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چكيده
نگارگري ايراني از ديرباز درگير تغييرات مختلفي بوده است که از جمله آنها ميتوان به تغييرات حکومتي و 
عدم نفوذ يکسان هنر نگارگري در شهرهاي ايران و تحوالت فرهنگي هنري اشاره کرد. بررسي وتطبيق 
عناصر وجودي باغ در دو دورة تيموري و صفوي و عناصري چون آب، گياهان، کوشک و عمارت ها و ديگر 
عناصر معماري و عناصر تزييني در نگارگري هاي ايراني در مکتب شيراز که خود از دوره هاي مختلفي چون 
آل اينجو، آل مظفر و تيموريان تشکيل شده، انگيزه بخش اين تحقيق است. اين تحقيق به توصيف و تحليل 
وقايع تاريخي آن مکتب و تأثير باغ در نگارگري مي پردازد و با توجه به ارتباط معنادار اينگونه نگارگري ها و 
پيشرفت باغ، نگارگري هاي دوره مربوطه با توجه به منتخب تصاوير از شاهکارهاي ادبي آن سده بررسي 
شده و منطق شکل گيري اين نوع نقاشي ها و ارتباط معنادار عناصر نگارگري و عناصر باغ در اين مکتب 
آشــکار مي گردد. با بررسي نگاره ها اين پرســش مطرح مي شود که: تا چه اندازه اين نگارگري ها بازتابي 
واقع گرايانه از موجوديت باغ هستند؟ عناصر تصويرشده با باغات دوره هاي تحت بررسي در چه مواردي 
تطبيق مي کند؟ روش پژوهش مقاله توصيفي- تحليلي و از طريق استفاده از اسناد کتابخانه اي و پژوهش هاي 
تحليلي بر روي نگاره هاي دوره مربوطه است. نتيجه حاصل از اين تحقيق مبين اين مطلب است که فضاي باغ 
و عناصر آن تا چه حد در نگارگري ايران در مکتب شيراز تأثير داشته و            بررسي ها گواه بر عناصر مشترک 
بين باغ ها و منظره پردازي ها در نگاره ها و باغات موجود در عناصري چون اندروني و عمارت، گياهان و 
درختان، نظام آب و هندسه و عناصري زينتي چون ديوارنگاري و کتيبه ها و غيره است. هم چنين تأثير دورة 

باغ سازي تيموري بر روي صفوي با بيان ويژگي هاي موبوط به هر دوره آشکار مي گردد. 
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مقدمه
باغ ايراني در ساختار و طراحي منحصر به فرد است و 
باغات  بعضي  و  دارد  طوالني  پيشينة  ايران  کشور  در 
داراي چند کارکرد بوده است. افزون بر باغسازي درون 
شهرها باغاتي نيز در بيرون شهرها ساخته مي شده اند 
که شامل درختان سايه دار و مثمر بوده اند.   اين باغات 
و عناصر آن در هنرهاي مختلفي چون نگارگري، تذهيب، 
شعر، منبت کاري و غيره بي تأثير نبوده است. در سده 
هشتم هجري با رونق علم و هنر و حمايت و تجليل از علم 
و معرفت زمينه هاي شکل گيري مکتب شيراز به وجود آمد 
و فعاليت هايي که در زمينه سياسي، اجتماعي و اقتصادي و 
فرهنگي انجام شده بود و موقعيت خاص جغرافيايي شيراز 
سبب شد که شيراز به يکي از کانون هاي اثرگذار در صحنه 
سياسي و اقتصادي ايران تبديل گردد. اين مکتب که سرآمد 
مکتب هاي نگارگري ايران است، با تدوين ظفرنامة شرف 
الدين علي يزدي سنتي را ايجاد کرد که بعدها در مکتب 
هرات و تبريز و شيراز صفويان نسخه هاي مصور زيبايي 
وارد کتابخانه هنروران شد. با توجه به پيوند ديرينة باغ 
و نگارگري در اين جستار به بررسي تطبيقي باغ در دو 
دورة تيموري و صفوي و عناصر موجود در آنها و عناصر 
استفاده شده در نگارگري هاي مکتب شيراز پرداخته و تأثير 

پذيري نگاره ها از باغات دوره ها را تحليل مي کنيم. 
نگارگري ايران همواره مورد توجه محققان عرصه هنر بوده 
است اما اين نگاره ها هميشه از منظر نقاشي مورد بررسي 
بوده و ارتباط آن ها با ساير هنر ها کم تر مورد توجه بوده 
است. اين مقاله مي کوشد تا نگاره ها و هنر باغسازي ايراني 
اقتباس  را مورد بررسي قرار داده تا ميزان پيوستگي و 
نگاره هاي مکتب شيراز از باغ ايراني در دوره هاي صفوي 
و تيموري آشکار گردد.  فرضيات تحقيق بر اين اساس 
استوار است که نگارگران مکتب شيراز با شناختي عميق 
از ترکيب بندي و رنگ پردازي مي کوشيدند دنياي بيرون 
را در تصاوبر بگنجانند و در اين ميان ويژگي هاي چشم 
گيري از باغ را ترسيم نموده اند. در اين ميان پرسش هاي 
ذيل مورد بررسي و پاسخ قرار مي گيرد: تا چه اندازه اين 
نگارگري ها بازتابي واقع گرايانه از موجوديت باغ هستند؟و 
عناصر تصوير گشته و باغات دوره هاي تحت بررسي در 

چه مواردي تطبيق مي نمايد؟

روش تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
روش تحقيق در اين مقاله به صورت توصيفي-تحليلي و 
شيوه جمع آوري اطالعات استناد به منابع کتابخانه اي و 
روش تجزيه تحليل کيفي بوده است. انتخاب تصاوير نيز 
بر اساس موضوع مورد بررسي باغ ايراني است. اين مقاله 
در سه بخش تنظيم گشته است: در بخش آغازين نگارگري 
مکتب شيراز در دوره هاي مختلف و داليل اوج شکوفايي 
آن بررسي شده است و در بخش بعدي با استناد به منابع 

معتبر موجود و پژوهش ها در زمينه باغ ايراني، اصول و 
ويژگي هاي باغات دو دوره مورد بررسي قرار گرفته است، 
در ادامه ويژگي هاي باغ ايراني در دسته هاي کلي عناصر 
طبيعي، معماري، کارکردي و تزييني با توجه به منتخب 
تصاوير تحليل شده و ويژگي هاي باغ ايراني در نگاره ها و 

باغات دوره تيموري و صفوي مقايسه گشته است. 

پيشينه تحقيق
بررسي نگارگري از ديرباز مورد توجه پژوهشگران مختلف 
بوده است و کارکرد هاي مختلف نگاره ها و بررسي آن ها 
اثبات رسيده است. در فصلنامه  به  به صورت تک نگاره 
مطالعات هنر اسالمي شماره ۹(سال ۱۳۸۷) مقاله اي تحت 
شاهنامه  مصور  اسالمي  ايراني-  جويي  هويت  عنوان» 
مطالعة  به  صفويه»  اواسط  تا  ايلخاني  دوره  فردوسي 
اهميت  و  ارزش  و  آثار  ساختاري  و  فيزيکي  ارزش هاي 
شاهنامه به عنوان اثري شاخص پرداخته است (تنهايي، ۱۴۶: 
۱۳۸۷) و در اين ميان تعدادي از آثار نگارگري مکتب شيراز 
به صورت تک نگاره بررسي شده است. تعداد بسياري از 
آثار محققين به بررسي رابطه نگارگري و تحليل نگاره هاي 
دوره ها از حيث ارتباط با ارزش متني کتب، ارتباط با مذاهب 
و بررسي فضا در نگارگري ها پرداخته است و در اين ميان 
عنايت کم تري به موضوعات نگارگري و پس زمينة سبز 
آن (باغ سازي) و نحوه ي ارتباط اين نگاره ها و الهام آن ها از 
باغات شده است. در فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات هنر 
اسالمي (سال ۱۳۸۹) مقاله اي با عنوان «تحليل واقع گرايي 
در نگارگري ايراني در دورة تيموري تا قاجار «نويسنده 
نگاره هاي دورة تيموري را از کتب و نگارگري هاي دورة 
قاجار را از کتب و بناهاي ساخته شده اقتباس کرده است 
و به بررسي نسبت عناصر و تمايزات و تشابهات عناصر 
است(فريده, ۷۰:  پرداخته  واقعي  دنياي  و  گشته  تصوير 
۱۳۸۹). در فصلنامه علمي-پژوهشي نگره در سال ۱۳۹۱ 
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مقاله اي با عنوان بررسي تطبيقي نگارگري مکتب دوم تبريز 
و باغ ايراني در دورة تيموري و صفوي پرداخته شده که 
براي نخستين بار ارتباط يکي از مکاتب نگارگري و باغات 
بررسي شده است.لذا اين مقاله نيز با اين هدف که مکاتب 
و  بررسي  مورد  رشته اي  بين  حوزة  در  نگارگري  ديگر 

تحليل قرار گيرد تدوين شده است. 

مباني نظري
مکتب نگارگري شيراز 

مکتب نگارگري شيراز به تعبير، ام المکاتب ايران درقلمرو 
و طراحي  فرهيختگي  به خاطر  گرچه  است.  آرايي  کتاب 
طيف رنگي به پاي مکاتب تبريز و هرات و اصفهان نرسيد 
ولي از حيث تداوم و استمرار و تجربه بدان ها پيشي گرفت.

سر چشمه هاي اين مکتب در ايران پيش از اسالم ريشه 
بسته است و بعد از اسالم نشانه هاي آن در تصوير گري 

دورة سلجوقي و مکتب بغداد ديده مي شود و هم چنين اين 
ايلخاني سده  مکتب در بالندگي و شکوفايي مکتب تبريز 
هفتم و هشتم هجري سهمي در خود داشت (آژند, ۱۳۸۷: 
۹). اگرچه شيراز را توسعه يافته دوران اسالمي نوشته اند 
اما به تعبير حمداله مستوفي، شيراز بن طهمورث آن را 

پيش از اسالم ساخته است. 
در روزگاران ساسانيان ايالت شيراز مرکز کوره اردشير 
فره، کرسي اين کوره و مرکز ايالت بود(لسترنج, ۱۳۳۷: 
۲۶۷) و محمد بن قاسم عم زاده حجاج، شيراز را از نو بنا 
کرد (مستوفي, ۱۳۳۱: ۱۱۴). اين شهر در دوره بويهيان به 
ويژه عضدالدوله آبادان شدو عمارت و باغ هاي دلگشايي 
در آن جاي داده شد. از سال ۴۵۲ هجري، شيراز به دست 
سلجوقيان افتاد که واليان شيراز، اتابکان فارس يا سلفريان 
در  آوردند.  وجود  به  را  مي کردند  حمايت  را  که سعدي 
زمان ايلخانان، شرف الدين محمود، حکومت آل اينجو در 

تصاوير ٣و٤و٥و٦. باغ وفا. مأخذتصاوير ٣. ٤: MUGHALGARDEN,2012مأخذ تصوير ٥: SACREDPLACE,2013مأخذ
BAGH-I-VAFA,2014. :تصوير ٦

تصوير٧. تجديد طرح اصلي باغي در سمرقند که شايد همان باغ گل 
باشد. مأخذ: ويلبر، ١٣٨٧ : ٦٧  

تصاوير ٨و٩. باغ حسين بايقرا، کار بهزاد. مأخذ: ويلبر،١٣٨٧ : ٧٣ و٧٣



اين شهر شکل گرفت. مکتب نگاري شيراز شامل دوره هاي 
شاخص آل اينجو، آل مظفر، دورة تيموريان است که هر 
کدام خصوصيات تاريخي و فرهنگي و هنري خود را داشته 
و به صورت شفاف بررسي شده و ويژگي هاي بصري 

پديدار مي گردد (آژند, ۱۳۸۷: ۱۵-۱۰).

مکتب شيراز در دوره آل اينجو (۷۲۵-۷۵۸ ه. ق) 
در چشم انداز فرهنگي و هنري اينجويان گرايش هاي ايراني 
و ايران دوستي ديده مي شود که نمود آن کاخ کسري در 
مداين و کتاب آرايي شاهنامه است. در اين دوره به ترکيب 
بندي و رنگ بندي هاي جديد و شاخص و کاربست طال 
در رنگ بندي توجه مي شود(همان: ۷۰). گل هاي درشت، 
درختان پس زمينه و جامه هاي منقوش و جزييات گياهان 
و ابر ها متاثر از نقاشي چيني از ديگر ويژگي هاي آن است. 
منظره پردازي اين نگاره ها اغلب رويايي و خيال پردازانه با 

تپه هاي نوک تيزاست. 

مکتب شيراز دوره آل مظفر(۷۵۸ – ۷۹۵ ه. ق) 
درآميختگي اسليمي هاي هندسي و گياهي در زمينة الجوردي 
و منظره پردازي از خصوصيات اين دوره است. افق هاي 
مرتفع و گرد و کاربرد تزييني درختان و کوه پردازي دل 
نشين از ويژگي هاي آن است و نسبت به آل اينجو نگاره ها 
آکنده از جلوه هاي طبيعت، انبوه علفزار، گلزار، گلستان، باغ، 

راغ، پرندگان است (همان: ۱۳۳).

مکتب شيراز دوره تيموريان (۷۹۵ – ۸۵۶ ه. ق) 
نسخه هاي بدست آمده از نظر سبک شناسي آميزه اي از 
خصوصيات آل مظفر و آل جاليراست و قطع بزرگ کارها 
جاي خود را به نگاره هاي کوچک و پويا مي دهد. اين سبک 
در شيراز در نگاره هاي خمسه نظامي ۸۳۹ ه. ق و شاهنامه 
فردوسي ۸۴۴ ه. ق جلوه مي يابد. در نگاره هاي اين مکتب 
با همة تمايز و متفاوت در رنگ بندي ها و ترکيب بندي ها 
نوعي تقارن نيز بر ترکيب بندي حاکم است و دوره شيراز 

تيموري رويکرد ترکي و مغولي دارد (همان: ۱۹۰).

بررسي عناصر باغ در دورة تيموري
نزديک سمرقند  و  اطراف  در  تيمور  توسط  تيموري  باغ 
پايتخت او احداث گرديد. اين تفرجگاه هاي سلطنتي عبارت 
است.  و...  نما،  جهان  دلگشا،  بهشت،  ارم،  شمال،  باغ  از 
نظير  اسالمي  شهرهاي  نام  با  کمربندي  باغ هاي  ايجاد 
قاهره، دمشق، شيرازو....شهر سمرقند را هم چون حلقه اي 
احاطه مي کند. در زمان تيمور خان به وضع زندگي و اتباع 
به  آنها مي توان  از جملة  اند و  فرمانروايان توجه داشته 
شرف الدين علي يزدي و کالويخوي اسپانيايي و يک قرن 
بعدبا برکه خود طرح ريزي باغ وفا را انجام داد اشاره کرد 

( تصاوير ۳و۴و۵و۶).
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تصاوير ١٣و١٤و١٥. نظام آب در باغ فين کاشان. مأخذ: نگارندگان

تصاوير١٠و١١و١٢. از راست به چپ پالن باغ فين، تصوير باغ فين، عمارت چهل ستون. مأخذ: انصاري وصالح، ١٣٩١: ٨و٩
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سمرقند در فالتي وسيع که در نزديکي آن منطقة جنگي 
وسيعي مرکب از باغ هاي سيب و انگور که بعد ها چراگاه و 
مرغزار بود، قرار داشته و افراد آن بيش تر در کمربندي هاي 
سبز تا ديوارهاي مستحکم مي زيسته اند (ويلبر, ۱۳۸۷: ۵۷-

۵۹) کالويخو نيز صحنه هايي را از شرفيابي به باغ دلگشا 
جزييات  اما  مي شود.  نشان  خاطر  را  تيمور  حضور  به 
تصاوير حاکي از سفرنامه هاي اوست (تصاوير ۱و۲) و 
درباريان را با قاليچه و سايبان هاي زيبا و آرايش شده 
نشان مي دهد. باغ گل يا باغ گل سرخ که کالويخو براي 
نخستين بار انتظار شرفيابي به حضور تيمور را مي کشد و 
اينگونه بيان مي دارد که ديواري بلند باغ را احاطه کرده و 
داخل باغ آکنده از درختان به جز ليمو ترش و بالنگ است 
و باغ داراي شش حوض و خيابان هاي بزرگ و درختان 
سايه افکن است(کالويخو، ۴۳: ۱۳۳۷) و وسط باغ تپه اي 

و  است  آن  در  کوشک  که  چوبي  ديوار هاي  با  محصور 
خندقي آکنده از آب، دور آن و حيوانات در آن قرار دارد 

(ويلبر, ۱۳۸۷: ۶۲-۶۴؛ تصوير ۷).
اشاره  ذيل  موارد  به  اين دوره مي توان  باغ هاي  از جمله 

کرد: 
۱. باغ دلگشا: مرغزاري به نام خانه گل با خيابان هاي منظم 
و مکان هاي تپه گل و باغچه هاي مستطيلي و سه، چهار، 
شش ضلعي و جنگل هايي کوچک به اشکال گوناگون است 
(جواهريان, ۱۳۸۳: ۴۰) در هرگوشه از فضاي باغ کوشکي 

ايجاد گرديده بود (ويلبر, ۱۳۸۷: ۶۲)
کوشکي  داراي  سمرقند  شمال  در  باغي  شمال:  ۲. باغ 
چهارگوش و يک کاخ مرکزي با ديوارهاي مرمري و کاشي 

مي باشد (همان: ۶۲)
۳. باغ نو: بر طبق گفته کالويخو فضايي است وسيع و 

تصاوير١٦و١٧و١٨.از راست به چپ: نهرهاي مربوط به نگارة ٦. مأخذ: آژند,١٣٨٧: ٢٦٧ونگاره٩.مأخذ: شايسته فر, ١٣٧٩: ٧٣ ونگاره١١. مأخذ: 
تنهايي,١٣٨٧: ١٥١

تصوير١٩و٢٠و٢١و٢٢و٢٣و٢٤. از راست به چپ: گل هاي نگاره١.مأخذ: PERSIANPAINTING,2014 و نگاره هاي٢و٢. مأخذ: شايسته فر, ١٣٧٩: ٣٩ و 
نگاره ٩. مأخذ:همان:  ٧٣  و نگاره هاي١١و١٢. مأخذ: تنهايي,١٣٨٧: ١٥١و١٤٩



مستطيل شکل، محصور با ديوارهاي بلند و برج هاي مدور 
و در وسط باغ قصري بزرگ با طرح متقاطع وجود دارد 
(همان: ۶۴) ۴- باغ دولت آباد: نهري به منظور ترسيم شش 
کرت سراسر باغ را مي پيمايد ودر تقاطع ان ۶ استخر وجود 
دارد (انصاري,۱۳۹۱: ۶).۵- باغ بهشت: شامل ۱۲ باغ در 

کمربندي سبز در غرب سمرقنداست. 
باغ هاي ديگر بعد از تيمور به دستور جانشينان اونيز ساخته 
شد که مي توان به باغ جهان آرا، باغ نو، باغ خيابان وغيره 
اشاره کرد. بهزاد از جمله نگارگران اين دوره دو صحنه از 
باغ حسين بايقرا تهيه کرده که در موزه گلستان نگهداري 

مي شود (جواهريان, ۱۳۸۳: ۴۰؛ تصاوير۸و۹).
از ويژگيهاي باغ هاي سمرقند تيموري مي توان به موارد 

ذيل اشاره نمود: 
۱. فضايي محصور با ديوارهايي بلند ۲. استفاده از چهار باغ 
ايراني و تقسيم فضا به چهار قسمت۳. استفاده از نهر آب و 
فواره۴. کاشت درختان نارون و چنار و گل وگياه۵. ساخت 
ايوان هاي مشرف به باغ هاي گل و کوشک در وسط باغ و 
سر در هاي تزيين يافتة بلند عظيم آبي و طاليي ۶. وسعت زياد 
باغ ها و انتخاب قطعه زميني شيب دار براي تپه هاي مصنوعي 
و جريان آب۷. باغ جنبة تفرجگاهي داشته و حيوانات وحشي 
به دستور تيمور وارد باغ مي شده اند. پس از بررسي سمرقند 
و هرات نفوذ اين باغ سازي در ادوار بعدي اشکار مي گردد 

(ويلبر, ۱۳۸۷: ۶۶-۷۱؛ جدول ۲).

بررسي عناصر باغ در دورة صفوي
دوران صفوي نقطه عطفي درتاريخ ايران به شمار رفته و 
اوايل قرن ۱۰  يافتن بر سلسلة تيموري، در  از غلبه  پس 
هجري، صفويان موفق به يکپارچه کردن ايران تحت يک 
سياست و سلسلة واحد شدند. هر چند شواهدي مبني بر 
وجود عقايد شيعي در دوران تيموريان وجود دارد اما در 
دوران صفويان، مذهب شيعه به عنوان مذهب رسمي ايران 
اعالم شد (شايسته فر, ۱۳۷۹: ۲۶) مؤسس خاندان صفوي، 
فردي به نام اسماعيل از نوادگان شيخ صفي الدين اردبيلي 

عارف بزرگ قرن هفتم و هشتم بود که در تبريز به تخت 
نشست. پس از او توسط يکي از نوادگانش به نام اسماعيل 
شهر قزوين به عنوان پايتخت قرار داده شده و پس از او 
کرد  منتقل  اصفهان  به  قزوين  از  را  پايتخت  عباس  شاه 
(پيرنيا,۱۳۸۷: ۲۷۳) از آثار مهم اين دوره به فرمان شاه 
مي توان به خيابان چهارباغ اشاره کرد. خيابان چهارباغ در 
منطقة پرجمعيتي از شهر با حالت تفرجگاهي و گردشگري 
بوده که در آن ۴ نهرآب(ويلبر, ۱۳۸۷: ۱۱۲) و اطراف آن 

باغات سلطنتي وجود دارد (پيرنيا,۱۳۸۷: ۲۷۶).
است،  شده  ساخته  صفوي  دوران  در  بسياري  باغ هاي 
اما باغ فين کاشان با پيشينة کهن در گذشته، ۲ باغ داشته 
است که يکي باغ نو و ديگري باغ کهنه است، که باغ نو 
در زمان صفوي ساخته شده است (پيرنيا,۱۳۸۷: ۴۴۵).

اين باغ با ديوارهاي بلند محصور شده است و در داخل 
آن، ۴ باغ هاي گوناگون، حوض بزرگ در وسط و درختان 
اطراف مشاهده مي شود (حکمتي, ۱۳۸۱: ۱۹؛  تنومند در 

تصاوير۱۰و۱۱).
تأثير  تحت  فراوان  پيشرفت  وجود  با  صفوي  باغ سازي 
هنرپروران  واز  بود(روحاني, ۱۳۵۶: ۲۳)  تيموري  سبک 
اين دو سبک مي توان به شاهرخ ۸۵۰-۸۰۷ه. ق در زمان 
تيموري و شاه طهماسب ۹۳۰-۹۸۴ه. ق در زمان صفوي 

اشاره کرد (شايسته فر, ۱۳۷۹: ۲۶).
ويژگي باغ هاي صفوي شامل موارد زير است: 

از فرم ۴ باغ و خطوط مورب در محوطه باغ  ۱.استفاده 
که خود شامل جنگل، استخر، فواره، نهر و باغات متعدد 
با طرح هاي خاص و  از استخر هايي  مي باشد. ۲.استفاده 
مشخص در تقاطع ۴ باغ و استفاده از خاصيت انعکاسي 
 ۸-۴ رديف هاي  در  درختان  ۳.کاشت  آب(تصوير۱۲) 
تايي(ويلبر, ۱۳۸۷: ۱۱۲) ۴. جنبة تفرجگاهي باغ ها و راههاي 

ارتباطي(حکمتي, ۱۳۸۱: ۱۹. ۲۰. ۳۰).
وجود  دليل  به  مشبک  کنندة  احاطه  ديوار  از  ۵.استفاده 
فواره  و  حوض  ۶-وجود   (۱۳۰  :۱۳۸۶ امنيت(نياکويي, 

داخل  ساختمان و کوشک در مرکز چهارباغ(جدول ۱)

بررسي تطبيقي نگارگري مکتب 
شيراز  و عناصر باغ ايراني در 

دورة تيموري و صفوي 

تصاوير ٢٥و٢٦و٢٧و٢٨. از راست يه چپ: نگاره٧. مأخذ: آژند,١٣٨٧ : ٢٦٩ ونگاره ٨. مأخذ: شايسته فر,١٣٧٩: ٥٦ونگاره١١. مأخذ: تنهايي,١٣٨٧: ١٥١- 
نگاره٥. مأخذ: آژند,١٣٨٧ : ٢٦٦
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.(
بررسي گلچين ها و آثار ادبي شامل نگارگري هاي مکتب 

شيراز
شاهنامة فردوسي

نسخه هاي مختلفي از شاهنامة فردوسي مربوط به سال هاي 
۷۹۶ ه. ق که يحيي بن محمد در شيراز آن را کتابت کرده 
و تعدادبرگ هاي آن ۳۲۱ برگ و اندازه هاي هر ورق ۳۵/۵ 
در ۲۳ سانتي متر در دارالکتب مصر در قاهره مي باشد و 
ترکيب بندي نگاره ها ساده است و در منظره پردازي آن 
گزيده نگاري بر کار رفته و چندين گل يا درخت بي شاخ 
(آژند, ۱۳۸۷: ۱۳۸).شاهنامه  نمي شود  ديده  چيزي  برگ 
فردوسي مربوط به سال ۸۴۴ ه. ق نسخه اي با کتابت يعقوب 
بن عبدالکريم داراي ۵۸۸ برگ و قطع ۱۸/۵ در ۲۵ سانتي 
متر و داراي ۵۳ نگاره و تذهيب با نقوش گل و گياه است 
و متعلق به کتابخانة ملي پاريس است. شاهنامه فردوسي 
۸۴۸ ه. ق به کتابت محمدالسلطاني با ۱۷۱ برگ است و 
از پختگي و تراز واالي رنگ بندي هاي اين نسخه پيداست 
براي شاهزاده اي تنظيم گشته است و نگاره ان جاندار و با 
روح هستند (MACALLISTER,2014) و طيف وسيع 
رنگبندي و درخت و ابرهاي آسمان الجوردي و گل و بوته 
و صخره بندي ها از خصوصيات سبک شيراز در آن است 

(آژند, ۱۳۸۷: ۲۱۰).
العقاتيري  محمد  بن  الطيف  عبد  محمد  نظامي:  خمسه 
الشيرازي در اوايل ذي الحجه ۷۶۷ در شيراز اين کتاب را 
کتابت کرد و سراي پنج در لوح مذهب به سبک شيراز است 

(همان: ۱۳۴).
مورخ  يزدي  علي  شرف الدين  ابراهيم سلطان:  ظفرنامه 
دورة تيموري در سال ۸۲۲ ه. ق به شيراز فراخوانده شد تا 
بر زندگي تيمور نظارت کند و اين ظفرنامه اکنون داراي ۲۸ 

نگاره به سبک شيراز است. قطع کوچک و سبک نگاره ها از 
احتمال وجود دو نقاش در کتاب ارايي اين نسخه مي دهد 
ولي بدون ترديد با توجه به سبک حتما اين نسخه کتاب 
در شيراز آرايش شده است (همان: ۱۹۹-۲۰۶).گلچين هاي 
آنها  ابراهيم سلطان که در  به اسکندر سلطان و  مربوط 
بررسي  مورد  نيز  مي شود  ديده  منظره پردازي  به  عشق 
قرار گرفته است. همچنين تعدادي از کتب همچون ظفرنامه 
علي يزدي و تاريخ جهانگشاي جويني در انتخاب نگاره هاي 

مکتب مورد نظر قرار گرفته است (جدول ۳).

بررسي تطبيقي نگارگري مکتب شيراز و عناصر طبيعي 
باغ ايراني

نظام آب: بدون شک آب وسيلة ايجاد باغ در ايران است.
با توجه به کم بودن باران در فالت ايران، کاريز يا قنات 
است  هخامنشي  دوره  در  ايرانيان  آوري هاي  نوع  از  که 
مورد استفاده قرار مي گيرد (ويلبر, ۱۳۸۷: ۲۰) آب در باغ 
از نقطه اي ظاهر مي شود که بتواند سراسر باغ را آبياري 
کند و با حضور خود نقش مهمي در ايجاد خنکي، انعکاس، 
نور و اصوات دلپذير ايفا نمايد (نعيما,۵۴: ۱۳۸۵).نمايش آب 
در باغ ( جاري و ساکن ) ايجاد جنب و جوش و آرامش 
مهمي  نقش  نيز  آبياري  مسير  مي نماياند.  را  سکون  و 
درسازماندهي هندسي ايفا مي کند و حوض هاي استفاده شده 
بصورت عميق نقش آب بند و منبع آب و آينه منظر بوده و 
حوض هاي کم عمق در محل برخورد گذرهاي اصلي شکل 
مي گيرد. شکل استخر ها نيز بصورت راست گوشه و دايره 
مي باشد که مي تواند هشت نه و شانزده گوشه باشد. نهر ها 
نيز اصلي و فرعي بوده و نهر اصلي شريان اصلي آب باغ 
مي باشد و نهر فرعي، آب نهر اصلي را به کرت ها مي برد 

(ويلبر, ۱۳۸۷: ۳۸؛ تصاوير۱۳و۱۴و۱۵).
نگاره هاي ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰،  ۱۱، ۱۴شيوه  در 
در  آب  از  استفاده  که  مي شود  ديده  باغ  در  آب  حضور 
نگاره ها به صورت نهر هايي طبيعي و غيرمنظم به گونه اي 
مارپيچي در بستر باغ مي باشد (تصاوير۱۶و۱۷و۱۸).در 
باغ هاي تيموري حضور آب به صورت جوي آب و سپس 
باغ  فواره و در پي آن در دورة صفوي حضور آب در 
تبديل به حوض هايي همراه با فواره است، اين در حالي 
است که نمونه اي از نگاره ها ي ايجاد شده در مکتب شيراز 
که از حيث زماني هم دوره يا تغييرات و تحوالت موجود 
در باغ هاي تيموري و صفوي باشد وجود ندارد. در نگاره 
۹ نيز به نگهداري حيوانات داخل جوي ها و برکه ها اشاره 
مي کند. فواره هاي موجود در باغات نيز در مکاتب بعدي 
وارد نگارگري شدند که به صورت تزييني و به رنگ طاليي 

اند.
اهداف  با  ايراني  باغ  در  گياهان  کاشت:  نظام  و  گياهان 
مختلف کاشته مي شود که مي توان به استفاده از محصول، 
تزيين باغ، ايجاد سايه، تأکيد بر محور اصلي، چشم اندازو 

تصاوير٢٩و٣٠. عمارت کوشک و اندروني، از راست به چپ: نگاره هاي١٣.
مأخذ: کورکيان و سيکر،  ١٣٧٧ :٧٨   ونگاره٦. مأخذ: آژند, ١٣٨٧: ٢٦٧ 



تداعي سطوح سبزرا اشاره کرد. گياهان استفاده شده در 
باغ ايراني بيش تر درختان سايه دار مثمر بوده و گل ها به 
صورت کمتر و طبيعي، همانند نگارگري ها کاشته مي شده اند 
(بهبهاني, ۱۳۸۱: ۹۱) استفادة زينتي از گياهان را مي توان 
به دستور تيمور در سال ۷۹۹/۱۳۹۶ق براي ساخت باغي 
در مرغزاري با نام خانه گل که به آن باغ دلگشا مي گويند 
تپه گل در  نيز براي  باغ طرحي را  اين  مشاهده کرد. در 
نظر گرفته بودند و دردو طرف خيابان ها درختان نارون 
وبقيه باغ با بوته هاي گل و درخت ميوه زينت داده شده بود 
(ويلبر, ۱۳۸۷: ۶۲) درختان بدون پيچيدگي و آرام هستند 
بوده  سرو  ايرانيان  محبوب  ۱۷).درخت  (رجبي,۱۳۹۰: 
است که در باغ فين نيز به چشم مي خورد و در نگاره ها 
۱۹و۲۰).گل  تصوير  ۱۳؛  (انصاري,۱۳۹۱:  است  موجود 
نيز مظهر زيبايي است و گل سرخ در قلمرو گل هاي ايران 
داراي سلطه و تفوق است و گل در فارسي هم به معناي 
گل سرخ است و هم به معناي مطلق گل (ويلبر, ۱۳۸۷: ۲۲) 
گل هايي را که شاردن از ايران بازديد مي کند و گل هايي را 
به عنوان گل هاي مورد توجه ايرانيان نام مي برد: گل سرخ، 
ياس پرپر و کم پر، گل الله، شقايق، آالله سرخ، تاج خروس، 
نرگس، سوسن، بنفشه، گل خطمي، شب بو، سنبل سفيد و 
آبي، گل برفک و الله صحرايي و غيره (همان: ۲۴) در اکثر 
نگاره ها گل هاي مختلف ديده مي شود و در نگارة ۲، گل 
سرخ(تصوير۲۱و۲۳) و در نگاره ۹ (تصوير۲۲)، گل الله 

نيز ديده مي شود. 

عناصر معماري باغ
ديوار يا حصار: اکثر باغ هاي ايراني در پشت ديوارها پنهان 
بوده اند به طوري که تاج درختان قابل رويت بوده است. 

ديوار تعريف کرانه و حايلي بين دو طرف در عين احترام 
داخل  (بهبهاني, ۱۳۸۱: ۹۴) ودرختان خاص  آنهاست  به 
محدودة ديوار مي تواند با شرايط آب و هوايي محيط مقابله 
باغ مانند  کرده و بومي منطقه باشد. ديوارها در اطراف 
صفوي، يا کوچه باغ ها سازماندهي شده بودند (انصاري، 
۱۳۸۷: ۱۸۷).الزم به ذکر است اولين باغ تجيرها(باغ با ديوار 
مشبک) در زمان صفوي به دليل افزايش امنيت سياسي و 
اقتصادي ايجاد شود. اين باغ هاي داراي ديوار مشبک جهت 
ايجاد ديد و نديد از خارج به داخل باغ بوده است که خود 
حسي از وجود بهشتي درون باغ را به بينندة خارج از باغ 

القا مي نمايد (شاهچراغي,۳۴: ۱۳۸۹).
طريق  از  تردد  باغ ها  محصوريت  به  توجه  با  سردر: 
وروديهايي امکان پذير است.سردر به جاي قرارگيري بر 
هندسة دروني نمايشي از جالل درون باغ رو به فضاي 

بيرون است (بهبهاني, ۱۳۸۱: ۹۴) 
تخت يا شاه نشين: در بعضي از نگاره ها شاه يا شاهزاده ها 
بر روي صفه اي در حياط نشسته که اين صفه حدودًا در 
نيم متري از سطح زمين قرار گرفته و پالن مربعي، ۶ ضلعي 
يا ۸ ضلعي دارد که نمونه هاي آنها در نگاره هاي ۷، ۸ديده 
مي شود (تصوير۲۵و۲۶) و در يعضي ديگر شاه بر روي 
تخته فرشي ساده يا بعضا منقوش و يا تخته فرش هايي 
هم چون نگاره هاي ۴و۵وو۱۱و۱۲که نمود قدرت پادشاه 
از شکاراست نشيمن گزيده اند (تصوير۲۷و۲۸؛ انصاري 
و صالح، ۱۳۹۱: ۱۴).در نگاره هاي ۸و۱۱نيز وجود سايه 
بان هاي چادري که کالويخو آنها را با نام سايبان کرباسي 
مي خواند که به وسيله تيرک هاي چوبي و طناب هاي محکم از 

پشت نگاه داشته مي شد، ديده مي شوند (تصوير۲۶و۲۷).
کوشک يا عمارت اصلي باغ: مبناي اصلي باغ که شامل 

بررسي تطبيقي نگارگري مکتب 
شيراز  و عناصر باغ ايراني در 

دورة تيموري و صفوي 

ويژگي و عناصر باغ هاي صفوي

مضامين و 
کارکرد باغ

عناصر تزييني باغ عناصر معماري باغ عناصر طبيعي باغ

کاربرد باغ اجزاي منفصل باغ اجزا هندسه باغ وسعت آب درخت

ضيافت ديوار مشبک ديوار  ٤ضلعي کوچک جاري مثمر

تفرج فرش و چادر کوشک ٦ ضلعي متوسط حوض غيرمثمر

مالقات و 
مباحثه

ساير عناصر 
تزييني

ايوان و 
سردر

٨ ضلعي بزرگ فواره گياه

جدول۱. ويژگي و عناصر باغ هاي صفوي.مأخذ: نگارندگان.
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ويژگي و عناصر باغ هاي تيموري

مضامين و 
کارکرد باغ

عناصر تزييني باغ عناصر معماري باغ عناصر طبيعي باغ

کاربرد باغ اجزاي منفصل باغ اجزا هندسه باغ وسعت آب درخت

ضيافت ديوار مشبک ديوار  ٤ضلعي کوچک جاري مثمر

تفرج فرش و چادر کوشک ٦ ضلعي متوسط حوض غيرمثمر

مالقات و  
مباحثه

ساير عناصر 
تزييني

ايوان و 
سردر

٨ ضلعي بزرگ فواره گياه

جدول۲. ويژگي و عناصر باغ هاي تيموري. مأخذ: همان.

مأخذ:  ١١و١٢.  نگاره هاي  چپ:  به  راست  از  تصاوير٣١و٣٢. 
تنهايي,١٣٨٧: ١٥١و١٤٩

انتهاي  در  معوًال  و  فرنگي هاست  کاله  و  تابستاني  اتاق 
محور اصلي باغ يا در تقاطع دو محور در وسط باغ ساخته 
مي شوند. اين بنا که مي توانسته به امور ديواني و حکومتي 
اختصاص داشته باشد، بروز از هندسه يا معماري رايج 
زمانه است که البته در دوره هاي پس از صفوي نمايانگر 
سليقه و انديشة مالک باغ است. در نگاره هاي ۶، ۱۳کوشک 
و ايوان هاي ان ديده مي شوند(تصاوير۲۹و۳۰) که البته با 
توجه به کامل نبودن ترسيمات و نحوه ترسيم، پالن بدست 
نمي آيد. اما احتماًال داراي پالنهاي مربعي يا مستطيلي و يا 

۸ ضلعي مي باشند. 
عمارت اندروني: اين بخشبه شکل ترکيبي از حياط ها و 
اقامتگاه  حکم  و  بوده  وابسته  و  پيوسته  ساختمان هاي 
صورت  به  معموًال  عمارت  اين  داراست.  را  خصوصي 
کوشکي در چند طبقه بوده که در نگاره ها زنان معموًال 
در ايوان طبقات نشان داده شده اند که البته جمعي از زنان 
در نگاره ها از وجود اندروني حکايت دارد. که نمود آن در 

نگاره هاي ۶و۱۳ديده مي شود (تصاوير۲۹و۳۰).
عناصر  بررسي  در  تزييني:  و  مصنوع  عناصر  ساير 
مصنوع و تزييني مي تواند به آالچيق ها، نرده ها، نقوش 
فرش و چادر ها و تخت ها و صفه ها و پياده رو ها اشاره کرد 
(بهبهاني, ۱۳۸۱: ۹۵).استفاده از نقوش گياهي و اسليمي در 
طراحي بناهاي کوشک و استفاده از آالچيق هاي منقوش 
به طرح هاي گياهي و به کار گيري چادرها و فرش هايي 
با طرح گل گواه بر وجود عناصر تزييني در باغ است. در 
نگاره ۱۳کتيبه هاي عربي نيز در باالي سردر عمارت ديده 
مي شود. مقياس کتيبه و نرده به عنوان عناصر تزييني در 
نگاره ۶(تصوير۳۰) و هم چنين مقياس عناصر معماري 

تناسبات  از  ۱۳(تصوير۲۹)  نگاره  در  انسان  به  نسبت 
برخوردار نمي باشد. همانطور که در نگاره ۱۳ مشاهده 
مي شود که افراد ايستاده در درب و يا تراس به اندازة ابعاد 
درباست..هم چنين استفاده از پنجره هاي مشبک و نرده هاي 
تزيين يافته مشبک چوبي با طرح هاي اسليمي و چليپايي 
نيز گواه بر اهميت تزيين در باغ است. نقوش گياهي نه تنها 
در فرش و چادر هاي سايباني بلکه در البسه و پوشش اعم 
از زنان و مردان ديده مي شود (تصوير ۳۱و۳۲).نگارگري 
باغ به دور از واقعيت نبوده است همانطور که در نگاره 
هاي۱۱و۱۲که يک ضيافت از شاهنامه اي شيرازي را نشان 
مي دهد که با دقت در آنها، به تنوع البسة افراد، ميزهاي حمل 
شده جهت پذيرايي و رقص و پايکوبي و استفاده از آالت 
موسيقي و تقديم هدايا پي برده مي شود. هم چنين با توجه 
به پيکره هاي موجود در نقاشي در ميابيم که نظام طبقاتي 
در آنها رعايت مي شود که در نگاره هاي مربوط به ضيافت، 



بررسي تطبيقي نگارگري مکتب 
شيراز  و عناصر باغ ايراني در 

دورة تيموري و صفوي 
نگاره ۱. فرد افتاده در باغ. مأخذ: 
 (PERSIANPAINTING,2014)

شيرين  به  خسرو  ٢.شاهنامه.  نگاره 
مي نگرد. مأخذ: (شايسته فر, ۱۳۷۹ : ۳۹ ) 

نگاره٣.گلچين اسکندر سلطان.شيرين 
به چهره پردازي از خسرو نگاه مي کند. 

مأخذ: (آژند,١٣٨٧: ٢٥٤) 

نگاره٤.شاهنامه ابراهيم سلطان. 
مجلس کيومرث. مأخذ:
 (آژند,١٣٨٧: ٢٥٧) 

نگاره٥.ظفرنامه علي يزدي. جشن 
ضيافت تيمور پس از فتح دهلي. مأخذ: 

(آژند,١٣٨٧: ٢٦٦) 

نگاره٦.شاهنامه شيراز. مأخذ: 
(آژند,١٣٨٧: ٢٦٧) 

نگاره٧.شاهنامه شيراز. افراسياب و 
زه کردن کمان. مأخذ:
 (آژند,١٣٨٧: ٢٦٩) 

نگاره٨. تاريخ جهانگشا جويني. 
کيوک خان بزرگ. مأخذ: 
(شايسته فر, ۱۳۷۹: ۵۶) 

نگاره٩. درباريان کنار جويبار. مأخذ: 
(شايسته فر, ۱۳۷۹: ۷۳) 

نگاره١٠.خمسه نظامي. مجنون در 
واحه. مأخذ: 

(کورکيان و سيکر،١٣٧٧: ٨٨) 

نگاره ١١.شاهنامه شيراز، سرلوح 
دو برگي ضيافت در گلگشت. مأخذ: 

(تنهايي,۱۳۸۷: ۱۵۱) 

نگاره١٢. شاهنامه شيراز، سرلوح 
دو برگي ضيافت در گلگشت. مأخذ: 

(تنهايي,۱۳۸۷: ۱۴۹) 

نگاره ۱۳.شاهنامه. خواستگاري خسرو  
از شيرين. مأخذ: (کورکيان و سيکر، 

 (١٣٧٧ : ٧٨

 نگاره۱۴.مباحثه در باغ. مأخذ: 
(PERSIANART,2014)

جدول۳. نگاره هاي مکتب شيراز، مأخذ: همان.
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نگاره هاي ۱۱و۱۲ديده مي شود که شاه و زنان اندروني بر 
روي فرش و تشکهاي نرم و در زير سايه بان هاي منقوش 
گياهي قرار داشته و در دستة پايين تر افراد حکومتي رده 
باال، در زير نشيمن گاه آنها فرشي طرح دار پهن گشته 
است. موسيقيدان ها و خدمتگزاران نيز مشغول به نواختن 
و پذيرايي و تقديم هدايا مي باشند (تصاوير۲۶و۲۷).درک 
باغ بدون درک نحوة شکل گيري و عوامل آن و نيز بدون 
بررسي کارها و فعاليت هاي درون آن ميسر نمي باشد. هم 

چنين از حيث مقياس اندازة عناصر طبيعي نسبت به انسان 
و نسبت انسان هاي موجود در نگاره ها مناسباست. عناصر 
تزييني استفاده شده در نگاره ها هم چون قاليچه و فرش و 
سايبان، ميزهاي پذيرايي و ساير ابزارهاي موسيقي نيز از 

تناسبات انساني برخوردارند. 
در جدول زير به بررسي تطبيقي جزييات بررسي شده در 
نگاره هاي مکتب شيراز و دوره هاي باغسازي تيموري و 

صفوي پرداخته مي شود (جدول ۴).

شماره نگاره ها ويژگي باغ ايراني 
١٤دوره تيموري و صفوي ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

آب جاري

عناصر طبيعي باغ

حوض و فواره

مثمر
سايه داردرخت

گل و بوته

سردر و ورودي

عناصر معماري باغ

عمارت اندروني

ديوارو نرده و حصار

ايوان

صفه و سکو

پالن مربع

شش ضلعتخت و شاه نشين

هشت ضلع

يک طبقه

کوشک و کاخ
دو طبقه

ديواره مشبک

تزيينات
هندسي

عناصر تزييني باغ

فرش ويا ميز

درو پنجره 
مشبک

نرده و حصار

کتيبه نگاري
ديوار نگاره

نقوش اسليمي
کتيبه

طاق نما
سايبان

طاق
ديوار نگارهنقوش حيواني

ضيافت

کارکرد

مضامين و کارکرد باغ

مباحثه

مالقات وگردش

زن
افراد و پيکره

مرد

جدول ۴. تطبيق عناصر نگاره ها و عناصر موجود در باغ، مأخذ: همان.



نتيجه
وجود باغ بر فرهنگ و ادبيات و نگارگري ايراني و ساير فرهنگ هاي ايران بي تأثير نبوده است چرا 
که پادشاهان براي نمايش قدرت خود و يا در جهت تفرج و گردش باغاتي را مي ساخته اند. با بررسي 
آثار مختلف مکاتب نگاري شيراز، شيراز را بعنوان پيونددهندة مکتب ايلخاني تبريز و هرات تيموري 
مي توان نام برد. زيرا با بهره گيري از عناصر نگارگري ايلخاني وبسط و توسعة آن، مکتب هرات را 
ايجاد مي کندکه بسيار غني از آثار هنرمنداني چون بهزاد است. در نگارگري مکتب شيراز فضاهايي 
که در مورد باغ ترسيم شده بسيار با جزييات است بگونه اي که گلها و برگ هاي انها ديده مي شوند و 
در عمارت ها نقوش اسليمي و کتيبه ها و ديوار نگاره ها هرچند بسيار کمرنگ ترسيم شده است، ديده 
مي شود اما کليت فضا چندان با اهميت نبوده است، زيرا عمارت هاي کوشک در نيمه اي از تصوير 
ترسيم شده در حاليکه افراد و گياهان بسيار با جزييات هستند. نگاره ها نشان از ترسيم نما گونة 
عمارت ها و ترسيم سه بعدي ايوان ها و سقف ها است. حوادث و وقايع داستاني نيز تا جايي که به بيان 
مطلب کمک مي کرده ترسيم مي شده است و نقش کردن کليه وقايع مد نظر نگارگران دوره نبوده است. 
مقياس فضا در نگارگري ها نيز به انواع مختلفي مورد بررسي قرار مي گيرد: ١. مقياس عناصر معماري 
نسبت به انسان ٢. مقياس طبيعت و انسان ٣. مقياس انسان ها و عناصر تزييني و مبلمان ٤. مقياس 
انسان ها در کنار يکديگر. مقياس بنا ها و مناظر بگونه اي است که با توجه به مقياس انساني در مي يابيم 
که در برخي نگاره ها قد افراد به ارتفاع ورودي کوشک بوده اما افراد ترسيم شده در پنجره ها بسيار 
کوچک هستند. مناظر به خودي خود نيز حقيقتي از طبيعت مي باشند. هدف نگارگري ها نمايش کليت 
مورد استفاده فضا در وقايع است بگونه اي که ديد بيننده در داخل تصوير همانند سکانس هاي بصري 
موجود در باغ به گردش مي آيد. با بررسي کاربرد و کارکرد باغ و نگاره هاي تصوير شده از باغ که 
از نگاره هاي موجود در آثار و گلچين هاي ادبي هم چون شاهنامه، ظفر نامه ابراهيم سلطان و گلچين 
اسکندر سلطان که نگاره هاي مکتب شيراز از آنها انتخاب گشته است اين نکته بدست مي آيد که فضاي 
باغ آکنده از گياهان و گلها بوده است که به تدريج با پيشرفت علم و مکاتب نگارگري پيشرفت هاي 
زيادي داشته است همانطور که در نگاره هاي اين مکتب مشاهده مي گردد که در آغاز حکومت تيموري 
نظام آب صرفا به جوي هاي آب محدود مي شده، اما در مکتب هرات تيموري اين جوي ها جاي خود 
را به حوض ها و فواره ها داده اند که با تأثير اين دوره بر دوره بعد يعني صفوي حوض ها و فواره ها 

نمود هاي هندسي و زيباتر و پيچيده تري مي يابند. 
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