

˜ ˜ ˜ ˜ پالن هشت ضلعي

˜ ˜ ˜ يک طبقه

کوشک يا عمارت 
اصلي

˜ ˜ ˜ دو طبقه

˜ ˜ ˜ عمارت اندروني

˜ ورودي (عمارت سر در باغ)

جدول مقايسة تطبيقي نگاره هاي مکتب دوم تبريز و معماري باغ ايراني
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˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ کف فرش حياط

تزيينات هندسي

عناصر تزييني باغ

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ديوار نماي بيروني کوشک

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ديوار نماي دروني کوشک

˜ ˜ ˜ ˜ نرده و حصار

˜ ˜ ˜ در و پنجره چوبي و مشبک

˜ ˜ کتيبه نگاري ها

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ طاق نماها

نقوش اسليمي

˜ ˜ ˜ کتيبه ها

˜ ˜ ˜ ديوار نگاره هاي داخل کوشک

˜ ˜ ˜ ˜ سايبان ها

˜ ˜ طاق نماها

اشکال و نقوش 
حيواني

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ديوار نگاره هاي داخل کوشک

˜ ˜ ضيافت

کارکرد

مضامين باغ

˜ ˜ ˜ بحث

˜ ˜ ˜ ˜ ˜ مالقات

۲۲ ۴۶ ۲۳ ۱۴ ۱ ۱۶ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۱۸ مرد

پيکره ها

۹ ۱۲ ۰ ۱ ۸ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱ زن

ادامه جدول  
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نتيجه
در تاريخ فرهنگي ايران ويژگي هاي باغ ايراني در آثار نگارگري متعددي بازنمود داشته است. بررسي 
تصاوير منتخب در نگاره هاي شاهنامة  تهماسبي و خمسة  تهماسبي نشان مي دهد که اين آثار طرح باغ 
ايراني را با تمام عناصر کالبدي طبيعي و انسان ساخت تصوير مي کنند. حصار، بناي ورودي، کوشک 
اصلي، عمارت اندروني، جوي ها، حوض ها، گل ها و گياهان، کارکردهاي باغ و فعاليت افراد درون آن با 
نظمي آشکار اما با بياني ويژة  نگارگري ايراني ديده مي شود. در نگارگري ايراني اجزاي فضا هميشه 
کامل است، ولي کل فضا به ندرت کامل است. در آثار بررسي شده نيز کل ترکيب بندي در آن واحد به 
چشم نمي آيد. نگاه بيننده از جزئي به جزئي و از نقشي به سوي نقش ديگر مي رود و به تدريج وارد 
فضاي دوبعدي نگاره مي شود. نيازي به تصويرکردن همة  حوادث احساس نمي شود، چنان که ترسيم 
چند درخت کوچک تداعي کننده منظره اي در ديد بيننده است؛ يا نماي ايوان در يک کوشک هميشه کامل 
تصوير شده، اما غالبًا کل آن به تصوير در نيامده است. با اين همه، از همان کل ناتمام کليت فضا 
درک مي شود. در نگارگري استفاده اي که از باغ شده همان استفاده اي است که معماران در طراحي 
باغ کرده اند؛ تنها در نقاشي فضاي دوبعدي ويژگي هاي خاص خود را در اختيار دارد و در فضاي سه 
بعدي باغ ويژگي هاي ديگر. در باغ، بيننده مي تواند در جهات مختلف تغيير مکان داده و جابه جا شود، 
در صورتي که در نگارگري تمام صفحه در يک نگاه و زماني محدود ديده مي شود، نقاش با شکستن 
فضاهاي مختلف باغ امکان حرکت روي نقاط مختلف تصوير را براي بيننده ايجاد مي کند. باغ را در اين 
نگاره ها ازنظر گستردگي و حوزة کارکرد مي توان در دو مقياس معرفي کرد: ۱. در مقياس معماري که 
ابنيه در آن به صورت مظروف در باغ مستقر مي شوند؛ ۲. در مقياس طبيعت که باغ تنها به عنوان بخشي 
از طبيعت است. در مقياس معماري، باغ در زميني وسيع و خارج از بافت متراکم شهر ساخته شده است، 
قرارگيري عمارت اصلي در آن و ارتباط آن با عمارت اندروني، يا فعاليت ها و ارتباط افراد با يکديگر 
نشان مي دهد که باغ کاربري هاي گوناگوني ازجمله کارکرد سکونتي، حکومتي و تلفيقي (سکونتي- 
حکومتي) داشته است. ترسيم باغ در مقياس طبيعت نشان مي دهد که قسمت هايي از باغ صرفًا به عنوان 
تفرجگاه، گردش و شکار در محدوده اي از طبيعت در نظر گرفته شده است. از طرف ديگر، مراجعه به 
سفرنامه ها و پژوهش ها در زمينة  باغ ايراني نشان مي دهد که باغ هاي تيموري بسيار وسيع و با ديوارهاي 
بلند بودند. در وسط هر ديوار سردر هاي بلند مزين به کاشي کاري هاي آبي و طاليي احداث مي کردند 
و در گوشة ديوارها کاخ هاي چندطبقه با کاشي هاي رنگين بنا مي کردند. در مرکز باغ تپه اي مرتفع 
مي ساختند و بر فراز اين تپه فضاي مسطحي بود که با ديوارهاي چوبي محصور مي کردند. در داخل 
اين حصارها چندين باغ زيبا بنا مي کردند و در وسط اين باغ ها با ديوارهاي کاشي کاري شده  رنگارنگ 
کاخ هايي باشکوه مي ساختند. در اين باغ ها حوض هايي وسيع بود با فواره هاي فراوان و در سراسر آن 
نهر بزرگي جاري بود و درختان تنومند چنار و نارون در دو طرف آن غرس شده بود. معموًال چند 
خيابان بزرگ در اين باغ ها بود که قسمت هاي مختلف را به هم وصل مي کرد. از اين خيابان هاي بزرگ 
خيابان هاي کوچک تري منشعب مي شد که تنوع در طرح به وجود مي آورد. فضاي باغ هاي تيموري 
آکنده از انواع درختان هميشه سبز، درختان ميوه و بوته هاي گل بود. اين ويژگي ها در باغ سازي صفوي 
و در نگاره هاي منتخب از مکتب دوم تبريز نيز ديده مي شود. از طرف ديگر، در دورة  صفوي معماري 

باغ را بايد با توجه به نوع فعاليت هايي درک کرد که باغ ممکن 
مي سازد. از نحوة  ترسيم تصاوير کليت فضاي باغ به  دست 
نمي آيد و معلوم نيست که باغ چه کارکردي داشته است، اما 

ازآنجاکه پيکره ها بازگوکننده  وقايع آن دوران اند از روابط 
بين آن ها مي توان حدس زد که باغ چه فعاليت هايي را در 

خود جاي داده است. 



بررسي تطبيقي نگارگري مکتب 
دوم تبريز وباغ ايراني در دورة 

کوشک ها ظريف تر و کم ارتفاع تر به همراه بالکن ها و برجک ها و کاشي هاي هفت رنگ اجرا مي شد که تيموري و صفوي
اين ويژگي در عمارت هاي اصلي و فرعي نگاره ها قابل مشاهده است. با اين حال، باغ سازي در دورة 
صفوي ويژگي هاي ديگري نيز دارد، مانند تلفيق فضاي داخل کوشک و فضاي بيرون آن، که نمونه اش 
در کوشک چهل ستون اصفهان قابل مشاهده است، يا چارباغ کشي که به منظور تفرجگاه و راه هاي 
ارتباطي شهر احداث مي شد. بررسي تصاوير منتخب نشان مي دهد که باغ هاي ترسيم شده در نگاره ها 
داراي ويژگي  هاي باغ سازي دورة  تيموري است و غالب اين ويژگي ها در دورة صفوي نيز تکرار شده  

است. 
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Architecture is an art to regulate space ،and one of important elements in architecture is a nature 

named garden which is a part of architecture. But ،always for comprehend architecture of garden and 

relationship of its elements ,there are many obstacles. Perhaps in this situation ,the most useful way 

is referring to tourists’ travel account ،and verifying the pictures of hand writing copies.In miniature 

of Tabriz school ,nature exists as a supplementary factor. This research is done with the goal of 

verifying the impressionable of miniatures of Tabriz school from Iranian garden architecture in first 

part of ١٠th century of Hejira,similar and deferent points of these two elements are introduced by 

verifying the selected miniatures of Tabriz school. Research method is based on descriptive ،analytic 

and comparative reasoning and presenting statistical charts. The theories of this research shows: The 

trend to realism in Persian paintings, which originally appeared in Bihzad paintings in Herat school, 

like a continuous line, has connected paintings of late ninth century to tenth century of Hejira. and by 

moving Behzad to Tabriz the miniaturists of Tabriz school ،by following Behzad’stradition ,without 

disconnecting with ideal conceptions in his paintings, have focused their view point on nature ,human 

and his life; but obvious differences are seen between miniatures and garden architecture that most 

of these cases emphasize on effect of garden architecture of Timurid epoch  on garden architecture of 

Safavid epoch.

Key words: Iranian Garden Architecture ,Miniatures of Tabriz School ,Tahmaspi’sShahname

h,Tahmaspi’sKhamseh.
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