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به سید حممد بهشتی و پژوهشگاه مریاث فرهنگی بسیار مدیونیم که بانی اصلی این منایشگاه هستند.
از سید امحد حمیططباطبائی و ایکوم برای محایت و لطف بیکرانشان قدردانیم.
ار مسعود نصرتی ،رئیس کاخ  -موزه گلستان برای برگزاری و میزبانی این منایشگاه بی نهایت قدردانیم.
از حممــد حســن طالبیــان ،معاونــت ســازمان مــراث فرهنگــی و گردشــگری بســیار متشــکرمی و از مهــکاری فــروزه
ساالری سپاســگزارمی.
از کامبیز صفاری برای مهکاری های بیدریغش سپاس صمیمانه دارمی.
از دوســتی و مهــکاری متامــی هنرمندانــی کــه در ایــن منایشــگاه شــرکت فرمودنــد بــی نهایــت ممنونیــم کــه بــدون
آثــار ایشــان ،منایشــگاهی وجــود نداشــت.
از نویسندگان مقاالت این کتاب بی نهایت قدر دانیم.
از طراحــان گرافیــک کــه بــرای ایــن کاتالــوگ و پوســر و بروشــور قبــول زمحــت منودنــد ،آرش منوچهــری و نســرن
فدائی ،بســیار سپاســگزارمی.
ایــن منایشــگاه مدیــون مهــکاری کلیــه مهــکاران کاخ – مــوزه گلســتان اســت کــه بــا مهــر و تــاش بــی وقفــه
آن را میســر فرمودنــد :مســئول منایشــگاه هــای کاخ گلســتان علریضــا عباســی و نســرین مرجانــی و در صــدر
ایــن جمموعــه ،ســید مصطفــی بابایــی مدیــر اداره امــوال کاخ گلســتان ،.فاطمــه ســرائیان ،علریضــا حمســنی ،روشــن
غالمپــور و فاطمــه شــفیع خانــی.
از عزیزانــی کــه از آثــار هنــری کشــورمان پاســداری مــی مناینــد ،بــی نهایــت قدردانیــم ،بــه ویــژه ســردار رمحــت
اهلــی ،فرماندهیــگان حفاظــت ســازمان مــراث فرهنگــی و رضــا مظفــری و کاوه معــن پــور حفاظــت کاخ گلســتان.
مفتخــرمی کــه مهیــاری ،مشــاوره و محایــت مهــکاران پژوهشــگاه مــراث فرهنگــی را در برگــزاری ایــن منایشــگاه
در کنــار خــود داشــتیم :بــا تشــکراز مهدخــت حمیــط طباطبائــی ،اعظــم بهرامــی ،نــدا روار ،فاطمــه عظیــم پــور،
منریخلقــی و ویــدا ابیانــه.
از حممد رضا کارگر و مهکاران اداره کل موزه ها که حامی این رویداد هستند ،قدر دانیم.
از مــوزه هنرهــای معاصــر ،علــی حممــد زارع ،مهنــاز صحــاف و بابــک نظــری ممنــومن کــه برگههــای شــاهنامهی
شــاه طهماســب را در اختیــار مــا گذاشــتند.
از مــوزه رضــا عباســی ،جنــاب آقــای رجنــر و خــامن اخــوت نیــا ،کانــون انفورماتیــک ،موسســه رهنمــا ،کــوروش
شــاه حســینی ،نســرین و ســیمنی ملکــی ،ســهیل رکــن شــریف ،مینــا خوشــوئی متشــکرمی.
از نــازی عظیمــا کــه عنــوان منایشــگاه را بــه مــا هدیــه داد و مقالــه جواهریــان را بــه فارســی روان ویراســتاری منــود،
صمیمانــه قدردانیم.
از رئیــس مــوزه آقاخــان ،هنــری کیــم ،شــیال کنبــی ،مــوزه دار مرتوپلیــن و مویــا کــری ،مــوزه دار ویکتوریــا و
آلــرت ،سپاســگزارمی کــه عکــس هــای بــا کیفیــت بــاال از آثارشــان بــه مــا دادنــد.
از مهــکاران خــود در مهندســان مشــاور گام مــا ،بــه خصــوص شــیما شــایگان ،یامســن کــرمی خبــش ،مــرمی زارع پــور
هنجنــی ،نــدا دیبــازر و پیوند دادرســان سپاســگزارمی.
و باالخــره از علــی مــراد خانــی معاونــت هنــری وزارت ارشــاد و آقــای جمیــد مالنــوروزی کــه در مهـهی کارهــای
هنــری مهیشــه مــا را محایــت فرمودنــد ،بــی نهایــت سپاســگزارمی.
فریار جواهریان ،آزاده شاهچراغی
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فرهنـگی و گردشـگری

بنشنی بر لب جوی و گذر عمر ببنی

کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

بــه گوشــه و کنــار زندگــی ایرانیــان کــه نــگاه میکنیــم ،آن را مملــو از امــوری درخشــان مییابیــم کــه معمــوال
ـت
آغــازش بهانههایــی ناچیــز بــوده اســت .چــه کســی بــاور میکنــد کــه بهانــه ســاخت محامــی بــه زیبایــی و ظرافـ ِ
ـردن جواهــری چــون
محــام گنجعلیخــان ،فقــط شستشــوی تــن باشــد؛ چطــور میشــود پذیرفــت کــه بهانــه برپــا کـ ِ
ـدن فــرش ایرانــی
پــل خواجــو فقــط عبــور از رودخانــه زاینــدهرود باشــد؛ تصــورش هــم ســخت اســت کــه بافتــه شـ ِ
بــا آنهمــه نقــش و رنــگ و گــره ،بــه بهانــه پیشپاافتــادهای مثــل نیــاز بــه کفپوشــی بــرای آســایش باشــد .وقتــی
بــا لــذت غذاهــای ایرانــی را زیــر دنــدان مزهمــزه میکنیــم باورمــان منیشــود کــه از کشــف آتــش و آغــاز
کشــاورزی تــا بــه امــروز کــه پخــن ایــن غذاهــا خبشــی از زندگــی روزمرهمــان شــده اســت چــه انــدازه راه آمــدمی،
آنهــم تنهــا بــه یــک بهانــه؛ رفــع گرســنگی .گرســنگی آن نیــاز روزمــرهای بــود کــه میتوانســت مــا را نهایتــا
در پخــت نــان متوقــف کنــد ولــی امــروز چشمپوشــیدن از عطــر و طعــم ایــن انــواع غــذا برامیــان ناممکــن اســت.
ـاز مــادی و عملکــردی ،فرصتــی بــوده بــرای
ایــن مثالهــا نشــان میدهــد کــه در فرهنــگ ایرانــی ،هــر بهانــه و نیـ ِ
ـه آن موضــوع ،چراکــه آن عصــاره لطیــف هــر چیــز در ایــن مغــز و باطــن مســتقر بــوده اســت.
مشــرف شــدن بــه کنـ ِ
درســت بــه ســان شــاعری کــه هرچنــد مــدح ،ذم یــا پنــدی را بهانــه قــرار میدهــد و منظــورش را بــه ناچــار در
قالــب الفــاظ و عبــارات میریــزد ،ولــی در مهــان حــال نظــر بــه معنــای ظاهــری کلمــات نــدارد بلکــه هــر واژه
ـاهد مقصــود کنــار زنــد و مــا را بــا حقیقتــی زیبــا و دلنشــن
و عبــارت را فرصتــی میدانــد کــه پــرده از روی شـ ِ
ـاعری ایرانیــان حمــدود بــه عرصــه کالم نبــوده؛ بلکــه ســاخنت محامــی بــه زیبایــی محــام
روبــرو کنــد .بدیــن اعتبــار شـ ِ
گنجعلیخــان کــه ورای شستشــوی جســم ،طاهــر شــدن جــان آدمــی را هــدف قــرار داده نیــز نوعــی شــاعری اســت،
بافــن فرشــی کــه ورای آســایش تــن ،باغــی بــرای آرامــش روح مهیــا کــرده نیــز شــاعری اســت و قــس علیهــذا.
ـس بهانههــا خــود را خــاص میکنــد و بیبهانــه و یکبــاره فرصتهایــی
البتــه شــاعرانگی ایرانیــان نیــز گاه از حبـ ِ
کشــیدن شــاهد مقصــودش پیــدا میکنــد .در میــان ســبکهای شــعری «غــزل» چنــن حالتــی دارد؛
بــرای بــه بــر
ِ
ـردن مــدح و ذم و یــا نصیحــت و قصیدهســرایی گذشــته و
گویــی شــاعر دامــن از کــف داده و کارش از بهانــه کـ ِ
فقــط میخواهــد حـ ّ
ـظ آن حلظــه وصــل را بــا خماطــب در میــان بگــذارد .درســت مثــل وقتــی کــه معمــار ایرانــی عــزم
ســاخنت بــاغ کــرده اســت؛ هرقــدر بیاندیشــیم کــه چــه بهانـهای ایرانیــان را وادار بــه ســاخت «بــاغ ایرانــی» کــرده
اســت ،ســودایی در آن منییابیــم .بــاغ نــه چــون خانــه قــرار اســت ســرپناه مــا باشــد و نــه چــون محــام حملــی بــرای
طهــارت ،نــه چــون فــرش کفپوشــی کــه بــر آن بیاســاییم ،نــه چــون پــل معــری کــه از آن عبــور کنیــم .لــذا بــاغ
ایرانــی در معمــاری بدیلــی اســت بــرای «غــزل» در شــاعری .یعنــی خــود را بهمتامــه از مالحظــات و ســوداهای
عملکــردی رهانــده اســت و بــه یکبــاره ســر اصــل و غایــت زندگانــی رفتــه اســت کــه چیــزی نیســت جــز حــظ
ـرج ایرانــی ،اگــر درخــت میــوهای هــم کاشــته میشــده نــه بــرای متمتــع شــدن از میــوهاش
بـ ِ
ـردن روان .در بــاغ تفـ ِ
ـردن دیــده از ســرخی و مشــام از عطــرش بــوده اســت .بیســبب نیســت کــه شــاعر میگویــد:
بلکــه بــرای لــذت بـ ِ
درخت قامتش
سیب
باغ تفرج است و بس
ِ
میوه منیدهد به ْ
جز به نظر منیرسد ِ
کس ِ
(سعدی)
بــه ایــن اعتبــار در ســنت زندگــی مــا ایرانیــان در هــر زمین ـهای ،اعــم از اشــیاء ،ابنیــه ،مــکان هــا یــا مراســم،
میتــوان ســراغ امــوری را گرفــت کــه در ســاخنت و پرداختنــش ســودایی جــز حــظ بــردن و عشــرت نبــوده اســت؛
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و از مصادیــق آن گلگشــت و متاشاســت .شــواهد بســیاری حکایــت دارد کــه رفــن بــه دل طبیعــت و پهــن کــردن
بســاط معاشــرت بــرای ایرانیــان گاه بــه مناســبتهایی نظــر روز ســیزدهم نــوروز بــوده ولــی در بســیاری اوقــات
حتــی بیمناســبت و تنهــا از ســر خوشــدلی و حمــض فراغــت و ســبکی و ســبکبالی .چیزیکــه از فــرط امهیــت ،پــر و
جــوان و فقــر و غنــی هــر کــدام بــه نوبـهای بــدان اشــتغال داشــتند .بــه مهــن علــت وجــود خــرده آب و سرســبزیای
در اطــراف و اکنــاف هــر شــهر در زمــره ضروریــات زندگــی در آن شــهر بــوده اســت ،مهچــون بــاغ وکیلآبــاد
مشــهد ،یــا بیش ـههای نــاژون در اصفهــان ،یــا باغــات قصرالدشــت اطــراف شــراز و بــاغ حکمآبــاد در قزویــن و
 ...امــا بــه جــز صحــرا و بــاغ کــه زمینــه گلگشــت را فراهــم میکــرده ،خبشــی از اســباب و آالت زندگــی نیــز
بــرای ایــن رویــداد مهــم تدبــر شــده بــود .بــرای مثــال وجــود فضایــی حتــت عنــوان چادرخانــه در کاخ گلســتان
کــه در آن جتهیــزات مربــوط بــه زندگــی موقــت شــاه و درباریــان و چــادر زدن در دل طبیعــت نگهــداری میشــده،
تــا صنــدوق هایــی کــه در هــر خانــه وجــود داشــته و در آن اســباب ولــوازم اولیـهای بــرای بیتوتــه موقــت مهــواره

آمــاده بــوده اســت.
ایــن جنــس گــذران وقــت در زندگــی ایرانیــان ممکــن اســت در وهلــه خنســت وقتگذرانــی و بطالــت بــه نظــر بیایــد
ولیکــن طــور دیگــری بایــد بــه آن نظــر کــرد؛ ایرانیــان در هــر چیــزی «لطفــی» را میجوینــد کــه معمــوال ایــن
لطــف در پــس پــرده اغــراض و ســوداها و روزمرگیهــا پنهــان شــده اســت .زندگــی در شــهر بســیار در معــرض
افتــادن بــه دام روزمرگــی اســت؛ چیزیکــه «زندگــی کــردن» را بــه «زنــده بــودن» تقلیــل میدهــد .حتــی تعامــات
در شــهر نیــز هرقــدر صمیمانــه ،از آســیب ســودازدگی در امــان نیســت .در تنگنــای گرفتاریهــای روزمــره اگــر بــه
مالقــات کســی مـیرومی نیتــی دارمی .ولیکــن گلگشــت آن حمفلــی اســت کــه در آن اگــر تعاملــی نیــز روی میدهــد
خالــی از غــرض و منفعتاندیشــی اســت و بــرای مهــن بــه آن «معاشــرت» لقــب دادهانــد .بــه ســخن دیگــر معاشــرت
آن قســم تعاملــی اســت کــه از حشــو و زوائــد پالــوده شــده و از آن یکســره لبلبابــش کــه مهــان انــس و الفــت
باقــی مانــده اســت.
ـون طبیعــت ایــران اســت؛ چهارفصــل بــودن
ســنت گشــت و گــذار و رفــن بــه حمضــر طبیعــت البتــه خبشـیاش مرهـ ِ
و تنــوع طبیعــی ایــران آن را مســاعد ایــن قســم کیفیــات میکــرده اســت .در ایــن معنــی ییــاق و قشــاق در هــر
مقیاســی ،چــه در زندگــی عشــایری و چــه در زندگــی شــهری ،و حتــی جاجبــا شــدن در خبشهــای تابستاننشــن
ـت رهیــدن از یکنواختــی و بــا
و زمستاننشــن خانههــا خبش ـیاش بــه ضــرورت ،و البتــه خبــش مهم ـیاش بــه جهـ ِ
ـای حمظــوظ شــدن از خنــکای ییــاق در گرمــای تابســتان و گرمــای قشــاق در زمســتانها بــوده اســت؛ ایرانیــان
متنـ ِ
در ایــن موضــوع لطــف و لذتــی مییافتنــد کــه ســختی جاجبایــی را نیــز بــر آنــان مهــوار میکــرده اســت.
کالم آخــر آنکــه از نظرگاهــی کــه بــا فرهنــگ و اندیشــه ایرانیــان بیگانه اســت گلگشــت ای بســا امــری غریضروری
و تزئینــی بــه نظــر برســد ،ولیکــن از نظرگاهــی مأنــوس بــا بینــش ایرانیــان ،ایبســا مهــه اوقــات دیگــر زندگــی کــه
بیتفــرج و لطفــی گذشــته باشــد جــز هــدر دادن وقــت نبــوده باشــد؛ چراکــه گلگشــت فرصتــی فراهــم میکــرده
بــرای قســمی از نظــرورزی حکیمانــه .بــه ســخن دیگــر رفــن بــه دل بــاغ و صحــرا و حتــی نشســن بــر لــب جــوی،
تنبــه و تذکــری نیــز بــه مهــراه داشــته کــه حتــی کنــج کتاخبانــه نیــز مناســب آن نبــوده اســت .ادبیــات فارســی
مشــحون از اشــارات و درســهایی اســت کــه بهانـهاش دیــدن جــوی و بــاغ و درخــت و بــرگ اســت:

بنشنی بر لب جوی و گذر عمر ببنی

کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس
(حافظ)

اینگونــه کــه بنگــرمی گوهــر و حاصــل زندگانــی و عمــر آن اوقاتــی اســت کــه بــا موافقــان و در گلگشــت ســپری
میشــود و باقــی مهــه حشــو و زوایــد اســت و بیحاصلــی و بیخــری.
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مشاور رییس پژوهشگاه مریاث
فرهنگی و گردشگری و
رییس کمیته ملی موزههای ایران

تفــرج در فرهنــگ ایرانــی دارای ویژگــی هایــی اســت کــه آن را از ســایر فرهنگهــا متمایــز میســازد.
مثــا در فرهنــگ اروپایــی تفریــح و تفــرج امــری جــدای از کار و وظیفــه روزانــه اســت .امــروزه مفهــوم
هشــت ســاعت کار و هشــت ســاعت اســراحت بــه صــورت یــک امــر بــن املللــی در آمــده اســت حــال آن
کــه در فرهنــگ مــا ایــن امــر صورتــی دیگــر دارد .ایرانیــان از زمــان بــه قــدرت رســیدن عشــایر و ایــات
تاکنــون مــرز معینــی میــان کار و تفریــح قائــل نیســتند .حتــی اگــر امــروز از یــک فــرد خبتیــاری کــه هنــوز
بــه شــکل ایلیاتــی زندگــی مــی کنــد ســوال شــود کــه اوقــات اســراحت و کار او چــه مواقعــی اســت قــادر
بــه پاســخگویی نیســت زیــرا کــه او مهزمــان بــا اجنــام وظایفــش بــه تفریــح و تفــرج نیــز مــی پــردازد و
یــا در زمــان تفریــح بــه کار مشــغول اســت .ایــن تعامــل و آمیختگــی میــان کار و اســراحت بــه صــورت
امــری قطعــی در فرهنــگ ایرانــی در آمــده اســت .امــروزه اگــر فــردی بــه قصــد کوهنــوردی بــه کوهســتان
بــرود در صورتــی کــه صرفــا بــه کــوه صعــود کنــد و بــه پایــن کــوه بازگــردد آنقــدر احســاس رضایــت
منــی کنــد کــه اگــر در حــن اجنــام ایــن فعالیــت بــه طــور مثــال بــه مجــع آوری گیــاه یــا امــر دیگــری
نیــز پرداختــه باشــد ,وقتــی کــه بــه فیلــم گــرس یــا علــف کــه از کــوچ ایــل خبتیــاری در بیــش از هشــت
دهــه قبــل تهیــه شــده اســت نــگاه مــی کنیــم مــی بینیــم کــه یکــی از افــراد ایــل در حــن کــوچ بــر روی
اســبی کــه در حــال حرکــت اســت بــه خوانــدن شــاهنامه بــرای مهــه افــراد ایــل و مهســفران مشــغول اســت.
یعنــی ایلیاتیهــا در حــال گــذران یکــی از دشــوارترین مراحــل زندگیشــان کــه کــوچ کــردن اســت ،از
شــاهنامه گــوش دادن و خوانــدن غفلــت منــی ورزنــد .در ســایر امــور زندگــی نیــز ایرانیــان چنــن بودنــد.
بــه مهــن علــت اســت کــه تصاویــر و نقاش ـیها و توصیفاتــی کــه از صحنههــای تفــرج یــا بــه اصطــاح
لــذت ناشــی از فراغــت و
اروپاییــان “پیــک نیــک” گذشــتگان مــا برجــای مانــده ،فقــط جنبــه هــای
ِ
اســراحت را نشــان منیدهــد بلکــه مهزمــان بــا آن عیــش و عشــرت و تفــرج و پیــک نیــک ،صحنههایــی
مهچــون شــکار یــا فعالیــت هــای دیگــر را در مهچــون نواخــن موســیقی و پخــت و پــز و ....میتوانیــم
مشــاهده کنیــم ،بــرای مهــن اســت کــه پیــک نیــک و گلگشــت در فرهنــگ مــا تنهــا رفــن بــه طبیعــت و
گذرانــدن ســاعت فراغــت نبــوده بلکــه خبــش مفصلــی از زندگــی ایرانــی را شــامل میشــده اســت.
منایشــگاه و رویــداد گلگشــت بهانــه ای اســت کــه مــا بــار دیگــر بــه فرهنــگ بــاغ و نــگاه شــاعرانه
ایرانیــان بــه حمیــط زندگیشــان و ویژگیهــا و مشــخصات گلگشــت را در فرهنــگ ایرانــی بــه نظــاره
بنشــینیم.
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بایــد در اینجــا از خــامن مهنــدس جواهریــان جمــری طــرح ،جنــاب آقــای مهنــدس نصرتــی مدیــر کاخ
گلســتان ،ســرکار خــامن عظیــم پــور مســئول مرکــز معرفــی و فرهنگــی و مهــه مهکارامنــان در پژوهشــگاه
مــراث فرهنگــی و گردشــگری و دبریخانــه کمیتــه ملــی مــوزه هــای ایــران تشــکر کنــم و در پایــان از
طــرف مهــه دس ـتاندرکاران ایــن پــروژه از جنــاب آقــای مهنــدس بهشــتی کــه پشــتیبانی مهیشــگی را
از گــروه پــروژه بــه عمــل آوردنــد سپاســگزاری کنــم.
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رییس کاخموزه گلستان

طبیعــت مهــواره بــه عنــوان موضــوع اصلــی تعــداد زیــادی از آثــار فرهنگــی  ،تارخیــی وهنــری ایرانیــان
بــوده و خصوصــا از دیربــاز گشــت و گــذار در طبیعــت و انــس و الفــت بــا جلــوه هــا و منودهــای طبیعــی
آن ،از ویژگــی هــای روحیــات و خلقیــات مــردم ایــران زمــن بــوده اســت.توجه و احــرام ایرانیــان بــه
طبیعــت فقــط بــه ترســیم و بــه تصویــر کشــیدن آن در هنرهــای صناعــی حمــدود منــی شــودبلکه ایرانیــان در
آثــار هنــری تارخیــی مهچــون آثــار نگارگــری ،کاشــی کاری ،پارچــه بافــی وفــرش و  ...آداب و رســوم بــه
دامــان طبیعــت رفــن ِخــود را در طــول تاریــخ بــه منایــش گذاشــته انــد و در واقــع ریشــه هــای آنچــه را
کــه هــم اکنــون در زندگــی معاصــر هنــوز بــه آن پایبنــد هســتند  -مکتــوب کــرده انــد.برگــزاری منایشــگاه هنــری گلگشــت ایرانــی درکاخ مــوزه گلســتان توســط ســرکار خــامن جواهریــان
درحــدود دو ســال پیــش پیشــنهاد شــد تــا درآن جمموعــه ای ازآثــار فرهنگــی تارخیــی کاخ گلســتان
ومــوزه رضاعباســی و مــوزه هنرهــای معاصــر ونیــز آثارهنرمنــدان معاصــر داخــل وخــارج مرتبــط بــا ایــن
موضــوع مهــم بــه منایــش درآیــد و مهچنــن بــه ایــن بهانــه حتلیــل و بررســی آثاردریــک نشســت علمــی
و در قالــب کتــاب منایشــگاه دردســرس عالقــه منــدان قرارگــرد .ایشــان کــه پیــش ازایــن منایشــگاه،
منایشــگاه هــای مشــابه وموفــق هنــری دیگــری درداخــل وخــارج ازکشــور برگزارکــرده بودنــد ،اعتقــاد
داشــتند پــس برگــزاری منایشــگاه “ بــاغ ایرانــی ؛حکمــت کهن،منظــر جدیــد “ درســال  ،1383بــه میزبانــی
مــوزه هنرهــای معاصرتهــران ،کــه درکنــار آثــار تارخیــی وهنــری بــه حتلیــل بــاغ هــای تارخیــی ایــران
پرداختــه و درواقــع گامــی درجهــت ثبــت تعــدادی از ایــن بــاغ هــا بــه عنــوان مــراث جهانــی برداشــته
شــد ،اکنــون وقــت آن رســیده کــه “ بــه درون بــاغ بــرومی “ وازمیــان آثارغنــی تارخیــی ایــران ،بــه
جســتجوی “ چگونگــی ارتبــاط ایرانیــان بــا بــاغ وطبیعــت “ بپــردازمی.
اکنــون بســیار خرســندمی کــه کاخ مــوزه گلســتان میزبانــی منایشــگاه “ گلگشــت ایرانــی“ را برعهــده
گرفتــه تابــرای خنســتنی بارایــن موضــوع مهــم فرهنگــی -تارخیــی کشــور یعنــی بــه “ گشــت و گــذار
رفــن ایرانیــان در طبیعــت“ را بــه طــور دقیقــی بــه منایــش گذاشــته وبررســی کنــد .درواقــع کاخ گلســتان
یکــی ازمهمرتیــن کاخ -بــاغ هــای دوره قاجارودرعــن حــال مثــال خوبــی ازعالقــه قاجــاری هــا بــه پیــک
نیــک و لــذت بــردن ازطبیعــت اســت.
بــه مناســبت ایــن منایشــگاه آثــار منحصربــه فــردی از گنجینــه کاخ مــوزه گلســتان کــه درآن گلگشــت
ایرانــی موضــوع اثربوده،بــا کارشناســی دقیــق انتخــاب شــده وبــه منایــش درآمــده اســت .درایــن میــان مــی
تــوان بــه تعــداد زیــادی ازنــگاره هــای ایــن گنجینــه و نیــز تعــدادی ازعکــس هــای تارخیــی عکاســخانه
کاخ مــوزه گلســتان باموضــوع گلگشــت ایرانــی اشــاره کــرد .مهچنــن تعــدادی ازفــرش هــای تارخیــی
متعلــق بــه گنجینــه مــوزه بــا نقــوش بــاغ ایرانــی درعمــارت چادرخانــه جمموعــه کاخ گلســتان درایــن
منایشــگاه بــه منایــش درآمــده اســت.
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ایــن منایشــگاه کــه ازیــک ســوآثارتارخیی مربــوط بــه قــرن هــا پیــش رامنایــش مــی دهــد و ازســویی
دیگرآثارهنرمعاصرایــران را بــه منایــش مــی گــذارد در واقــع از دریچــه ای جدیــد ،فرهنــگ غنــی ایــن
کشــور را معرفــی مــی کنــد .درکتــاب پیــش روی عــاوه بــر معرفــی آثارمربــوط بــه دوخبــش مذکــور،
مقــاالت ختصصــی از پژوهشــگران بنــام درحــوزه باســتان شناســی ،معمــاری ،شهرســازی وپژوهــش هنــر
درزمینــه نگارگــری ،کاشــی کاری وادبیــات فارســی تألیــف شــده و در اختیارخواننــدگان قرارگرفته اســت
تــا بــا ذره بــن علمــی بتواننــد بــه طورموشــکافانه ،گلگشــت ایرانیــان درطبیعــت را ازخــال آثارهنــری
ببینــد وعــاوه برلــذت بصــری ،بــه تأمــل در معنــای ژرف گوشــه ای ازتاریــخ وفرهنــگ غنــی ایــران
زمــن دعــوت شــوند.
امیــد اســت درزمــان کنونــی کــه تعامــل و گفتگوبــا جهــان بیــش ازپیــش امهیــت یافتــه ،ایــن منایشــگاه
بتوانــد درجهــت معرفــی فرهنــگ ایرانیــان در عرصــه هــای بــن املللــی گام هــای اســتواری بــردارد و
امــکان برگــزاری آن در دیگــر کشــورهای دوســت و عالقــه منــد بــه ایــران ،میســر گــردد.
درپایــان الزم اســت ازجنــاب آقــای مهنــدس بهشــتی ریاســت حمــرم پژوهشــگاه ،جنــاب آقــای
دکرتطالبیــان معــاون حمــرم مــراث فرهنگــی ،از آقــای دکــر حمیــط طباطبایــی مشــاورحمرتم پژوهشــگاه،
آقــای دکــر کارگــر مدیــرکل حمــرم اداره کل مــوزه هــا ونیــز مهــکاران گرامــی درجمموعــه مــراث
جهانــی کاخ گلســتان کــه درهرچــه بهــر وباشــکوه تــر شــدن ایــن منایشــگاه کمــک شــایانی کردنــد
تشــکر وقدردانــی شــود.
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فریار جواهریان
آزاده شاهچراغی
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فاطمه حیدری
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این منایشگاه را تقدمی می کنم:

ملت» او فکر راه اندازی آن به سرم افتاد
به فریده الشایی ،که از دیدن تابلوی «ناهار در پارک ِ
دبـــری منایشـــــگاه

و به نادر تهرانی ،که فرصتی چند ماهه دور از هیاهوی تهران برامی آفرید و رویای مرا به واقعیت رساند.

واژه «پیــک نیــک» از زبــان فرانســه بــه ســایر زبانهــا وارد شــد و در فارســی هــم جــای خــود را بــاز کــرد و
واژههــای ترکیبــی چــون «گاز پیــک نیکــی» از آن ســاخته شــده .در تــاش بــرای یافــن واژهای فارســی بــودم
کــه دوســتم “نــازی عظیمــا” بــا اشــاره بــه ایــن شــعر حافــظ،
بده ساقی می باقی که در جنت خنواهی یافت

در منایشــگاه گلگشــت ،آثــار هنــری دوران تیمــوری ،صفــوی و قاجــار کــه صحنههــای گلگشــت را
ترســیم کردهانــد ،و آثــار معاصــری بــا مهــن مضمــون ،روبــروی هــم قــرار گرفتهانــد تــا گفتوگویــی
چنــد بُعــدی از هنــر ایرانــی را بــا موضــوع گلگشــت بــه منایــش بگذارنــد .منایشــگاهی پــر از نشــاط
و جشــن و ســرور کــه ارزشهــای خانــواده ،دوســتی ،مهماننــوازی ،طبیعــت و طعــام را مــی ســتاید،
ارزشهایــی کــه در فرهنــگ مــا ســابقهای دیرینــه دارنــد.
پس زمینه
پدیــده گلگشــت یــا «پیــک نیــک» از آنجــا کــه بــا موضوعهایــی چــون تفریــح و تفــرج ،بــازی و
گــردش ،شــادخواری و خوشباشــی ســروکار دارد ،چنــدان حائــز امهیــت و الیــق تفکــر عمیــق پنداشــته
نشــده و از مهــن رو تاکنــون کمتــر مــورد بررســی و حتقیــق قــرار گرفتــه اســت .تهیــه ،تــدارک
و فعالیتهــا و آداب و رســوم مربــوط بــه پیــک نیــک رفــن در فرهنگهــا و متدنهــای خمتلــف
متفــاوت اســت؛ پدیــده پیــک نیــک هــم بُعــد مــردم شناســی دارد و هــم از حلــاظ فضــا و مــکان امهیــت
دارد و بــه مهــن ســبب بــرای مردمشناســان و معمــاران جاذبههایــی واقعــی و پرمعنــی دارد .از جنبــه
زیباییشناســی هــم ،گلگشــت زوایــای بســیاری دارد کــه آن را شایســته حتقیــق میکنــد:
از زاویــه منظــری کــه گلگشــت در آن اجنــام مییابــد ،وســائلی کــه در آن بــه کار مـیرود ،فعالیتهایــی
کــه در آن بــه وقــوع میپیونــدد واشــخاصی کــه در آن شــرکت میکننــد؛
گلگشــت از زاویــه اهلــام خبشــی ،جهــت آفریــدن آثــار هنــری نیــز مضمــون بســیار مهمــی اســت و
صدهــا اثــر هنــری بــا ایــن مضمــون خلــق شــده کــه تاکنــون از بُعــد حمتوایــی مــورد بررســی قــرار
نگرفتهانــد.
از حلــاظ ریشــه شناســی ،بنــا بــر فرهنــگ فرانســه الروس ،دورتریــن ســابقه کاربــرد کلمــه مرکــب
پیــک نیــک ( )PIQUE-NIQUEدر زبــان فرانســه و در قــرن شــانزدهم مشــاهده شــده اســت کــه گمــان
م ـیرود بــه معنــای «دانگــی دور هــم غذاخــوردن» باشــد .امــا در دوران باســتان هــم مرامســی مشــابه
پیــک نیــک وجــود داشــته اســت .ماننــد «مسپوزیــوم» یــا «بنکوئــت» در یونــان باســتان و ســیزده بـهدر
در ایــران باســتان.

کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلی را

واژه گلگشــت را پیشــنهاد کــرد .باغرفــن هــم کــه در گویــش برخــی از شــهرهای ایــران ماننــد شــراز وجــود
دارد بــه مهــن معنیســت.
در کتابهــای تاریــخ غــرب بهنــدرت اشــارهای بــه پیــک نیــک شــده اســت ،امــا تاریخنــگاران ایرانــی کــه
کوچکتریــن اعمــال پادشــاهان را ثبــت میکردنــد ،بــه تفصیــل بــه توصیــف ســفرها و پیــک نیکهــای شــاهان
پرداختهانــد ،ماننــد شــرح پیــک نیکهــای ناصرالدیــن شــاه کــه اعتمادالســلطنه وقایعنــگار شــاه آنهــا را بــا
متــام جزئیــات وصــف کــرده اســت .آمادهســازی و تهیــه و تــدارک ایــن ضیافتهــا کــه اکثــرًا بــا شــکار مهــراه
بــوده ،چنــن بــود :پیشــاپیش چندیــن گــروه مر ٌکــب از غالمــان و آشــپزها و ســایر خدمــه فرســتاده میشــد تــا
مکانــی مناســب و زیبــا انتخــاب ،و چادرهــا را َعَلــم و طعامهــا را آمــاده کننــد .پــس از آن پادشــاه و شــاهزادگان
میرســیدند .در نگارگریهــای دوره تیمــوری و صفــوی چنــن صحنههایــی را بــه وفــور میتــوان دیــد.
یکــی از ایــن نگارگریهــا برگــی از مرقــع
گلشــن اســت کــه “ جملــس بزم شــبانه “ نــام دارد
و فعالیتهــا و ســطوح خمتلــف یــک گلگشــت
را نشــان میدهــد .مرقــع گلشــن جمموعــهای از
دههــا مینیاتــور بــا مضمــون گلگشــت اســت و
وجــود آن در جمموعــه کاخ-مــوزه گلســتان یکــی
از دالیــل مــن در انتخــاب ایــن مــوزه بــرای
برگــزاری منایشــگاه بــود .نقاشــی رن ـگ روغــن
“ضیافــت بــرای مهایــون” در کاخ چهلســتون
نیــز صحن ـهای چنــد الیــه از یــک پیــک نیــک
جملــل اســت ،امــا در ایــن اثــر پذیرایــی در فضــای
داخلــی صــورت میگــرد کــه منیتــوان آن را
گلگشــت متــام عیــار دانســت.

جملس بزم شبانه
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در فرانسـه نیـز مراسـم پیک نیک بیشتر خـاص اشـراف و معمو ًال
بـا شـکار مهراه بـود .در کاخهای فرانسـه و بهخصوص در ورسـای
دیوارنگارههـای فراوانـی از صحنههـای پیک نیک وجـود دارد که
مهگی جنبهای بازیگوشـانه و شـهوانی دارند و نشـانگر شـیوههای
خوشگذرانـی اشـراف فرانسـوی قبل از انقالب کبری اسـت.
در اروپـای قـرن نوزدهـم برخـی پدیدههـا بـه پیـک نیـک اعتبـار
بیشتری داد :افزایـش شـهر نشـینی کـه مهـه را از طبیعـت دور
منـود؛ صنعتیشـدن کشـورها ،کـه در تقابـل بـا آن حرکتهـای
سالمتسـازی و طبیعـت دوسـتی بهوجـود آمـد؛ گسترش وسـائل

نقلیـه ،کـه بـه مـردم امـکان داد راحت به بریون شـهر سـفر کننـد ،تقلیل سـاعات کاری که اوقـات تفریح
مـردم را افزایـش داد ،و باالخـره ظهور مردم سـاالری .شـعار مجهوری فرانسـه که در سـه کلمـه “آزادی،
برابـری و بـرادری” خالصـه میشـود ،بهکمـال در پیـک نیـک تبلور مـی یابد ،زیـرا طبیعـت تفاوتی بنی
فقیر و غنـی منیگـذارد و پیـک نیـک اسـتعاره خوبـی بـرای رسـیدن بـه عدالـت اجتماعی اسـت،که این
بیت :
گدایی به شاهی مقابل نشیند
بنازم به بزم حمبت که آنجا
(طبیب اصفهانی)

دقیقـا مهـان ویژگیهـای برابـری آزادی و حمبت را در بزم کـه به احتمال
زیـاد باید پیک نیک باشـد ،نشـان میدهد.

در قـرن نوزدهـم رسـم پیک نیک در فرانسـه چنـان رایج شـد که اکثر
نقاشـان امپرسیونیسـت بـه ایـن موضـوع پرداختنـد .تابلـوی “ناهـار در
تریـن ایـن آثـار اسـت .ایـن اثـر
چمـنزار” ،اثـر ادوار مانـه ،از معروف ِ
رنـگ روغـن عظیـم از چنـد حلاظ حائـز امهیت اسـت :نه فقط بـه گمان
بسـیاری از منتقـدان هنـر آغازگر هنر مدرن اسـت ،بلکه زیبایی شناسـی
جدیـدی را بـر مبنـای سـتایش طبیعـت پایـه گـذاری میکند کـه به آن
سـبک “ناتورالیسـم”میگویند ،و در ضمـن اهلامخبشتریـن اثـر هنـری
درجهـان اسـت :صدها نقاش در سراسـر دنیـا از آن تقلیـد کردهاند -تنها
پیکاسـو هفتـاد و یـک واریاسـیون از ایـن اثرخلـق کرده اسـت! اثر فرح
اصولـی کـه بـا نگاهـی بـه آن آفریده شـده نیـز گواهـی بر قـدرت اهلام
خبشـی این اثر اسـت.
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پذیرائی شاه طهماسب از پادشاه مغول ،مهایون
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چهــار ســال پیــش در منایشــگاهی هنــری در آرســنال نیویــورک اثــری دیــدم از مرحــوم فریــده
الشــایی بــا عنــوان «ناهــار در پــارک ملــت» -اهلــام گرفتــه از مهــن تابلــوی مشــهور “مانه”.
بــا دیــدن ایــن اثــر بــود کــه جرقــه برپــا کــردن منایشــگاه گلگشــت در ذهــن مــن زده شــد.

ناهار در پارک ملت ،اثر فریده الشایی

بهرتیــن منونــه ســبک ناتورالیســم در ادبیــات فرانســه رمانهــای امیــل زوال هســتند کــه در
بیشــر آنهــا صحنههــای پیــک نیــک توصیــف شدهاســت ،قبــل از او ژان ژاک روســو طبیعــت
و زندگــی روســتایی را در آثــارش بســیار ســتوده اســت .متامــی رمانهــا و نقاش ـیهایی کــه
بــه پیــک نیــک میپردازنــد ،نشــان میدهنــد کــه انســانها در جســتوجوی نوعــی
طــرب و تفــاوت هســتند کــه از طریــق درآمیخــن بــا طبیعــت بــه دســت میآیــد ،جهــان
طبیعــت دربرابــر شــهر کــه جهانــی مصنــوع اســت؛ پیــک نیــک اســتعارهای از بازگشــت بــه
زندگــی قبیل ـهای و صحرانشــینی اســت چنــا ن کــه بــه قــول دکــر مسســار زندگــی قاجارهــا

من ومانه ،اثر فرح اصولی
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سراســر پیــک نیــک بودهاســت .رفــن بــه پیــک نیــک ،یــا گلگشــت ،تالقــی و جتمــع مهــه
لذتهــای جســمانی و معنــوی اســت .اگــر خــوردن غــذا نیــازی روزمــره اســت ،در پیــک
نیــک بــه جتربــهای فرحخبــش و اســتثنایی تبدیــل میشــود ،زیــرا بــا پــارهای از طبیعــت
آمیختــه میشــود.
تفــرج کننــدگان مکانــی را در طبیعــت انتخــاب میکننــد و متامــی وســائل مــورد نیــاز خــود
را در آن میچیننــد .طراحــان مشــهور مثــل شــانل ،لویــی ویتــون و  ...لــوازم پیــک نیــک را
هــم از تأثــر مــد بیبهــره نگذاشــتهاند.
عمومــا میتــوان گفــت کــه مهمتریــن وســیله پیــک نیــک سفرهایســت کــه روی فــرش،
گلیــم یــا پتــو روی زمــن پهــن میشــود .ســفره اســت کــه فضــای پیــک نیــک را تعریــف
میکنــد ،زیــرا مهــگان دور آن مینشــینند .ســفره هــم منــاد نزدیکــی انســان بــا طبیعــت
اســت  -زیــرا روی زمــن پهــن میشــود -و هــم منــاد مهمــان نــوازی و ســخاوتمندی و
تقســیمکردن بــا دیگــران و بــاز بــودن بــه ســوی دیگــران.
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فرهنگهــای خمتلــف در برگــزاری مراســم پیــک نیــک و انتخــاب مکانــی مناســب ،معیارهــای خــاص خــود
را دارنــد .بنابرایــن ســازماندهی پیــک نیــک در هــر فرهنـگ متفــاوت اســت .در کشــورهای جهــان متــدن
ایرانــی و بهخصــوص در خــود ایــران مبــدأ پیــک نیــک بــه ســیزده بــهدر بــاز میگــردد کــه آداب و
رســوم خــاص خــود را داراســت.

ریشه سیزدهبهدر

از مجلــه آداب و رســومی کــه پیــک نیــک از آنهــا نشــات گرفتــه ،میتــوان بــه جشــن نزاهــا در مراکــش،
شــم النســیم در مصــر ،هفــت پنجشــنبه در ســوریه کــه آخریــن پنــج شــنبه آن پنجشــنبه ســبز نامیــده
میش ـود و همزمــان با”عیــد پــاک “مســیحیان اســت ،و باالخــره بــه ســیزدهبهدر در ایــران و حــوزه متــدن
ایرانــی اشــاره کــرد .مهــه ایــن مراســم تولــد دوبــاره طبیعــت را جشــن میگرینــد و منــادی از رابطــه انســان
و زمــن خبشــنده هســتند .ســیزدهبهدر بزرگتریــن پیــک نیــک ایرانیــان اســت.

سیزده بهدر در سه اسطوره ایرانی نیز حضور دارد:

سفره

پیک نیک در باغ پلوانپور ،مهریز یزد

پرویــز تناولــی در مقدمــه بــر کتــاب ســفره :هنــر جشــن هــای ایرانــی ،مــی نویســد“ :قبــل از جتــدد،
ایرانیهــا روی زمــن مینشســتند و غــذا میخوردنــد .هــر روز ســفرهای ،گاه ســاده و گاه جملــل ،روی
فــرش پهــن میکردنــد و غذاهــا را روی آن میچیدنــد .پــس از امتــام ،ســفره را مجــع کــرده ،تــا منــوده،
در مکانــی مشــخص قــرار میدادنــد ،آمــاده بــرای اســتفاده جمــدد .بنــا برایــن ســفره مرکزیــت خاصــی
در زندگــی ایرانیــان دارد ،جهــت کاربــرد روزمــره و در مراســم مذهبــی و یــا در آداب و رســوم نــوروز
–ســفره هفــت ســن -و در مراســم عقــد”.
بــا عنایــت بــه امهیــت ســفره در فرهنگمــان ،در فیلمهــای داریــوش مهرجویــی ســفرههای بســیاری
پهــن کــردم ،در “اجــاره نشــنها” بــرای آشــتی دادن مهســایهها ،و در “درخــت گالبــی” بــه عنــوان
منــادی از خاطــرات دوران کودکــی در بــاغ دماونــد کــه گویــی تعطیــات تابســتانی پیــک نیکــی طوالنــی
و دائمــی بــود.
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اســطوره اول :در شــاهنامه آمــده اســت کــه شــاه مجشــید در ســیزدمهنی روز بهــار بــه مردمانــش توصیــه
کــرد کــه هــوا مناســب اســت و یــک روز کامــل را در طبیعــت بــه خوشــی بگذراننــد.
اســطوره دوم :قدمییتــر از زرتشــت اســت ،در تــورات آمــده اســت کــه زلزلــه مهیبــی در ســیزدمهنی روز
بهــار در مصــر باســتان اتفــاق افتــاد و میلیــون هــا تــن کشــته شــدند .از مهــن رو  ۱۳شــوم شــناخته شــد و
مــردم در ایــن روز از خانــه بــرون میروند.تــا حنوســت دامنگریشــان نشــود.
اســطوره ســوم :آن نیــز ریشــه در تــورات دارد .در کتــاب اســر بــه کشــتار حــدود  ۸۰هــزار ایرانــی
بــه دســت یهودیــان اذعــان شــده اســت .ایــن کشــتار در روزهــای ۱۳و  ۱۴مــاه آذار ،اولــن مــاه بهــار کــه
تقریبــا مصــادف اســت بــا مــاه فروردیــن ،اجنــام شــد کــه طــی آن یهودیــان بــا محلــه بــه خانــه هــای ایرانیــان
مــردان ،زنــان و کــودکان را بــه قتــل رســاندند .پــس از ایــن قتلعــام ،یهودیــان جشــن و پایکوبــی بــر پــا
کردنــد و بــه شــکرانه غلبــه بــر ایرانیــان و رخیــن خــون دمشنــان قــوم یهــود ،آن روز را عیــد اعــام کردنــد
و جشــن فــورمی یــا پــورمی یهودیــان را بنیــان نهادنــد .بنــا بــر برخــی متــون تارخیــی ،حنــس مشــردن روز ۱۳
فروردیــن و بــرون رفــن ایرانیــان از خانههــا ریشــه در ایــن کشــتار تارخیــی داشــته اســت.
امــروزه ســیزدهبهدر خبشــی از مراســم نــوروزی مــا ایرانیــان حمســوب میشــود و ایــن پیــک نیــک
عظیــم نقطــه پایــان دو هفتــه جشــن و ســرور ،دیــد و بازدیــد و ســپری کــردن اوقــات خــوش بــا خانــواده و
دوســتان اســت .امهیــت واقعــی ســیزدهبهدر را بــه عنــوان رویــدادی هویــت خبــش هنگامــی درک مــی کنیــم
کــه میبینیــم مهاجــران ایرانــی در سراســر جهــان ،از خــاور دور و نزدیــک و آســیای میانــه تــا اروپــا و
اســرالیا و آمریــکا آنرا برگــزار مــی کننــد و عمومــا میتــوان گفــت کــه ایرانیــان گلگشــت و رفــن بــه
طبیعــت و بــاغ و دشــت را دوســت دارنــد.
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ویلــم فلــور (یکــی از نویســندگان کتــاب ســفره :هنــر جشـنهای ایرانــی) معتقــد اســت کــه مراســم نــوروز
و متامــی جشـنهای وابســته بــه آن از عقایــد زرتشــتی نشــات گرفتــه اســت .بــه عنــوان مثــال ســبزه ســبز
کــردن و انداخــن آن در آب روان در روز ســیزدهم فروردیــن را بــه جشــن ســیاوش مربــوط میدانــد کــه
پادشــاه رستنیهاســت .او مــی نویســد“ :در ســوگ ســیاوش ســبد یــا گلدانهــا را بــا خــاک پــر منــوده،
دانــه هــای گنــدم ،کاهــو ،شــوید و یــا برخــی از گلهــا را کــه بــه ســرعت رشــد میکردنــد در آنهــا مــی
کاشــتند ،پــس از امتــام هشــت روزه ایــن جشــن ،ســبزههای تــازه روییــده گیاهــان را در دریــا یــا رودخانــه،
مهــراه بــا تصویــر ســیاوش ،بــه آب روان میســپردند ،بــا ایــن بــاور کــه بــا ایــن کار ســال پــر برکــت و
پــر بارانــی نصیبشــان خواهــد شــد .ســوگ ســیاوش در واقــع ســوگ مــرگ طبیعــت و جشــن دوبــاره زنــده
شــدن آن اســت”.
در سراســر جهــان تنهــا ســه متــدن اســت کــه مردمانــش بــر ســفرهای کــه روی زمــن پهــن میکننــد
غــذا میخورنــد :ایرانــی ،هنــدی و عــرب .مهــه فرهنگهــای غربــی از زمــان باســتان بــر ســر میــز و
صندلــی غــذا میخوردنــد .مهــه اثاثیــه و مبلمــان “ســخت” از غــرب وارد ایــران شــد در صورتــی کــه در
فرهنــگ مــا اثاثیــه خانههامیــان “نرم”بــود ،مثــل تشــک ،حلــاف ،بالــش ،پتــو ،فــرش ،ســفره و ،...حتــی در
مهمانیهــای شــاهانه ای کــه “کمپفــر” ترســیم منــوده ،یــا در مینیاتورهــای دوره صفــوی ،ســفرهای روی
زمــن پهــن اســت و مهــه دور آن نشســتهاند .در فرهنگهــای چینی-ژاپنی-کــره ای مــردم گاه روی زمــن
و گاه روی تشــکچه نشســتهاند ،امــا غذاهــا را روی میزهــای پایــه کوتــاه میخورنــد .بنابــر ایــن مــراث
معنــوی پیــک نیــک متعلــق بــه یکــی از ســه فرهنــگ ایرانــی ،هنــدی یــا عــرب اســت کــه مایلــم ایرانیــان
را وارث آن بــدامن ،زیــرا دیــن زرتشــتی یکــی از طبیعــت دوس ـتترین دینهــای دنیاســت ،کــه ســتایش
کننــده طبیعــت و متامــی عناصــر آن و در مهاهنگــی بــا آن اســت و مهچنــن بــه ایــن دلیــل کــه احــرام
ایرانیــان بــه طبیعــت و کشــف رمــز و راز آن الگــوی “بــاغ ایرانــی “را پدیــد آورده اســت.

گلگشت ایرانیان

غــر از ســیزدهبهدر  ،پیــک نیــک رفــن در اوقــات دیگــر
ســال در ایــران ســر حتــول طبیعــت را دنبــال میکنــد .بــه
گلگشــت مـیرومی تــا درختــان پرشــکوفه را نظــاره کنیــم  -در
ایــران درختــان بــادام اول از مهــه شــکوفه مــی دهنــد ،ســپس بــه
ترتیــب آلبالــو ،گیــاس ،زردآلــو ،هلــو ،شــلیل ،ســیب و باالخــره
گالبــی .آنگاه کــه ایــن درختــان بــه شــکوفه مینشــینند ،بهانــه
خوبــی دارمی بــرای مل دادن زیــر ســایه ایــن درختــان بهشــتی
و استشــمام عطــر شعفانگیزشــان .آنگاه کــه میــو ه ایــن
درختــان میرســد ،بهانــه خــوب دیگــری دارمی بــرای رفــن بــه
گلگشــت .مــا ایرانیــان بــرای میوهچینــی مراســم بســیار زیبایــی
دارمی ،خبصــوص پســته و تــوت.
فرش نرییز،قشقایی،سده ،12جمموعه خصوصی
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مرحــوم دکــر ایــرج افشــار روزی برامیــان از مراســم آلبالــو خــوردن ناصرالدیــن شــاه
میگفــت :وقتــی آلبالوهــای بــاغ صاحبقرانیــه میرســید ،آشپزباشــی شــاه شــرهای از قنــد
درســت میکــرد – یعنــی مهــان کارامــل -و آن را در لگنــی بــا احتیــاط بســیار محــل میکــرد
تــا پادشــاه آلبالــو بچینــد و در آن شــره فــرو کنــد و پــس از خنــک شــدن ،آن را میــل کنــد!
منونــهای از لذتجویــی قــوم قاجــار!
یکــی از جالبتریــن رســوم فرهنگــی مــا ایرانیــان ،پهــن کــردن بســاط پیــک نیــک در
قربســتانها یــا امامزادههاســت .ابتــدا اعضــای خانــواده ســر قــر دعــا میخواننــد ،ســپس
بســاط طعــام را پهــن میکننــد و آرام میگرینــد و باالخــره بــه ســایر عــزاداران خــرات
تعــارف میکننــد .غذاخــوردن غــم را تســکنی میدهــد و جــزو برنامــه مراســم عــزاداری اســت.
بــه نوعــی خــوراک جســم تبدیــل بــه غــذای روح میشــود .ایــن موضــوع در جســتار ماندانــا
یزدانشــناس بســط یافتــه اســت.
امــر “پیــک نیــک “ در فرهنــگ مــا ایرانیــان شــکلهای متعــددی دارد :از ابــر پیــک نیــک
“ســیزدهبهدر” گرفتــه و بــاغ رفــن بــرای میوهچینــی تــا مراســم عــزاداری ســر مــزار و...
شــاید بــه مهــن دلیــل اســت کــه تــک واژهای بــرای ترمجــه “پیــک نیــک” نــدارمی .مهانطــور
کــه اشــاره شــد ،بهرتیــن واژه فارســی ،گلگشــت حافــظ اســت ،بــه معنــای پیــک نیــک در باغــی
پــر از گل .مســلمًا مهــه پیــک نیکهــا بــه نیــت شــادی برگــزار مــی شــوند ،شــادی و طــرب
در آداب و رســوم مــا ریشـههای قــوی دارد .امــا غــر از ایــن بُعــد شــادمانی ،پیــک نیـک بــر
روابــط خانوادگــی و اجتماعــی هــم تاثــر دارد و بــر روحیــه پیــک نیــک کننــدگان تاثــر خوبــی
مــی گــذارد ،امــری کــه در مقالــه آزاده شــاهچراغی بررســی شــده اســت.
پیــک نیــک ،در متــام ســطوح جامعــه ،بیانگــر متنــای آزادی اســت “آزادی فضــا ،آزادی رفتــار،
آزادی از مهــه بندهــا” .پیــک نیــک رویــدادی اســت بســیار ســاده و بســیار شــعفانگیز.
اصــول خاصــی نــدارد کــه حتمــا رعایــت شــود .موانــع اجتماعــی نــدارد .آداب رایــج نزاکــت
و تعارفهــای معمــول اینجــا کاربــرد ندارنــد  -در پیــک نیــک نــوع جدیــدی از رفتارهــای
اجتماعــی حاکــم اســت ،زیــرا دور ســفره پیــک نیــک ،مهــه یکســاناند و بــزرگ و کوچــک
و پــر و جــوان فرقــی ندارنــد و اگــر در نگارگریهــای گذشــته ،حضــور مــردان پررنگتــر
اســت ،در پیــک نیکهــای امــروزی ،تعــداد زنــان بیشتــر اســت و بهطورکلــی میتــوان
گفــت کــه پیــک نیــک فضایــی زنانــه اســت ،برنامــه ریــزی شــده و اجــرا شــده توســط زنــان.
حضــور موســیقی نیــز در پیــک نیــک بســیار پررنــگ اســت ،کــه آن را در نگارگریهــای
شــاهانه صفــوی و قاجــار میبینیــم .موســیقی در اســام امــری ممنــوع اســت .امــا در پیــک
نیکهــای امــروزی رایــج اســت .پیــک نیــک رویــداد زودگــذری اســت کــه در طــی آن
طعــم رهاشــدن در طبیعــت و احســاس بینهایــت آزادی را مــزه مــزه میکنیــم و ســپس بــه
روزمرگــی کســالت بــار بازمیگــردمی.
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طرح مفهومی منایشگاه

غذاخـوردن در هـوای بـاز جـزو آداب و رسـوم ایرانیـان اسـت ،سـنتی کـه از هـزاران سـال پیـش توسـط
اجدادمـان و در مراسـم سـیزدهبهدر پایهگـذاری شـد ،چـه پیـک نیکهـای جملـل شـاهان و شـاهزادگان ،چـه
گلگشـت مـردم عـادی کـه بـه طبیعـت عشـق میورزنـد .یک سـر پیک نیـک رفنت بـه بـاغ ایرانـی مرتبط
اسـت زیـرا در نگارگریهـای تارخیـی پیـک نیکهـا در چنـان باغهایـی برگزار میشـوند ،مقولـهای که خود
از مهمتریـن الگوهـای عـامل مثـال ایرانی اسـت .
منایشگاه به دو خبش تقسیم شده است:
خبـش تارخیـی ،کـه شـامل آثـار هنـری -نگارگـری و کاشـی کاریسـت و صحنههـای پیک نیـک را به
منایش میگـذارد،
خبـش معاصـر ،کـه آثـار جدیـد بیسـت و یک هنرمند برجسـته از سـه نسـل را که مضمـون پیکنیک به
آنها سـفارش شـده دربر دارد.

پیـک نیـک را در تاریـخ سـینمای ایـران جـدا کنـد و به سـبک و سـلیقه خود سـرهم کنـد تا ویدئـو آرتی
از ایـن جمموعـه بیافرینـد .هیهـات کـه امـروز در میـان ما نیسـت و هرگـز خنواهیم دانسـت کـدام فیلمها را
انتخـاب کـرده و آنهـا را بـه چـه شـکل به هـم وصل کرده اسـت .امـا به تالفـی جای خالـی این اثـر ،فیلم
پشـت صحنـهای از او دارمی کار گالره کیازنـد ،زمانـی کـه کیارسـتمی فیلـم «فرش ایرانی» را می سـاخت.
کیارسـتمی در ایـن فیلـم کوتـاه کـه آن را «کجاسـت جـای رسـیدن» نامیـده توضیـح میدهد که کجاسـت
جای رسـیدن و پهن کردن فرش و  ...رسـیدن به آرامش و قرارگرفنت .در سـخنان کیارسـتمی مهیشـه بعدی
چندالیـه و شـاعرانه وجـود دارد و در اینجـا نیـز «قـرار گرفتن» هم به معنـای «از بیقراری بیرون رفنت»
اسـت و هـم بـه معنـای «در مکانـی مستقرشـدن» ،کـه این مهـان مهمتریـن جنبه پیـک نیک اسـت :چهطور
از هیاهـوی زندگـی روزمـره فـرار کنیم و به واسـطه نزدیکـی با طبیعت بـه آن حلظهها و سـاحتهای خوش
آرامش برسـیم.

در قسـمت تارخیـی آثـار نگارگـری بـا موضـوع پیک نیـک قرار
دارد کـه از آن میـان ،مینیاتورهـای مرقـع گلشـن موجـود در خمـزن
کاخ-مـوزه گلسـتان گل سرسـبد ایـن خبـش تارخییسـت .پنج ورق
از شـاهنامه شـاه طهماسـب وام گرفتـه از مـوزه هنرهـای معاصـر
تهـران ،دو اثـر از رضـا عباسـی برگرفتـه از مـوزه رضـا عباسـی،
در کنـار تصاویـر بسـیار دقیـق از آثاری کـه در موزههـای خارجی
وجـود دارد ،بهخصـوص کاشـیکاریهای موجـود در موزههـای
ویکتوریـا و آلبرت و مرتوپولیتن خبشهایـی از آثـار تارخیـی
منتخـب را کـه متعلـق به دورههای تیمـوری ،صفوی و قاجار اسـت،
تشـکیل میدهـد.
قسـمت معاصر منایشـگاه ،قسـمت هیجانانگیز آن اسـت ،زیرا شـامل
آثـار بیسـت و یـک هنرمنـد ایرانـی ،سـاکن ایـران و خارج اسـت،
کـه خلـق اثـری با موضـوع پیک نیـک به آنها سـفارش داده شـده
است.
وقتـی موضـوع منایشـگاه را بـا دوسـتم عبـاس کیارسـتمی در میان
گذاشـتم از آن بسـیار اسـتقبال کـرد .او خـوب میدانسـت چه اثری
میخواهـد بـرای منایشـگاه خلـق کنـد :میخواسـت صحنههـای
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ساختار منایشگاه

منایشـگاه بـا آثـار هنـری تارخیـی شـروع میشـود،
بهخصـوص نگارگـری کـه در سـاختمان مشسالعمـاره
بـه منایـش گذاشـته شـده اسـت .در ایـن میـان عناصـر
متفـاوت این نقاشـیها دسـته بندی شـده و بـه صورت
عکسهایـی بـا کیفیـت بـاال کـه چندیـن برابـر بزرگ
شـده در عکاسـخانه قـرار میگرینـد :بـه عنـوان مثـال
سـفرههای متفـاوت در صحنههـای پیـک نیـک ،متامـی
ظـروف و لـوازم پختوپـز ،آالت موسـیقی ،چادرهـا،
عناصـر مبلمـان (هرچنـد که بسـیار نادرنـد). ...
تارخیی قسـمت میانی
آثـار معاصـر و مرتبـط بـا آثـار
ِ
منایشـگاه را تشـکیل میدهد .در این میـان ژیال پیکاک
اثـری معاصر شـبیه مینیاتوری از رضا عباسـی (موجود
در مـوزه رضـا عباسـی) برای ایـن منایشـگاه خلق کرده
است.

حضرت سلیمان و هدهد ،ژیال پیکاک

مرد نشسته ،موزه رضا عباسی
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دو اثر هم هستند که شبه مینیاتور حمسوب میشوند ،یکی از علی اکرب صادقی و دیگری کار فرح
اصولی.

1

آثار معاصر در ساختمان خورشیدکال به منایش گذاشته میشوند و آثار عکاسی و ویدئو آرت در
عکسخانه.

باغ عشق ،علی اکرب صادقی

خبشی از اثر باغ عشق ،علی اکرب صادقی

 “ 1خورشید کال“ نامی است که آقای حمیططباطبایی برای ضلع جنوبی ساختمان مشس العماره پیشنهاد کردهاند ،با احرتام به نام دخرت
فتحعلیشاه که این بانوی فرهیخته قرآن را خوشنویسی منودند.
کاخ گلستان در زمان قاجار سه ورودی داشته که سرد ر عالیقاپو و سردر املاسیه متامًا از بنی رفتهاند و در حال حاضر فقط سردر “
باب عالی“ باقی مانده است که کاخ را به ناصریه (خیابان ناصر خسرو کنونی) وصل می کرده و در مهنی خورشید کال قرار دارد.
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امهیت منایشگاه
ایـن منایشـگاه سـعی دارد جایـگاه هنر ایرانـی را در میان هنرهای اسلامی
نشـان دهـد .زمانـی کـه اولـگ گرابـار ،دو مـاه قبـل از مرگـش ،جایـزه
آقاخـان را بـرای یـک عمر فعالیـت دریافت میکـرد (نوامبر ،)۲۰۱۰اذعان
کـرد کـه نامیـدن هنـر گستره عظیـم جغرافیایـی از اسـپانیا تـا هنـد حتـت
عنـوان “هنر اسلامی” اشـتباه بزرگی بوده اسـت .او گفـت زمانی که کتاب
“ شـکلگریی هنـر اسلامی” را مینگاشـت ،فقـط چهـار –پنـج متخصص
تاریـخ هنر اسلامی وجود داشـت و برایشـان آسـانتر بود که بـه هنر متامی
ایـن کشـورها ،لقب اسلامی بدهند ،امـا اکنون کـه صدها تاریـخدان به هنر
ایـن منطقـه وسـیع مـی پردازند ،ایـن لقب دیگر مناسـب نیسـت .سـهم هنر
ایرانـی در هنـر دیگـر کشـورهای اسلامی بـه انـدازه کافی شـناخته نشـده
اسـت و ایـن منایشـگاه فرصتـی اسـت که میراث واقعی هنـر ایرانـی را که
قبـل از اسلام نیـز ریشـههایی بسـیار قـوی داشـته ،روشـن کند .گلگشـت
رمسی نیسـت که از اسلام آمده باشـد و واضح اسـت که عشـق ما ایرانیان
بـه طبیعـت و گل و گیـاه آن را آفریـده اسـت و ایـن رابطـه خـاص با جهان
رسـتنیها در سـایر کشـورهای عربـی کمتر دیده می شـود ،زیـرا نیمی از
اسـامی رسـتنی هـا بـا پسـوند Persicanusترکیب شـده اند.
امهیـت دوم ایـن منایشـگاه قـراردادن آثار تارخیـی و معاصـر در برابر هم و
اجیـاد گفتوگویـی جدیـد ،پویا و زنده اسـت.
امهیـت سـوم منایشـگاه نشـان دادن تنـوع تولیـد هنـری ایـران بـا موضـوع
پیـک نیک اسـت ،چـه تارخیی (نگارگری سـرامیک ،نقاشـی رنـگ روغن،
عکاسـی) و چـه معاصـر ( نقاشـی ،آیینـه کاری ،جمسمهسـازی ،عکاسـی،
چیدمـان ،ویدیـو آرت و . )...
هـدف ایـن منایشـگاه عیـان سـاخنت قدمـت و امهیت رسـم پیک نیک اسـت
کـه جنبـه مهمـی از فرهنـگ و متدن جهـان ایرانی اسـت .دوازده سـال پیش
منایشـگاهی ترتیـب دادم بـا عنوان” بـاغ ایرانی :حکمت کهـن ،منظر جدید”
کـه نشـان مـیداد چگونـه منابـع اهلـام آفرینـش هنـری در جوامـع سـنتی
زجنیروار بـه گذشـته بـر میگـردد .بـاور دارم کـه گلگشـت نیـز یکـی از
منودهـای فرهنـگ مـا ایرانیـان اسـت و میتواند سرچشـمه خلق آثـار هنری
معاصر باشـد .
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رسالت منایشگاه
ایـن منایشـگاه چشـمانداز وسـیعتری از هنـر و فرهنـگ ایرانـی را به خماطبان خـود عرضه میکنـد .با ادغام
آثـار هنـری دورههـای تارخیـی و آثـار معاصـر ،دیـدگاه جدیـدی از تـداوم فرهنـگ و هنـر ایرانی به دسـت
میآیـد و نیـز معلـوم مـیدارد کـه در جهـان هنـر معاصر ایران ،گلگشـت چـه جایگاهـی دارد .در واقع نشـان
دادن ایـن کـه ایرانیـان چـه اقوامـی هسـتند و از کجـا بـه اینجـا رسـیدهاند ،از دریچه هنر گلگشـت بررسـی
میشـود و ایـن موضـوع را بـه موضوعـی عمیـق و قابل تأمـل تبدیـل میکند.
جایـگاه پیـک نیـک در فرهنـگ ایرانـی و امهیـت آن در خاطرههـای شـخصی مـا ،آشـنایی با آثـار هنری که
بـه ایـن امـر پرداختهانـد و پیونـد بنی زمـان معاصـر و دورههـای تارخیی مـا از هدفهـای مهم این منایشـگاه
هسـتند .مهانطـور کـه منایشـگاه و مهایـش بـاغ ایرانـی  ۱۳سـال پیـش باعـث رونق باغهـای رمسیمان شـد،
انتظـار مـیرود کـه منایشـگاه گلگشـت نیـز پیآمدهـای خوبی داشـته باشـد .پیک نیـک از حلـاظ اجتماعی،
تارخیـی ،ادبـی و هنـری در فرهنـگ مـا ایرانیـان انعکاس خاصـی دارد .رویدادیسـت که انسـان را به طبیعت
وصـل مـی کنـد ،در طـی قرنهـا طعامهـای خاصـی در طـی برگـزاری آن رایـج شدهاسـت .مثل آش رشـته.
دور سـفره پیـک نیـک اختالفهـای اجتماعـی ،سیاسـی و حتـی خانوادگـی رنـگ میبـازد و افـراد در قالب
مجـع ،روزی را در طبیعـت بـه شـادی و شـادخواری سـپری میکننـد .از حلـاظ تارخیـی پیک نیـک مضمونی
اسـت کـه مهـواره در آثـار هنریمـان از زمـان تیمـوری تـا حال ،حضور داشـته اسـت .ایـن منایشـگاه فرصتی
اسـت بـرای منایـش سـناریویی بصـری از یکی از جنبـه های زندگـی ایرانیان کـه تاکنون کمرت مورد بررسـی
قـرار گرفته اسـت.
سـه سـال متوالـی کوشـیدم این منایشـگاه را در موزههـای خارج برپـا کنـم .اول در موزه ویکتوریـا و آلربت
لنـدن ،سـپس مرتوپولیتن نیویـورک و بعد مـوزه تورنتـو و چندین مـوزه دیگر که آثـاری ایرانی بـا مضمون
پیـک نیـک داشـتند .گرد جهان می گشـتم  ...تا آن که مهندس بهشـتی پیشـنهاد کـرد “چرا در ایـران برگزار
منـی کنـی؟” از ایشـان بـی نهایـت سپاسـگزارم زیـرا هیـچ مـوزهای در هیـچ جـای جهان بـرای این منایشـگاه
برازندهتـر از کاخ-مـوزه گلسـتان نیسـت؛ و از دکتر طالبیـان ممنـومن کـه تارخیچـهای از ایـن جمموعـه را در
اینجـا تهیـه کردهانـد .ایـن کاخ نـه تنهـا حمـل سـکونت پادشـاهان قاجـار بـود کـه مهگـی بـه خوشگذرانی
شـهره بودنـد ،بلکـه بـاغ آن مکانیسـت ایـده آل بـرای برگزاری پیک نیک .شـاه طهماسـب بنای ایـن باغ را
بنیـان نهـاد و شـاید هنـوز چنارهایـی از آن زمان در ایـن باغ به حیات خـود ادامه میدهند .سـروها و کاجهای
دوران قاجـار و چنـد درخـت تـوت و گـردو بیش از دویسـت سـال اسـت کـه این بـاغ را فرحخبـش کردهاند،
اگـر زبـان داشـتند چـه رازهـا کـه این درختـان چنـد صد سـاله برامیـان بازگـو میکردند .بـاغ دلگشـای کاخ
مـوزه گلسـتان مهـه را به گلگشـت وسوسـه میکند.
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در ایــن نوشــتار تــاش شــده اســت تــا بــا رفتارشناســی پیــک نیــک ایرانیــان رابطــه میــان نــوع ادراک
چندحســی ایرانــی حــن “پیــک نیــک “کــردن در گــذر از اســطوره هــا و تاریــخ بــا شــیوه شــکل دهــی
بــه حمیــط کالبــدی ،معمــاری و شهرســازی تطبیــق داده شــده ،مقایســه و فهمیــده شــود .در ایــن مســر
بــا نــگاه رفتارشناســانه مفهومــی بنــام “خلــوت گزینــی گروهــی” در پیــک نیــک ایرانــی معرفــی مــی
شــود.

مــعمار ،دانـــشیار واحد علوم
وحتقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

واژه پیک نیک و هواخوری
رفــن بــه “پیــک نیــک” و “هواخــوری” در فرهنگــی مهچــون فرهنــگ ایرانــی در عــن فرحبخشــی،
هــم از نظــر شــکلی و هــم از نظــر حمتوایــی ویژگــی هــای قابــل تاملــی دارد.ویژگــی هــای شــکلی
“گلگشــت ایرانیــان” گاه تــا صدهــا ســال پیــش ،از خــال آثــار تارخیــی جبــای مانــده قابــل ردیابــی
اســت و ویژگــی هــای حمتوایــی و مفهومــی علریغــم تغیــرات شــیوه زندگــی ایرانیــان در گذرســالها،
آنچنــان بــا شــرایط جدیــد زندگــی تطبیــق یافتــه اســت کــه گویــی ایــن مفهــوم زاییــده مهــن اکنــون
اســت.
“بــرون رفــن” دســته مجعــی خانــواده ایرانــی  ،اغلــب بــه دامــان طبیعــت رفــن  ،دورهــم نشســن روی
یــک زیرانــداز بــر روی زمــن ،گاهــی طبــخ و معمــوال تنــاول غذاهــای مطبــوع در کنــار مصاحبــت و
بــازی هــای مجعــی از قــرن هــا پیــش در ایــن ســرزمنی یــک “رفتــار فرحبخــش” حمســوب مــی شــده
چــه آن زمــان کــه حمیــط زندگــی ایرانیــان ،چــه روســتاها وچــه شــهرها در پیونــد بــا طبیعــت شــکل
گرفتــه بــود و چــه ایــن زمــان کــه در کالنشــهرهای چندمیلیــون نفــری بــه نــدرت حضــوری از طبیعــت
در حمیــط زندگــی حــس مــی شــود.در مهــه ایــن شــرایط گوناگــون مهیشــه بــه کنــار طبیعــت رفــن و
“هواخــوری” بــرای یــک ایرانــی نشــاط آور بــوده و حالــش را خــوب کــرده اســت.
ـان” طبیعــت رفــن هــم نــه تنهــا شــکل و حمتــوای گوناگــون دارد
ـار” و یــا “بــه دامـ ِ
ایــن “بــه کنـ ِ
ـط زندگــی ،معمــاری و
بلکــه در مقیــاس هــای گوناگــون اجنــام مــی شــده و جالــب اینســت کــه گاه حمیـ ِ
شهرســازی بــا ایــن “رفتارفرهنگــی” یعنی”هواخــوری” مهراهــی کــرده ومبــدل شــده بــه ظرفــی بــرای
ایــن مظــروف و گاه ایــن “رفتارمجعــی” را نادیــده گرفتــه کــه در چنــن شــرایطی رفتــار “پیــک نیــک
کــردن” مثــل یــک رود روان بــه عرصــه هــای شــهری نفــوذ کــرده و راه خــود رابــاز کــرده اســت .مثــا
ـاری خانــه عرصــه هایــی را عرضــه کــرده مثــل حیــاط ،بــام ،بــاغ و ...کــه
گاهــی مــی بینیــم کــه معمـ ِ
بــرومی و بشــینیم و هواخــوری کنیــم و گاهــی مشــاهده مــی کنیــم کــه نــه تنهــا کالبــد معمــاری بلکــه
حتــی کالبــد شــهری بــا بــی توجهــی بــه ایــن ویژگــی رفتــار ایرانیــان ،طــوری شــکل گرفتــه کــه حتــی
کنــار بزرگــراه پرتــردد هــم خانــواده ای نشســته انــدو مشــغول “پیــک نیــک “ انــد! یعنــی کار مطبــوع
خودشــان را مــی کننــد! گسســته از حمیــط و در پیونــد بــا تاریــخ!
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“پیــک نیــک” ( )Picnicیــک واژه التــن بــا ریشــه فرانســوی اســت کــه از اواخــر قــرن هفدهــم
میــادی در ادبیــات مکتــوب دیــده مــی شــود و در ظاهــر بــه معنــی گشــت و گــذار گروهــی در طبیعــت
و غــذا خــوردن خــارج از منــزل ،ترجیحــا در پــارک ،کنــار رودخانــه ،چشــم انــداز زیبــا ،منطقــه سرســبز
اســت .تارخیچــه پیــک نیــک از قــرن نوزدهــم نشــان میدهــد کــه در اروپــا رفــن بــه بــرون از خانــه
و صــرف غــذا دو جــزء مهــم رفتــاری در یــک پیــک نیــک هســتند.
امــا در زبــان فارســی وقتــی واژه”پیــک نیک”بــکار مــی رود در واقــع مــا بــا یــک “اســم” روبــرو
نیســتیم بلکــه بــا یــک “فعــل “روبــرو هســتیم .در فارســی واژگان دیگــری مــرداف ایــن فعــل هســتند
گلگشــت  ،تفــرج و یــا “بــه گــردش رفــن”“ ،بــه تفریــح رفــن” “ ،کــوه رفــن” “ ،پــارک رفــن”
“جنــگل رفــن” کــه تقریبــا مهیشــه بــا فعــل “رفــن بــه  “ ...مهــراه هســتند.این موضــوع منایشــگر
آنســت کــه از قــرون پیــش و بســیار پیــش تــر از آنچــه فکــر مــی کنیــم ایــن رفتــار فرحبخــش در میــان
ایرانیــان معمــول بــوده اســت.
“حتــی مــی تــوان ادعــا کــرد کــه در ذهنیــت ایرانــی “بــه ســفر رفــن” و بــه “زیــارت رفــن” نیــز
اغلــب مــی توانــد حامــل معنــای پیــک نیــک باشــد زیــرا در ایــن دو رفتــار بــا دو گونــه خــاص پیــک
نیکــی نیــز روبــرو مــی شــومی .بــرون رفــن اساســا بــه معنــی بــرون رفــن از یــک “فضــای بســته”،
بنابرایــن از یــک “درون” بــه یــک “فضــای بــاز” یعنــی “بــرون” اســت ..بــه مهــن دلیــل یکــی از
اشــکال بســیار رایــج پیــک نیــک در ایــران ،پیــک نیــک کــردن در حیــاط خانــه در کنــار حــوض و
روی یــک ختــت یــا قالیچــه ای کــه زیــر درختــان پهــن مــی کردنــد و یــا پیــک نیــک بــر روی بــام
بــاز هــم بــا اســتفاده از یــک فــرش بود(”.فکوهــی )1386،امــا شــاید درحــوزه رفتارشناســی و علــوم
ادراکــی و چــه بســا بــا نگاهــی پدیدارشناســانه بتــوان گفــت واژه “هواخــوری” بیشــرین معنــی ایــن
رفتــار (یعنــی بــه گلگشــت رفــن) در ذهــن ایرانیــان را دارد.
اســتاد باســتانی پاریــزی نوشــته انــد ”:در کوهســتان مــا وقتــی فصــل بهــار بــه بــاغ هــا مــی رونــد ،مــی
گوینــد بــه هواخــوری مــی رومی.مهاجنایــی کــه مثــل خملــص زیــر درخــت بــادام پــرگل خواهنــد گفــت:
یــاد آن شــب ،کــه صبــا برســرما گل مــی رخیت(”.باســتانی پاریــزی )42 ،1394،البتــه بــه نظــر مــی
رســد واژه “هواخــوری” در مناطــق خمتلــف ایــران بــکار مــی رود .در فرهنــگ لغــت عمیــد ،دهخـــدا
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و معــن لغــت “هواخــوری” بــه پیــک نیــک ،تفــرج ،تفریــح ،گــردش ،گشــت و جــوالن معنــا شــده و
هنــوز هــم در افــواه عمومــی معمــول اســت کــه مــی گوینــد “بــرمی هوایــی تــازه کنیــم” ،یــا “رفتیــم یــک
هوایــی خبــورمی” ! بــه مهــن دلیــل نیــز در ایــن نوشــتار  ،مــا بــه طــور وســیعی از ایــن فعــل بــه عنــوان
واژه مرتادفــی بــرای «پیــک نیــک» اســتفاده مــی کنیــم.

پیک نیک در تاریخ ایران
رفــن بــه گلگشــت و پیــک نیــک مهاننــد دیگــر ویژگــی هــای ایــن ســرزمنی یــک رفتــار متــداوم
در ایــران اســت“ .متــدن ایرانــی نــه فقــط متدنــی باســتانی اســت بلکــه متدنــی اســت کــه بایــد آن را بــه
حنــو شــگفت انگیــزی دارای تــداوم دانســت .ایــن تــداوم خــود را در اشــکال ســرزمینی (ایــران کنونــی در
شــکل اساســی خــود بــا ایــران هخامنشــی انطبــاق دارد) ،زبانــی ( تــداوم زبــان فارســی از فارســی باســتان
هخامنشــی گرفتــه تــا فارســی میانــه ابتــدای اســام و فارســی جدیــد کنونــی) ،دینــی ( از دیــن زرتشــت
ساســانی تــا دیــن اســام ایرانــی) و در اشــکال بــی مشــاری از رویکردهــای مشــابه نســبت بــه پدیــده هــای
طبیعــی بازیافت(”.فکوهــی)1386،
رد پــای بــه گلگشــت رفــن ایرانیــان در طــول تاریــخ ایــن ســرزمنی در میــان نــگاره هــا (مینیاتورهــا)
کتــب خطــی  ،کاشــی کاری هــای صفــوی و قاجــاری ،خنســتنی عکــس های عــکاس باشــی هــای ناصرالدین
شــاه  ،قــدم بــه قــدم دیــده مــی شــود و مهــم تــر از آن  ،ســاخت بســر مناســب ایــن رفتــار یعنــی عالقــه
زیــاد بــه بــاغ ســازی و خلــق باغ-شــهر درطــول تاریــخ ایــران اســت کــه مــدارک معمــاری مربــوط بــه
بیــش از دوهــزار و پانصــد ســال پیــش از آن موجــود اســت و نقــوش طــرح چاربــاغ ایرانــی بــر ســفالینه
هــای پیداشــده در کاوش هــا نیــز بــه بیــش ازهشــت هــزار ســال پیــش بــاز مــی گــردد“ .بــاغ ایرانــی
اساســا کهــن الگــوی ســامان دهــی عناصــر طبیعــی در فرهنــگ و متــدن ایــران اســت کــه هــم کالبــد و
هــم ذهنیــت ایرانــی از ادراک آن در طــول تاریــخ ایــن ســرزمنی یعنــی ایــران پیــش از اســام ،ایــران پــس
از اســام و ایــران معاصرتــداوم یافتــه و زنــده است(”.شــاهچراغی )91 ،1395 ،بــه مهــن ترتیــب نیــز
مظــروف درون ایــن ظــرف  ،یعنــی آداب رفتــاری “درون بــاغ بــودن” یــا بــه بیــان دیگــر بــه بــاغ رفــن
یــا “بــه گلگشــت” رفــن در بــاغ تــداوم یافتــه و ســاری و جاریســت.

رابطه پیک نیک ایرانی و اسطوره ها
چهــار عنصــر اساســی یعنــی آتــش ،بــاد ،آب و خــاک ،علریغــم تغیــر پــارادامی هــا در طــول تاریــخ ،تــا
بــه امــروز تقــدس خــود را درفرهنــگ ایرانــی حفــظ کــرده انــد .در تبارشناســی اســطوره ای رفتــار پیــک
نیــک مــی تــوان اســتدالل کــرد کــه “گلگشــت ایرانــی” تــداوم اساســی و درازمــدت ایــن چهــار عنصــر
در یــک ســاختار ویــژه رفتــاری اســت کــه خــود را در اشــکال جدیــد بــاز تولیــد مــی کنــد .دکــر ناصــر
فکوهــی عقیــده دارد” ایــن چهــار عنصــر مهگــی در یــک جمموعــه ســاختاری قــرار مــی گرینــد کــه مــی
تــوان بــرآن نــام روشــنایی گذاشــت و ســپس بــر اســاس یــک سلســله مراتــب عمــودی ( از بــاال بــه
پایــن) از یکدیگــر جــدا مــی شــوند .بــه طوریکــه:
 - 1حضــور آتــش در پیــک نیــک ایرانــی یکــی از مهــم تریــن عناصــر اســت کــه آن را از خــال اشــیاء
مــادی پیــک نیــک مــی بینیــم :مســاور بــرای نوشــیدن چــای “داغ” ،اجــاق بــرای پخــن غــذا“ ،منقــل”
بــرای کبــاب کــردن و“ . ...دود” منــاد دیگــری اســت کــه هــر چنــد دربــاره ماهیــت منفــی یــا مثبــت آن
حبــث زیــادی وجــود دارد ،امــا بــه معنایــی متثیلــی خــر از زندگــی و حرکــت مــی دهــد.
 - 2بــاد و هــوا مهــم اســت”.بریون رفــن” بــه معنــی بــه “هــوای آزاد” رفــن بــا افعالــی چــون “نفــس
تــازه کــردن” “ ،هــوا خــوردن” ،و بســیاری اصطالحــات دیگــر بــا معنــای پیــک نیــک پیونــد خــورده
اســت و مفهــوم پیــک نیــک درون خانــه را بایــد نوعــی احنــراف بــی معنــا در اشــاره بــه پیــک نیــک در
ایــران ارزیابــی کــرد.
 - 3آب یکــی از مقــدس تریــن منادهــای روشــنایی روی زمــن اســت .ایــن پنــداره بــه ویــژه از آن رو
امهیــت دارد کــه زمــن یــا خــاک بــدون آب در پنــداره هــای ایرانــی بــه ســرعت شــیطانی مــی شــود
زیــرا تصویــر “خشکســالی” را القــا مــی کنــد کــه یکــی از بزرگرتیــن شــیاطنی در نظــام ذهنــی ایرانــی
اســت“ ....زمــن ســبز” یعنــی زمــن دارای گیــاه امهیــت دارد :ســبزی نشــانه ای بریونــی و گویاتریــن
تبلــور وجــود آب در زمــن اســت و بــه مهــن دلیــل نیــز ایرانیــان تــا امــروز ارزشــی خــاص بــرای ســبزی
قائلنــد“ :ســبزی رویانــدن” ( بــرای ســفره هفــت ســن در جشــن ســال نــو) ،اجیــاد یــک فضــای ســبز ولــو
کوچــک در منــزل ،تعلــق خاطــر بــه حیــاط جایــی کــه مــی تــوان یــک فضــای ســبز تصنعــی اجیــاد کــرد
و بــه بــاغ کــه شــکل مترکــز یافتــه ای از فضــای ســبز اســت ،تعلــق خاطــر بــه ســبزه زار و کنــاره هــای
آبــی و ...تنهــا چنــد منونــه از ارزش ایــن عنصــر و ریشــه دار بــودن آن در رفتارهــای ایرانیــان اســت کــه
بــه صــورت قالــب چــه در انتخــاب حمــل پیــک نیــک و چــه در صحنــه پــردازی هــای آن بــه شــکل مــادی
( حضــور فیزیکــی آب و گیــاه) و چــه بــه شــکل منادیــن ( اســتفاده از قالــی و گلیــم و کــوزه یــا ظــرف
آب) ،دیــده مــی شــود.

پیک نیک منسوب به ناصرالدین شاه.

(مأخذ:نامعلوم-احتماال آلبوم ناصرالدین شاهی)
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 - 4خــاک یــا زمــن در ذهــن ایرانــی ســاختار چهــار گــوش دارد و در ایــران باســتان ساســانی بــا مرکزیــت
ایــران تعریــف مــی شــود.در پیــک نیــک ایرانیــان دورتــا دور روی زیرانــداز چهارگــوش روی زمــن
مــی نشــینند .پــس روی زمــن نشســن یــا بــه کــوه رفــن مهــم اســت.اما ایــن بــه کــوه رفــن را نبایــد
بــا مفاهیــم مــدرن آن ( اســکی = از کــوه پایــن آمــدن) یــا حتــی “کوهنــوردی”( از کــوه بــاال رفــن) کــه
هــر دو نوعــی منــاد ســلطه انســان بــر کــوه( منــاد خدایــی ) را دارد یکــی گرفــت.

احساس و ادراک طبیعت در پیک نیک ایرانی

اجیــاد رابطــه حســی مســتقیم بــا طبیعــت اســاس پیــک نیــک ایرانــی اســت .مهــم تریــن دلیــل
“بــرون رفــن” و دور شــدن از “درون” و فضــای سرپوشــده اینســت کــه بــا متــام وجــود طبیعــت لطیــف
( و نــه طبیعــت خشــن کویــر) را حــس کنیم.بــا طبیعــت در برگرفتــه شــومی.پس ایــن مســتلزم آنســت کــه
رابطــه ای مســتقیم و بــی واســطه بــا طبیعــت برقــرار شــود.هر یــک از رفتارهــای مجعــی کــه در پیــک
نیــک ایرانــی رخ مــی دهــد یکــی از ابعــاد احســاس و ادراکــی را تأمــن مــی کنــد.

 - 1ملــس کــردن :بــا نشســن بــر «زمــن» رخ مــی دهــد .یــک رابطــه حســی نســبتا مســتقیم میــان کالبــد
و عنصــر مقــدس زمــن اجیــاد مــی کنــد .معمــوال از یــک زیرانــداز ،قالیچــه یــا گلیــم اســتفاده مــی شــود
تــا زمــن آلــوده نشــود( هرچنــد کــه امــروزه ظاهــرا بــرای آنســت کــه مــا آلــوده نشــومی!) ســپس در
مســتطیل مرکــزی حملــی بــرای قــرار دادن غذاهــا ودر مســتطیل بریونــی حملــی بــرای نشســن تعریــف مــی
شــود .در نشســن معمــوال افــراد در پیــک نیــک حلقــه ای را تشــکیل مــی دهنــد کــه در مرکــز آن غــذا
 ،و قالــی یــا گلیــم  ،باغــی خیالــی را مــی ســازند کــه افــراد در حاشــیه ای آن نشســته انــد و بــا طــرز
قــرار گرفــن خــود ،خویشــن را از فضــای بریونــی جــدا مــی کننــد ”.اروپايیــان بــرای پیــک نیــک خــود
مبلمــان متحــرک و ســبک را اخــراع کــرده انــد .در تفرجگاههــا و پارکهــا نیــز میــز و نیمکــت هــای
نصبشــده مــکان اســتقرار افــراد را تعیــن مــی کنــد .امــا ایرانیهــا از ایــن مبلمــان بیشــر بــرای اســتقرار
ـرش جمــاور آن اســت کــه خــود پهــن مــی کننــد.
اثاثیــه خــود بهــره مــی برنــد و اقامتشــان بــر روی فـ ِ
(منصــوری4 ،1389 ،و )5معمــوال نیمکــت هــای نصبشــده بــدون ســایه بــان در پــارک هــا و مناطــق
طبیعــی بــرای اســتقرار طرفــدار ندارد.حتــی زمانیکــه آالچیــق و نیمکــت هــم در دســرس هســت ،خانــواده
هــای ایرانــی ترجیــح مــی دهنــد روی زمــن مفــروش و زیــر ســایه آالچیــق بنشــینند نــه روی نیمکــت
ـاس زمــن مهــم اســت.
ها.زیــرا ملــس و احسـ ِ
 - 2دیــدن :در پیــک نیــک ایرانــی بایــد عناصــر طبیعــی دیــده شــود.از مهــه مهــم تــر آمســان و نــور آن
اســت پــس مهــواره ایرانیــان متایــل دارنــد صبــح زود از منــزل خــارج شــوند و قبــل از غــروب آفتــاب
بــه منــزل بازگردنــد .دیــدن طبیعــت در زیــر نــور خورشــید ارزمشنــد اســت“ .معمــوال بــرای ایرانــی هــا
منظــور از “هــوای خــوب”  ،هوایــی آفتابــی ولــی نــه چنــدان گــرم و ســوزان اســت و منظــور از یافــن
حملــی مناســب جایــی کــه “ســایه” ای طبیعــی وجــود داشــته باشــد“ .ســایه” نوعــی مفهــوم دیــدن غــر
مســتقیم را در خــود دارد“ :ســایه درخــت” در واقــع تصویــری از درخــت اســت کــه خورشــید بــه مــا
مــی رســاند و ایــن مفهــوم دارای نوعــی تقــدس آرامــش خبــش و معنایــی لــذت خبــش در زبــان فارســی
اســت :اصطــاح “ســایه درختــی پیــدا کــردن” مهچــون اصطــاح “جــای ســبزی پیــدا کــردن” تقریبــا
معــادل یافــن جــای مناســب بــرای پیــک نیــک کــردن اســت کــه در آن دو حــس المســه( نشســن) و
بینایی(دیــدن ) بــه یکدیگــر پیونــد مــی خورد(”.فکوهــی)1386،

پیک نیک دو خانواده ایرانی به مهراه هشت فرزند در اطراف شهر آمل ( – 1342 -آلبوم شخصی منتشر شده خانواده)
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 - 3شــنیدن -در پیــک نیــک ایرانــی معمــوال افــراد بــه دنبــال جایــی “خلــوت” و “بــی ســروصدا” مــی
گردنــد نــه بــه دلیــل آنکــه بــه دیــدن یــا شــنیدن عالقــه ای نداشــته باشــند بلکــه بــه آن دلیــل کــه مایلنــد
بــا خــود (و اغلــب بــه صــورت گروهــی) خلــوت کننــد .گاهــی پیــک نیــک ایرانــی ”،پیــک نیکــی پــر
ســروصدا مــی شــود کــه در آن صــدای افــرادی کــه بــازی مــی کننــد و فریــاد مــی کشــند ،صــدای
شــوخی و خنــده ،صــدای موســیقی و غــره نوعــی مههمــه اجیــاد مــی کنــد کــه ظاهــرا بــرای مهــه هــم
قابــل حتمــل اســت و هــم مــرادف بــا شــادی و نشــاط اســت .اصطــاح “ســوت و کــور نشســن” و یــا
“مــامت گرفــن” بــه صــورت منفــی گویــای الگوهــای رفتــاری هســتند کــه در پیــک نیــک نبایــد داشــت.
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و حتــی مفصــل تــر از خانــه کــه بــا مهــان نظــم و ترتیــب و دقــت خانــه و تقریبــا بــا مهــان وســایل تهیــه
شــده باشــد اســت .عنصــر نوشــیدن کمــر در پیــک نیــک ایرانــی مطــرح اســت(”.فکوهی )1386،آداب
خــوردن در پیــک نیــک ایرانــی بســیار مفصــل تــر از پیــک نیــک اروپایــی اســت.

رفتارشناسی خلوت گروهی در پیک نیک ایرانی

سال  1376در یک پیک نیک آخر هفته در اطراف دماوند ،چهار مردجوان با یک موزیک غربی می رقصند(-عکس و توضیح :الف-عباس)

 - 4بوییــدن -بــوی خــوش طبیعــت بــرای فــرد ایرانی کــه به پیک نیــک مــی رود مهم اســت”.هواخوری”
و استنشــاق هــوای تــازه بــه ویــژه اگــر بــا راحیــه ای خــوش مهــراه باشــد بســیار مهــم و روح افزاســت.

“هوایــی عــوض کــردن” در ذهــن ایرانــی مــرادف اســت بــا “بهــر شــدن حال”.عجیــب اســت کــه در
کالنشــهرهای امــروز ایــران کــه هــوای آلــوده ویژگــی آنســت نوعی”کرختــی حمیطی”-بــه معنــی بــی
احســاس شــدن نســبت بــه حمیــط بــه دلیــل میــزان زیــاد داده هــای حســی و آلودگــی  -موجــب شــده تــا
حتــی درفاصلــه چنــد قدمــی بزرگــراه هــای پرتــردد ،آلــوده و پــر ســر و صــدا هــم  ،مــردم پیــک نیــک
کننــد!.

یکــی از ویژگــی هــای جالــب رفتــاری در پیــک نیــک ایرانــی اینســت کــه معمــوال در پیــک نیــک
(خانوادگــی ،گروهــی  ،زنانــه یــا مردانــه )...،افــراد عالقــه ای ندارنــد بــه جــز گــروه خودشــان دیگــران را
ببینند.اصــوال هــدف پیــک نیــک کــردن در ایــران تعامــل بــا دیگــر گــروه هــا نیســت.به مهــن دلیــل در
ایــن جــا حداقــل دو ویژگــی شــکلی دیــده مــی شــود  :یکــی مرزگــذاری فیزیکــی و دیگــری درونگرایــی
یــا انفــکاک اجتماعــی.
“بــه وجــود آوردن مرزهــا یــا اســتفاده از مرزهــای طبیعــی (درخــت ،حاشــیه آب ،پســتی و بلنــدی و
شکســت هــای زمــن ).... ،و یــا مصنوعی(قــرار دادن یــک یــا دو خــودرو و پهــن کــردن ســفره کنــار یــا
میــان آن دو ،قــرار دادن اســباب هــای پیــک نیــک از مجلــه وســایل آشــپزی ،کفــش هــا کــه درآورده شــده
و بــرون از قالــی و در حاشــیه آن قــرار مــی گــرد ،چــادر هایــی کــه از آنهــا صرفــا بــه عنــوان انبــار
موقــت و پوشــاندن دیــد اســتفاده مــی شــود ،اجیــاد صــدا از طریــق حــرف زدن ،خندیــدن ،پخــش موســیقی،
و  ..حتــی بــه وجــود آوردن یــک پهنــه بــازی بچــه هــا در کنــار حلقــه اصلــی بــرای دور کــردن افــراد
بیگانــه) مرزهــای خمتلــف حســی ( دیــداری  ،شــنیداری و )..اســت کــه بــرای فاصلــه گــذاری و مشــخص
کــردن ســرزمنی بودگــی ،پیــک نیــک از آن اســتفاده مــی شــود(”.فکوهی)1386،
مرزگــذاری فیزیکــی در هنــگام پیــک نیــک موجــب مــی شــود کــه یــک حلقــه بســته و ظاهــرا غریقابــل
نفــوذ خانوادگــی یــا گروهــی شــکل بگــرد.در واقــع شــکل موقتــی از “درون گرایــی” اجتماعــی بــا اجیــاد
فاصلــه بــن حلقــه هــای و گــروه هــا در پیــک نیــک شــکل مــی گــرد.در ایــن شــرایط در پیــک نیــک
معمــوال افــراد بــا گــروه هــای دیگــر وارد تعامــل منــی شــوند و تعامــل صرفــا بــا “حمیــط” و ترجیحــا
“ عناصــر طبیعــی حمیــط” اجنــام مــی گرید.بــه بیــان دیگــر حضــور دیگــران نــه تنهــا خوشــایند نیســت
بلکــه گاهــی “مزامحــت” تلقــی مــی شــود .بنابرایــن در اینجــا یــک تنهایــی و خلــوت گروهــی شــکل مــی
گــرد کــه نیازمنــد انفــکاک فیزیکــی و مرزبنــدی شــده اســت .شــاید بتــوان گفــت در پیــک نیــک ایرانــی
مفهــوم “خلــوت گروهــی” شــکل مــی گــرد کــه شــکل بســیار ویــژه و متمایــز از رفتار”خلــوت گزینــی”
از نظــر رفتارشناســا ن اســت.

 - 5چشــیدن -ادراک حســی ایرانیــان در پیــک نیــک بــا چشــیدن خــوراک خــوب (ترجیحــا بــا مــواد

طبیعــی و غــذای ســنتی) کامــل مــی شــود .یعنــی “اگــر خــوردن را از پیــک نیــک ایرانــی حــذف کنیــم
دیگــر منــی تــوان بــه آن پیــک نیــک اطــاق کــرد .خــوردن و حتــی زیــاد خــوردن حضــوری گســرده
در ایــن پیــک نیــک دارد .خــوردن در پیــک نیــک ایرانــی اصــوال بــا معنــای ریشــه شناســانه ایــن واژه
(چیــز کوچکــی خــوردن) قابــل انطبــاق نیســت و درســت برعکــس بــه معنــی خــوردن یــک غــذای کامــل
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”در علــوم رفتــاری و علــم روان شناســی مطالعــه درمــورد شــیوه ی اســتفاده انســان از فضــا بــه صــورت
فــردی و اجتماعــی  ،خنســتنی بــار بــه وســیله ادوارد توئیچــل هــال( ،)1914پیشــنهاد شــده و او بــر
اســاس آزمایــش هــا و مشــاهدات خــود بررســی اســتفاده ی انســان از حمیــط بــه مثابــه ابــزاری بــرای
برقــراری ارتبــاط در موقعیــت هــا و جوامــع گوناگــون را بــه نــام علــم پروکســمیک معرفــی کــرده
اســت( ”.شــاهچراغی ،بندرآبــاد )1386 ،1395، ...حمقــق دیگــری بــه نــام آلتمــن بــا دیــدگاه روان شناســی
–اجتماعــی چهــار مفهــوم خلــوت ،فضــای شــخصی ،قلمــرو و ازدحــام را پایــه و اســاس رفتارهــای فــردی
و اجتماعــی انســان در ارتبــاط بــا حمیــط دانســته اســت وحتلیلــی مفهومــی از خلــوت ارائــه داده :
“خلــوت معمو ًالرویــدادی اســت میــان فــردی کــه بــا ارتبــاط هــای میــان افــراد ســرو کار دارد و در واقــع
بــا واحــد هــای اجتماعــی مرتبــط اســت.خلوت فرآینــدی دوســویه اســت کــه مســتلزم “درون داری”
و “بــرون داری” اســت.خلوت ماهیــت دیالکتیکــی دارد .درواقــع خلــوت آمیــزه ای از رابطــه داشــن و
رابطــه نداشــن بــا دیگــران اســت.خلوت ،ماهیتــی بهینــه ســاز دارد بــه معنــی آن کــه اگرافــراد جامعــه
ای بتواننــد بــه ســطح مطلــوب تعامــل دســت یابنــد مــی تــوان گفــت کــه آن نظــام اجتماعــی درحالــت
تعــادل یاتــوازن اســت.اما اگرمیــزان رابطــه کمرتیابیشرتازســطح مطلــوب باشــد ،موقعیــت نامتعــادل اســت
ومنظــور از بهینــه ســازی خلــوت بررســی هرگونــه احنــراف از ایــن ســطح مطلــوب اســت .خلــوت در دو
ســطح مطلــوب وکســب شــده مطــرح اســت.خلوت بــه مثابــه فرآینــد تنظیــم مرزهاســت.درواقع خلــوت
متضمــن متایــز وجدایــی فــرد یــا گــروه از دیگــران اســت و مفهــوم مــرز بــه معنــای قائــل شــدن متایــزی
میــان خــود وغــر خــود اســت (”.آلتمــن“ )32-27، 1975،در حالــی کــه میــل بــه داشــن خلــوت از راه
اجیــاد فضــای شــخصی وکنــرل قلمــرو مکانــی امــری عمومــی اســت .ولــی شــیوه ی پاســخ بــه آن در
فرهنــگ هــای خمتلــف متفــاوت اســت .بعضــی از فرهنــگ هــا بــه طــور نســبی نیــاز هــای خلــوت پیچیــده
تــری دارند(”.لنــگ)179،1987،
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در ایــن نوشــتار بــه طــور قاطــع مــی تــوان گفــت  ،پیــک نیــک در ایــران نــوع پیچیــده ای از “خلــوت
گزینــی” گروهــی ،فــرح خبشــی و متــدد اعصــاب بــوده کــه تــا بــه امــروز رایــج اســت.
مثــا در یــک مقایســه کلی”منــی تــوان انتظــار داشــت امریکايیهــا پیــک نیــک کــردن در جمــاورت
یکدیگــر را حتمــل کننــد و بــه نظــر مــی رســد بیشــر بــه خلــوت شــخصی متایــل داشــته باشــند .در
حالیکــه ایرانیهــا در قلمروهــای چهارگانــه تــی هــال رفتــار دیگــری دارنــد ... .از اینکــه بــا یــک
قــدم فاصلــه در کنــار هــم بنشــینند ابــا ندارنــد .امــا احتمــا ًال در مهــن حالــت امریکایيهــا ترجیــح دهنــد
قیــد پیــک نیــک را بزننــد و مکانــی خلــوت و دنــج پیــدا کننــد .مهــن اختــاف رفتــار را در گروههــای
اجتماعــی ایــران نیــز مــی تــوان مشــاهده کــرد .عامــه مــردم از اینکــه در نزدیکــی یکدیگــر مســتقر شــوند
نگرانــی ندارنــد ،امــا قشــر حتصیلکــرده و نواندیــش از ایــن کار قــدری گریزان اســت( ”.منصــوری،1389،
4و )5بــه بیــان دیگــر ایرانــی هــا حتــی زمانیکــه جمبــور مــی شــوند مــکان هــا و پــارک هــای شــلوغ را
درون هــر نــوع
(مثــا در روز ســیزده بــه در) انتخــاب کننــد ،بــاز هــم در “خلــوت گزینــی گروهــی”
ِ
“ازدحامی”مهــارت دارنــد و ایــن رفتــار بــه معنــی واقعــی کلمــه یــک ویژگــی فرهنگــی متمایــز اســت.
شــاید بــه مهــن دلیــل اســت اخــرا کــه برخــی گردشــگران و گزارشــگران خارجــی نوشــته اند”ایرانــی هــا
بطــور خیلــی جــدی اهــل پیــک نیــک انــد و مهــه جــا مــی تواننــد پیــک نیــک کنند.نــه فقــط در پــارک
دل ترافیــک اتومبیــل هــا ،یــا پشــت ایســتگاه هــای پمــپ بنزیــن،
هــا و کنــار مناظــر زیبــا بلکــه حتــی در ِ
یــا )Pryce, 2016( ”...
اکنــون بــه مــوازات ایــن حبــث  ،موضــوع دیگــری مطــرح مــی شــود و آن اینکــه ،ایــن مهــارت “خلــوت
گزینــی گروهــی” ،بــه نوعــی هــم ریشــه گرفتــه از روحیــه درونگــرای ایرانیــان اســت و هــم تقویــت
کننــده آن روحیــه  ،یعنــی ویژگــی و ایــده ای کــه هــم ســاختارهای نــرم اجتماعــی را در طــول تاریــخ
ـدی معمــاری و شهرســازی
ایــران شــکل داده و هــم بــه نظــر مــی رســد حتــی ســاختارهای ســخت کالبـ ِ
تارخیــی ایــران هــم نشــأت گرفتــه و یــا متأثــر از آنســت.
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هم الگویی پیک نیک ایرانی و معماری ایرانی
معمــاری و شهرســازی ایرانــی در طــول تاریــخ هــم متأثــر از رفتارهــای فــردی و اجتماعــی بــوده و هــم
بــر آن هــا اثرگذاشــته اســت.این تأثــر و تأثرمشــهود امــا پیچیــده اســت .یکــی از عوامــل تعیــن کننــده در
شــکل گــری رفتارهــای اجتماعــی در طــول تاریــخ ایــران تنــوع اقلیمی–طبیعــی زیادیســت که مهــواره در
ایــران وجــود داشــته اســت ”.فرهنــگ منطقــه مرکــزی ایــران ،یعنــی فرهنگــی کــه در حاشــیه هــای کویــر
بــزرگ در طــول صدهــا ســال شــکل گرفتــه اســت :اقلیمــی بســیار ســخت ،بــی بــاران ،نظــام هــای آبیــاری
مصنوعــی از طریــق قنــات هــا ،واحــه هــای کوچــک امــا سرســبز ،نظــام هــای فناورانــه ویــژه بــا تبلــوری
روشــن در یــک معمــاری برجســته خشــتی و آجــری و ســازوکارهای آن بــرای گریــز از “بــرون” (یعنــی
بیابــان ،بــی آبــی ،گرمــای فرســاینده و کشــنده) و پنــاه بــردن بــه “درون” ( یعنــی ســایه خانــه و درختــان
و چشــمه و حــوض)” را تــدارک دیــده اســت(“ .فکوهــی )1386،یعنــی اقلیــم مــا را دعــوت مــی کنــد بــه
درون بــرومی و زندگــی کنیــم و اگــر گاهــی بشــود کــه بــرون بیاییــم و دورهــم باشــیم(یعنی بــه گلگشــت
بــرومی) پــس بســیار فرحبخــش اســت.
رابطــه “بــرون” و “درون” مهیشــه در ایــران مهــم بــوده اســت .از یــک ســو شــاید بتــوان ادعــا کــرد
کــه پیــک نیــک در معنــای اساســی خــود  :خــروج از شــهر یــا از فضــای بســته (درون) بــه بــرون از آن،
رابطــه ای روشــن و معنــا دار بــا اســطوره هــای کهــن و دیــن باســتانی کــه حامــل آنهــا بــوده اســت ،یعنــی
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زرتشــتی گــری ،داشــته و دارنــد و از ســوی دیگــر معمــاری ایرانــی بــه ویــژه خانــه هــای تارخیــی ایــران
بــه وضــوح بازتــاب تعریــف فضــا بــر اســاس رابطــه درون و بــرون اســت.
در اقلیــم کویــری ایــران هــر خانــه یــک حیــاط مرکــزی دارد کــه اتــاق هــا دورتــا دور آن شــکل مــی
گــرد .حرکــت از درون اتــاق بــه بــرون (حیــاط) در ســاعاتی کــه هــوا خنــک تــر اســت  ،باعــث فــرح
خبشــی مــی شــود.گاهی در حیــاط ختــت مــی گذارنــد و عصــر تــا شــب را در حیــاط زندگــی مــی کننــد
و گاهــی از بــام بــرای اســراحت شــبانگاهی و “بــرون” بــودن اســتفاده مــی کننــد .پــس “در اقلیــم هــای
گــرم ( آجنــا کــه بــرون رفــن بــرای پیــک نیــک بــه بیشــرین انــدازه اجنــام مــی گــرد) ،معمــاری درون
گــرا مــی شــود ،حیــاط بــا دیوارهــا ضخیــم احاطــه مــی شــود و اطــاق هــا رو بــه ایــن حیــاط و منبــع
مرکــزی آب در آن ،حــوض و فضــای ســبز اطــراف آن کــه بــه شــکل تصنعــی آبیــاری مــی شــود بــاز
مــی شــوند ،مثــل آنچــه در بازســازی پیــک نیــک در فضایــی دیگــر بــاز مــی یابیــم “ (فکوهــی)1386 ،
در واقــع ایرانیــان زمانیکــه بــه پیــک نیــک مــی رونــد دورتــا دور روی یــک فــرش یــا زیرانــداز مــی
نشــینند و مهگــی رو بــه مرکــز حلقــه گــروه یــا خانــواده خــود دارنــد و معمــوال بــه بــرون از خــود
پشــت مــی کنند.ایــن نــوع اســتقرار روی زمــن در هنــگام پیــک نیــک بســیار بــه شــکل کالبــدی بــاغ
ایرانــی و حیــاط مرکــزی خانــه هــا در مناطــق گــرم و کویــری ایــران شــباهت دارد”.بــاغ گســرده
ایرانــی هرقــدر هــم کــه از حیــث منادپــروری پرمایــه باشــد ،جنبــه جتملــی ســنگینی دارد کــه احداثــش
در فضــای شــهری جــز از عهــده معــدودی برمنــی آید.ایــن جاســت کــه طــرح حیــاط بــه مــوازات طــرح
بــاغ گســرده قــرار مــی گرید...اجــزای طــرح حیــاط ،کــه زاینــده نــروی مرکزگراســت در فضــای شــهری
عملــی تــر اســت و مــی توانــد وســیله ســاز متاســی اساســی بــا طبیعــت باشــد کــه الزمــه زندگــی ایرانــی
اســت(”.اردالن،خبتیار)68 ،1383،

جدا شدن از پریامون و توجه به مرکز در
حمدوده ای حمصور  :الگوی استقرار روی
زمنی درون یک چهارگوش و رو به مرکز
در طرح باغ گسرتده ایرانی ،طرح حیاط
مرکزی خانه های کویری  ،طرح فرش
ایرانی و نیز شیوه استقرار ایرانیان روی
زمنی مفروش -شباهت دارند.

(تصویرطرح باغ وحیاط:اردالن،خبتیار)1383،
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“در اقلیــم هــای ســرد( آجنــا کــه بــرون رفــن بــرای پیــک نیــک بــه حداقــل رســیده و تنهــا در فصــول
حمــدودی از ســال اجنــام مــی شــود) ،دیوارهــا ضخیــم مــی شــوند و بــا فــرو رفــن کل بنــا در زمــن ،
کوچــک شــدن روزنــه هــای نــور ،درهــای کوچــک ،ســقف هــای کوتــاه ،کوچــه هــای پیچاپیــچ و بافــت
مرتاکــم  ...در برابــر طبیعــت مقاومــت مــی کننــد.در اقلیــم هــای مرطــوب و ســبز مشالــی ( جایی کــه بریون
رفــن کمرتیــن معنــا را مــی دهــد و اغلــب بــا پیــک نیــک هــای خانگــی ســروکار دارمی) معمــاری درون
گــرای مناطــق مرکــزی جــای خــود را بــه یــک معمــاری بــرون گــرا( خانــه مرکــزی بــدون دیوارهــای
احاطــه کننــده امــا اغلــب بــا مرزبنــدی هــای شــکننده پرچــن ماننــد در یــک پریامــون ســبز طبیعــی ،پــر
آب ،پــر نــور و پــر ســایه ) مــی دهــد کــه در آن بــا اســتفاده گســرده از چــوب و فاصلــه گرفــن بنــا از
ســطح زمــن ،ســقف هــای شــیب دار و ...رو بــرو هســتیم(”.فکوهی)1386 ،
بنابرایــن زمانــی کــه از درک ایرانــی از فضــا ( در تبلــور معمــاری اش) ســخن مــی گوئیــم بــه ناچــار
عنصــر اقلیمــی بــه دلیــل فشــار طبیعــت سرســخت بــر عنصــر اســاطریی پیشــی مــی گــرد و رابطــه و
درک بــا فضــا را در طیفــی از برداشــت هــا و رفتارهــای کالبــدی متفــاوت قــرار مــی دهــد کــه روی پهنــه
ایرانــی قابــل مشــاهده اســت.جالب اینجاســت کــه وقتــی رفتارهــای ایرانیــان معاصــر در کالبــد زندگــی
درون کالن شــهرها را مطالعــه مــی کنیــم مــی بینیــم کــه الگوهــای اســتقرار گــروه یــا خانــواده ای کــه
بــرای پیــک نیــک بــه پــارک رفتــه انــد بســیار بــه الگــوی ســاماندهی معمــاری در بافــت شــهرهای
تارخیــی ایران(بــه ویــژه مناطــق کویــری) شــباهت دارد ،هرچنــد کــه ظاهــرا و کامــا از شــیوه معمــاری و
شهرســازی معاصــر ایــران دور اســت.
حلقــه هــای گروهــی و خانوادگــی کســانی کــه بــه پیــک نیــک آمــده انــد و پشــت بــه پشــت دیگــر
حلقــه هــا روی زمــن مســتقر مــی شــوند ،بســیار بــه حلقــه هــای حیــاط مرکــزی در خانــه هــا در بافــت
شــهرهای تارخیــی ایــران شــباهت دارد.البتــه ایــن
شــباهت ظاهــرا نــه فقــط یــک شــباهت شــکلی
بلکــه شــباهتی عمیــق اســت و در برخــی مــوارد
بــه دلیــل هــم ریشــه بــودن کالبــد و رفتــار حمیطــی
ایرانیــان اســت .بطوریکــه گاهــی مــی تــوان رابطــه
ایــن ریشــه هــای الگویــی مشــرک را بــا اســطوره
هــای کهــن ایرانــی مشــاهده کــرد و گاهــی بــه نظــر
مــی رســد شــیوه ادراک حســی ایرانیــان از حمیــط
نیــز موجــب تکــرار رفتارهایــی ویــژه در طــول
تاریــخ حتــی تــا بــه امــروز شــده اســت.تا آجناکــه
بــه صــورت آداب درآمــده و امــروز مــی توانیــم
“پیــک نیــک ایرانــی” را دارای الگــو و مفهــوم
خــاص بدانیــم کــه از دیگــر فرهنــگ هــا متمایــز
اســت.

حاصــل ســخن

 :در ایــن نوشــتار بــا نگاهــی گــذرا و حرکــت از

تاریــخ بــه اســطوره و فهــم امهیــت حضــور عناصــر چهارگانــه طبیعــی
در پیــک نیــک ایرانــی و مــروری بــر رفتارشناســی آن و نیــز مقایســه
شــکلی الگــوی آن بــا معمــاری و شهرســازی تارخیــی در کویــر ایــران،
یــک مفهــوم رفتــاری ویــژه بــا نــام “خلــوت گزینــی گروهــی” کــه
در نــوع زندگــی درونگــرای ایرانــی معنــا دارســت  ،برجســته شــد .در
گلگشــت ایرانــی علریغــم تغیــرات حمیــط کالبــدی و ســبک زندگــی
معاصــر  ،پیونــد بــا تاریــخ چنــد هزارســاله ( آگاهانــه یــا ناآگاهانــه)
بــرای ایرانیــان فرحبخــش اســت.

بافت تارخیی بروجرد و حیاط خانه های بروجرد( -عکاس:جاسم غضبانپور )1379،
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منابع:
آلتمــن ،آیرویــن ( :)1975حمیــط و رفتــار اجتماعــی (خلــوت ،فضــای شــخصی ،قلمــرو و ازدحــام) ،ترمجــه علــیمنازیــان ،انتشــارات دانشــگاه شــهید بهشــتی.1382،

اردالن ،نــادر و خبتیــار ،اللــه( :)1383حــس وحــدت (ســنت عرفانــی در معمــاری ایرانــی) بــا مقدمه”ســید حســننصــر”  ،ترمجــه محیــد شــاهرخ ،نشــر خــاک.

-باستانی پاریزی ،حممد ابراهیم( :)1394هواخوری در باغ ،نشر علم ،چاپ سوم.

شــاهچراغی ،آزاده (:)1395پــارادامی هــای پردیــس ،درآمــدی بــر بازشناســی و بازآفرینــی بــاغ ایرانــی ،انتشــاراتســازمان جهــاد دانشــگاهی تهــران ،چــاپ ششــم.

شــاهچراغی ،آزاده و بندرآبــاد ،علریضــا ( :)1395حمــاط در حمیــط :کاربــرد روان شناســی حمیطــی در معمــاری وشهرســازی ،،انتشــارات ســازمان جهــاد دانشــگاهی تهــران ،چــاپ دوم.

فکوهــی ،ناصــر( : )1386ریشــه هــای اســطوره ای یــک رفتــار اجتماعــی  :پیــک نیــک در ایــران ،یادنامــه دکــرغالحمســن صدیقــی.

-غضبانپور  ,جاسم ( : )1379از آمسان ايران  ,انتشارات تيس  ,تهران .

لنگ،جان(: )1987آفرینش نظریه معماری ،ترمجه علریضا عینی فر ،انتشارات دانشگاه تهران.منصوری ،امری(: )1388پیک نیک ایرانی  ،ماهنامه ختصصی منظر  ،مشاره پنجم-معنی،حممد( :)1363فرهنگ معنی ،جلد ششم ،انتشارات امری کبری،ص.2102

)Pryce, Lois (2016): The art of Picnic in Iran, www.independent.co.uk,(8 may 2016
 - 1اولــن اســتفاده از کلمــه پیــک نیــک بــه ســال  ۱۶۹۲و کتــاب تونــی ویلیــس Origines de la Langue
 Françaiseبــر میگــردد کــه بــه  pique-niqueبــه عنــوان یــک کلمــه جدیــد اشــاره کــرده اســت .ایــن اصطــاح
بــرای توصیــف یــک گــروه از مــردم کــه در رســتوران شــرابی کــه خــود آوردهانــد را صــرف میکننــد بــه کار

میرفــت .فعــل  piquerبــه معنــی ‘انتخــاب’ اســت بــا واژه هــم قافیــه  niqueبــه معنــی «چیــزی کــه از امهیــت

کمــی برخــوردار اســت» ترکیــب شــده اســت .امــا بــر اســاس فرهنــگ انگلیســی آکســفورد ریشــه اصلــی کلمــه
ناشــناخته اســت.پس از انقــاب فرانســه در ســال  ۱۷۸۹پارکهــای ســلطنتی بــه روی عمــوم بــرای اولــن بــار بــاز
شــدند .بســاط پیــک نیــک در پارکهــا تبدیــل بــه یــک فعالیــت حمبــوب در میــان تــازه واجــدان حــق رای دادن

تبدیــل شــد.در اوایــل قــرن  ,۱۹گروهــی از لندنیهــا اجنمــن پیــک نیــک را تشــکیل دادنــد .آنهــا در پانتئــون در

خیابــان آکســفورد گــرد هــم آمدنــد و هــر کــدام خبشــی از غــذا ،نوشــیدنی یــا ســرگرمیها را فراهــم کردنــد بــدون

ایــن کــه میزبــان مشــخصی وجــود داشــته باشــد)Wikipedia( .
 2-Mary Ellen W. Hern, «Picnicking in the Northeastern United States, 1840-1900», Winterthur Portfolio SummerAutumn 1989), pp. 139–152
 - 3چون در کتاب پیش روی به تفصیل در مورد آنها نوشته شده در این مقاله به آن ها منی پردازمی.
- 4میــزان حتمــل و کاهــش کنــرل اجتماعــی ( جــز در مــواردی خــاص مهچــون پیــک نیــک در گورســتان) در ایــن
مــوارد بــه شــدت کاهــش مــی یابــد و آزادی کالبــدی خــود را در آزادی بســیار شــدیدی در بیــان مصــوت کالبــدی
نشــان مــی دهد(.فکوهــی)1386،
- 5نگاه کنید به فکوهی ،ناصر 1386 ،
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معمار و کارشناس ارشد شهرسازی
از دانشگاه نانرت ،فرانسه

ـران پایتخــت ،رمســی باقــی
ســال هــای زیــادی اســت در بعضــی از شــهرهای ایــران خصوصــا در تهـ ِ
اســت کــه از شــیوه تفریــح ایرانیــان مســلمان در طبیعــت حکایــت میکنــد .مانــدگاری ایــن رســم
دیریــن تــا امــروز اگــر بــه باورهامیــان مربــوط اســت ،بایــد پذیرفــت بیــش از آن از عواقــب رونــد
پرشــتاب شهرنشــینی قلمــداد میشــود.
طبیعتگــردی یــا پیکنیــک در حموطههــای گورســتانی دســتکم در تهــران  -کــه ســخن گفــن از آن
بــرای نگارنــده تهرانــی آســان تــر اســت  -شــاید از آن هنــگام شــکل یــک رفتــار شــهری پذیرفتهشــده
را بــه خــود گرفتــه باشــد کــه فضاهــای ســبز شــهر ،حمــدود بــه باغهــای خصوصــی بودنــد؛ پارکهــای
بــه ســبک غربــی تــازه شــناخته شــده بودنــد و بهعــاوه احــداث آن هــا بــه تعــدد در میــان بافــت شــهر
امکانپذیــر نبــود .مــزارع و باغهــای وســیع خــارج از شــهر نیــز عمدتــا در شــرق و غــرب تهــران،
بــرای مهــگان در دســرس نبودنــد .آنچــه میمانــد حموطههــای کــم و بیــش وســیعی بــود کــه پریامــون
امامزادههــای شــهر یــا نزدیــک بــه لبــه شــهر وجــود داشــت .مهــان چنــد درختــی کــه بــود و درختانــی
کــه مــردم دســت بــه کاشــت آن میزدنــد ،بــه قــدر کافــی ســایه میانداخــت .آب جــاری بــود ،یــا
اغلــب حــوض بزرگــی بــرای وضــو گرفــن وجــود داشــت و مهمتــر از آن ،در نبــود آســفالت ،قبــور،
ســطوح بیدس ـتاندازی کمــر خاکــی و ســنگالخی بــه دســت میدادنــد تــا گســردن بســاط تفریــح
بــه شــیوه ایرانــی میســر باشــد.
یــادآور شــومی منشــأ پیدایــش ایــن حموطههــای سرســبز گورســتانی تنهــا امامزادههــا نبودهانــد ،علمــای
مذهبــی یــا مشــاهری فرهنگــی و اجتماعــی ،سرشناســان شــهر از آن مجلــه شــیخ صــدوق ابــن بابویــه،
حــاج مــرزا ابوالقاســم امــام مجعــه ،ظهریالدولــه از بزرگانــی بودهانــد کــه گــرد مقابــر بعضــی از ایشــان
بزرگرتیــن و مصفاتریــن گورســتانهای شــهر رفتهرفتــه شــکل گرفتنــد .بــه ایــن ترتیــب فراوانــی و
پراکندگــی ایــن حموطههــا در تهــران چنــدان بــوده و هســت کــه انتخــاب نزدیکتریــن بــه خانــه ،بــرای
خانوادههــای بــزرگ بــا بــار و بنــه بیشــر و بــی وســیله نقلیــه ،رفــت و آمــد را آســان ترمیکــرده
و میکنــد .در بیشــر مکانهایــی کــه مــد نظــر اســت ،ساهلاســت تدفــن قدغــن شــده ،امــا ســنگ
قبــور هنــوز نقــش اصلــی را در منظرســازی ایفــا میکننــد .از هیاهــوی آینیهــا و تشــریفات خــری
نیســت و حموطههــا بیشــر بــه پــارک آرام حملــی میماننــد .گفتنــی اســت بعضــی از ایــن اماکــن حتــی
ـوی شــدند و دیگــر بــه راحتــی
پیــش از نزدیــک شــدن بــه فضــای مدرنیتــه دچــار دگرگونیهــای جـ ّ
پذیــرای شــهروندان نبودنــد .بــه حنــوی پاتــوق نااهــان شــدند و کمکــم بیرونــق شــدند .ســر قــر
آقــا ،گورســتان بزرگــی کــه در مولــوی حــول مــزار امــام مجعــه مــرزا ابوالقاســم دامــاد ناصرالدینشــاه
در تهــران پدیــد آمــد ،چنانچــه در تاریــخ آمــده منون ـهای از یــک حموطــه تفریحگاهــی نــاکام در دوره
رضاشــاه بــه حســاب میآیــد.

چنــد چیــز دیگــر بــر مطلوبیــت ایــن حنــوه گــذران فراغــت در طبیعــت در مهســایگی مــزار مشــاهری
و مقدســان دینــی میافزایــد .در یــک روز تعطیــل کــه قــرار اســت بــه طــور کامــل آجنــا ســپری شــود،
افــزون بــر گــپ و گفــت و بــازی و شــوخی کــودکان و جوانــان و پخــن  ،خــوردن و مجــع کــردن ...
دقایقــی هــم از ســوی بزرگرتهــا بــه مــرور کتابهــای دعــا بــا خاطــری آســوده و در کنــار خانــواده
میگــذرد .امــا گویــی حــرمی خصوصــی هــم دور بســاط هــر خانــواده در آجنــا معنادارتــر اســت تــا در
پارکهــای مهگانــی .نکتـهای کــه نبایــد از نظــر دور داشــت اینکــه بــه عنــوان مثــال درســیزدمهنی روز
فروردیــن ،خبشــی از مجعیتــی کــه در گورســتانها مشــاهده میشــوند ســاکنان شــهرهای دیگرنــد کــه
او ًال بــه خاطــر دیــدار اقــوام و دوســتان ســاکن تهــران در نــوروز بــه ایــن شــهر آمدهانــد و آخریــن
روزهــای تعطیــات را در آجنــا میگذراننــد یــا بــا قومیتــی متفــاوت حتــی بــا مجاعــت ایرانــی از مجلــه
افغــان ،امــا ســاکنان تهرانانــد ،دوم آنکــه بازدیــد از گورســتانهای مهــم پایتخــت بــا شــکل و مشایلــی
احتمــا ًال متفــاوت بــه خصــوص اگــر گــرد امامــزادهای پدیــد آمــده باشــند ،یــا حتــی بازدیــد از بهشــت
زهــرا عظیمتریــن گورســتان ایــران برایشــان پرفیــض و خاطرهانگیــز اســت.
امــا پرداخــن بــه موضــوع پیکنیــک کــردن تهرانیهــا در گورســتانها از آنــرو توجــه را برمیانگیــزد
کــه چنــد ســالی اســت کمبــود فضــای ســبز در تهــران ،نگرانــی جــدی شــهروندان اســت .در روز
ســیزدهبدر روز طبیعتگــردی ملــی ایــن کمبــود ،بــه حبــران چشــمگریی بــدل میشود.شــاید ایــن
نقــص بــزرگ دلیلــی باشــد بــر گرایــش شــهروندان بعضــی مناطــق بــه گــذران ایــن روزدر حموطههــای
گورســتانی،البته بــه حنــوی شایســته .نبایــد انتظــار داشــت ایــن ،انتخــاب مهــگان باشــد .شــکی نیســت
بهــره بــردن از ایــن فضاهــا در چنــن روزهــای ویــژهای بــه ذهــن هــر شــهروندی خطــور منیکنــد ...
و اســفبار اینجاســت کــه تهــران چنــدان پهنــاور شــده کــه بیشــرین امامزاده-گورســتانهای آن کــه
زمانــی گورســتان مهــم هــر حملــه یــا قبلتــر ،گورســتان بــزرگ روســتا-حمله پیــش از شــهر شــدن
تهــران بودهانــد ،نــزد بیشــر تهرانیهــا ناشــناساند.
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از امتیــازات ایــن حموطههــا آن اســت کــه خبشهــای خمتلــف بــه مــرور تعریــف فضایــی خــود
را یافتهانــد و اغلــب ،اهالــی حمــل کــه مراجعــان ســابقهدار ایــن مکانهــا هســتند ،بــه آن تعاریــف
واقفنــد :گوشــهای مناســب بازیهــای پرحتــرک بچههاســت ،نقاطــی بســاط خانوادههــای پرمجعیــت را
میطلبنــد ،کنــج و کنارهایــی پــای درختــان و پهلــوی بوتههــا خلوتکــده نامزدهــا و زوجهــای جــوان
هســتند .گاهــی نقــاط آرامــی در ایــن فضاهــای آزاد عمومــی یافــت میشــود کــه حتــی بشــود چنــد
ســاعتی هــم آســوده بــه خــواب رفــت .بعضیهــا در کمــن جاهــای خلــوت امنــی هســتند کــه بتــوان بــا
خیــال راحــت اجاقــی و آتشــی علــم کــرد و نگــران برهــم خــوردن بســاط پخــت و پــز بــا تــوپ و دیگــر
بازیچههــای کوچکرتهــا نبــود .امــا در مقایســه بایــد اعــراف کــرد آن دســت حموطههــای گورســتانی
کــه زمــن مهوارتــری دارنــد ،کــه ســاختمانهایی در طــول زمــان در آنهــا بنــا شدهاندشــامل مقابــر
خانوادگــی ،کــه اغلــب زیبایــی معمارانــه دارنــد و ســاعاتی از روز هــم اجیــاد ســایه میکننــد ،خدمــات
بهداشــتی کــه بــرای رفــع حاجــت روزانــه واجبترینانــد ،حــرم یــا منازخان ـهای بــرای مؤمنــان دارنــد
و بــی تردیــد شــر آبــی  ...حتمــا هــواداران بیشــری دارنــد .اگــر از ریــزش بهــاری ذرات و اجــزای
ـور خانوادگــی
درختــان و حشــرات بیگنــاه روی بســاط دخلــور باشــی ،ســایه اتاقکهــای حــاوی قبـ ِ
حمــل امنــی اســت کــه بــا دیــد معمارانــه میشــود مدعــی شــد پسزمینــه متاشــایی متفاوتــی در خاطراتــی
کــه از ایــن تفریــح دســتجمعی در تصویــر ثبــت میشــوند فراهــم میکننــد .شــاهد رســم خــرات در
گورســتان گاهــی حتــی در روز ســیزدهبه در هــم هســتیم .عضــوی از خانــواده خبشــی از میــوه ،شــرینی،
شــکالتها و آبنباتهایــی را کــه از نــوروز باقــی اســت بــه خانوادههــای دور و نزدیــک بــه رســم
فاحتهخوانــی بفرمــا میزنــد و برداشــن از آنهــا بــه خصــوص بــرای کوچکرتهــا مهیشــه شــرین و
جــذاب بــوده اســت.

امامــزاده عبــداهلل (ع) واقــع در شــهرری مثالــی از مکانــی درخــور بــرای تفریــح پیکنیــک وار اهالــی
منطقــه اســت .وســعت حــدودًا دوازده هکتــاری ایــن جمموعــه عظیــم فاخــر ،قــادر اســت گلگشــت یــک
روزه پربــاری را بــا مجــع دوســتان و بســتگان تلوحیــا پیشــنهاد دهــد .انــواع درختــان و بوتههــای
کوتــاه و بلنــد مثمــر ،زینتــی ،مهیشــه ســبز  ...حتــی اگــر چنــدان بــه چشــم ،ایرانــی نباشــند ،دســتکم
بــا چمنزارهایــی کــه در فرهنــگ ایرانــی از دیربــاز نگنجیدهانــد و فقــط بــا مهــان پارکهــای بــه
ســبک غربــی میآمیزنــد هــم ،در اختــاط نیســتند .خوشــبختانه ایــن حموطههــا بــه طــرز غریبــی
اغلــب از گزنــد کاشــت چمــن کــه نــه تنهــا حســابی آخبــور اســت بلکــه بــه زعــم کارشناســان در
زایــش گرمــا دخالــت دارد دور ماندهانــد .بیشــرین خبشهــای ایــن گورســتان از آجنــا کــه قدمییانــد،
قبــور یکدســتی دارنــد و کمــر نامهوارنــد .نــه تنهــا بــرای گســردن بســاط ،کــه حتــی بــرای گشــت
بــا دوچرخــه و کالســکه کــودک هــم کمــر مشــکلآفریناند .در ایــن گورســتان ردیــف بناهــای
یکطبقــه مقابــر خانوادگــی بــا معمــاری آجــری در ترکیــب بــا پنجرههــای زیبــای کوچکــی کــه در

گورستان امامزاده عبداهلل (ع) شهرری ،سیزده بدر ۱۳۸۴

یــک نــگاه ،شــاید بیشــر بــه خاطــر مقیــاس انســانی شــان صمیمیــت خانــه را تداعــی میکننــد ،حــس
وابســتگی بــه مــکان را تــا آجنــا بــه اهالــی حملــه منتقــل میکننــد کــه گاه میبینــی صبــح زودتــر جــای
بهــر را برمیگزیننــد و حتــی ســبزی خمصــوص آشرشــته مرســوم را در روز ســیزدهم فروردیــن مهاجنــا
دور هــم متیــز میکننــد و آتــش و قابلمــه را باهــم برپــا میکننــد و دور هــم آش میپزنــد .جمموعــه
رفتارهایــی کــه بــا حموریــت “خــوردن” و “کنــش دس ـتمجعی” ،پیکنیــک کــردن ملــت ایرانــی را
توصیــف میکنــد.
در مقابــل ،حموطــه گورســتانی امامــزاده پنــج تــن لویــزان در مشــال شــرقی تهــران نشــیب و فرازهایــی

دارد کــه درســت اســت آجنــا را از وجــه توپوگرافیــک متمایــز میکنــد ،امــا در عــوض خــود بــه خــود
بــه نوعــی تقســیمبندی فضایــی میاجنامــد کــه مثــ ً
ا بــرای تفرحیاتــی کــه از آن صحبــت میکنیــم
امتیازاتــی دارد :پاینیدســت حمــل بــازی و ســروصدای بچههاســت و بــاالی تپــه ســکوتی فراگــر
اســت ،چنــان کــه بتوانــی چــادر بزنــی و راحــت در آن قیلولــه کنــی.
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جتربــه نشــان میدهــد دســت بــردن بــه قصــد ســاماندهی و
بهســازی در ایــن فضاهــا از اســتقبال مــردم از آنهــا بــرای گــذران
فراغــت و تفریــح و تفــرج میکاهــد .برهمزننــده صمیمیــت اســت و
حــس خــوب تعلــق بــه مــکان را خمــدوش میکند.ســاماندهی اغلــب
اقدامــی اســت ناگزیــر از قطــع چنــد درخــت و نابــودی بوتههــا
و باغچههــا و بنابرایــن حــذف ســایهای کــه میافکننــد ،گاهــی
بــه تبدیــل شــیب مــامی طبیعــی بــه پلــکان منجــر میشــود و در
نتیجــه رانــدن مراجعــان حملــی بــه گوشــه و کنــار و ســایه دیــوار.
خبــش بازسازیشــده گورســتانی امامــزاده جعفــر و محیــده خاتــون (ع)
در بــاغ فیــض از حمــات غربــی تهــران ،شــاید کــم و بیــش گــواه
ایــن ادعــا باشــد .از ســویی کافــی اســت صاحــب مرقــد نــزد مردمــان
مؤمــن منزلتــی ملــی داشــته باشــد؛ گســردن بســاط دورمهــی پــس از
یــک دل ســر زیــارت ،حتــی زیــر ســقف و بــن چهاردیواریهــای
جمازهــم مهــان انــدازه خوشــایند و تأثریگــذار اســت کــه انــگار در بــاغ
و بســتان صفــا میکنــی .حــرم حضــرت عبدالعظیــم (ع) چنــن حــال و
هوایــی دارد .در ایــام تعطیــل مهیشــه مجعیــت مشــتاق بــا بــار و بنــه
و زیرانــداز در حموطــه و آســتانه ورودیهــا جلــب نظــر میکننــد.
گورستان امامزاده پنج تن لویزان ،سیزده بدر ۱۳۸۴

امامزادگان سید جعفر و محیده خاتون (ع)
باغ فیض ،سیزده بدر ۱۳۸۴

گورستان امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع) پونک ،سیزده بدر ۱۳۸۴
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انبوهــی مجعیــت در ایــن روز آمــد و شــد میــان قبــور را دشــوار میکنــد .خیلیهــا چــر و آفتابگــر بــاالی
قــر درگذشتهشــان قــرار میدهنــد و توشــه خمتصــری صــرف میکننــد و عــدهای دیگــر کــه موقعیــت
نســبتًا ویژهتــری دارنــد ،میــز و صندلــی چیدهانــد و خانوادگــی ناهــار مفصلــی را بــا خنــده و دل خــوش
در کنــار قبــور آشــنا صــرف میکننــد و ســپس بــه ورقبــازی مشــغول میشــوند .صــدای موزیــک و
هیاهــوی “کارائوکــه” گورســتان را پــر میکنــد .بــا کمکهــای شــهرداریها حتــی بازارچــهای کــه
انــواع اغذیــه و نوشــیدنی عرضــه میکنــد تــدارک دیــده میشــود ،تهیــه پیتــزا و پشــمک در چنــن
روزی در گورســتان آســان اســت .پیشــهوران هــم فرصــت را مغتنــم میمشرنــد و بــرای نونــوار کــردن
نوشــتههای قبــور ،خــود را میرســانند .یــک جریــان اجتماعــی و یــک رویــداد عمومــی در ایــن روز بــروز
میکنــد .انــگار گورســتان منونــه کوچکــی از شــهر اســت کــه فقــر و غنــی در آن مهســایه میشــوند .ایــن
مهســایگان را ســالی یــک بــار خواهــی خنواهــی ،خواهــی دیــد و بهــر اســت ماننــد مهســایگان واقعــی از
آنهــا روی برنگردانــی!

حرم حضرت عبدالعظیم (ع) شهرری ،سیزده بدر ۱۳۸۴

امــا ایرانیــان چــه پیشــینه مشــابهی در طــول تاریــخ ایــن ســرزمنی داشــتهاند؟ چــه رســم مهاننــدی در
مشــرقزمنی یــا حتــی در ینگــه دنیــا یافــت میشــود ،اگــر خنواهیــم بگوییــم جشــن و ســور و ســرور
در گورســتان تنهــا متعلــق بــه کشــور ماســت؟
در میــان زرتشــتیان ،مناســبتی هســت کــه از جهاتــی بــی شــباهت بــه گردمهاییهــای گورســتانی نیســت.
آنهــا در روز نوزدهــم فروردیــن هــر ســال بــه یــاد درگذشــتگان ،بعــد از ظهــری بهــاری را در گورســتان
گردهــم میآینــد و پــس از خوانــدن دعــا و اوســتا و روشــن کــردن عــود ،مراســم پذیرایــی بــا میــوه
تــازه و چنــد نــوع میــوه خشــک را اجنــام میدهنــد .چنــد ســاعتی ایــن دورمهــی طــول میکشــد
گرچــه ایــن روزهــا نبایــد انتظــار داشــت ایــن مجعهــا بــه انبوهــی گذشــته باشــد .بدیــن گونــه جشــن
فروردینــگان برگــزار میشــود و البتــه کــه ادای احــرام بــه روح مــردگان مبنــای ایــن مراســم دیرینــه
اســت ،نــه بهــره بــردن از طــراوت طبیعــت.
اگــر در جســتجوی رمســی شــادمانهتر کــه در درازای یــک روز در جغرافیــای دیگــری در روز معینــی
بازهــم در گورســتان رخ میدهــد باشــیم ،بعضــی ممالــک آســیای شــرقی کــه شــاید فیلیپــن ســرآمد
آنهــا باشــد مثــال جالــب توجهــی اســت .روز خنســت مــاه نوامــر در ایــن کشــورمهچون بســیاری از
کشــورهای عیســوی مذهــب ،جشــن مــردگان برگــزار میشــود؛ اماایــن مراســم بــه اندکــی آب و جــارو
و تقــدمی گلهــای داوودی بــه مــزار نزدیــکان منحصــر منیشــود .قــرار اســت یــک روز کامــل مههجــوره
بــه تفریــح و شــادی بگــذرد ،نــه حــزن و مــامت.
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گورستانی در مانیل پایتخت فیلیپنی ،اول نوامرب جشن مردگان

حــس درونــی و متایــل بــه وقتگذرانــی در کنــار مــزار آشــنایان بــه صــورت مجعــی و صــرف تنقــات و

ناهــاری و شــامی ،در هــر تاریــخ دخلواهــی ،حتــی اگــر در جوامــع رمسیــت نداشــته باشــد ،ندرتــا در گوشــه
و کنــار دنیــا گاهــی بــه شــکلی هنرمندانــه عینیــت مییابــد ،قبــوری کــه تابــع یکدســتی اطــراف نیســتند
و بــا ارتفــاع گرفــن از زمــن ،ســطوح میزماننــد را بــه دســت میدهنــد ،حضــور ایــن حــس در پسزمینــه
ذهــن طــراح را منایــان میکننــد .اگــر طــراح جســوری باشــی ،بــرای تکمیــل جمموعــه ،نیمکتهایــش را
هــم در نهایــت ســادگی تــدارک میبینــی!

ناتالسن در ِسن اِ مارن ،فرانسه
طراحی قرب مادر توسط ولفگانگ
َ
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بــر اســاس ســنن کهــن ،در کشــورهایی از جنــوب آمریــکا هــم مثــل مکزیــک و گوامتــاال جشــن مــردگان
در گورســتانها هنــوز بــه مثابــه پیکنیــک دســت مجعــی اجنــام میگــرد .خــوردن و نوشــیدن و رقــص
و آواز مبنــای مراســم اســت .در گوامتــاال حتــی رقابــت بــر ســر فرســتادن بادباکهــای رنگــی بــزرگ بــه
آمســان ویژگــی ایــن جشــن اســت و بــر شــور و زیبایــی آن میافزایــد.

جمموعــه ایــن رفتارهــای مجعــی شــادمانه و آینیهــای ریشــهدار را کــه خــوردن و نوشــیدن جــزء
جدانشــدنی آن اســت در حموطههــای گورســتانی بســیاری از کشــورها ،حتــی یونســکو را بــر آن مـیدارد
کــه مراســم جشــن مــردگان را بــه عنــوان یــک مــراث فرهنگــی معنــوی در فهرســت مــراث جهانــی بــه
ثبــت برســاند.
شــناخت و آگاهــی از ایــن رســوم و دگرگونیهــای آنهــا در طــول ســالیان بــن ملــل خمتلــف ،چــه بســا
بتوانــد حتــول مثبتــی در رونــد گلگشــت گورســتانی در میــان هموطنــان مــا بیافرینــد .در حالــی کــه
میدانیــم جممــوع مســاحت گورســتانهای حمبــوب و مشــهور پایتخــت چــه رقــم درخــور توجهــی اســت،
چــرا ایــن رفتــار نیکــو نبایــد یــا نتوانــد مهــگام بــا توســعه و پیشــرفت زندگــی شــهری دگرگــون شــود
و پیــش رود؟ آیــا بــرای خانوادههایــی کــه ناگزیــر از نبــود جــا هرســال در ایــن روز خــاص ،حاشــیه
ناامــن شــریانهای چمنپــوش شــهری را اختیــار میکنند،بــه ایــن ترتیــب مــأوای مطلوبتــری فراهــم
منیشــود؟ در تهران،شــهری چنــن فشــرده و صنع ـتزده کــه یــک وجــب ســبزی آن ایــن روزهــا حکــم
طــا را پیــدا میکنــد ،دریــغ اســت دههــا فضــای از ایــن دســت ،فــراخ و آرام و آزاد کــه از قضــا از
زمــان پیدایــش ،قســمت ایــن ابرشــهر بــوده اســت ،مطابــق بــا نیــاز روز بــه حنــو بهینــه بــه مصــرف نرســد.
گورستان امامزاده عبداله ،شهرری ،سیزدهبهدر 1384

62

عکسهای ایران توسط نگارنده تهیه شده است.
سایر عکسها از lemanger.ir :
francebleu.fr
pop-up-urban.com
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کارشناس ارشد فنی
سازمان مریاث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری کشور

پیدایــش بــاغ بــا مفاهیمــی مهچــون ظهــور ،خلقــت ،آفرینــش ،پدیــدار گشــن مهــراه اســت و
آفرینــش خــود بــر مبنــای یــک صــورت مثالــی اســت .مهانطــور کــه کل منطقــه زیســتی انســان،

بــر مبنــای الگوهــای کیهانــی ســاخته شــدهاند .کیهــان آفرینی،آئینــی اهلــی بــوده و هــر گاه
انســان اقــدام بــه آفرینــش میکنــد ،بــه تکــرار آفرینــش اولیــه میپــردازد و او ایــن ارتبــاط

را از طریــق تفکــرات ،آئــن هــا و...در جتلــی آرزوهایــش تدویــن میمنایــد .آرزوهایــی کــه

بــه شــکل آرمانــی ،آفرینــش انســانی را بــه صــورت تصورهایــی در ذهــن او نقــش میدادنــد،
تــاش انســانی در جهــت موجودیــت خبشــیدن بــه تصــورات ذهنــی اجنــام میگرفــت و گامــی

در جهــت پیونــد ارزشــهای آن جهانــی بــا شــرایط ایــن جهانــی برداشــته میشــد و حرکتــی
مســتمر پدیــد میآمــد .حرکتــی کــه از دیــر بــاز تــا کنــون اســتمرار یافتــه و بــه گونــهای

منادیــن بــه جتلــی درآمــده اســت ،کــه یکــی از تصــورات منادیــن متجلــی شــده آفرینــش ،بــاغ
اســت.
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بــاغ مفهومــی بــرای جتســم و بیــان بســیاری از توجهــات خــاص و آرمانــی انســان و مکانــی برجســته
و شــایان ،بــرای بــه عینیــت خبشــیدن احســاس و ادراک درونــی انســان ،چنانکــه بــه واســطه ایــن
رابطــه تنگاتنــگ بوجــود آمــده بــن انســان و طبیعتــی کــه بــا حضــور خــود آن را مفهــوم خبشــید،
بســیاری از ایــن ویژگیهــای بــاغ از تعبــر و حــس مشــرکی در جهــان ،برخــوردار اســت .از اینــرو بــاغ
مکانــی بــرای پاســخگویی بســیاری از نیازهــای مــادی و معنــوی انســانها  ،بطوریکــه در جهــت کســب
ضروریــات اولیــه زندگــی  ،وجــود باغهــای زراعــی و کشــاورزی الزامــا مکانــی بــرای متبلــور شــدن
فعالیتهــای بشــری شــد .باغســازی در جاجیــای گیتــی ،متاثــر از شــرایط اقلیمــی و ملهــم از فرهنــگ
بومــی اســت .بــه مهــن دلیــل بــاغ هــا در ســرزمنیهای خمتلــف بســتگی بــه ویژگیهــای حمیــط زیســتی و
اقلیمــی کــه دارنــد ،شــرایط زمانــی ،مکانــی ،اعتقــادات و...بــر اجیــاد آنهــا ،نقــش تعیــن کننــدهای را ایفــا
میکننــد .مهانطــور کــه در برخــی نقــاط بدلیــل شــرایط اقلیمــی و آب وهوایــی مناســب شــاهد تنــوع در
پوشــش هــای گیاهــی  ،منابــع آبــی فــراوان  ،حاصلخیــزی زمــن و  ...در آفرینــش بــاغ بــر پایــه اعتقادات
و تفکــرات انســانی هســتیم ،ولــی دربرخــی نقــاط کامــا برعکــس آن مــی باشــد و انســان بــرای مقابلــه
بــا شــرایط اقلیمــی نــا مناســب تدابــری الزم را اختــاد میکنــد و مهــن نــرد بــا حمدودیتهــای طبیعــت
و اعتقــادات و تفکــرات انســانی خــود باعــث آفرینــش باغــی بــا خصوصیــات و ویژگیهــای خــاص
میشــود.
پــس در آفرینــش بــاغ ،شــاهد بــه کارگــری عناصــری مقــدس هســتیم .انســانها بــا توجــه بــه قداســى
كــه بــراى برخــى چيزهــا مهچــون خــدا يــا خدايــان ،زمان-هــا ،مكانهــا ،اشــيا و حــى افــراد قايــل
توجهــى را در صحنــه روابــط اجتماعــى ايفــا مىكننــد .هــر جتلــی قــدرت و
میشــوند نقــش قابــل ّ
قداســت بیهیــچ متایــزی ،حملــی را کــه صحنــه آن جتلیــات بــوده اســت ،ذاتــا دگرگــون میکنــد ،یعنــی
حمــل مذبــور از فضــای دنیــوی کــه تــا آن زمــان بــوده  ،بــه فضایــی قدســی ارتقــاء مییابــد ،پــس
ایــن مــکان مقــدس ،هرگــز بــه طــور منفــرد در ذهــن آدمیــان ،نقــش منیبنــدد ،بلکــه مهــواره جزیــی از
کلــی اســت کــه عــاوه بــر مــکان مقــدس ،در برگرینــده انــواع گیاهــان ،جانــوران ،آب ،خــاک و ( ...
چــرا کــه ايــن حــس و معنــاى قدســى بــودن غالبــا بــه گیاهــان ،جانــوران ،آبهــا ،ســنگ هــا ،كوههــا و
اشــياى مشــابه ديگــر ،كــه بــه نظــر مىرســد قــدرت اســرارآميز در آنهــا وجــود دارد ،نســبت داده مــى
شــود) میباشــد .بــاغ نیــز مکانــی مقــدس اســت ،بــه منزلــه تقلیــدی نــو از آفرینــش عــامل و بــه یــک
معنــا ،در حکــم تکــرار خلقــت جهــان اســت .باغهــا پیــش از آنکــه جتلــی اقلیــم و ادوار تارخیــی باشــند،
جلــوه اندیش ـهها و باورهــای آدمیــان بــوده و ســاختار باغهــا بــا تغیــر اندیشــه دینــی (آرمــان هــا و
باورهــا) دچــار حتــوالت شــگرف شــده اســت .مهانطــور کــه گفتــه شــد قداســى كــه در ترکیــب اجــزاء
و عناصــر موجــود در بــاغ بــه ظهــور میرســد ،خــود بــر مقــدس بــودن بــاغ صحــه میگــذارد .بــه
طــور مثــال میتــوان بــه نقــش گیاهــان و تقــدس آنهــا در میــان اقــوام خمتلــف پــی بــرد ،درخــت بــه حکــم
قدرتــش و آنچــه کــه متجلــی مــی ســازد ،موضوعــی مذهبــی میشــود ،امــا ایــن قــدرت نیــز از نــوع
هســتی شناســی اعتبــار میخبشــد ،اگــر درخــت از قدرتهــای قدســی اســت ،از اینروســت کــه عمــودی
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اســت و میبالــد و برگهایــش میریــزد و دوبــاره میروینــد و در نتیجــه بــه دفعــات بیشــمار جتدیــد
حیــات میکنــد .درخــت بــا جتدیــد حیــات نوبتــی ،منــودار قــدرت قدســی در نظــام زندگــی اســت و آب
کــه گاه ایــن منظــر را تکمیــل میکــرد ،منایشــگر تطهــر اســت .آب اســاس آفرينــش و خلقــت بشــري و
مايـ ه حيــات اســت و در متــام جنبههــای زندگــي انســان داراي ارزش و جايــگاه ويــژه اســت .آب رمــز کل
چیزهایــی اســت کــه بالقــوه وجــود دارنــد ،سرچشــمه و منشــاء مهــه امکانــات هســتی اســت .ذات رســتنیها
و اکســر بیمرگــی اســت.
یکــی دیگــر از عناصــر مقــدس خــاک یــا زمــن اســت کــه پایــه و اســاس کیهــان و زاینــده مهــه موجــودات
اســت ،گســردگی و اســتواری برجســتگیهای گوناگــون و تنــوع گیاهانــش ،واحــدی کیهانــی کــه بــه حلــاظ
شــکلاش زنــده و در تــاش و تکاپوســت و نریوهــا و قــوا در آن ســکونت دارنــد و آکنــده از قداســت
اســت .مهــه جتلیــات قداســت در حمیــط پریامــون کیهــان (آبهــا ،درختــان ،ســایه هــا ،ســنگها و  )...را بــه
ظهــور پیوســته و در هــم آمیختــه و بــه صــورت واحــدی یگانــه در مـیآورد .پــس وقتــی میگوییــم بــاغ
مکانــی مقــدس اســت ،بدیــن منظــور اســت کــه عناصــر شــکل دهنــده آن مقــدس و بــه آن قداســت میدهنــد
و مهــن ختیــات انســان از تقــدس آن عناصــر اســت کــه در ذهــن او نقــش میبنــدد و او آنهــا را بــه عینیــت
مبــدل میکنــد  ،پــس آفرینــش بــاغ تقلیــدی نــو از آفرینــش عــامل و تکــرار خلقــت جهــان اســت .پــس
مهانطــور کــه آفرینــش بــاغ مقــدس اســت ،آفرینــش بــاغ در نــگاره هــا نیــز بازتــاب عــامل ملکــوت در آینــه
خیــال هنرمنــد و متثــل حقایــق و صــور مثالــی در جهــان مــادی اســت؛ لیکن”ســر از باطــن و ذات پدیــده
هــا بــه ظاهــر آنهــا و جتلــی حقایــق ناحمســوس در حمســوس ،تنهــا از طریــق تشــبیهات حســی امــکان پذیــر
اســت .بــه عبارتــی عــامل معنــا و کشــف خمیــل هنرمنــد بــا متثیــل و تشــبیه بــه ظهــور و پیدایــی میرســد
(مددپــور، )1377 ،پــس بعبارتــی تبدیــل عینیــت بــه ذهنیــت را میتــوان در نــگاره هــا یافــت .
در ایــن نوشــتار وجــوه برجســته بــاغ و ذهنیــت (تفکــر) نگارگــر و نگــرش ویــژه او بــه بــاغ شــرح داده مــی
شــود .ســپس بــا مترکــز بــرروی یکــی از نــگاره هــا ،ذهنیــت نگارگــر کــه برخواســته از عــامل ملکــوت در
آیینــه خیــال اوســت  ،بررســی و حتلیــل شــده تــا روشــن گــردد کــه چگونــه او چشــم در عــامل ماورایــی
و برتــر داشــته وآمــوزه هــای خــود را در عمــل بــه کار میبنــدد ،تــا چنــان نقشــی را طــرح ریــزی منایــد .

نگارگر و نگاره

نگارگــر  ،چشــم در عــامل ماورایــی و برتــر داشــته و دســت یابــی بــه زیبایــی شناســی نــاب ،راســتای هــدف
غایــی او بــود .او فضایــی ماورایــی متصــور در ختیلــش را از طریــق رمــز و متثیــل و کاربــرد روش هــای
خــاص بــه تصویــر مــی کشــید و بــا تکیــه بــر عرفــان و اندیشــه اســامی  ،فلســفه خــاص هنــری خــود را
شــکل مــی داد (بوکهــارت  ،)1376 ،عــامل ماورایــی کــه هنرمنــد ایرانــی چشــم در آن داشــت ،عــامل مثــال یــا
صــور معلقــه بــود و غایــت هــدف هنرمنــد ،بــه تصویــر کشــیدن گوشــه ای از ایــن عــامل ماورایــی ،بنابرایــن
حکمــا و متصوفــان اســامی ،هنرهایــی مثــل نگارگــری ،شــعر و موســیقی را در رابطــه بــا بازگــو کــردن
اســرار صغــر مــی دانســتند و جهــد و کوشــش آن را در جهــت چهــره منایــی جنبــه ای از اســرارمطلق اهلــی
کــه انســان را بــرای درک جنبــه دیگــری از آن ،یعنــی اســرار کبــر آمــاده میکنــد ،ایشــان جایــگاه اســرار
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صغــر را در سلســله مراتــب واقعیــت ،در عاملــی مــاوراء مــادی و زمینــی ( عــامل فلــک) و در عــامل مثــال
مــی دانســتند (نصــر . )1347 ،کــه خــود دارای صــورت و مــاده ،شــکل و رنــگ اســت ،ولیکــن صــورت
آن بــه غــر از جهــان مــادی اســت ،در ایــن عــامل ،مــاده دارای جســمی لطیــف ،مهــان جســم رســتاخیز
و دارای زمــان و مــکان و حرکــت نیــز هســت ،امــا زمــان و مــکان و حرکــت مشــخص و خــاص خــود
بــا آنچــه مــا در عــامل مــادی مــی شناســیم متفــاوت مــی باشــد .ایــن عــامل مرتبــه صــوری بــاغ عــدن
یــا فــردوس بریــن اســت کــه مــاوای اصلــی صــورت و شــکل ،رنــگ و بوهــای مطبــوع جهــان مــادی
اســت کــه بــه حیــات انســانی لــذت و نشــاط مــی خبشــد و در عــامل حمسوســات ،یــادگاری اســت از
جتربــه لــذت هــا و شــادکامیهای بهشــتی کــه یــاد و خاطــره آن ،بــرای مهیشــه در عمــق جــان انســانی
رخنــه کــرده و زنــده و باقــی اســت .بنابرایــن بــا در نظــر گرفــن ایــن عــامل ماورایــی اســت کــه نگارگــر
ایرانــی را قــادر ســاخته تــا بــرای بــه ظهــور رســاندن کمــال آنچــه بــه صــورت جزئــی در برابــر دیــد
نگرنــده اســت ،بــه گونــه ای جلــوه گریهــای مجــال مطلــق را بنمایانــد کــه نــه فضــا فــدای رنــگ و
نــه رنــگ فــدای فضــا شــود .آنچنــان کــه خماطــب خــود را بــه مراقبــه در درون ســوق میدهــد و ادراک
ـی مهــن مرتبــه نورانــی
هنــری بشــر را بــه تعالــی مریســاند .در واقــع رنگهــا از خــواص جمــرد و نورانـ ِ
منتــزع شــده انــد .بــه تعبــری دیگــر رنگهــای منعکــس شــده در پــرده نگارگــری ،مراتــب خمتلــف نــور
هســتند کــه در هــر مرتبــه در برابــر دیــدگان هنرمنــد ســالک پدیــدار و در متخیلــه وی متجلــی شــده
اســت و صحنــه روی دادن داســتان نگارگــری را بــه تصویــری منادیــن از جتلــی وقایــع عــامل نــور مبــدل
ســاخته اســت.
نگارگــران بــرای آفرینــش ایــن فضــای ماورایــی بــر اســاس صــور خیــال ،حتــی از بــه کار بــردن ســایه-
روشــن نیــز خــوداری میکننــد ،بــا حــذف آن ،جوهــر اشــیا را در امتســفر و فضایــی شــفاف و بــا رنگهــای
رنگــن بــه تصویــر میکشــند ،از مهــن رو فضاهــای رنگــی (فضاهــای معنایــی) اجیــاد میشــود کــه جتلــی
حــس و مجــال خداونــدی اســت ،هیچــگاه در نــگاره ســایه ای  ،ســبب کــدر شــدن و تاریکــی رنــگ
هــای درخشــان منــی شــوند ،حتــی تاریکــی شــب را نیــز بــه صحنــه شــان راه منــی دهند.متــام فضــا در
نگارگــری انباشــته از نــوری فراگــر اســت کــه متــام صحنــه را بــه طــور یکســان روشــن میکنــد ،نــور
نــگاره از جایــی منــی تابــد و ســهمی از چیــزی را در ســایه فــرو منــی بــرد و پــرده نــگاره از درون تابــان
اســت و اشــیای نــگاره تــن بــه نامهــواره ســایه و روشــن منــی دهــد و مهــواره میــان رنــگ هــا تناســب
و مهاهنگــی برقــرار اســت .بــه گونــه ای کــه بــا وجــود نبــودن منبــع نــور در فضــای تصویــر مهــه
رنگهــا بــه یــک نســبت مــی درخشــند و فضــای نــگاره مهــواره روشــن و بــدون ســایه اســت .مهــن
نــور مــاوای روشــنایی برگرفتــه از ذات اقــدس اهلــی اســت و مــری از هــر گونــه ســایه و تاریکــی
منــاد پلیــدی و زشــتی.
فضــا در نگارگــری ایرانــی در واقــع منــودار ايــن فضــاي ملكــويت اســت و اشــكال و الــوان آن ،جلــوهاي
از اشــكال و الــوان مهــن عــامل مثــايل اســت .رنگهايــي كــه در نگارگــری ايــراين بــه کار بــرده شــده،
خمصوصــا رنگهــاي طاليــي و آيب و كبــود و فــروزه اي ،صرفــا از وهــم هنرمنــد سرچشــمه نگرفتــه
اســت ،بلكــه نتيجــة رؤيــت و شــهود واقعيــي اســت عيــي كــه فقــط بــا شــعور و آگاهــي خاصــي در
وجــود هنرمنــد امــكان پذيــر اســت ،چــون مهانطــور كــه مشــاهده عــامل حمســوس حمتــاج بــه چشــم ســر
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اســت  ،رؤيــت عــامل مثــال نيــز حمتــاج بــه بــاز شــدن چشــم دل و رســيدن بــه مقــام شــهود مــیباشــد
(نصــر .)1382 ،بــه طــور مثــال در بعضــی از نــگاره هــای ایرانــی شــاهد اســتفاده از رنــگ طالیــی بــرای
ابرهــا در زمینــة آبــی آمســان بــوده امی کــه مهــراه ســطوح رنگــی ختتــی کــه کنــار هــم قــرار دارنــد،
فضــای غریزمینــی و غریواقعــی را القــا میکننــد (گــری . )1384 ،

حضرت علی(ع) به مهراه حسننی (ع) ،حبیب السری ،جلد اول،
صفوی ،موزه کاخ گلستان ،تهران
استفاده از رنگ طالیی برای ابرها در زمینه الجوردی آمسان
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یــا عمومــا از رنــگ طالیــی بــرای نشــان دادن نــور اســتفاده میشــود کــه بــه مهــه چیــز جلــو ه ای رنگــن
و خیالــی میبخشــد و اســتفاده از رنگهایــی چــون طالیــی و نقــره ای و امثــال آنهــا در جهــت ذهنــی کــردن
فضاست(حســینی راد  . )1387 ،مهچنــن عنصــر طالیــی در باورهــای ایرانــی منــود فرامــادی داشــته
ومهــن امــر باعــث شــده اســت ،هنرمنــد ایرانــی بــرای ترســیم فرشــتگان ،مالئــک ،آمســان  ...،و بــرای
منایــش جایــگاه و فضایــی معنــوی از ایــن نــوع رنــگ بهــره بگــرد و دیگــر اینکــه خلــوص و شــفافیت
رنگهــا نشــانگر شــفافیت روح و صداقــت در گفتــار و ظرافــت در بیــان و غنــا در عقایــد و باورهــای
دینــی اســت.

مهچنــن در نــگاره هــا شــاهد مشــه ای از آن بــاغ دلپذیــر هســتیم ،در عاملــی کــه بــدون آن ،بازتــاب
فریبــی بیــش خنواهــد بــود .در آن هــر چیــزی از جوهــری بــه غایــت لطیــف و پــرارج ســاخته شــده و در
آجنــا ،هــر درخــت و گلــی در نــوع خــود بــی نظــر و مطلــق اســت ،حتــی حیوانــات و نباتــات صحنــه
هــای مینیاتــور صرفــا تقلیــد از عــامل طبیعــت نیســت ،بلکــه کوششــی اســت در جمســم ســاخنت آن طبیعــت
بهشــتی و آن خلقــت اولیــه و فطــرت ،مهــان فــردوس بریــن و جهــان ملکوتــی کــه در ایــن حلظــه نیــز در
عــامل خیــال یــا عــامل مثــال فعلیــت دارد .بــه مهــن ترتیــب رنــگ هــر کــوه ،ابــر یــا آمســان یگانــه اســت و
بــا رنــگ هــای طبیعــی تفــاوت دارد ،ایــن یگانگــی و بــی مهتایــی بــه عــامل ملکــوت اشــاره داد(آقاجانــی
اصفهانــی. )1386 ،
در ایــن مبحــث میتــوان بــه طــور مثــال بــه نگارگــران مکتــب اصفهــان اشــاره کــرد ،کــه هــر دو جهــان را
بــه هــم بــاز مــی بندنــد و جــواز جدیــدی بــه حضــور انســان در نــگاره هایشــان مــی دهنــد کــه متفــاوت
بــا روح و رفتــارش در مکتــب هــای نگارگــری پیشــن ایــران اســت کــه البتــه ایــن امــر حاصــل گســرش
و چریگــی نگاههــا و اندیشــه هــای نــو و جریانــات فکــری در اصفهــان ســده ده ویــازده هجــری اســت
(آژنــد  .)1384 ،از مشــخصه هــای ایــن جریــان فکــری تبیــن عــامل مثــال یــا عــامل خیــال ،عاملــی در میانــه
و بــرزخ دو عــامل ناســوت و ملکــوت اعالســت  ،کــه هنــر ایــن عصــر بیشــر از چنــن عاملــی حکایــت مــی
کنــد .جهانــی کــه در آن حوادثــی رخ مــی دهــد ،امــا نــه بــه حنــو مــادی .ایــن جهانــی اســت کــه حکمــای
اســامی آن را خیــال یــا مثــال یــا عــامل صــور معلقــه خوانــده انــد ،مهچنــن مهــن اندیشــه هــای نــو یــاد
شــده در نــگار گــری عصــر صفــوی از هیــچ پدیــد نیامــد بلکــه بــر توفیقهــای درخشــان نگارگــری دوره
تیموریــان و مکتبهــای پیــش از خــود بــه ویــژه مکتبهــای هــرات و تربیــز متکــی اســت (جوانــی.)1385 ،
نگارگــری مکتــب اصفهــان شــاخصه هایــی دارد از قبیــل :نزدیــک شــدن بــه عــامل مثال(خیــال) بــه حنــوی
کــه تصاویــر در عــن آنکــه صــورت (شــکل و رنــگ) دارد ،از جهــان ملمــوس مــادی بــه دور اســت،
تشــبه بــه نظــام هســتی در نشــان دادن وحــدت در پــس کثــرت ،اســتفاده از رنگهــای درخشــان و مکمــل
و متضــاد در جهــت اجیــاد فضــای فــردوس گونــه ،تصاویــر ایهــام دار و دو ســویه و دوگانــه ( واقعــی /
خیالــی ،معلــوم /نامعلــوم ،مذکــر /مونــث ،مــادی /روحانــی و ( )...آقاجانــی اصفهانــی. )1386 ،
در نــگاره هــا مــا شــاهد منايــان ســاخنت فضايــي هســتیم غــر از فضــاي عــادي عــامل مــادي و جســماين
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حمســوس بــا هــدف هنــري كــه اصالــت معنــوي دارد و نشــان دادن ايــن فضــا از طريــق رمــز ،متثيــل و
روشهــاي خــاص ايــن هنــر ،کــه متضمــن وجــود انفصــايل بــن ايــن فضــا و فضايــي اســت كــه بشــر بــه آن
خــو گرفتــه و در زندگــي روزانــه خــود ،آن را جتربــه ميكنــد .اگــر در تصويــر فضــا ،بــن ايــن دو نــوع
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فضــا ،يعــي فضــاي عــادي و فضــاي عــامل ملكــوت (كــه آن نيــز عاملــي اســت واقعــي و لكــن غــر مــادي)،
اتصــال و پيوســتگي وجــود داشــته باشــد ،منــودار ســاخنت بُعــد متعــايل فضــاي دومــي غــر ممكــن ميگــردد

و ديگــر منيتــوان انســان را توســط مهــن آب و رنــگ و شــكل و صــورت كــه در دســت نقــاش اســت ،از
فضايــي عــادي بــه بعــدي متعــايل و فضايــي ملكــويت ارشــاد كــرد (نصــر.)1373 ،
پــس شــاهد آن هســتیم کــه نگارگــری ،مبتــي بــر تقســيم بنــدي منفصــل فضــاي دو بُعــدي تصويــر اســت،

زيــرا فقــط بــه ايــن حنــو ميتــوان هــر افقــي از فضــاي دو بُعــدي نگارگــری را مظهــر مرتبـهاي از وجــود
و نيــز از جهــي ديگــر مرتبـهاي از عقــل و آگاهــي دانســت و حــي در نگارگریهایــی كــه فضــا يكنواخــت

و متصــل اســت ،منــاي فضــاي نگارگــری كامــا بــا خصلــت دو بُعــدي خــود از فضــاي طبيعــي ســه بعــدي
اطرافــش متمايــز شــده اســت و بنابرايــن فضــا ،خــود منــودار فضــاي عاملــي ديگــر اســت كــه بــا نوعــي
آگاهــي غــر از آگاهــي عــادي بشــري ارتبــاط دارد.
نگارگــری بــا پــروي كامــل از مفهــوم فضــاي منفصــل ،توانســت ســطح دو بعــدي مينياتــور را بــه تصــوري
از مراتــب وجــود مبــدل ســازد و بيننــده را از افــق حيــات عــادي و وجــود مــادي و وجــدان روزانــه خــود
بــه مرتبـهاي عايلتــر ارتقــا دهــد و او را متوجــه جهــاين ســازد مافــوق ايــن جهــان جســماين ،لكــن داراي
زمــان و مــكان و رنگهــا و اشــكال خــاص خــود ،جهــاين كــه در آن حــوادث رخ ميدهــد ،امــا نــه بــه
حنــو مــادي .مهــن جهــان اســت كــه حكمــاي اســامي و خمصوصــا ايــراين آن را عــامل خيــال و مثــال و يــا
عــامل صــور معلقــه خواندهانــد( .نصــر.)1373 ،

بــه بیــان دیگــر صحنــه هــای نگارگــری زاده نــروی آفریننــده ذهنــی نگارگــر اســت ،در گام اول وابســته
بــه ادراک حســی و در گام بعــد وابســته بــه تاویــل او اســت ،چــرا کــه او بــاغ را نقاشــی منــی کنــد  ،بلکــه
آن را بهشــتی جتســم میکنــد کــه در ذهــن خــود او آفریــده شــده و فقــط بــرای او وجــود دارد .بــا نگاهــی
کلــی بــه آثــار نگارگــری در مــی یابیــم کــه ایــن تصاویــر جمموعــه ای از نشــانه هاســت ،کــه داراي امهيــت
و معنايــي مهيشــگي ميباشــند و بــراي بيننــده مهــواره زنــده و جــاودان اســت .ایــن نشــانه هــا کلیتــی
جتریــدی کــه متفــاوت از آن باغــی اســت کــه بــه صــورت حمســوس و فیزیکــی وجــود دارد ،پــس در اینجــا
باغــی “ حمســوس” پیــش رومیــان وجــود نــدارد ،بلکــه آنچــه هســت “واقعیتــی اســت ذهنی”.پــس هــر
چیــزی  ،هــر تصویــری در جهــان دارای دو جنبــه اســت ،جنبــه مینــوی و جنبــه دنیــوی ،هــر هنــر و فضیلتــی
کــه در گیتــی بــه کار بســته میشــود ،مهتایــی مینــوی دارد کــه مظهــر واقعیــت راســتنی اســت.
در نــگاره هــا حــي حيوانــات و نباتــات صحنههــاي نگارگــری  ،صرفــا تقليــد از عــامل طبيعــت نيســت،
بلكــه كوششــي اســت در جمســم ســاخنت آن طبيعــت بهشــي و آن خلقــت اوليــه و فطــرت كــه مهــان فــردوس
بريــن و جهــان ملكــويت ،كــه در ايــن حلظــه نيــز در عــامل خيــال يــا عــامل مثــال فعاليــت دارد.
در متــام ايــن مــوارد ،ســروكار اكثــر نگارگــران بــا عــامل مــادي و حمســوس نيســت ،بلكــه بــا آن عــامل
برزخــي و مثــايل اســت كــه مافــوق عــامل جســماين قــرار گرفتــه و اولــن قــدم بــه ســوي مراتــب عايلتــر
وجــود اســت .نگارگــری و ســاير هنرهــاي مشــابه از قبيــل موســيقي ،هنــري معنــوي و ديــي مربــوط بــه
جهــان برزخــي و يــا عــامل خيــال اســت ،مهــان جهــاين كــه طبــق نظــر حكمــاي اســامي ،ماننــد مالصــدرا،
مقــر بهشــت اســت .ايــن هنــر ميكوشــد تــا مهــان بهشــت روي زمــن و عــدن را بــا متــام زيباييهــا و
شــاديها و الــوان و اشــكال مســرتخبش خــود جلوهگــر ســازد .در حميــط فكــري و فرهنگــي ايــران،
يل
بيننــده مهــواره از متاشــاي مينياتــور مشـهاي از لذتهــاي بهشــت را درك ميكــرد ،بــه مهــان حنــو كــه قــا 
ايــران ميكوشــد طــرح زمــن بهشــي را تكــرار كنــد .
نگارگــری داراي حركــت اســت .از افقــي بــه افــق ديگــر ،بــن فضــاي دو بعــدي و ســه بعــدي ،امــا هيــچ
گاه ايــن حركــت منجــر بــه فضــاي ســه بعــدي حمــض منيشــود ،زيــرا اگــر چنــن بــود نگارگــری از
عــامل ملكــوت ســقوط كــرده و بــه تصويــر عــامل ملــك مبــدل ميشــد و چيــزي جــز تكــرار پديدههــاي
طبيعــت بــه حنــوي ناقــص منيبــود و گرفتــار آن نــوع گرايــش بــه تكــرار صــورت طبيعــت يا«ناتوراليــزم»
ميگرديــد كــه اســام مهــواره از آن دوري جســته اســت .نگارگــری  ،ماننــد قــايل و بــاغ اصيــل ايــراين
بــا باقــي مانــدن در افقــي غــر از افــق جهــان مــادي و در عــن حــال بــا برخــورداري از حيــات و حركــي
خــاص خــود ،ميتوانــد جنب ـهاي عرفــاين و مشــوق شــهود داشــته باشــد و يــك نــوع شــادي و ســرور در
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بيننــده اجيــاد كنــد كــه از خصوصيــات روح ايــراين و مشــه و ســايهاي از لــذات و شــاديهاي عــامل ملكــوت
اســت .نگارگــری بــه منزلــه تــذكاري اســت از واقعيــي كــه وراي حميــط دنيــوي و عــادي حيــات روزانــه
بشــري قــرار دارد ،لكــن مهــواره او را احاطــه كــرده و در دســرس او اســت.
فضــاي نگارگــری فضــاي عــامل مثــال اســت ،آجنــا كــه اصــل و ريشــه آن از صــور طبيعــت و درختــان و
گلهــا و پرنــدگان و نيــز پديدههايــي كــه در دورن روح انســان متجلــي ميشــود ،سرچشــمه ميگــرد.

تصویر ذهنی از باغ

شــاهد آن بــودمی کــه نگارگــر بــا بهــره جســن از صــور خیــال و جتســم آن صــور بــه دســت او ،ســبب
تصویــری بصــری در ذهــن خماطــب خــود مــی شــد .آنســان کــه در نــگاره هــا ،فضــای بــاغ  ،بــا الیــه هــای
متفــاوت مصنــوع و طبیعــی بــا نگاهــی انتزاعــی بــا یکدیگــر ادغــام شــده انــد و انســان عامــل پیونــد ایــن
فضاهــا و مکانهاســت ،تصویــر عــامل خیــال بــه وضــوح در نــگاره هــا احســاس میشــود .در ایــن نــگاره هــا
دیــوار پریامونــی بــاغ ،کوشــک ،چادرهــای برپــا شــده در بــاغ ،جــوی هــا ،حــوض هــا ،اســتخرها ،فــواره
هــا ،گل هــا ،گیاهــان ،درختــان متنوعــی خصوصــا ســرو -تربیــزی -بیــد  ،پرنــدگان ،آبزیــان در حــوض هــا
و  ...و مهچنــن فعالیــت هایــی مهچــون شــکار ،میهمانــی ،بــزم و خوشــگذرانی ،مراســم تشــریفات ،نواخــن
موســیقی و  ...بــا نظمــی آشــکارا امــا بــا ذهنیــت تصویــر شــده نگارگــر تصویــر میشــود ،طبیعــت بــه طــور
واقعــی منایانــده منــی شــود بلکــه هنرمنــد میکوشــد تــا برداشــتی متفــاوت از عناصــر طبیعــی آن را در اثــر
خــود متجلــی کنــد ،امــا دریافــت بیننــده از ایــن بــاغ و فضــا برداشــتی کامــا طبیعــی و تاثــر گــذار اســت
و مهــان نشــاطی کــه از دیــدن بــاغ طبیعــی و فیزیکــی بــه مــا دســت میدهــد ،از دیــدن بــاغ مینیاتــوری نیــز
بــرای بیننــده پدیــد مــی آورد ،در نهایــت نگارگــری  ،جهانــی مابــن کیفیــات مــادی و معنایــی را بــه منایش
مــی گــذارد ،در جممــوع هــر چنــد در ایــن نــوع از نــگاره هــا  ،بــاغ بــه طــور کامــل و بامتامــی جزئیاتــش بــه
منایــش در مــی آیــد ،امــا بــه دلیــل کیفیــات نگارگــری  ،در آن وقایــع بــه حنــوی واقعــی ولــی نــه لزومــا
فیزیکــی روی مــی دهنــد و بیننــده را بــه جهانــی کــه فیلســوفان آن را جهــان ختیلــی نامیــده انــد ،هدایــت
مــی کنــد و واقعیــت را دور از عینیــت و بــه صورتــی آرمانــی و درونــی وصــف میکنــد ،بــه طــور مثــال
در نــگاره هــای ایرانــی ،درختــان بــا فــرم هــای انتزاعــی و منایــش چهــار فصــل طبیعــت بــه طــور مهزمــان،
در تصویــر نوعــی بــی زمانــی پدیــد مــی آورنــد(اردالن ، )1353،حتــی حیوانــات و نباتــات صحنــه هــای
مینیاتــور ،کــه صرفــا تقلیــد از عــامل طبیعــت نیســت ،بلکــه کوششــی اســت در جمســم ســاخنت آن طبیعــت
بهشــتی و آن خلقــت اولیــه و فطــرت  ،مهــان فــردوس بریــن و جهــان ملکوتــی و ...
حــال بــا توجــه بــه جتســم یافــن ذهنیــت نگارگــر در نــگاره هــا میتــوان بــه حتلیــل خنســتنی آثــار بــه جــا
مانــده از مــرزا علــی نگارگــر  ،در پنــج گنــج نظامــی کــه بــه دســتور شــاه تهماســب کتــاب آرایــی شــده

در نگارگــری ایرانــی گاه ســه یــا چنــد رویــداد در
زمانهــا و فضاهــای گوناگــون و بــدون پیونــد منطقــی
در کنــار هــم نشــان داده میشــوند .ایــن شــکل ،امهیــت
فضاهــای منطبــق بــر هــم و روی هــم نهــاده شــده در
نگارگــری ایــران را بیــان میکنــد .این ســطوح ،فضایی
“متحــرک” اجیــاد میکنــد کــه بــه طــور عینــی دیــده
منیشــود ،بلکــه متاشــاگر بــه کمــک مشــارکت بصــری
خــود ،آن را میســازد( شــایگان .)1379،نــگاه او گاه
از بــاال ،ازجزیــی بــه جزیــی و غالبــا از مســت راســت
بــه چــپ و از نقشــی بــه نقــش دیگــر مــی رود و
بــه تدریــج وارد فضــای دو بعــدی نــگاره میشــود .
ایــن ســر مهــواره ســه مرحلــه دارد :فضــای بریونــی،
فضــای واســط ،فضــای درونــی .سلســله مراتــب
مشــاهده و درک فضــا بــه صــورت ســر حلزونــی
شــکل میــل بــه مرکــزی درونــی دارد و وقتــی نــگاه
بــه نقطــه مرکــزی رســید ،از درون بــه بــرون و
بالعکــس حرکــت میکند(فروتــن.)1384،
در ایــن نــگاره نیــز چند مــکان و چنــد حادثــه متفاوت
در یــک صحنــه تصویــر شــده اســت .بــه ســخن دیگر،
زمــان حــذف شــده ،یــا تنهــا یــک زمــان هســت کــه
مهــه چیــز در آن در حــال وقــوع اســت  .نگارگــر عاملی
بــی زمــان و بــی مــکان را چنــان تصویــر کــرده اســت
کــه فقــط بیننــده آگاه از حکایــت مــی توانــد بــه آنهــا تعریفــی بدهــد و آنهــا را مطابــق حکایــت در ذهــن
خــود مرتــب کنــد.
مهــه چیــز از بــاال دیــده مــی شــود .نگارگــر در جایــی قــرار دارد کــه عــامل مهــه منظــر اوســت ،جایــی کــه
مهــه چیــز در حضــور دارد ،نــه زمانــی هســت و نــه مکانــی  ،عاملــی کــه هــم شــبیه بــه عــامل خاکــی اســت و
هــم متفــاوت بــا آن .چهــره انســانها بــه هــم شــبیه اســت ،زیــرا انســان بودنشــان مهــم اســت ،نــه تفاوتهــای
آنــان (حبیبــی ،ســید حمســن و حبیبــی ،رعنــا ســادات ،1387 ،ص .)7

و هماینــک در کتاخبانــه بریتانیــا نگهــداری میشــود ،اشــاره کــرد :
نگاره ای از مریزا علی نگارگر
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هــا ،مهــه تــوام بــا احتمــال برخاســن نــوای یــک نــی از مکانــی نامعلــوم ،یــا تقریــر ابیاتــی از گنجینــه
بــی بدیــل نثــر شــعر ســرایی کــه از مهــه اقرانــش اثــری تــر و مهــراه بردنــی تــر اســت(گورکیان.)1377،
بــه بیانــی دیگــر  ،ایــن نــگاره طــرح باغــی را بــا متامــی عناصــر طبیعــی و انســان ســاخت بــه مهــراه متــام
جزئیاتــش تصویــر مــی کنــد و منایــش مهــن جزئیــات اســت کــه بــاغ تصویــر شــده را در نظــر نظــاره گــر
موثــر واقــع میکنــد ،بدیــن صــورت اســت کــه نگارگــر بــرای نافــذ شــدن اثــرش در بــاور نظــاره گــر ،از
نوعــی فضــای دو بعــدی بــه مهــراه متامــی نظــام هــای کالبــدی بــاغ بهــره مــی بــرد .
ایــن نــگاره الیــه هــای گوناگونــی دارد و بــرای فهــم و قرائــت درســت نــگاره بایــد آن را کنــکاش و
تفســر کــرد :

الیه اول  :معماری
تشابه چهره انسانها در نگاره

بــرای فــرد ایرانــی ،نگارگــری هنــری نیســت کــه تنهــا بــه متاشــا در آیــد ،بلکــه مشــارکت جســن متامــی
حــواس وی در بهــره بــردن از آن ،شــرط اصلــی اســت .اینجــا رنــگ هــا در آن واحــد دارای راحیــه ،طعــم،
طنــن و تــوان انــد .مگــر بــاغ جــز صحنــه ای برگزیــده بــرای عرضــه داشــن جلــوه گــری رنــگ اســت؟
بــاغ بســی بیــش از حــس باصــره را بــه برخــورداری از مواهــب خــود فــرا مــی خوانــد :بــوی خــوش گل هــا
و گیاهــان ،مــزه میــوه هــای آوخیتــه از درختــان ،نــوازش مهــر آمیــز پوســت و پشــم چهارپایــان کوچــک بــا
علــف هــای بلنــد و بــه ویــژه موســیقی شاخســارها و بــرگ هــا آمیختــه بــا جریــان نهرهــا و ریــزش فــواره
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اولــن الیــه در ایــن نــگاره الیــه مصنــوع یــا مهــان نظــام معمــاری اســت  .در ایــن الیــه کوشــک مرکــزی
و عمــارت اندرونــی( حرمســرا) را مــی بینیــم .کــه در کوشــک مرکــزی خســرو بــر ختــت و افــراد در حــال
پذیرایــی از او هســتند و درون آن کوشــک تنهــا یــک پنجــره در مرکــز قــرار دارد کــه مهاننــد تابلویــی
اســت از فضــای بــاغ و در خبــش اندرونــی عمارتــی دو اشــکوبه بــه چشــم مــی خــورد ،کــه در اشــکوب
دوم ملکــه بــه مهــراه شــاهزاده ای در بغــل و ندمیــه ای در کنــار او بــه چشــم مــی خــورد.
دور تــادور ایــن کاخ و بــاغ بوســیله حصــاری مشــبک کــه بــه بــرون دیــد دارد حمصــور شــده و ارتبــاط
آن بــا فضــای خــارج بوســیله یــک در تعریــف شــده اســت .
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مــزه عالــی را تداعــی میکننــد .در مرتبــه پنجــم کــوه اســت کــه نشــانی از اســتواری و قــدرت و در مرتبــه
ششــم نوشــته (نواهایــی بدیــن ســان رامشانگيــز ،مهــی زد باربــد در بــزم پرويــز) اســت ،کــه از داســتان
نــگاره حکایــت مــی کنــد و در مرتبــه هفتــم  2درخــت ســرو بــا قامتــی کشــیده ( عــامل ملکــوت) کــه نشــان
از توجــه بــه عاملــی دیگــر دارد .

الیه سوم  :خیال

نگارگــر در ایــن پــرده خیــال را تصویــر کــرده اســت .بنــا گویــی بــه فرشــی بــا زمینــه اخرایــی چســبیده
اســت  .مهــه اتفاقــات عــامل خیــال در عــامل واقــع تصویــر شــده اســت .عاملــی بــس واقعــی تــر از ایــن عــامل.
در ایــن نــگاره مــی بینیــم کــه حمــرک هــای بینایــی ،شــنوایی ،المســه ،بویایــی و چشــایی حتــت تاثــر قــرار
مــی گرینــد ،تــا منایــش خیــال بــاغ در ذهــن نگارگــر در بــاور نظــاره گــر نفــوذ کــرده و طبیعــت بهشــتی را
بــرای او جمســم کنــد ،مهــان فــردوس بریــن و جهــان ملکوتــی.

الیه چهارم  :طبیعت

منایش نظام استقرار باغ

منایش نظام آب باغ

الیه دوم  :عبور از ظهور به حضور

منایش نظام کاشت باغ

نــگاره بــه طــرز ظریفــی از زمــن  ،بــه منزلــه ظهــور ( یــا عــامل ملــک) ،تــا آمســان بــه منزلــه حضــور ( یــا
عــامل ملکــوت) مــی رود و معمــاری آن در مهــن راســتا ســامان یافتــه اســت  .مهــه عناصــر طــرح بــر مبنــای
مهــن حرکــت از زمــن بــه آمســان چیــده شــده اســت.
در مرتبــه اول حضــور آب اســت  .کــه سرچشــمه آن از کــوه بــاالی تصویــر میباشــد و بعــد از طــی مســری
طبیعــی وارد بــاغ میشــود .مهانطــور کــه در طراحــی باغهــای ایرانــی ایــن مهــم بــه طــرق خمتلــف مهچــون
اجیــاد قنــات و  ...صــورت مــی پذیــرد  .قبــل از ورود آب بــه بــاغ بــرای منایــش آن  ،آب بــه صــورت
پنهــان و بــا اختــاد تدابــر الزم بــه طــرف بــاغ هدایــت مــی شــود و نقطــه اوج آن ظهــور آب از دل زمــن
مهاننــد الگــوی طبیعیــش در درون حــوض ،بــا صــدای دل انگیــزی مهــراه مــی باشــد.
بعــد از ظاهــر شــدن آب ،هدایــت آن بوســیله جــوی هــای خمتلــف در بــاغ صــورت مــی پذیــرد و در انتهــا
مــی بینیــم کــه آب از بــاغ خــارج شــده و بــه طــرف زمینهــای خــارج بــاغ مهاننــد کارکــرد طبیعیــش جهــت
ســراب کــردن اراضــی پایــن دســت  ،هدایــت میشــود .مهچنــن شــاهد تاثــر منایــش آب  ،صــدای آن،
چشــیدن آب و  ...بــر روی حمــرک هــای بینایــی ،شــنوایی ،المســه ،بویایــی و چشــایی هســتیم  (.تصویــر
مشــاره )6
در مرتبــه دوم حضــور ،فضــای داخــل بــاغ اســت .در مرتبــه ســوم کاخ هــای داخــل بــاغ و در مرتبــه
چهــارم درختــان تنومنــد هســتند  .کــه در نــگاره انــواع خمتلــف درختــان میــوه ،ســرو ،تربیــزی ،انــواع گلهــا
و گیاهــان بــه مهــراه پرنــدگان آوازه خــوان بــر روی درختــان قابــل مشــاهده اســت .وزش نســیم و حرکــت
بــرگ درختــان ،تنــوع رنــگ تنــه و بــرگ درختــان و گیاهــان  ،نقــش پرنــدگان و  ...تداعــی کننــده نظــام
آواهــا و رنــگ هــا در بــاغ اســت .مهچنــن گل هــا ،گیاهــان ،درختــان میــوه در نــگاره هــا بــوی خــوش و
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طببیعــت بســری اســت کــه واقــع و منتــزع ،ظهــور و حضــور توامــا در آن شــکل مــی گرینــد .طبیعــت هــم
نشــان عــامل شــهود اســت و هــم مظهــر عــامل خیــال .مصنــوع هــا و ســاخته هــای انســان در جهــت تکمیــل
طبیعــت بــه کار مــی رود ،از مجلــه معمــاری در دل طبیعــت مظهــر گــذار از عــامل ملــک بــه عــامل مثــال
اســت .طبیعــت خــود مثالــی اســت از بهشــت بریــن ،در نتیجــه تقــدس مــی یابــد .هــر درخــت منــادی از
درختــان بهشــتی اســت .هــر چــه در ایــن ســاحت قدســی قــرار مــی گرینــد نیــز بایــد چنــن شایســتگی
داشــته باشــند .

الیه پنجم  :گفتار موسیقیایی

نــگاره گــر نواهــا را نیــز بــه تصویــر کشــیده اســت .میتــوان بــه نــگاره خــره شــد و در پــس آن نواهــای
بســیار شــنید :آواز مرغــان ،صــدای نســیم ،نــوای موســیقی ،نــوای آب و  ...نــگار گــر گویــی از بیننــده
مــی خواهــد گوشــی دیگــر بگشــاید ،گوشــی غــر مــادی ،تــا بتوانــد آواهــای عــامل خیــال ،عــامل آمســان را
بشــنود .موســیقی ناملمــوس نــگاره مثالــی از موســیقی افــاک اســت ،کــه شــنیده میشــود امــا مــادی نیســت.
نواهــای تصویــر شــده در نــگاره در تلطیــف فضــا و حمیــط نیــز موثرنــد و اشــاره ای ظریــف بــه عــامل لطیــف
( عــامل مثــال) مــی کننــد .نواهــای نــگاره نیــز در مانــدگاری تصویــر در ذهــن موثــر مــی افتنــد.
نظــام هــای آوایــی تشــکیل دهنــده بــاغ کــه خــود حاصــل تلفیــق نظــام هــای طبیعــی و مصنــوع هســتند و
در مهاهنگــی بــا هــم موســیقی بــاغ را مــی ســازند ،تلفیــق صــدای آب بــه طــرق خمتلــف مهچــون آبشــره،
فــواره ،ســینه کپکــی و  ، ...صــدای وزش بــاد هــا میــان درختــان و گیاهــان و نیــز نغمــه ســرایی پرنــدگان و
 ...نظــام هــای آوایــی بــاغ را خلــق میکننــد .عــاوه بــر موســیقی کــه در بــاغ خلــق میشــود ،شــاهد نواخــن
موســیقی بــا انــواع ســازهای متنــوع در برپایــی مراســم هــای خمتلــف در بــاغ هســتیم .
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پیوســت بــه دنیــای خیــال را فراهــم کنــد .در ایــن بــن گسســت و پیوســت در دنیــای نــگاره ایرانــی  ،هــم
نگارگــر و هــم نظــاره گــر بــدون حــس فاصلــه ای بــا اثــر  ،فاصلــه ای میــان گسســت مــادی و پیوســت
معنایــی را از روی شــیفتگی طــی مــی کنــد .ایــن شــیفتگی بــه متاشــا در مرحلــه تهذیــب یافتــه خــود ،دیگــر
نــگاه کــردن ســاده نیســت ،بلکــه نظــاره کــردن آمیختــه بــه ســر و ســیاحت اســت ،نگرشــی برگزیــده کــه
بــه شــخص امــکان آن را میدهــد تــا بــه کشــف درون و بــرون خویــش بپــردازد و تصویــر عواطــف  ،اعمال
و آرزوهایــش  ،حتــی میتــوان گفــت جتســم روح خــود را در آئینــه ای نظــاره کنــد.

منایش فعالیتهای درون باغ

منایش نظام آواهای باغ

الیه ششم  :فعالیتهای درون باغ

از دیگــر فعالیتهــای درون بــاغ مــا شــاهد میــوه خوری،غــذا خــوردن ،مــی خــوری ،بــازی بــا پرنــدگان،
باغبانــی ،مراســم تشریفات،شــعر خوانــی ،گفتگــو کــردن در بــاغ  ...هســتیم ،کــه در واقــع مهگــی الیــه هــای
خمتلــف گلگشــت را تعریــف میکننــد.

الیه هفتم  :رنگ

در ایــن نــگاره ماننــد بســیاری نــگاره هــای دیگــر ،فضاهــا را بــا رنــگ تفکیــک کــرده انــد  .تصویــر
مســطح نــگاره تصویــری از منظــر انســانی نیســت کــه یــک بعــد آن را حــذف کــرده باشــند ،بلکــه تصویــر
از باالســت ،از منظــری کــه جهــان آفریــده شــده اســت  .از منظــری کــه مهــه خملوقــات برابرنــد و هــم
ارزش .مهچنــان کــه تفــاوت خملوقــات در تفــاوت بهــره منــدی آنهــا از نــور وجــود اســت ،در نــگاره نیــز
نــور و رنــگ مایــه تفکیــک و تفــاوت عناصــر اســت  .مهانطــور کــه نــور در حالــت جتزیــه نشــده اش
مظهــر وجــود خداونــد اســت ،رنــگ هــا نیــز نشــانه وجــود قطــب هــای گوناگــون وجودنــد کــه هــر یــک
بــا حالتــی متناظــر بــا حقیقــت کیفــی و متثیلــی خــود در روح انســان بــر مــی انگیزنــد .ســایه روشــنی در
میــان نیســت ،امــا رنگهــا ،متناســب بــا موضــوع ،عناصــر تصویــر را از زمینــه شــان جــدا مــی کننــد .هــر
آنچــه بــه مــاده و عــامل ملــک نزدیــک مــی شــود نــور را در خــود جــذب میکنــد و رنــگ مــی پذیــرد و هــر
چــه بــه عــامل خیــال تعلــق مــی گــرد نــور را از خــود عبــور مــی دهــد و بــه بــی رنگــی میــل مــی کنــد.
پــس در نهایــت شــاهد آن بــودمی کــه هنــر نگارگــری ،هنــری انتزاعــی بــود ،در مســر مصــور ســاخنت
نوشــته هــای ادبــی و برقــرار کــردن رابطــه خیــال و واقعیــت هــای کالبــدی  ،کــه دنیایــی میانــی را مــی
ســازد و در ایــن دنیــای بینابــن ،طــرح و نقــش بــاغ را بــه مــدد مــی گــرد تــا جدایــی از دنیــای عینیــات و
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اسطوره بازگشت

باستانشناس و استاد دانشگاه

پیــکنیــک( )Picnicدر اصطــاح امــروزی بــه معنــی یــک گشــت گروهــی اســت کــه در آن
معمــو ًال یــک وعــده غذایــی در خــارج از منــزل خــورده میشــود .در لغتنامــه دهخــدا ،پیــک نیــک
(واژه ای فرانســوی) و بــه معنــی رفــن دســته مجعــی بــه ســفر و گــردش بطــور دانگــی کــه هریــک
ســهم هزینــه خــودرا بدهنــد آمــده ،و در فرهنــگ معــن نیــز گــردش و تفــرج دســته – مجعــی در بــرون
شــهر معنــی شــده اســت.یا بــه طــور خالصه،پیــک نیــک گــردش دســته مجعــی در خــارج از شــهر
یــا غــذا خــوردن و گــردش دســته مجعــی دانگــی اســت.نزدیک تریــن واژه در زبــان فارســی بــرای
کلمــه پیــک نیــک ،تفــرج یــا گشــت و گــذار در طبیعــت اســت .در فرهنــگ نامــه فارســی تفــرج
بــه معنــی گشــایش یافــن از تنگــی ،خوشــی جســن ،گــردش ،ســر ،گــردش منــودن جهــت گشــادگی
خاطــر اســت و تفرجــگاه بــه معنــی جــای گشــت و گــذار ماننــد بــاغ ،بوســتان و ییالقــات اســت.تفرج
یــا گشــت گــذار در ایــران از ســابقه ای طوالنــی برخــودار اســت و علــت اصلــی پیدایــش آن ،شــرایط
اقلیمــی ،طبیعــت ،فرهنــگ ،اســاطری و افســانه هــا ،خلــق و خــوی و عــادات مــردم ایــران اســت.تا پیــش
از ورود ماشــن و توســعه شــهر نشــینی و افزایــش مجعیــت ایــران ،تفــرج در حمــدوده روســتاها و شــهرها
از شــکلی طبیعــی و نرمــال برخــودار بــود ،امــا بــا ورود ماشــن ،افزایــش شــدید مجعیــت شهرنشــن،
توســعه خطــوط ارتباطــی و سیســتم محــل و نقــل ،تفــرج و گشــت و گــذار در ایــران شــکل انفجــار آمیــز
بــه خــود گرفــت و مــردم در بهــار و تابســتان بــه خصــوص در روزهــای تعطیــل بــا وســایل نقلیــه
عمومــی و یــا شــخصی و اغلــب بــه شــکل خانــوار و بــه صــورت گســرده بــه نقــاط خــوش آب
و هــوا ،ییالقــات و کنــار رودخانــه هــا و چشــمه ســارها ،دریاچــه هــا ،مناطــق ســاحلی و جنگلــی بــه
حرکــت درمــی آمدنــد و ایــن رونــد تــا امــروز ادامــه دارد.متاســفانه اســتقبال گســرده مــردم شهرنشــن
بــه ویــژه مــردم شــهرهای بــزرگ ایــران( تهــران ،کــرج ،اصفهــان ،مشــهد ،تربیــز ،مشــهد ،شــراز) -ازگــردش و گشــت وگــذار در طبیعــت بــه یــک معضــل زیســت حمیطــی هــم تبدیــل شــده اســت ،بگونــه
ای امروزهیــچ ســاحلی ،جنگلــی ،کوهــی ،رودخانــه ای نیســت کــه بــا انبوهــی از زبالــه هــای حاصــل از
پیــک نیــک روبــرو نشــده باشــد.حتی خبــش قابــل توجهــی از جنــگل هــای ایــران نیــز بــه خاطــر بــی
احتیاطــی مــردم در برپایــی آتــش ،دچــار آتــش ســوزی شــده و از بــن رفتــه اســت و بایــد در مــورد
گشــت و گــذار یــا پیــک نیــک بطــور اساســی فرهنــگ ســازی شــود.
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امــروزه پیــک نیــک در ایــران یــک رفتــار فرهنگــی و اجتماعــی بــا رویکــرد ادراک طبیعــت از طریــق
ملــس آن و تقویــت پیوندهــای اجتماعــی اســت .ســنت و آئــن گــردش در طبیعــت در هرجامعــه ای بــا
شــرایط حمیــط طبیعــی ،اقلیمــی ،ســنت هــای فرهنگــی و مذهبــی ارتبــاط دارد و در طــول زمــان و
باتوجــه بــه پیشــرفت هــای مــادی و فرهنگــی دچــار تغیریشــده و خواهــد شــد .آغــاز گــردش در طبیعــت
بــا شــروع زندگــی انســان بــر روی کــره خاکــی مهزمــان اســت .گــروه هــای انســانی تــا پیــش از روســتا
نشــینی و تولیــد غــذا  ،در طــول صدهــا هــزار ســال بــرای تامــن نیازهــای غذایــی خــود ،بطوردائــم در
قلمــرو زیســتی خــود در تــردد بــوده و بــا مجــع آوری میــوه هــا ،دانــه هــای خشــکبار ،شــکار و صیــد
هرچــه را کــه بدســت مــی آورده بــه مصــرف مــی رســانیده اســت( دوره مجــع آوری و مصــرف) .انســان
تــا دوره پیــش از دوره تولیــد غــذا و اســتقرار بدلیــل مهزیســتی طوالنــی بــا طبیعــت بتدریــج بــا مفهــوم
زمــان ،مــکان ،گــردش ســتارگان ،درک تغیــرات فصــول و تغیــرات دمــا ،رویــش گل و گیــاه و درختــان
خــزان آنهــا و رویــش و ســبز شــدن دوبــاره آنهــا در بهــار ،شــناخت جانــوران ،پرنــدگان و آبزیــان و
تولیــد مثــل آنهــا ،ابــداع و شــناخت ابــزار ،شــناخت ســنگ هــا ،کــوه هــا و دیگــر پدیــده هــای طبیعــت
ماننــد تغیــر فصــول آشــنا شــد .بــا کســب ایــن جتــارب ارزمشنــد برخــی جوامــع از مرحلــه روستانشــینی
گــذره کــرده و وارد مرحلــه شــهر نشــینی مــی شــوند.
“مریچــا الیــاد” جمموعــه باورهــا و اعتقــادات جوامــع ابتدایــی( مرحلــه پیــش ازتارخیــی) را هســتی
شناســی آغازیــن مــی نامــد ،وی بــر ایــن بــاور اســت کــه انســان ابتدایــی دارای نظــام فکــری مهاهنگــی
اســت کــه تعیــن کننــده نســبت هــای او بــا عــامل هســتی اســت و بــه حیــات و کــردار او ارزش و
معنــا مــی خبشــد و هــر آئــن و رفتــاری مبــن شــناخت وضعیتــی خــاص در عــامل هســتی اســت و بــه
حقیقتــی مــاوراء الطبیعــه اشــاره دارد ،جهــان در نــزد جوامــع ابتدایــی یکســره الهوتــی و مقــدس و کلیــه
موجــودات ایــن جهــان بالقــوه جتلیــگاه و مظاهــر نــروی فــوق انســانی و مینــوی انــد و کــردار انســان
بــه صــورت نوعــی ازلــی ارزش و معنــا مییابــد و انســان پیوســته
طالــب آن اســت کــه در جــوار ایــن موجــودات سرشــار از هســتی بســر
برد(.ترقــی)27 ، 1352،
“الیــاد” اعتقــاد دارد ،مضامــن اســاطریی جوامــع ابتدایــی کــه
برخواســته از هســتی شناســی آغازیــن اســت در اعمــاق روان و
ســطوح گوناگــون اجتمــاع و ضمــر ناخــودآگاه انســان هــا بــه حیــات
خــود ادامــه میدهــد و بــه اشــکال خمتلــف تکــرار مــی شــود .گــردش و
تفــرج نیــز تکــرار عملــی اســت کــه نیــاکان باســتانی مــا در دوره ای از
تاریــخ بــرای بهــره گــری از مواهــب و شــناخت طبیعــت بــدان مــی
پرداختــد .بــر روی ســفالینه هــای پیــش از تاریــخ ایــران مــی تــوان
خنســتنی شــکل هــای تفــرج دســته مجعــی انســان هــا را کــه مهــراه
باشــادمانی و پایکوبــی اســت در دامــان طبیعــت مشــاهده کــرد.
تفرج ،رقص و پایکوبی در کنار گیاهان و پرندگان ،نقش روی سفال ،هزاره
چهارم پیش از میالد ،سیلک کاشان( گرییشمن، 1379لوح )75
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بهشت گمشده ایرانی

از خانــه بــرون زدن بــرای گــردش در طبیعــت ،بــرای متــدد اعصــاب اســت .پیــک نیــک مقولــه ای
فرهنگــی اســت کــه یکــی از کارکردهــای آن اســراحت روان اســت ،پیــک نیــک ایرانــی و گــذران
اوقــات فراغــت در دامــان طبیعــت بــه طــول مثــال آيــن روز ســیزده فروردیــن کــه بــا قــوت زیــاد
مهچنــان باقــی اســت ،از مجلــه قدمیيتریــن مظاهــر پیــک نیــک اســت کــه بــه موجــب آن ایرانیــان ایــن
روز را در آغــوش طبیعــت برگــزار میکننــد .ایرانیهــا در گروههــای بــزرگ بــه پیکنیــک مــی
رونــد و در یــک نقطــه مســتقر میشــوند و حمــور برنامــه ایرانیهــا غذاســت و حمیــط را بــر مبنــای
آن تصــرف میکننــد.
موقعیــت جغرافیایــی ،اقلیــم هــای متنــوع ،تغیــرات شــدید گرمــا و ســرما ،میــزان آب در فــات ایــران
بررونــد فعالیــت انســان تاثــر اساســی داشــته و آنــرا شــکل داده اســت .شــرایط طبیعــی و زیســت
حمیطــی و اقلیــم ایــران نــه تنهــا در تاریــخ سیاســی  ،فرهنگــی  ،هنــری و اجتماعــی نقــش اساســی داشــته
 ،بلکــه در شــکل و نــوع تفــرج و گشــت و گــذار مــردم ایــران نیــز موثــر بــوده اســت .حمدودیــت هــای
فضــای زیســتی،تغیریات وســیع تــوده هــوا و انرژی،تغیــرات گرما و ســرما بــن روز و شــب و در فصول
خمتلــف ســال ،مهیشــه خــوب و بــد را بــا هــم و در یــک تنــاوب بــی پایــان را بــه منایــش مــی گــذارد.
طبیعــت و اقلیــم ایــران بــا وجــود تنــوع زیــاد در اغلــب مــوارد بــرای فعالیــت هــای مســتمر مردمــان
ســاکنان فــات ایــران ســخت بــوده اســت .ایــن ســختی و رهایــی از آن درادبیــات ایــران بــه صــورت
یــک آرزوی منعکــس شــده  ،آرزویــی کــه نیــت آن گریــز و رهایــی از واقعیــت هــای حاکــم بــر حیــات
انســانی بــوده اســت.حیاتی کــه اوضــاع نامســاعد حمیــط طبیعــی ،آن را حمــدود و حماصــره کــرده اســت.
یکــی ازکهــن تریــن نشــانه هــای افســانه هــای ایرانیــان باســتان ،دورمنایــی یــک بهشــت گمشــده
آریایــی اســت کــه ایرانــی هــای نواحــی شــرق ایــران بــه هنــگام تــرک ســرزمنی خویــش آن را پشــت
ســر نهادنــد و بعــد هــا گهــگاه بــا شــوق و حســرت از آن یــاد مــی کردنــد .ایــن بهشــت طالیــی چنانکــه
از وندیــداد اوســتا بــر مــی آیــد ،در کنــار رود نیــک “دائیتــی ،صحنــه فرمانروایــی پدرانــه مجشــید،
پادشــاه افســانه هــا و دارنــده رمــه هــای خــوب ،واقــع شــده بــود .در دنیــای رویایــی ایــن دارنــده رمــه
هــای خــوب ،انســانها بــا خدایــان اجنمــن مــی کردنــد و بــا رمــه هایشــان عمــر را درشــادی و خرســندی
و فراوانــی بســر مــی بردنــد....و دارنــده رمــه خــوب زمــن را بــه خاطــر انســانها فراخــر کــرد.
ســراجنام طوفانــی از ســرما کــه مهــه چیــز را تهدیــد مــی کــرد از راه رســید .در ســنتها و اســاطری غالبــا
ســرما معــرف حضــور دیــو اســت .دارنــده رمــه خــوب بــرای آنکــه نســل آریاهــای ایرانــی از بــن
نــرود ،بــه اشــارت اهورامــزدا بنایــی بــاغ ماننــد ســاخت و کوشــید تــا انســانها و دیگــر موجــودات را
درپنــاه آن ،از گزنــد هــای اهرمیــن حفــظ کنــد ،امــا بعــد از زمانــی دارنــده رمــه خــوب نیــز در دام دیــو
افتــاد و فــر ایــزدی را کــه پشــتیبان او بــود ،از دســت داد .انســانها هــم کــه روزی بــه ســعی او از گزنــد
دیــو ســرما جســته بودنــد ،ناچــار شــدند بهشــت اهرمیــن زده خــود را راتــرک گوینــد و در جســتجوی
زمــن هــای بهــر و چــراگاه هــای فراخرت،کنــاره رود نیــک دائیتــی و ســر زمــن آیرانــه وئجــه را پشــت
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ســر بگذارنــد (”.زریــن کــوب  .)16 ، 1382در اوســتا ( کتــاب زرتشــت) زوال بهشــت مجشــید را بــه
خاطــر گرایــش بــه دورغ او مــی دانــد .بدیــن گونــه و بنــا بــه گفتــار اوســتا ،ســعادت و نعمــت بهشــت
آریایــی مجشــیدبه خاطــر آنکــه دروغ و گنــاه در آن رخنــه کــرد ،زوال یافــت (.زریــن کــوب ، 1382
 .)21اوســتا ،موطــن آغازیــن آریایــی هــای ایرانــی را نواحــی مشــال شــرقی فــات ایــران نشــان میدهــد.
ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد ،کــه طوایــف ایرانــی در پایــان یــک دوره آرامــش بــر اثــر گرســنگی
یــا هجــوم طوایــف وحشــی نواحــی جمــاور ناچــار بــه مهاجــرت شــده انــد و بــه احتمــال زیــاد ،اندیشــه
شــکل گــری ایــن بهشــت افســانه ای ،واکنشــی در مقابــل طبیعــت ناســازگار ،خشــک ســالی هــای
مکــرر ،ســرما ،گرمــا ،آفــت هــا ،بیمــاری هــا و بالهــای طبیعــی در ســرزمنی جدیــدی بــود کــه در آن
مســتقر شــدند .خاطــره زندگــی خــوب و بهشــت گونــه در کنــار رود نیــک دائیتــی بتدریــج در ضمــر
ناخــودآگاه آنهــا از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار و شــکل آرزو بــه خــود گرفــت ،بــه مهــن خاطــر کــوه،
آب ،رود ،جــوی ،جویبــار ،بیشــه ،چمــن زار ،گل ،گیــاه و درخــت ،درختــان سرســبز و ســایه دار ،بــاغ،
بوســتان در فرهنــگ ،ادبیــات و هنــر ایرانــی از جایــگاه ویــژه برخــوردار شــد .شــاید بــاغ ایرانی پاســخی
منطقــی بــه ایــن بهشــت گــم شــده( بــاغ مجشــید) باشــد .ایــن بهشــت گــم شــده ایرانــی ،بــا رانــده شــدن
حضــرت آدم از بهشــت بــه دلیــل گنــاه ،شــباهت دارد.طبیعــت ایــران بــه جــز اســتان هــای مشالــی ،حیــات
انســان را در نقــاط حمــدودی ممکــن مــی ســازد.
کاوش هــای باســتان شناســی نشــان مــی دهــد ،اجتماعــات انســانی در فــات ایــران تنهــا در دامنــه هــای
کــم ارتفــاع کــوه هــا و تپــه ماهورهــای مشــرف بــه دشــتها کــه از آب یــا چشــمه ســاری برخــوردار
بودنــد و یــا در کنــار رودهــا ســکونت اختیــار کردنــد و حیــات و تــداوم زندگــی آنهــا بــه ویــژه
اجتماعاتــی کــه در حاشــیه کــوه هــا و تپــه ماهــور هــا زندگــی مــی کردنــد ،بــه میــزان آب حمــل بســتگی
داشــت .افــزون بــر ایــن ،قــرار گــری فــات ایــران بــن مــدار  40تــا  25عــرض مشالــی ،ســبب وجــود
چهــار فصــل مشــخص در ســال مــی شــود در چنــن اقلیمــی ،فعالیــت و زندگــی انســان ،حیــوان و گیــاه
حمــدود بــه دو فصــل بهــار و تابســتان مــی شــد و بــا شــروع فصــول پاییــز و زمســتان بعلــت ســرما و
ریــزش بــرف و بــاران حیــات گیاهــی متوقــف و زندگــی انســان حمــدود بــه درون خانــه هــا مــی شــد و
فعالیــت و رفــت و آمــد بــه دلیــل بــرف  ،بــوران و ســرما متوقــف مــی شــد و جمــددًا بــا شــروع فصــل
بهــار و گــرم شــدن هوا،بارندگــی ،ذوب بــرف هــا ،طبیعــت زنــده مــی شــد و فعالیــت اجتماعــات انســانی
دو بــاره از ســر گرفتــه مــی شــد .شــروع بهــار کــه بــا فراوانــی آب ،گرمــا و رویــش گیــاه مهــراه بــود،
آنقــدر در نــزد اجتماعــات ســاکنان خــاور میانــه امهیــت داشــت کــه شــروع بهــار ،آغــاز ســال تلقــی
مــی شــد و ایــن آغــاز ،جشــن گرفتــه مــی شــد .آغــاز بهــار کــه بــا گــرم شــدن هــوا و رویــش گیــاه
مصــادف بــود ،مقدمــه ای بــرای شــکل گــری تقــومی و گاهشــماری زمــان گردیــد .وجــود آب در هــر
نقطــه ای از ایــران بــا رویــش گیــاه و درخــت مهــراه بــود و توجــه گــروه هــای انســانی و جانــوری را به
خــود جلــب مــی کــرد .بــه عبارتــی آب مهمرتیــن عامــل شــکل گــری اســتقرار و روستانشــینی ایــران
بــوده و باعــث مــی شــد ،ایــن نقــاط بــه حمــل هــای اســتقرار موقــت یــا دائــم انســان تبدیــل شــود ،درایــن
گونــه حمــل هــا ،انســان اقــدام بــه کشــت گیاه،کاشــت درخــت و آبادکــردن زمــن هــا مــی کــرد و حاصــل
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آن شــکل گــری دهکــده هــا مــی شــد.کاوش هــای باســتان شــناختی در دهکــده هــای پیــش از تاریــخ ایــران
نشــان مــی دهــد کــه دهکــده هــا جتمعــی از خانــه هــای بهــم چســبید و در برابــر هــم بــوده انــد ،ایــن نــوع
ســکونت مرتاکــم در اغلــب روســتاهای ایــران تــا اوایــل ســده بیســتم پابرجــا مانــد و بافــت مســکونی در
کنــار یــا میــان مــزارع و باغــات قــرار داشــتند و مهجــواری مســکن و مــزارع باعــث رفــت و آمــد اهالــی
روســتا مــی شــد .اغلــب شــهرهای ایــران نیــز تکامــل یافتــه مهــان دهکــده هــای خنســتنی هســتند و بافــت
مســکونی آنهــا نیــز ماننــد روســتا هــا مرتاکــم بــا معابــر نامنظــم و تنــگ بــود و در پریامــون ایــن بافــت
فشــرده مــزارع و باغــات قرارداشــتند .ایــن شــهرها نیــز ماننــد روســتا شــکل ســنتی خــود را تــا اوایــل
ســده بیســتم حفــظ کردنــد و مهــواره توســعه آنهــا بــه دور یــک مرکــز( هســته اولیــه) اجنــام مــی گرفــت،
یــک یــا چنــد جــوی یــا کانــال باریــک روبــاز آب ،شــکل ســنتی خیابــان را تشــکل مــی داد .علــت بافــت
هــای فشــرده ناشــی از روابــط خویشــاوندی ،قومــی و مذهبــی و بــه ویــژه امنیــت بــود .شــهرهای ایــران
اغلــب شــهر دارای بــرج و بــارو درپریامــون بافــت هــای مســکونی بودنــد .فشــردگی بافــت هــای مســکونی،
باغســازی و بــاغ داری را در پریامــون شــهر هــا تقویــت مــی کــرد .و ســاکنان شــهرها کــه در بافــت هــای
مســکونی بــه نوعــی حمصــور بودنــد ،اوقــات فراغــت و تعطیــات خــود را در باغــات ســپری مــی کردنــد.
باغهــای شــهرهای تهــران ،تربیــز ،شــراز ،اصفهــان ،قزویــن ،مشــهد ،طبــس ،نیشــابور ،مسرقنــد ،شوشــر،
زنــوز مرنــد ،ششــمند ســبزوار ،دهخوارقان(آذرشــهر) ،کازرون ،مراغــه و  ...در متــون تارخیــی مشــهورند.

باغ و بوستان و تفرج

بــاغ واژه ای پهلــوی و در فرهنــگ نامــه هــای فارســی بــه معنــی حموطــه ای حمصــور بــا انــواع درختــان
و گلهــا اســت،در ادب فارســی ،بــاغ بــه چهــره حمبــوب ،بهشــت ،جهــان قدســی تشــبیه شــده و مهچنــن
واژه هــای بوســتان( مــکان بوهــا) ،بســتان ،فــردوس ،پردیس،گلســتان ،روضــه ،حدیقــه ،گلشــن ،گلــزار،
گلگشــت ،اللــه زار ،چمــن مــرادف بــاغ اســت .در اشــعار بســیاری از شــعرای ایــران بــاغ و بســتان ،گل و
گیــاه ،درخــت ،صحــرا بــه عنــوان مــکان گــردش و تفــرج مــورد توصیــف قــرار گرفتــه انــد.
بده ساقی می باقی که درجنت خنواهی یافت
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
ﺻﺤﻦﺑﺴﺘﺎن ذوق ﺨﺑﺶ و ﺻﺤﺒﺖﻳﺎرانﺧﻮﺷﺴﺖ
بوی گل و بانگ مرغ ،برخاست

فراش خزان ،ورق بیفشاند
ما را سر باغ و بوستان نیست
این باد بهار بوستان است
دل میبرد این خط نگارین
بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار
صوفی از صومعه گو خیمه بزن در گلزار
آدمیزاده اگر ،در طرب آید ،چه عجب

نقاش صبا ،چمن بیا راست
هرجا که تویی ،تفرج آجناست
یا بوی وصال دوستان است ؟
گویی خط روی دلستان است
خوش بود دامن صحرا و متاشای بهار
کاین نه وقتیست که در خانه نشینی بیکار
سرو در باغ به رقص آمده و بید و چنار
( سعدی)

تو قدم به چشم من نه بنشني كنار جوئي
تفرج به چمن روند و صحرا
موسم ّ
(فصيح الزمان شريازي)
کاوش هــای باســتان شناســی نشــان مــی دهــد ،ســاکنان فــات ایــران جــزو خنســتنی مردمانــی بودنــد
کــه در حــدود هشــت هــزار ســال پیــش از میــاد ،بــا اهلــی کــردن گونــه هــای گیاهــی و حیوانــی
خنســتنی دهکــده هــا را پایــه گــذاری کردنــدو در طــی دوره اهلــی کــردن گیــاه و حیــوان ،بــن انســان
و طبیعــت پیونــدی ُ
ناگسســتنی شــکل گرفــت و آب ،گیــاه و حیــوان بــه جلــوه گاه زیباشــناختی آنهــا
تبدیــل شــد .ســفالگران تصاویــر کــوه ،آب ،گیــاه ،درخــت ،مزرعــه و انــواع حیوانــات و پرنــدگان و
آبزیــان را بــر روی ســفالیه هــای خودنقاشــی کردنــد .شــاید مربــع هــای چهــار خبشــی یــا ردیــف شــاخه
هــای درخــت بــر روی ســفالینه هــای ســیلک کاشــان ،انعــکاس چهارفصــل یــا خنســتنی تصویرچهــار
بــاغ هــا و مــزارع باشــد.

1
مصلی را
کنارآب و گلگشت

به گلزار آی کز بلبل غزل گفنت بیاموزی

شاخه های گیاه روی دو قطعه سفال ،هزاره چهارم پیش از میالد سیلک
کاشان( گریمشن ،سیلک کاشان لوح  76جلد )1

وﻗﺖﮔﻞﺧﻮش ﺑﺎد ﻛﺰ وي وﻗﺖﻣﻴﺨﻮارانﺧﻮﺷﺴﺖ
( حافظ)
ایام نشا ط و روز صحراست

سفال ،قوری لوله منقاری با نقش حیوان و احتما ًال نقش مزرعه،
 700تا 1000پیش از میالد (گریمشن ،سیلک لوح  ،83جلد)2
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احتمــاال ،حمــل اجیــاد نقــش برجســته هــای عیالمــی ،هخامنشــی ،اشــکانی و ساســانی بــی ارتبــاط
تفرجــگاه مردمــان زمانــه خــود نیســت .نقــش برجســته هــای کــول فــره  ،اشــکفت ســلمان ، ،کورنــگان
از دوره عیــام ،نقــش رســتم ،بیســتون و گنــج دره مهــدان از دوره هخامنشــی ،بیســتون ،چشــمه علــی
ری و طــاق بســتان ،تنــگ چــوگان از دوره اشــکانی و ساســانی و نقــش برجســته فتحعلیشــاه در چشــمه
علــی و تنــگ واشــی فریوزکــوه دلیــل ایــن مدعــا هســتند ،زیــرا مــکان ایــن نقــش برجســته هــا از
نظــر جاذبــه هــای طبیعــی کــم نظــر انــد ،چنانکــه تــا امــروز جاذبــه هــای خــود را حفــظ کــرده انــد و از
تفرجــگاه هــای مــورد عالقــه مــردم هســتند .آشــور بانــی پــال در کتیبــه اش در محلــه ســال  647پیــش
از میــاد بــه ویــران کــردن بــاغ هــای شــوش اشــاره کــرده اســت(.هینتس .)186 ، 1376مندرجــات ایــن
کتیبــه ســنت بــاغ ســازی را در دوره عیالمــی تأییــد مــی کند.بــدون شــک از دوره روستانشــینی و
تــا دوره هخامنشــی تفــرج و گشــت و گــذار در طبیعــت و باغســتان هــا مــورد اقبــال بــوده ،روســتائیان،
شهرنشــینان و دولــت هــا در اجیــاد مــکان هــای تفرحیــی پــر تــاش بــوده انــد ،بــه ویــژه اینکــه مــردم
ایــران بــه قــوای طبیعــت و پرســتس آنهــا بــاور داشــتند .اعیــاد و جشــن هــای ایرانــی اغلــب در پیونــد
بــا رویدادهــای طبیعــی ،کیهانــی و اقلیمــی هســتند و بــا تقــومی طبیعــی و گــردش افــاک و تغیــرات
فصــول منطبــق و از ویژگــی هــای آنهــا احــرام بــه مظاهــر طبیعــت مهــراه بــا تفــرج و گشــت و گــذار،
شــادمانی و پایکوبــی در طبیعــت و باغســتان هــا بــود .باغســتان هــای گلــکاری شــده بــا حــوض هــای
آب روان ،حتســن یونانــی هــای دوره هخامنشــی را در مواقــع ورود بــه قلمــرو ایــران برمــی انگیخــت.
بــه نظــر مــی رســد بــاغ صلیبــی شــکل( متقاطــع) بــا یــک یــال یــا بــازوی بلندتــر ،و حوضــی در نقطــه
تقاطــع از خنســتنی دوران کشــاورزی در فــات ایــران وجــود داشــته اســت( فیشــر .)551 ،1387،
گزنفــون( مــورخ و فیلســوف و ســرباز یونانــی و شــاگرد ســقراط در ســال هــای  430 345-پیــش از
میــاد کــه در لشــکر کشــی کــوروش کوچــک علیــه اردشــر دوم شــرکت داشــت) بــه نقــل از ســقراط
مــی نویســد “شــاه در کلیــه مناطقــی کــه اقامــت مــی کــرد و یــا بــه بازدیــد آنهــا مــی پرداخــت ،مراقــب
بــود “پردیــس” چنانکــه خــود مــی نامــد ،باشــد،یعنی متــام میــوه هــا و چیزهــای زیبایــی کــه زمــن
مــی توانــد تولیــد کنــد ،و او بیشــر اوقاتــش را ،جبــز مواقعــی کــه فصــل مانــع مــی شــد ،در آجنــا مــی
گذرانــد.
“ شــاهان هخامنشــی ایــن بــاغ هــا را کــه غالبًاترکیبــی بــود ازبوســتان هــای گیاهــان و درختــان میــوه
قابــل بهــره بــرداری و پــارک یــا بوســتانهای بــازی و مســابقه ،از شــاهان پیشــن آشــوری و عیالمــی
تقلیــد کــرده بودنــد .ریشــه امــروزی کلمــه پارادایــز انگلیســی و پــارادی فرانســوی بــه واژه یونانــی
“پارادیســوس” و کلمــه پارســی باســتان “پــاری دایــذا”( فارســی امــروز= پردیــس= فــردوس=
بهشــت) بــاز مــی گــردد ،.کــه منظــور نوعــی پــارک اســت ،و بنابرایــن حتــی امــروز احســاس نوعــی
حمــل یــا حمیــط زیســت بهشــت گــون را در ذهــن القــا مــی کنــد .دســت کــم پانــزده “پردیــس” (عیالمــی
پارتتــاش) در الــواح ذکــر شــده انــد ،امــا منظــور از اکثــر آنهــا امــاک شــاهی اســت .مــی توانیــم بــا
اطمینــان فــرض کنیــم کــه در پــارس نیــز غالمــان شــاه نــه فقــط سرپرســتی و نظــارت امــاک ،بوســتان
هــا و بــاغ هــای شــاه را بــر عهــده داشــتند  ،بلکــه بــر بــاغ هــای دیگــران نیــز ناظــر بودنــد( .ویســهوفر،
)98 ، 1380
اســروناخ در کاوش هــای ســال هــای  1961 1963-ســازه هایــی را در پریامــون کاخ هــای Pو S
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پاســارگاد کشــف و از آن بــه عنــوان بــاغ مطــرح کــرد .وی مــی نویســد کاخ هــای کــوروش بــا ویژگــی
جدیــد در معمــاری چهــار منایــی خــود ،بــه عنــوان ســاختارهایی بــا چشــم انــداز بــاز و گشــوده طراحــی
شــده بودنــد .ایــن بناهــا دیدگاهــی گســرده از متامــی جهــات داشــته و باغهــای بزرگــی اطــراف آنهــا را
احاطــه کــرده بــود .شــواهد موجــود نشــان مــی دهــد کــه در حقیقــت هــرکاخ در شــکوه ایــوان هــای ســتون
دار پرســایه و عمیــق خــود ،درنــگاه خنســت در میــان انبــوه درختــان ،باغچــه هــا و چمنزارهــا دیــده مــی
شــده اســت .در ایــن کاوش هــا طــرح بــاغ اصلــی مهــراه بــا آبنماهــای متعــدد مهــراه بــا دوکوشــک کــه
توســط کاوشــگر ،بــاغ ســلطنتی نامیــده شــده ،آشــکار شــد .ایــن بــاغ چهارگــوش بــا ابعــادی در حــدود
 250در  300مــر اســت.
“اســروناخ” مــی نویســد ،در متــون باســتانی از وســعت  ،زیبایــی و هــوای خنــک بــاغ هــای پاســارگاد
صحبــت شــده اســت .دلبســتگی هخامنشــیان بــه احــداث بــاغ احساســی کــه ایرانیــان در طــول تاریــخ
خــود آن را حفــظ کــرده انــد ،در منابــع دیگــری نیــز ذکــر شــده و گزنفــون شــرح مــی دهــد کــه چگونــه
کــوروش کوچــک از لیســاندر ســردار اســپارتی بــرای متاشــای بــاغ خــود در ســارد ،دعــوت کــرده بــود.
لیســاندر در شــگفت از درختانــی کــه بــا زیبایــی و بــه کمــال کاشــته شــده انــد ،در ردیــف هــای مســتقیم
چنانکــه مهــه بــا زوایــای منظــم و قائــم ترتیــب داده شــده انــد ،سرمســت از راحیــه گلهــا ،بــه ســتایش از
باغبــان ایــن بــاغ پرداخــت و از زبــان کــوروش ایــن اعــراف خشــنود کننــده را شــنید کــه وی خــود بانــی
ایــن بــاغ بــوده و حتــی خبشــی از درختــان آن را کاشــته اســت( اســروناخ.)158 ، 1379 ،
در یــک ســنگ نبشــته یونانــی در شــهر ماگنزیــا از شــهر هــای ایونیــه کــه کپــی رومــی آن در دســت
اســت ،داریــوش اول بــه حاکــم شــهر گاداتــاس تذکــر مــی دهــد کــه نبایــد از باغبــان مقــدس آپولــو
خــراج مــی گرفتــه اســت (.بــرن .)150 ، 1385 ،کــوک مــی نویســد “هخامنشــی هــا عاشــق زیبایــی
طبیعــی بودنــد و میــل داشــتند در حمیطــی نشــاط انگیــز زندگــی کننــد .داریــوش یکــم حتــی مــی خواســت
دیگــران نیــز چنــن باشــند ،چنانکــه از نامــه گاداتــاس پیــدا ســت او بــه فرمانــداری دســتور مــی دهــد
کــه درختــان میــوه را از ابرنهــر بــه ایونیــه منتقــل ســازد .هخامنشــیان دوســت داشــتند کــه حمــل زندگــی
شــان آبــاد باشــد بــا بــاغ هــا و بوســتان هــا و آب روان و حیوانــات بــرای شــکار  ،بــازی و ماهــی”
(کــوک.)115 ، 1385 ،گزنفــون ،مــورخ یونانــی در  300پیــش از میــاد در کتــاب اقتصــاد خــود نوشــته،
کــوروش در ســرزمنی هایــی کــه مســتقر مــی شــد ،بــاغ هایــی ماننــد بهشــت احــداث مــی کــرد و در
آجنــا کلیــه عناصــر بهشــتی از قبیــل گیاهــان و درختــان میــوه را مــی کاشــت (.عاملــی مهــوش ، 1392
 74پــی نوشــت) .حضــرت آدم در بــاغ زندگــی مــی کــرد و در قــران نیکــوکاران در بــاغ هــای پرنعمــت
پــر میــوه و درختــان ســایه دار بــر روی ختــت تکیــه مــی زننــد و از انــواع نوشــیدنی هــا بهــره منــد مــی
شــود و زمزمــه جــوی هایــی بــا آب روان شــنوایی آنهــا را نــوازش مــی دهــد ،بــاغ کنایــه ای از بهشــت
اســت ،کــه بــاغ ســازان دســت بــه آن تقلیــد زده اند.کریســتنی ســن ،ضمــن برمشاری اعیــاد دوره ساســانی
مــی نویســد ،مــردم در عیــد نــوروز کــه اول فروردیــن اســت ،دســت از کار کشــیده و بــه اســراحت
و شــادمانی مــی پرداختنــد و ایــن عیــد شــش روز متوالــی ادامــه داشــت .عــاوه بــر نــوروز در هرمــاه
روزی کــه امســش بــا نــام مــاه مطابــق مــی شــد نیــز عیــد و جشــن مــی گرفتنــد (.کریســتنی ســن1374 ،
.)251 256- ،
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نرشــخی (  286 348-هجــری) مــی نویســد ،امــر امساعیــل ســامانی بــه جــوی مولیــان( موالیــان) ســراها
و بوســتان هــا ســاخت و بیشــر بــر موالیــان وقــف کــرد .ایــن ضیــاع از مهــه ضیــاع خبــارا بقیمــت تــر
و خــوش تــر و خــوش هــوا تــر اســت ( .نرشــخی ،ابوبکرحممــد بــن جعفــر .)39 ، 1363،مقدســی جغرافیــا
نویــس ســده چهــارم هجــری مــی نویســد ،عضدالدولــه ( متوفــی ســال  379هجــری) شــهری بــه نــام
خــودش فنــا خســرو  ،در نیــم فرســنگی شــراز ســاخت و از یــک منزلــی نهربزرگــی بــه ســوی آن گشــود
کــه در دوســوی آن پارکــی بــه وســعت یــک فرســخ اجیــاد شــده بــود .جتــار پشــمینه و خــز بــدان شــهر
منتقــل شــدند و ســرداران خانــه هــا و مســتقالت عالــی ســاختند و هــر ســال یــک بارجشــن عمومــی
سرشــار از خوشــی و عیاشــی گرفتــه مــی شــد (.متــز  .)454 ، 1388،در ســده چهــار و پنــج هجــری در
خراســان ،شــهر و روســتا بهــم وابســته و مرزهــای میــان زندگــی شــهری و روســتایی غالبــا بســته نبــود.
اعیــان نیشــاپور امــاک و بــاغ در حومــه هــای بــرون شهرداشــتند ،ابواملظفــر بزغشــی وزیــرآل ســامان،
باغــی در حممــد آبــاد داشــت .ایــن روســتا بواســطه داشــن اقامتــگاه هــای بــرون شــهری چنــان پــر مجعیــت
بــود کــه ارزش زمــن در آجنــا بســیار بــاال بــود و رئیــس بیهقــی و ابونصــر مشــکان ،خانــه و باغــی در
حممــد آبــاد داشــت (.باســورث.)162 ، 1385 ،ســاطنی غزنــوی نیــز در ســاخت بــاغ مشــهورند و در
هریــک از شــهرهای مهــم بــاغ هایــی داشــتند و بــاغ عدنانــی آنهــا در هــرات مشــهور اســت (.مهــان )140 ،
دالوالــه ســیاح ونیــزی در ســال  1617میــادی کــه در زمــان شــاه عبــاس اول در اصفهــان بــود ،مــی
ـایی دیگــر اصفهــان  ،خیابانــی اســت( چهــار بــاغ) کــه فعـ ً
ادر خــارج از شــهرقرار دارد.
نویســد .حمــل متاشـ ِ
طــول ایــن خیابــان دوالــی ســه میــل اســت ،در کنــار ایــن خیابــان بــاغ هــای ســلطنتی واقــع شــده و ورود
بــه آنهــا بــرای تفریــح مــردم آزاد اســت و بــا انعــام خمتصــری بــه باغبــان مــی تــوان بــه حــد دخلــواه از
میــوه هــای آن بهــره گرفــت (.دالوالــه ،)30 ، 1391 ،وی مــی نویســد،ایرانیان آغــاز بهــار را کــه ابتــدای
ســال مشســی اســت ،نــوروز مــی گوینــد و فرارســیدن آن را جشــن مــی گرینــد .ایــن جشــن عبــارت اســت
از عیــدی دادن زیردســتان بــه بزرگرتهــا –بــه ایــن مناســبت شــاه نــه تنهــا از متــام وزرا  ،بلکــه از سراســر
مملکــت هدایایــی دریافــت مــی کنــد -و پوشــیدن لبــاس نــو و خــوردن و نوشــیدن و گــردش در خــارج از
شــهر .معمــو ًال هرکــس از نــوروز بــه بعــد  ،بــرای خــود روزی را انتخــاب مــی کنــد و طــی آن بــه گــردش
و تفریــح مــی پــردازد( .دالوالــه)49 ، 1391 ،
شــاردن ســیاح فرانســوی در فاصلــه ســاهلای  1077 1088-هجــری ســه بــار از ســرزمنی هــای شــرقی
( ترکیــه عثمانــی ،گرجســتان ،ارمنســتان ،ایــران و هنــد) دیــدار کــرد و زمــان زیــادی از ســفرهایش را در
ایــران بســر بــرد .وی بــا اغلــب بــزرگان و عامــه مــردم ایــران ارتبــاط داشــت ،بــه مهــن خاطــر اطالعــات
بســیار ارزمشنــدی در بــاره مــردم ایــران کســب کــرد،وی در ســفرنامه اش مــی نویســد :مــردم ایران دوســت
دارنــد کــه در بهــار خیمــه بــه صحــرا بزننــد و از زیبایــی هــای طبیعــت بهــره برنــد .شــاه نیــز مهانندآنــان
بــا تــدارکات کامــل و ســاز و بــرگ آراســته بــه اردوگاه روی مــی نهــد تــا از مواهــب طبیعــت جــان و دل
را تــازه کنــد .وقتــی شــاه قصــد رفــن بــه اردو را دارد ،بــزرگان دربــار یکــی از صاحــب منصبــان ارشــد
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را بــرای انتخــاب حمــل هــای توقــف معــن مــی کنــد .معمــو ًال حمــل اســتقرار اردو و مســر آن از قزویــن
اســت زیــرا در فصــل بهــار سراســر ســرزمنی هریکانــی( اســتان گلســتان فعلــی) چنــان ســبز و خــرم و بــا
صفــا مــی گرددکــه بهشــت را مــی مانــد .مهچنــن دارای شــکار فــراوان مــی باشــد .مهندســان بــا مشــورت
یکدیگــر جــای موقــت توقــف اردو را انتخــاب مــی کننــد .چنــن مــکان بایــد جمــاور چمنــزاری خــوش
منظــر و فرحــزا و پــای دره یــا کوهســاری زیبــا باشــد ،جویبــاری بــا آب روشــن از نزدیکــش بگــذرد و
شــکار فــراوان و هــوای خــوش و جــان فــزا داشــته باشــد( شــاردن.)1294 5- ، 1374،

تفرج در باغ های تهران در عهد قاجار

دو گوبینــو ســیاح فرانســوی کــه در فاصلــه ســال هــای1855 -1863میــادی و در زمــان ناصرالدیــن
شــاه در ایــران زندگــی مــی کــرد ،در کتابــش مــی نویســد “مــن در هیچیــک از نقــاط جهــان ملتــی

را ندیــدم کــه از حلــاظ کنــار آمــدن بــا مشــکالت زندگــی بقــدر ایرانــی هــا فیلســوف
مشــرب باشــند و دشــواری هــای جهــان را بدیــده حقــارت بنگرنــد و اغلــب ایــام زندگــی را
صــرف تفریــح و در صــورت امــکان صــرف تعیــش مناینــد ”.طبقــه اغنیــا و خــان هــای ثرومتنــد

ایــران در متــام عمــر جــز تعیــش کاری ندارنــد و چــون در فصــول بهــار و تابســتان بــر خــاف اروپایــی
هــا شــکار ممنــوع نیســت ،قســمت اعظــم عمــر اغنیــا و خــان هــا بــه شــکار و تشــکیل جمالــس عیــش
و عشــرت مــی گــذرد و بــا اینکــه علــی الرســم آمیــزش بــا زن غــر شــرعی حــرام اســت و زن هــا در
حجــاب هســتند معذالــک در ایــن جمالــس عیــش و عشــرت زن هــای زیبــا بــه تعــداد زیــاد هــم نشــن
جوانــان ســرخوش و ثرومتنــد مــی باشــند .طبقــه کــم بضاعــت هــم کــه منــی توانــد نظــر طبقــه اغنیــا متــام
عمــر خــود را بــه عیــش و عشــرت بــه گذراننــد و ناچارنــد کــم و بیــش کار کننــد از کوچکرتیــن فرصــت
بــرای تفریــح اســتفاده مــی مناینــد و مهــن کــه روز مجعــه شــد ،متــام بــازار و دکان هــا تعطیــل مــی شــود
و زن و مــرد دســت دســته بــا غــذا ،آجیــل و شــرینی بــه ســوی بــاغ هــای خــارج شــهر مــی رونــد و تــا
غــروب فــارغ از غــم روزگار ،مشــغول تفریــح هســتند(”.دوگوبینو ،بــی تــا )61 ،
جنمــی مــی نویســد ،ســیزده بــه در در دوره قاجــار برگــزار مــی شــد .در شــب ســیزدهم نــوروز هــر
خانــواده و فــردی کــه عالقــه بــه برگــزاری ایــن مراســم داشــت مشــغول تــدارک مــی شــدبه تــدارک
مــواد و وســایل مــی پرداخــت .از صبــح روز ســیزده خانــواده هــای تهرانــی بــا مساورهــای کوچــک و بقچــه
و بســته هایــی کــه دورن آنهــا انباشــته از خوراکــی هــا بــود بــه خیابــان هایــی مــی آمدندکــه بــه بــرون
پایتخــت مــی رفــت .آنهــا مهینکــه از شــهر خــارج مــی شدند،دســته دســته کنــار نهــر آب و ســبزه زار و
جویبــار مــی نشســتند و ناهــار را در فضــای پردرخــت صــرف مــی کردنــد .در روز ســیزده بــه در عــاوه
بــر ناهــار تنقالتــی مثــل آجیــل و شــرینی بــا خــود مــی آوردنــد و در موقــع عصــر نیــز بــا کاهــو بــا
ســرکه انگبــن یــا ســرکه شــره مــی خوردنــد ،بعضــی از خانــواده هــای توانگــر رشــته بریــده  ،خنــود و
لوبیــای پختــه  ،اســفناج خــرده کــرده ،کشــک در یــک کــوزه  ،مقــداری پیــاز و روغــن مهــرا بــرده و آش
رشــته را هــم ضمیمــه ســایرخوراکی هــا مــی کردنــد .خانــواده هــای اعیــان اکثــرًا بــه باغهــای خصوصــی
داخــل یــا خــارج از شــهر مــی رفتنــد و ســیزده را بــه در مــی کردنــد .امــا بــازی هــا و ســرگرمی هــای
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معمولــی در ســیزده بــه در ،تــاب خــوردن  ،الــک دولــک  ،و  ...مــی پرداختنــد و عصــر بــه خانــه برمــی
گشــتند (.جنمــی ناصــر )493 ، 1370 ،در اواخــر دوره قاجــار تعــداد بــاغ هــای تهــران بــه بیــش از ده هــا
بــاغ مــی رســید .بــاغ هفــت حــوض( در حمــدوده گلوبنــد) ،بــاغ آجودانیــه نزدیــک کاخ نیــاوران ،بــاغ
امیــدی ،بــاغ نگارســتان ،بــاغ حممدیــه( حوالــی بــاغ فــروس ،بعدهــا بــاغ حممودیــه)  ،بــاغ فیشــر آباد(خانــه
هنرمنــدان فعلــی) ،بــاغ عشــرت آبــاد( میــدان ســرباز ) ،بــاغ حکیمیــه ،بــاغ حســن آبــاد( حمــدوده میــدان
حســن آبــاد ، ،بــاغ اتابــک اعظــم ( ســفارت روســیه) ،بــاغ ســفری روس در زرگنــده ،بــاغ ســفری انگلیــس
در قلهــک ،بــاغ ســفری ایتالیــا در کامرانیــه ،بــاغ شــاه ،بــاغ امرییــه ،بــاغ اقبــال الدولــه ،بــاغ ســلطنت آبــاد
( خیابــان مغــان -پاســداران) ،بــاغ سپهســاالر ،بــاغ گلســتان ،بــاغ ایلخانــی ،بــاغ ظهریالدولــه ،بــاغ خســرو
خــان ،بــاغ قیطریــه ،بــاغ فــردوس از بــاغ هــای مشــهور تهــران بودنــد( شــهبازی .)217 1390،232-،بــاغ
مســتوفی یکــی از تفرجــگاه هــای تهــران بــود کــه مــرزا یوســف خــان مســتوفی آنراوقــف اســراحت زوار
امامــزاده داود کــرده بــود و بــه طــور رایــگان در اختیــار مــردم گذاشــته شــده بــود و هرســاله مــردم مدتــی
از تابســتان را در ایــن بــاغ چــادرزده و اقامــت مــی کردنــد( بهزادفــر .)278 ، 1390،جــدا از بــاغ و مناطــق
ییالقــی ،بســیاری از مقابــر بــزرگان و امــام زاده هــا حالــت پــارک داشــتند و گــروه زیــادی از مــردم در
ایــن اماکــن بــه زیــارت و تفــرج مــی پرداختنــد.

تفرج و پیکنیک درکاشیهای قاجاری

غالــب آثــار تصویــری جبــای مانــده از دوره هــای خمتلــف تاریــخ تــا اواســط دوره قاجــار در ارتبــاط
بــا قــدرت هــای سیاســی حاکــم بــر ایــران بــوده اســت .در دوره تارخیــی پیــش از اســام صحنــه هــای
تصویــری بیشــر بــه منایــش شــکوه تــاج و ختــت شــاه ،صحنه هــای اعطــای منصــب ،شــکار ،جنگ ...،اســت
و در دوره اســامی نیــز اغلــب صحنــه هــای تصویــری بــه اشــکال گوناگــون قــدرت و شــکوه طبقــه حاکــم
را بــه منایــش مــی گذارنــد و موضــوع تصویــر نیــز شــامل صحنــه هــای جلــوس شــاه بــر ختــت ،صحنــه
ضیافــت شــاه و درباریــان ،صحنــه هــای بــزم در کاخ ،بــاغ و صحــرا ،صحنــه هــای جنــگ( جنــگ انســان
بــا انســان و جنــگ انســان باجانــور) ،دیدارهــای عاشــقانه ،بــازی چــوگان ،کشــتی ،صحنــه هــای گفتگــو،
 ،صحنــه هــای شــکار و  ...اســت .اغلــب مضامــن تصویــر بــر گرفتــه از متــون ادبــی و تارخیــی بــه ویــژه
شــاهنامه فردوســی  ،پنــج گنــج نظامــی ،دیــوان حافــظ ،بوســتان ســعدی ،کلیلــه و دمنــه ،جامــع التواریــخ
رشــیدی ،ظفرنامــه تیمــوری و ...اســت .درجهــان تصویــری ایرانــی تــا دوره صفــوی بنــدرت زندگــی
روزمــره مــردم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت ،البتــه بعضــی از نقــش هــای روی مهــر هــای آغــاز
عیالمــی و بعضــی از کارهــای کمــال الدیــن بهــزاد از ایــن قاعــده کلــی مســتثنی اســت .از اواســط دوره
صفــوی بــه ویــژه در آثــار هنرمنــدان مکتــب اصفهــان زندگــی روزمــره مــردم عــادی نیــز مــورد توجــه
برخــی از هنرمنــدان قــرار گرفتــه اســت .در دوره اســامی مهــواره هنرمنــدان ایرانــی و باتوجــه بــه ســفارش
کارفرمــا ،مضامــن خمتلفــی را از میــان داســتان هــای کتــب ادبــی و تارخیــی انتخــاب و بــر روی مــواد
خمتلــف چــون کاغــذ ،فلــز ،ســنگ ،پارچــه ،گل ،گــچ ،عــاج ،مقــوا ،چــرم ،ســفال و  ...نقاشــی یــا حکاکــی
مــی کردنــد و در مــواردی نیــز هنرمنــد بــا آگاهــی از ســلیقه و ذوق ســفارش دهنــده ،یــا مــد روز اقــدام
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بــه اجنــام ســفارش مــی کــرد .در میــان مــواد و مصنوعــات نقــش پذیــر ســفال از امهیــت ویــژه برخــوردار
بــود .تولیــد ســفال بــه دلیــل ارزانــی مــواد و روش ســاخت ســاده و اســتحکام ،درمهــه جــا امــکان پذیــر
بــود و از مهــان ابتــدای دوره نوســنگی ســاخت انــواع ظــروف ســفالنی بــه عنــوان مهمرتیــن و ضــروری
تریــن نیــاز انســان مــورد توجــه قــرار گرفــت و هنرمنــدان ســفالگر متــام ذوق و ختیــل خــود در شــکل( فــرم
ســه بعــدی) و نقــش آن بــکار گرفتنــد و آنــرا بــه هنــر درجــه اول خــود تبدیــل کردنــد .ســفالگران هــزاره
چهــارم پیــش از میــاد متــام جلــوه هــای طبیعــت پریامــون خــود را بــر روی ســفالینه هــا بازمنایــی کردنــد.
بــا شــروع دوره شــهر نشــینی و رواج اشــیا و ظــرف فلزی،ســفال بــه عنــوان یــک مصنــوع جتملــی اعتبــار
خــود را از دســت داد ،امــا هرگــز بــه عنــوان یــک مصنــوع ازران و مــورد نیــاز بــه ویــژه بــرای طبقــات
فرودســت اعتبــار خــود را از دســت نــداد .بــا شــروع دوران اســامی کــه اســتفاده از ظــروف جتملــی( طــا

و نقــره) را نهــی مــی کــرد ،جمــددًا ســاخت اشــیا و ظــروف ســفالی مــورد اقبــال قــرار گرفــت و بــه یکــی
از هنرهــای درجــه اول متــدن اســامی تبدیــل شــد .اشــیای ســفالی بدلیــل جذابیــت رنــگ ،شــکل و نقــش
مــورد عالقــه و نیــاز متــام طبقــات اجتمــاع از فقــر و غنــی بــود و هنرمنــدان ســفالگر ،ســفالینه هــا را بــا
توجــه بــه بضاعــت مــردم بــا کیفیــت هــای خمتلــف مــی ســاختند .جــذاب تریــن ویژگــی ســفالینه رنــگ و
نقــش پــردازی آنهــا بــود و هنرمنــدان تقریبــا متــام جهــان تصویــری کــه در ذهــن و تصــور خــود از دنیــای
پریامــون داشــتند بــه صــورت نقــش بــر ســطوح بریونــی و داخلــی ظــروف بــاز منایــی کردنــد .منابــع
تصویــری ســفالگران تنهــا بــه مضامــن کتــب ادبــی ،تارخیــی ،علمــی ،قصــص و حکایــات ،داســتانها
و افســانه هــا ،و  ...حمــدود نبــود ،بلکــه در مــواردی نیــز هنرمنــدان زندگــی روزمــره مــردم را نیــز
بازمنایــی مــی کردنــد .آمــدن تــرکان و مغــوالن و تشــکیل سلســله هــای غزنــوی ،ســلجوقی ،خوارزمشــاهی
و ایلخانــان مغــول ســبب تغیریاتــی در در طــرز بیــان هنــری هنرمنــدان شــدند بــه ویــژه اینکــه حــکام برخی
از ایــن سلســله چنــدان پــای بنــد ســنت هــای مذهبــی نبودنــد ،بنــا بــه ســنت هــای قومــی آنهــا ،زنانشــان،
از اینکــه در انظــار عمومــی ظاهــر شــوند ،ابایــی نداشــتند ،از ســوی دیگرجتدیــد حیــات زبــان و فرهنــگ
ایرانــی کــه از دوره ســامانی شــروع شــده بــود  ،روز بــه روز غنــی تــر و پربــار تــر مــی شــد ،اشــعار
رودکــی ،شــاهنامه فردســی ،پنــج گنــج نظامــی ،رباعیــات عمرخیــام ،بوســتان و گلســتان مضامــن فراوانــی
را بــرای تصویــر ســازی در اختیــار هنرمنــدان حرفــه هــای خمتلــف قــرار مــی داد .تفــرج در بــاغ ،بوســتان
از مضامــن شــعرا و نویســندگان بــود .بــه مهــن خاطــر تفــرج و شــکار نــه تنهــا در کتــب ادبــی تصویــر
مــی شــدند بلکــه یکــی از موضــوع هــای مــورد عالقــه ســفالگران ،کاشــیکاران ســده ششــم تــا ســده نهــم
هجــری بــود .بــر روی تعــداد قابــل توجهــی از کاشــی هــا و ظــروف ســفالنی ســده هفتــم و هشــتم هجــری
صحنــه هــای تفــرج عشــاق جــوان و بــزرگان در طبیعــت دیــده مــی شــود ( بــه جلــد  11کتــاب ســری
در هنــر ایــران مراجعــه شــود).
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تفرج در طبیعت کاسه سفالی مینایی سده هفتم هجری
نقاشی روی لعاب  583 .هجری .ساوه ،ارتفاع  8/9سانتیمرت
(پوپ  ،جلد  9تصویر )688

تفرج در کنار برکه آب ،کاسه مینایی  ،سده هفتم هجری ،سده 6
یا  7هجری .قطر  7/21ارتفاع  9سانتیمرت (گروبه.)188 ،

تفرج در طبیعت ،کاشی زرین فام 739 ،هجری
کاشان ،موزه بریتانیا

94

95

تفرج در باغ ،کاشی هفت رنگ ،سده یازدهم هجری ،دوره صفوی
موزه ارمیتاژ.

در دوره صفــوی اوضــاع معیشــتی مــردم نســبت بــه دوره هــای قبــل بهبــود یافــت و
توجــه دولــت بــه امــور رفاهــی مــردم بیشــر شــد .شــاه عبــاس اول توجــه ویــژه ای
بــه ســاخت بــاغ هــا ،بــاغ پــارک هــا  ،چهــار بــاغ هــا  ،پــارک مقــره هــا بــرای تفــرج و
گشــت و گــذار مــردم از خــود نشــان دادنــد .در زمــان او بــاغ هــا و چهــار بــاغ هایــی در
شــهرهای ایــران ســاخته شــد .توجــه دولتمــردان صفــوی بــه تفــرج در کاشــی هــای هفــت
رنــگ آن دور انعــکاس یافتــه اســت.
تفرج در طبیعت ،کاشی هفت رنگ  ،دوره صفوی ،خبشی از دو قاب کاشی
هفت رنگ ،سده  11هجری ،ابعاد هر قاب حدود  99در  51سانتیمرت.
موزه مرتوپولینت.
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درآســتانه ســده ســیزدهم هجــری و مهزمــان بــا شــکل گــری دوره قاجــار ،ایــران در مقایســه بــا دول
غربــی ،کشــوری بــا اقتصــاد کشــاورزی و دامــداری بــود و از نظــر صنعتــی کشــوری عقــب مانــده بــه
حســاب مــی آمــد.ف اکثریــت مجعیــت کشــور را جوامــع روســتایی و عشــایری تشــکیل مــی داد کــه
سرنوشــت آنهــا در دســت خانــواده ســلطنتی ،اربابــان ،خــان هــا و برخــی بازرگانــان بــود کــه در شــهرها
مقیــم بودنــد .کشــور بــه دســت خانــدان ســلطنتی و عــده ای از فئوداهلــا کــه مناینــده شــاه بودنــد ،اداره
مــی شــد .ناصرالدیــن شــاه اقدامــات شــاه عبــاس را ســر لوحــه کار خــود قــرار مــی داد و ســعی مــی
کــرد از او تقلیــد کنــد .مقدمــات آشــنایی مــردم ایــران بــا متــدن غــرب کــه از دوره صفویــه شــروع شــده
بــود ،در اوایــل دوره قاجــار شــدت گرفــت و در دوره ســلطنت طوالنــی ناصرالدیــن شــاه بــه اوج خــود
رســید .جنگهــای دوره فتحعلیشــاه بــا ســپاهیان روس ،ایــن حقیقــت تلــخ را آشــکار کــرد کــه جامعــه ایــران

نســبت بــه جهــان غــرب چقــدر فاصلــه دارد و هنگامــی روشــنفکران ایرانــی بــه خــود آمدنــد و از وقایــع
جهــان آگاه شــدند کــه بســیار دیــر شــده بــود و امــکان جــران عقــب ماندگــی وجــود نداشــت .بــه نظــر
ایــن روشــنفکران راه بــرون رفــت از ایــن عقــب ماندگــی ،توصــل بــه متــدن اروپــا بــود ،بــه مهــن دلیــل
در حــن جنــگ هــای ایــران و روس دوره فتحعلیشــاه بــه تدریــج مقدمــات بهــره گــری از دســتاوردهای
فرهنــگ و متــدن اروپــا فراهــم شــد .در ایــن دوره بــرای خنســتنی بــار ایرانــی هــا بــدون واســطه بــا
سیاســت اروپــا رو بــه رو شــدند .اندیشــمندان ایرانــی بــه آســانی دریافتنــد کــه آمادگــی مقابلــه بــا آن
را ندارنــد و بایــد خــود را بــه ســاح جدیــد مســلح ســازند .خنســتنی اقــدام توســط عبــاس مــرزا و قائــم
مقــام فراهانــی صــدر اعظــم ایــران بــرای جلــب مستشــاران خارجــی و فرســتادن حمصــل و کارگــر بــه
اروپــا بــود .توجــه بــه فرهنــگ و متــدن غــرب تنهــا بــه ایــن مــوارد حمــدود نشــد ،بلکــه بســیاری از ابعــاد
هنــر و متــدن غــرب از مشــال و جنــوب ،و از شــرق و غــرب بــه سراســر ایــران رخنــه کــرد ودولــت هــای
غربــی نیــز در ترویــج آن کوشــیدند  .فرهنــگ ،هنــر برخاســته از انقــاب صنعتــی اروپــا بیــش از مهــه
تاثــر خــود را در معمــاری ،شهرســازی و ســبک زندگــی مــردم ایــران نشــان داد و اشــکال ،تقســیمات
فضایــی ،تزیینــات وابســته بــه معمــاری ،لــوازم و ملزومــات و اثــاث خانــه را نیــز دســتخوش دگرگونــی
کــرد .زمانــی کــه ناصرالدیــن شــاه بــه حکومــت نشســت ،حــدود صــد ســال از شــروع انقــاب صنعتــی
در اروپــا گذاشــته بــود .ناصرالدیــن شــاه ،شــاهی جتددخــواه بــود و نگــرش او بــه خوبــی در معمــاری
ـوع
و بــه َتبــع آن در کاشــیکاری هــای دوره قاجــار انعــکاس یافتــه اســت .ناصرالدیــن شــاه فــردی تنـ ّ
طلــب بــود .بــه هنرهایــی چــون معمــاری ،نقاشــی ،عکاســی ،موســیقی عالقــه داشــت ،عالقمنــدی او بــرای
اطرافیــان و کارگــزاران و شــاهزادگان قاجــار بــه صــورت مــد روز در آمــد و ایــن موضــوع ســبب اشــاعه
هنرهــا از مجلــه هنــر کاشــیکاری در اغلــب شــهرهای ایــران شــد .ناصرالدیــن شــاه بــه عکاســی عالقمنــد
بــود و ســبب رواج فــن عکاســی در ایــران شــد ،بــه مهــن خاطــر از عکــس و عکاســی در سراســر ایــران
اســتقبال مــی شــد و آحــاد جامعــه بــه کمــک تصاویــر عکســرداری شــده بــا مناظــر ،شــخصیت هــا ،تیــپ
ـور چــاپ ســنگی ،روزنامــه هــا
هــا ،جانــوران و گل و گیــاه آشــنا مــی شــدند .رواج و انتشــار کتــب مصـ ّ
و ترمجــه کتــب اروپایــی موضــوع تــازه ای را بــرای هنرمنــدان رشــته هــای گوناگــون فراهــم مــی کــرد و
در ایــن راســتا هنــر کاشــیکاری نیــز مســتثنی نبــود .نفــوذ معمــاری غربــی ،معمــاری ســنتی شــهری ایــران
را از حالــت درون گــرا بــه بــرون گرایــی ســوق داد.
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ناصرالدیــن شــاه خنســتنی پادشــاه
ایرانــی بــود کــه دو بــار بــه اروپا ســفر
کــرد و ســفرهایش دانــش گســرده ای
از جهــان کســب کــرده و بســیاری از
چیزهــای جدیــد را بــا خــود بــه مهــراه
آورد.

سفر ناصرالدین شاه به اروپا .ناصرالدین شاه در کنسرت دربار بریتانیا ،ناصرالدین شاه در میان مهسر ادوارد هفتم
پادشاه بریتانیا و مهسر الکساندر سوم امپراتور روسیه ،سده نوزدهم میالدی.

در خــال نوســازی هــای پایتخــت کــه بــه دســتور ناصرالدیــن اجنــام مــی شــد ،دیــدگاه هــای جدیــدی
در زمینــه معمــاری ،هنــر و حتــی باغبانــی بــه وجــود آمــد و گرایــش بــه شــیوه هــای اروپایــی بــه
طــرز فزاینــده ای در دربــار رواج مــی یافــت .در اواخــر قــرن ســیزده نقاشــی اعضــای خانــواده نیــز در
خانــه هــای ایــران متــداول شــد .بــه طــور مثــال ادوارد گرانویــل بــراون (  )1862 1926-ایرانشــناس
مشــهور انگلیســی کــه در ســال 1888میــادی(  1305هجــری قمــری) در ایــران بســر مــی بــرد ،در
کتابــش( یــک ســال در میــان ایرانیــان) بــه نقاشــی هــای داخــل یــک خانــه در شــراز اشــاره مــی کنــد
و مــی نویســد ،در ایــن خانــه ،تصاویــر خانوادگــی ،نوازندگــی ،گــردش در دشــت ،آثــار تارخیــی ،پــل
2
ـت.
هــا ،رودخانــه هــا ،زنــان بــا لبــاس حملــی و ...را دیــده اسـ
در دوره ناصرالدیــن شــاه ،ارتبــاط مســتقیم ایــران بــا اروپــا برقــرار شــد و شــاهان و بــزرگان قاجــار
بطــور مســتمر راهــی اروپــا شــدند ،اولــن تغیــر در حنــوه تفکــر معمــاران و هنرمنــدان شــروع شــد.
ایــن راهیــان غــرب بــه مهــراه خــود مصنوعــات هنــری اروپــای بعــد از انقــاب صنعتــی را بــه ایــران
آوردنــد .در معمــاری ایــران و تزئینــات آن اســتفاده از نقــوش هنــر اروپــا کــم کــم بــاب شــد و تزئینــات
بــاروک ،روکوکــو در خانــه هــای اشــراف و بــزرگان پدیــدار گشــت و بعنــوان هنــر نــو معرفــی گردیــد
و ایــن تاثــر کــم کــم از تزئینــات پــا فراتــر نهــاد و کل هنرهــا را در برگرفــت .یکــی از نوآوریهــای
کاشــیکاران دوره قاجــار مســتند ســازی یــا بــه عبارتــی کپــی کاری از عکســهای آلبــوم هــای ســلطنتی
و تصاویــر کتــب اروپایــی بــود کــه منونــة هایــی از آن در کاخ گلســتان موجــود اســت .کاشــی نــگاران
عهــد ناصرالدیــن شــاه ،کــه دارای ســنتی تکامــل یافتــه و جتربیاتــی در صنعــت کاشــیکاری بودنــد،
ســبب حرکــت و حیــات تــازه ای در صنعــت کاشــی ســازی شــدند ،آنهــا بــا هــم در آمیخــن ســنت
هــای فنــی و طراحــی بــا مشایــل نــگاری و نــگاره گزینــی ســرزنده ،جلــوه هــای تــازه ای بــه ایــن هنــر
خبشــیدند .کاربســت کاشــی کاری حمــدود و متوقــف بــه بناهــای مذهبــی منانــد ،بلکــه کاخ هــا و عمــارات
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اعیانــی ،دروازه هــا ،بناهــای دولتــی را نیــز در برگرفــت و شــکل متعــادل تــری از کاربــرد کاشــی هــای
تزیینــی را در بناهــای مذهبــی و غــره مذهبــی ارائــه داد .فعالیــت هــای ســاختمانی ناصرالدیــن شــاه
بــه خصــوص در تهــران زیــاد شــد و باعــث حرکتــی انقالبــی در نوســازی پایتخــت گردیــد کــه از ســال
 1284هجــری قمــری آغــاز شــد و مثــرات خــود را در عرصــه ســاختمانهای مذهبــی و غــر مذهبــی مزّین
بــه انــواع کاشــیکاری ،بــا نــوآوری هــای فّنــی و اجیــاد مضامــن تصویــری بــر جــا گذاشــت .صحنــه
هــای چشــم انــداز و مناظــر اروپایــی کــه بــه طــور قطــع از کارت پســتال هــای معاصــر وارداتــی و
تصاویــر جمّلــه هــا کپــی بــرداری شــده ،را مــی تــوان در کاخ مــوزه گلســتان ،کاخ ســلطنت آبــاد و مــوزه
مقــدم مشــاهده کــرد .کاشــی نــگاران عهــد ناصرالدیــن شــاه بــه هنــر کاشــیگری ایــران رونــق تــازه
ـور ،واقــع منــای آنهــا مشــهود اســت ،آنهــا صحنــه
ای خبشــیدند ،تنــوع و ابتــکار در کاشــی هــای مصـ ّ
هــای تصویــری و گزارشــی “نقاشــی ســان” نیــزدر آثــار خــود بــکار گرفتنــد،و تصاویــر کاشــی هــا را
بــه صــورت صحنــه هایــی منســجم و مرئــی در زندگــی روزمــره ،و اجــرا شــده بــه شــیوه ای واقــع منــا
عرضــه کردنــد .منونــه هــای خــوب ایــن منونــه کاشــیکاری هــا را مــی تــوان در کاخ مــوزه گلســتان،موزه
مقــدم و کاخ ســلطنت آبــاد مشــاهده کــرد.

تفرج در طبیعت ،کاشی ستاره ای
هفت رنگ ،دوره قاجار ،موزه مقدم
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گفتگوی پری و جوان در صحرا ،کاشی هفت رنگ
دوره قاجار ،کاخ موزه گلستان

تفرج در طبیعت ،کاشی ستاره ای ،دوره قاجار،
موزه مقدم

تفرج خانوادگی در طبیعت ،کاشی
ستاره ای ،دوره قاجار ،موزه مقدم
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در ایــن بناهــا ،صحنــه هــای نســخه بــرداری شــده از روی عکســها و کارت هــای پســتال اروپایــی،
و وقایعــی عــادی از زندگــی ایرانیــان آن زمــان را بــه تصویــر درآورده انــد .ناصرالدیــن شــاه شــخصًا
عــکاس مشــتاق و کارآزمــوده ای بــود ،و جمموعــة بزرگــی از آلبــوم هــای عکــس فراهــم آورد کــه
راهنمایــی مناســب بــرای طراحــی کاشــی هــا بــود.
در کاخ گلســتان کاشــیهایی وجــود دارد کــه ناصرالدیــن شــاه را در حــال ســان دیــدن از ســپاهیان،یا در
تــک کاشــی کوکبــی شــاه را جمــذوب گــوش دادن بــه نــوای پیانــو نشــان مــی دهــد .گســرده تریــن
ســطح یکدســت پوشــیده از کاشــی هــای زیرلعابــی در افریــزی سراســری بــه دور دیوارهــای یکــی از
تاالرهــای پذیرایــی در کاخ ســلطنت آبــاد -کــه آســیب ندیــده و بــر جــا مانــده -مشــاهده مــی گــردد.
نقــش کاشــی هــا بــه طــور یکســان دارای ســتارة برجســته مرکــزی بــا صحنــه هایــی از اشــخاص بــه
رنــگ هــای بســیار روشــن اســت کــه بــا هاشــورزنی ،ســایه انــدازی و ژرفــا منایــی اجــرا شــده انــد تــا
هرچــه بیشــر واقعــی بنماینــد .ویژگــی جالــب توجــه در کاشــی هــای ایــن بناهــا مضامــن نــگاره هــا
اســت کــه از هــر دو جمموعــه ســنتهای ایرانــی و اروپایــی اخــذ شــده انــد .از زمــرة ایــن آثــار یکــی
چهــره ســازی کــم نظــری از مــردی کاشــی ســاز در حــال کار و دیگــر تصویرگــری غریرمســی از
بانویــی ایرانــی در جامــه تفــرج اســت.
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ناصرالدیــن شــاه ،شــاهی خوشــگذران و اهــل تفــرج ،گشــت و گــذار و ســفر بــود .عالقمنــدی وی در
تفــرج ،گشــت و گــذار در مندرجــات صفحــه اول روزنامــه دولــت علیــه ایــران کــه در زمــان وی نشــر
مــی شــد ،دیــده مــی شــود .در اغلــب صفحــات اول ایــن روزنامــه در ســاهلای 1277-1278عبارتــی
بــه ایــن مضمــون نوشــته شــده ،بــه واســطه شــدت حــرارت هــوای پایتخــت ،موکــب ملوکانــه بــه قصــد
تفــرج عــازم ییالقات(مشریانــات ،نیــاوران ،قریــه کــن ،دوشــان تپــه ،دربنــد ،شهرســتانک ،اوشــان ،امامــه،
جاجــرود ،دربنــد ،دماونــد ،الر ،فریوزکــوه) یــا بــاغ هــای خــارج شــهر (عبــاس آبــاد ،داودیــه ،ســلطنت
آبــاد ،منظریــه ،نگارســتان ،داودیــه ،ســردار ،و  )...کــه از اعتــدال هــوا برخــوردار اســت ،شــدند .مهچنــن
بــر ایــن نکتــه تاکیــد شــده کــه ســران کشــوری و لشــکری بــرای دادن گــزارش از اوضــاع کشــور
در ییالقــات و باغــات بــه حضــور وی مــی رســیدند  (.روزنامــه دولــت علیــه ایــران ،جلــد خنســت
مشارههــای  472-550تهــران انتشــارات کتاخبانــه ملــی ایــران )1370
ییالقــات مــورد عالقــه ناصرالدیــن شــاه مهــان مــکان هایــی اســت کــه مــردم تهــران درطــول ســالیان
متمــادی در فصــل بهــار و تابســتان بــه آجنــا مــی رفتنــد .بایــد گفــت موضــوع تفــرج تنهــا بــه خانــواده
ســلطنتی و دربــاران و اشــراف و صاحبــان قــدرت و ســرمایه حمــدود منــی شــد و اغلــب طبقــات مــردم
بنــا بــه بضاعــت خــود در فصــل گرمــا بــه منظــور تفــرج و برخــوارداری از آب و هــوای مطلــوب بــه
ییالقــات مــی رفتنــد .تفــرج در فصــول گرمــا تنهــا بــه تهــران اختصــاص نداشــت .بلکــه متــام مناطــق
روســتایی و شــهری و بــا توجــه بــه شــرایط طبیعــی خــود کــه دارای ییــاق و باغــات بودنــد ،تفــرج
بــه شــکل گــروه هــای خانوادگــی یــا دوســتان رواج داشــت کــه ایــن رونــد تــا امــروز تــداوم دارد.
عالقمنــدی ناصرالدیــن شــاه و درباریــان و بــه تبــع مــردم بــه تفــرج از یکســو و بهبــود سیســتم رفــت
و آمــد شــهری ،شــکل گــری چــاب و نشــر روزنامــه ،ورود مطبوعــات اروپایــی ،رواج فــن عکاســی،
رفــت و آمــد اروپائیــان بــه ایــران و بلعکــس ،رواج فرهنــگ و هنــر اروپایــی ،شــکل گــری طبقــه
متوســط شــهری ،جامعــه ســنتی ایــران را بــه مســت بــرون گرایــی ســوق داد و کــم کــم پرداخــن بــه
زندگــی روزمــره مــردم عــادی کوچــه و بــازار مــورد توجــه هنرمنــدان عــکاس ،نقــاش و کاشــی نــگاران
قــرار گرفــت.
در کتــب چــاپ ســنگی ،روزنامــه هــا  ،اشــیای مینــاکاری ،نقاشــی هــای تابلویــی ،آثــار الکــی و کاشــی
هــا زندگــی روزه مــره مــردم و تفــرج و گشــت و گــذار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در ادامــه
تعــدادی از کاشــی هــای قاجــاری کــه تفــرج و گشــت و گــذار در طبیعــت بــاز منایــی شــده معرفــی مــی
شــود .البتــه نگارنــده بــر ایــن بــاور نیســت کــه آیــا هنرمنــدان کاشــی نــگار دقیقــا واقعیــات زمانــه
خــود را تصویــر کــرده انــد و یــا بــه بیــان آرزوهــای خــود و نظــر کارفرمــا توجــه داشــته انــد ،امــا
تصاویــر معرفــی شــده در ایــن مقالــه مــی تواننــد گوشــه هایــی از زندگــی مــردم عــادی عهــد قاجــار یــا
خیــال انســان آن روز را بازســازی کنــد .تصاویــر ایــن کاشــی هــا طبقــات خمتلــف جامعــه ،البســه ،آداب
و رســوم ،ســرگرمی ،تفرحیــات ،عالیــق و ســلیقه هــای مــردم عهــد قاجــار را نشــان مــی دهــد ،تصویرهــا
از بیانــی ســاده ،دلنشــن ،ســرگرم کننــده و انســانی برخــوردار هســتند و بیانگــر واقعیــت نیــز هســتند.
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هنرمنــدان کاشــیکار دوره قاجــار صادقانــه بــه هنــر خویــش عشــق مــی ورزیــده و مناینــده عصــر خــود
بــوده و افتخــاری بــرای کشورشــان بــوده و حداقــل هنــر و صنعتــی را کــه از گذشــتگان خــود بــه ارث
بــرده بودنــد در زمــان خــود زنــده نگــه داشــتند.
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مرمت بناهای تارخیی
مدرس دانشگاه

اصفهــان و بــاغ هــای آن در بســری از طبیعــت شــکل گرفتــه و اســتخوان بنــدی ایــن بــاغ شــهر در
رابطــه بــا نهرهــا و رودخانــه زاینــده رود بوجــود آمــده و معمــاری و شهرســازی آن نیــز اعــم از بناهــای
خصوصــی و عمومــی در ارتبــاط بــا ایــن دو عنصــر بــه هــم پیوســته ی شــهر و طبیعــت مطــرح شــده و
بــا آن پیونــدی ناگسســتنی یافتــه اســت .ایــن رابطــه بــا طبعیــت در نقــوش و تزیینــات داخلــی بناهــا،
اعــم از نقاشــی هــای دیــواری و کاشــیکاری هــای آن مشــهود اســت.
ناصرخســرو بــه توصیــف اصفهــان دوره ســلجوقی مــی گویــد  :شــهری اســت بــر هامــون نهــاده و آب
و هــوای خــوش دارد  ،هرجــا کــه ده گــز چــاه فــرو برنــد آبــی ســرد و خــوش بــرون آیــد .وجــود بــاغ
هــای متعــدد از دوران بســیار قــدمی تــا بــه دوره صفــوی و مهچنــن شــبکه گســرده مــادی هــا بــه مهــراه
خــاک حاصلخیــز و مســتعد اصفهــان از دامنــه مشالــی کــوه صفــه بــه مســت مرکــز شــهر  ،دشــتی ســبز و
زیبــا و فــرح خبــش بــرای تفریــح و گردشــگری مردمــان ســاکن شــهر اجیــاد کــرده اســت .ایــن ویژگــی،
بســری مهیــا منــوده تــا اصفهــان بــر مبنــای یــک تفرجــگاه بــا اندیشــه آرمانشــهر  ،بهشــتی زمینــی را در
ذهــن شــاهان ،باالخــص شــاه عبــاس صفــوی اجیــاد منایــد کــه ایــن سرســبزی در کنــار معمــاری در میــان
بــاغ هــا احســاس خلدبریــن را بــرای اســتفاده کننــدگان و گردشــگران آن منتقــل کنــد .گویــی کــه ایــن
بــاغ شــهر رویایــی ،ریشــه ای پیونــد خــورده بــا ادبیــات پارســی ایــران زمــن داشــته اســت .حافــظ
شــرازی بــه توصیــف ایــن زیبایــی میگویــد :
گرچه صد رود است از چشمم روان

زنده رود و باغکاران یاد باد

اســکندربیک ترکمــان ،منشــی دربــار شــاه عبــاس و نویســنده کتــاب” عــامل آرای عباســی” یــادآوری
میکنــد کــه “ :دارالســلطنه اصفهــان را عمــارات عالیــه و منــازل مرغوبــه دلگشــا و باغــات انــر مشیــم
روح افــزا و انهــار و بســاتنی بــه منونــه خلدبریــن گردانیــده انــد  ”....وی اصفهــان را بــا خلدبریــن و
جنــت قیــاس میکنــد ،تــا بیــاد بیتــی از موالنــای رومــی مــی افتیــم کــه مــی گویــد :مــرغ بــاغ ملکــومت
نیــم از عــامل خــاک ...
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ایــن سرســبزی و نشــاط شهر،گشــت و گــذار و تفــرج در میــان باغــات آن و جشــن هــا و شــادمانی
هــا را باعــث مــی شــود،خصوصا آجنایــی کــه مهراهــی پادشــاه را در برداشــت ،غــر قابــل توصیــف
اســت ولیکــن در برخــی از ســفرنامه هــا از آن بــه نیکــی یــاد شــده اســت .جهانگردانــی کــه از گشــت و
گذارهــا و گلگشــت هــا دیــدن کــرده انــد هیــچ نتوانســته انــد از توصیــف آن بگذرنــد .شــاردن فرانســوی
ذکــر میکنــد کــه  :بــا دیــدن شــهر اصفهــان در ســال  1671میــادی  ،خیابــان بــزرگ اصفهــان کــه آن
را “گردشــگاه اصفهــان” مــی نامنــد (چهاربــاغ) بــه یقــن جایــی نــو و بــی ســابقه اســت .ایــن خیابــان
زیباتریــن خیابانــی اســت کــه بــه عمــرم دیــده ام .دو جنــاح گســرده و فــراخ آن بــه میــن دو ردیــف
درختــکاری ،مهــواره ســایه ســار اســت و خیابــان از هــر دو طــرف بــه بــاغ هــای منتهــی مــی شــود کــه
بــه اســتخرها و آبشــارها بــه هــم پیوســته اند.شــاردن در جایــی دیگــر مــی گویــد  :زیبایــی تــک تــک
اجــزای ایــن بــاغ هــا مهچــون راحیــه گل هــا و چهچهــه زدن پرنــدگان بــه شاخســار درختــان ،بیننــده را
مســحور مــی کنــد و ســتایش ایــن زیبایــی هــا حلظــه بــه حلظــه بیشــر مــی شــود.او در ســفرنامه خویــش
از تفــرج و تفریــح اصفهانــی هــا در میــان ایــن باغــات و در کنــار زاینــده رود نیــز صحبــت مــی منایــد.
مهچنــن هربــرت ،کل بــاغ هــای اصفهــان را چکیــده ای از خوشــی هــای احســاس برانگیــز مــی دانــد.
زندگــی ایرانــی بیــش از آنکــه حقیقتــا در خانــه هــا جریــان یابــد در بــاغ هــا جــاری بــوده اســت .کمــر
مردمــی در جهــان تــا بدیــن حــد از بــاغ بــه وجــد مــی آمــده انــد و در کمــر فرهنگــی تصویــر بــاغ تــا
ایــن حــد وســیع و تکــرار شــونده اســت و بــاغ در ذهــن ایرانــی ،تصویــری از بهشــت موعــود اســت .
ایــن طــراوت طبیعــت و دلشــادی مردمــان اصفهانــی را نــه فقــط در ســبزینگی درختــان و طبیعــت
اطــراف آن مــی تــوان دیــد ،بلکــه در تزیینــات معمــاری و نقاشــی هــای دیــواری و کاشــی هــای خشــتی
و هفــت رنــگ خــوش ذوق هنرمنــدان اصفهانــی درون کاخ هــا و کوشــک هــا نیــز مــی تــوان مشــاهده
کــرد .آجنــا کــه رســم و رســوم و تفــرج هــای درباریــان و مــردم را در میــان تصاویــر کاخ هــا و عمــارات
ارزمشنــد بــه یــادگار مــی بینیــم.
کمپفــر ســیاح آملانــی مــی گویــد بــاغ هــای ایرانــی بــر مشــرق زمــن برتــری داشــته انــد .وی بــاغ هــای
اطــراف چهــار بــاغ را بهشــت روی زمــن توصیــف مــی کنــد و مــی گویــد ایــن بــاغ هــا از نظــر آن کــه
بــا عمــارات و کاخ هــای کوچــک و دلربــا بــا راهروهــای پاکیــزه و باغچــه هــای شــکوفان و بوتــه هــا و
گل هــای نــادر دســت چــن و مهچنــن انــواع اقســام آبگــر هــا و فــواره هــا آراســته شــده اســت ،حکــم
بهشــت روی زمــن را دارد و قلــم از وصــف آنهــا عاجــز مــی مانــد.
تأثــر ایــن شــادابی و فــرح خبشــی فضــای شــهر را مــی تــوان در عمــارت هــا  ،کوشــک هــا و ســاختمان
هــای شــهر و خصوصــا در تزئینــات معمارانــه آنهــا مشــاهده کــرد .نقاشــی هــا و کاشــیکاری هــای ایــن
عمــارت هــا  ،توســط هنرمنــدان صفــوی ،دنیــای دیگــری را بــه یادمــان مــی آورد .اولــگ گرابــار از
بنــام تریــن پژوهشــگران معاصــر هنــر اســامی دربــاره حنــوه شــکل گــری ایــن زیبایــی هــا مــی گویــد:
فکــر اســتفاده از تزیینــات گیاهــی و ســاختمانی فــن بیــان هنــری بهشــت ،وسوســه گــری خاصــی دارد،
زیــرا نشــانه هــای دیگــری دیــده مــی شــود حاکــی از آنکــه صحــن یــا حموطــه روبــاز ایــن معمــاری هــا
خصوصــا بناهــای مذهبــی ،نوعــی بهشــت تلقــی شــده اســت .قــرآن بهشــت را بــه بــاغ هایــی کــه در آن
رودخانــه هــا در جریــان اســت توصیــف مــی منایــد.
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هنرمنــد صفــوی تــاش میکــرد تــا نشــانی از خلــد بریــن را در زندگــی
روزمــره درباریــان و مــردم تکــرار و بــه منایــش بگــذارد و ایــن چنــن
مشــاهده مــی کنیــم کــه تابلــو هــای نقاشــی و کاشــیکاری نفیســی بــر
دیــوار هــای کاخ هــا و بناهــای معمارانــه صفــوی بــا زیباتریــن رنــگ هــا
نقــش بســته انــد  .رنــگ هــای ســبز و آبــی کاشــی هــا  ،خــود پردیــس
آمسانــی را تداعــی مــی کنند.ایــن تصاویــر زندگــی ،تفریــح ،روزمرگــی
مــردم و گــردش آن هــا در میــان ایــن باغــات را بــه مثابــه قــدم زدن،
تفــرج کــردن و گلگشــت در مهــان بهشــت پدیــدار مــی کننــد.
از ایــن دســته تابلــو کاشــی هایــی کــه صحبــت شــد ،تابلــو هــای بســیار
فاخــر و ارزمشنــدی از عمــارت هــای صفــوی اصفهــان مــی توانیم مشــاهده
و جســتجو کنیــم کــه متاســفانه در دوره هایــی ،از کشــور خــارج شــده و
امــروزه در مــوزه هــای برتــر دنیــا خودمنایــی میکننــد .فریــار جواهریــان
مــی گویــد“ :زوج باســتان شــناس فرانســوی-دیوالفوا -در خاطراتشــان
نوشــته انــد کــه در قــرن  19میــادی کاشــی کاری هــای فراوانــی از
دیوارهــای بــاغ هایــی واقــع در چهاربــاغ اصفهــان از مــکان شــان کنــده
شــده و بــه خــارج از ایــران بــرده شــدند”.

ســه تابلــوی منحصــر بــه فــرد مــوزه مرتوپولیــن کــه بعــد از ســال  1900میــادی
خریــداری شــده انــد از شــاخص تریــن هــای آنهــا مــی باشــد .مهچنــن تابلــو هایــی در
مــوزه هــای لــوور و ویکتوریــا و آلــرت هســتند کــه مهــن نقــش مینیاتــور ایرانــی و
فضــای گلگشــت بهشــتی گونــه بــاغ هــای اصفهــان را ترســیم کــرده انــد.
پروفســور پــوپ ایــران شــناس معــروف  ،تابلــو زیــر را مربــوط بــه دیــوار هــای کاخ
چهلســتون میدانــد کــه روزی توســط بیگانــگان از حمــل اصلــی جــدا و بــه غــارت
بــرده شــده انــد .ولــی خــامن دیوالفــوا در مــورد تابلــو هــای فــوق نظــر دیگــری داشــته
و در کتــاب راهنمــای صنایــع اســامی -نوشــته س.م دمیانــد -متذکــر شــده کــه کاخ
چهلســتون کاخــی نداشــت و دیوارهــای آن بــا نقاشــی تزئــن شــده و ایــن کاشــی هــا
متعلــق بــه کوشــک هــا و ایــوان هایــی اســت کــه دور بــاغ و گردشــگاه هــای چهــار
بــاغ وجــود داشــته و از آجنــا بانــوان دربــاری مناظــر خیابــان را متاشــا مــی کردنــد.
اغلــب ایــن ایــوان هــا از بــن رفتــه ولــی عکــس هــای قدمیــی ،کاشــی کاری هایــی را
نشــان میدهــد کــه کامــا شــبیه تابلوهــای نامــرده شــده هســتند .مهچنــن بــا بررســی
ســطوح خارجــی و داخلــی عمــارت چهلســتون در مقایســه شــکلی کلــی تابلــو هــا بــه
ایــن نتیجــه مریســیم کــه کاشــی هــا منــی توانســته مربــوط بــه کاخ چهلســتون باشــند و
نظــر دوم منطقــی تــر بــه نظــر مــی آیــددر میــان ایــن تابلــو هــا ،تصویــر تابلــو کاشــی
فاخــر و نفیــس مــوزه ویکتوریــا آلــرت لنــدن زیبایــی هــا ،ترکیبــب بنــدی و مشایــل
ارزمشنــدی دارد ،کــه هــدف از ایــن نوشــتار ســعی بــر توصیــف مجــال و جــال ایــن
اثــر هنــری ایرانــی دوره صفویــه مــی باشــد.
تابلوی کاشی صفویه با مضمون گلگشت ،موزه مرتوپولینت

منونه ای از کاشی کاری های باقیمانده نزدیک و اطراف خیابان چهارباغ
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تابلوی کاشی صفویه موزه ویکتوریا و آلربت
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توصیف موزه ویکتوریا وآلربت از پنل کاشی صفوی

ایــن کاشــی قســمتی از پایــن یــک جــداره ای (ازاره) بــوده کــه احتمــاال دریکــی از کاخ هــای
اصفهان(چهلســتون) بــه ایــن شــکل هندســی در زیریــک پنجــره یاطاقچــه قــرار گرفتــه بــوده اســت .تصویر
صحنــه ای از یــک بــاغ در فصــل بهــار را بــه منایــش مــی گــذارد کــه شــاهزاده هــای صفــوی بــه مهــراه
خدمتــکاران در یــک فضــای بــاغ و در کنــار درختــان و گل هــا قــرار دارند.ایــن فضــای بــاز جنبــه ای
هنــری درشــعرو ادبیــات داشــت کــه در دوره صفــوی حمبــوب بــود .دراینجایــک زن جــوان مرکزتوجــه
اســت،که احاطــه شــده توســط مهراهانــش اســت .ظــروف غــذا هــا و شــرینی و میــوه هــا و مهچنــن جــام
هــا و تنــگ هــای نوشــیدنی کــه برخــی از آنهــا ممکــن اســت ظــروف چینــی یــا کپــی بــرداری از آنهــا
توســط هنرمنــدان ایرانــی باشــد.
سلســله صفــوی درســال  1501میــادی توســط شــاه امساعیــل تاســیس شــد .او رهربجوان،اماحمبــوب
وباهــوش بودکــه از نــوادگان شــیخ صفــی الدیــن بــوده اســت .شــاه امساعیــل ایرانیــان را پــرو مذهــب
شــیعه کــرده و ایــن مذهــب را رمســی کرد.بســیاری ازجانشــینان شــاه امساعیــل ،ازمجلــه پســرش طهماســب،
حامیــان هنرهــای واالی ایرانــی بودنــد .آن هایــک مکتــب هنــری را اجیادکردندکــه درآن شــخصیت هــای
انســانی نقــش مهمــی ایفامــی کردنــد .کــه ایــن موضــوع درمقایســه بارقبــای اصلــی آن ها،عثمانــی هــا
کــه عمومــا ازچنــن امــوری اجتنــاب مــی کردنــد ،متضادبــود.
تابلــو مــورد حبــث ایــن نوشــتار از کاشــی خشــتی بــه انــدازه هــای  25در  25ســانتی مــری تشــکیل شــده
کــه از رنــگ مایــه هــای فلــزی اکســید قلــع و کبالــت و زرد و فــروزه ای تشــکیل شــده اســت .ابعــاد
آن بــه ارتفــاع 106.7 :ســانتیمرت،عرض 226 :ســانتیمرت،ضخامت  9.1 :ســانتیمرت ،بــه وزن 97 :کیلوگــرم
اســت.

وصف تابلو کاشی:

ایــن تابلــوی زیبــا و هنرمندانــه در  9ردیــف افقــی و  4ردیــف عمــودی بــا کاشــی هــای خشــتی لعابــدار
کامــل شــده اســت .دو نکتــه ای کــه در مــورد کاشــی هــای تابلــو مــی تــوان بیــان کــرد ایــن اســت اوال،
بــا بررســی و بــا دقــت و پــرس جویــی کــه از اســاتید فــن کاشــیکاری داشــتم بــه نظــر مــی رســد حاشــیه
آن خــود کاشــی نبــوده و احتمــاال از جایــی دیگــر و حملــی دیگــر بــه ایــن تابلــو اضافــه شــده
ایــن تابلــو از ِ
و نقــش بســته اســت .دوم اینکــه در قســمت ســتونی مســت چــپ و بــاالی کاشــی قســمتی دیــده مــی شــود
بــا نقــش یــک لــک لــک پرنــده ،کــه مشــخص اســت کــه بــه صــورت یــک تکــه چهــار گــوش بــه تابلــو
اضافــه گردیــده اســت .
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ایــن تابلــوی کاشــی خشــتی کــه در ابتــدای قــرن  17میــادی مصــادف بــا حکومــت شــاه عبــاس صفــوی
بــا ســبک نقاشــی هــای مکتــب رضــا عباســی ،هنرمنــد نقــاش و بنــام ســاخته شــده اســت ،بــر خــاف نظــر
کارشناســان مــوزه و پروفســور پــوپ و مهچنــن بــا حتقیــق و مطالعــه ایــی کــه روی بنــای چهلســتون
داشــتم و پرســش هایــی کــه از متخصصــن ایــن موضــوع اجنــام دادم احتمــال بــودن ایــن کاشــی در حمــل
کاخ چهلســتون را رد کــرده و جایــی از ایــن کاخ کــه بتــوان تابلویــی بــا انــدازه و قــواره هــای ایــن کاشــی
نصــب کــرد وجــود نداشــته ،پــس احتمــاال بــر خــاف توصیــف مــوزه ویکتوریــا آلــرت (حمــل کنونــی
نگهــداری ایــن تابلــو کاشــیکاری) مربــوط بــه دیگــر بناهــا و کاخ هــای اصفهــان بــوده کــه در دوره
قاجــاری ختریــب گردیــده و چــوب حــراج بــه تزیینــات آن هــا در آن دوره زده شــده بــود.
تابلــو کاشــی مشــابه بــه دیگــر تابلــو هــای هــم دوره و شــبیه خــود صحنــه ای از باغــی را نشــان میدهــد
کــه زوجــی جــوان در میــان تصویــر و خدمتــکاران در طرفــن آنهــا هســتند  .ایــن موضــوع مــی توانــد بــر
گرفتــه از ادبیــات پارســی و داســتان هــای مشــهور یوســف و زخلیــا و لیلــی و جمنــون  ...باشــد  .در اینجــا
جوانانــی دربــاری و شــاهزادگان خممــور را مــی بینیــم کــه بــه گــردش در بــاغ رفتــه مــی نوشــند و شــراب
مــی ریزنــد و در حالــی کــه جــام در دســت دارنــد ،گفتگــو مــی کننــد .بــا توجــه بــه اینکــه تصویــر در
فضــا و طبیعتــی فرضــی قــرار گرفتــه شــاید نشــان دهنــده فعالیــت هــا و اعمالــی هســتند کــه مــی توانســته
در بــاغ هــای پریامــون کاخ یــا کوشــک صــورت گرفتــه باشــد و زندگــی آرمانــی یــا فرضــی در بــاغ و
کاخ هــای صفویــه را جتســم خبشــد.
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در ایــن گلگشــت و در مرکــز تصویــر شــاهدختی بلنــد قــد و ملیــده بــر بالــش و طنــاز گونــه و بــا عشــوه
گــری بــه ســوی پیــام آور و شــاهزاده ای بــا لباســی آبــی رنــگ بــدون نقــش نــگاه مــی کنــد کــه در مســت
چــپ خــود کــه دســتاری را برایــش بــه ارمغــان آورده اســت  .شــاید بــا نــگاه عرفانــی و شــرقی بــه ایــن
تصویــر چنــن بتــوان برداشــت کــرد کــه در عشــق شــرقی زن موضــوع عشــق اســت و اینجــا شــاهدخت
ـاهدخت تصویــر بــا اینکــه ملیــده اســت ولــی درشــتی
در مرکــز قــرار گرفتــه اســت .بــه حلــاظ جتســدی شـ
ِ
جســمی آن  ،شــکوهی را بــه وی داده کــه توجــه هــر بیننــده ای را بــه خــود جلــب مــی کنــد .ایــن بانــوی
ملیــده بــر بالــش بــا چارقــدی رهــا شــده بــه رنــگ زرد بــا گل هــای آبــی و لباســی ســبز رنــگ ،جامــی
بــه رنــگ قرمــز ( فقــاع) در دســت دارد .در مســت چــپ تصویــر دو بانــوی خدمتــکار ایســتاده کــه بــه
یکدیگــر خــره گردیــده انــد و یکــی جامــی بــرای نوشــیدن و دیگــری ظرفــی از میــوه هــای فصــل را در
دســت دارنــد و متعجبانــه بــه یکدیگــر نــگاه مــی کننــد .انــار و گالبــی از میــوه هــای درون ظــرف هســتند
کــه نشــان از شــهریور مــاه یــا ابتــدای فصــل پاییــز را دارد  ،ایــن موضــوع را بــر خــاف توصیــف فصــل
بهــار بــودن ایــن گلگشــت در ســایت مــوزه ویکتوریــا آلــرت ،میتــوان از بــرگ هــای زرد درختــان هــم
مشــاهده منــود .درختانــی مهچــون بیــد و ســرو و چنــار کــه از درختــان رایــج اصفهــان بــوده انــد و مهچنــن
گل و بوتــه هایــی مثــل گل بنفشــه ،ســایه ســاری را بــرای ایــن تفریــح درباریــان اجیــاد منــوده و بهشــتی
ســاخته کــه منظــره فــوق العــاده انتزاعــی را بــه منایــش گذاشــته اســت.
در ردیــف پایــن تابلــو کاشــی تعــدادی ظــروف و جــام دیــده مــی شــود کــه برخــی نقشــی از ظــروف
چینــی را داشــته انــد .در مســت راســت شــاهدخت تصویــر ســفره ای پهــن گردیــده کــه بــه مســت پایــن
رو بــه افتــادن نشــان داده شــده ،گویــی ســفره ای گســرده شــده کــه نشــان از یــک تعنــم بهشــتی اســت.
ســفره مهچــون قالیچــه سلیمانیســت و بــر روی ســفره ظرفــی دیــده مــی شــود دردار بــه رنــگ زرد و
شــاهانه ،کــه بــه نظــر غذایــی گــرم را نیــز بــا خــود بــه مهــراه آورده انــد.در گوشــه مســت پایــن ،نشــان
دادن احننــای ســفره شــاید بدیــن جهــت اســت کــه هنرمنــد قصــد دارد تــا نســیم مــامی و دل انگیــز بــاغ
را نشــان دهــد.
ـدی نقاشــانی
از دیگــر نکاتــی کــه کاشــیکار ،هنرمندانــه بــه تصویــر کشــیده  ،کــه ایــن مهــارت هنرمنـ ِ
چــون رضــا عباســی بــوده ترســیم چهــره هــای بازیگــران ایــن نقاشــی زیباســت کــه بــه نظــر چهــره
شــاهدخت را بــا نگاهــی مغرورانــه و شــاهزاده عاشــق را بــا ســری بــه ســوی پایــن و شــرمی عاشــقانه بــه
منایــش گذاشــته اســت  ،مهــان حیائــی کــه مــورد نیــاز عشــق شــرقی اســت کــه هنرمنــد آنــرا بــه کمــال
و مجــال بــه منایــش گذاشــته اســت .
اگرچه سرو دارد در بغل منشور رعنایی جبای قد خجالت می کشد از خنل باالیش (صائب)
بــا کمــی دقــت در تصویــر مــی بینیــم کــه شــاهزاده عاشــق تصویــر ،مهرآمیــز بــا دســت راســت شــاخه
گلــی را بدســت گرفتــه اســت تــا شــاید بــا شــنیدن جوابــی از ســوی معشــوق آنــرا نثــار بانــوی شــاهزاده
کنــد.
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آخــر نکتــه ایــن تصویــر اســتفاده هنرمندانــه ســه رنــگ الجــوردی در بــاال ،رنــگ ســفید در میــان و
رنــگ ســبز در پایــن زمینــه توســط نقــاش ایــن تابلــو کاشــی اســت .بکارگــری ایــن فــرم هــای نــرم
خطــوط الجــوردی موجــب شــده  ،خشــکی هندســی کاشــی بــه فراموشــی ســپرده و خطــوط مــواج حــد
فاصــل زمینــه رنــگ الجــورد و ســفیدی کــه ســعی کــرده جســمیت قامــت درباریــان را در آن نشــان دهــد،
بــه نوعــی تالطــم عشــق درونــی ایــن شــاهزادگان را منایــش مــی دهــد.

گــر گلگشــت  ،مــی توانیــم نــکات دیگــری را نیــز مشــاهده کنیــم
مهچنــن در ایــن کاشــی ِ روایــت ِ
مثل،حنــا بســن پــای شــاهدخت  ،مهــراه بــودن خدمتــکار و مهراهــان زن و مــرد در کنــار هــم  ،متایــز چهــره
ـی نقــش دار و مهچنــن ســر بنــدی کــه بــه روی آن پــر مشــکی رنگــی نگــه
شــاهزاده تصویــر بــا لبــاس آبـ ِ
داشــته شــده اســت .مهچنــن تعــدد جــام هــای و قــدح هــای نوشــیدنی و شــراب شــاید بــه نیــت فضــای
عرفانــی و مســتی عاشــقانه ای را کــه نفــی خویــش را مــی کنــد و مــی خواهــد نشــان دهــد کــه “ هرکــه
شــد معشــوق عاشــق نیــز هســت”.
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مهانطــور کــه هینریــش بروگشــن توصیــف مــی کنــد  ،خیابــان چهاربــاغ بــا یــک در بــزرگ شــروع
مــی شــد کــه بــا “ کاشــی کاری هــای بســیار زیبایــی تزیــن شــده بــود” او اقــرار مــی کنــد کــه تزیینــات
بنــای مذکــور شــبیه بناهــای مصــری بــوده ولــی جالــب تــر و خــره کننــده تــر از آن هــا نیــز بــوده اســت
و درون خیابــان چهاربــاغ درختــکاری هــای بــی نظــری وجــود داشــت .امــروزه هــم در خیابــان چهاربــاغ
اصفهــان و برخــی دیگــر خیابــان هــا از دوره پهلــوی ردپایــی از آن هنــر زیبــای کاشــیکاری را مــی تــوان
مشــاهده کــرد .تابلوهــای کاشــی بــر ســر در مغــازه هــا و برخــی بناهــا ،کــه نقــش هایــی بــا گشــت و
گــذار و گلگشــت هــا را بــه منایــش مــی گذارنــد  .از تابلــو هــای کاشــی هــای معاصــر و شــبیه بــه اثــر
هنــری فــوق مــی تــوان بــه تابلویــی کــه در ابتــدای چهاربــاغ پایــن و بربــاالی پنجــره هــای مهمانســرایی
نصــب شــده اشــاره کــرد .
ایــن تابلــو کاشــی نیــز تصویــری بســیار مشــابه بــه تابلــو کاشــی صفویــه ای مــوزه ویکتوریــا و آلــرت
اســت بــا مهــان ترکیــب رنــگ و مشایــل کــه نشــان مــی دهــد ایــن ســنت کاشــی کاری بــر بدنــه هــای
جــداره هــای چهاربــاغ بنــا بــر گفتــه بروگشــن ادامــه داشــته اســت و شــاید تابلــوی نفیــس صفــوی نیــز
بــر دیــوار یکــی از باغــات خیابــان چهاربــاغ نصــب شــده بــوده اســت.
کمپفــر ذکــر مــی کنــد کــه بــاغ هــای اطــرف خیابــان چهاربــاغ نــه تنهــا مکمــل تصویــر لــذت خبــش ایــن
خیابــان بلکــه بــه پایتخــت رونــق و جلــوه فراوانــی خبشــیده بودنــد .وی تصویــری از ایــن بــاغ هــا در ذهــن
خویــش جتســم کــرده و بــرای خواننــده شــرح مــی دهــد  ،کــه مهــان بهشــت روی زمــن اســت.
شــاردن نیــز ابتــدای ورودی چهاربــاغ را عمارتــی ســه طبقــه بــا تزیینــات فــراوان بــا نــام عمــارت شــاهی
توصیــف مــی کنــد  .سانســون در توصیــف تزیینــات آن معمــاری و دیگــر بناهــای بــاغ هــای چهاربــاغ مــی
گویــد  :در اتــاق هــای ایــن عمــارات کاشــی کاری هــای زیبــا و تابلــوی هــای نقاشــی وجــود داشــت کــه
دیوالفــوا در دوره مهجوریــت ایــن تابلــو هــا شــرحی از آن هــا ارائــه مــی دهــد “ :در دیــوار هــا جــا بــه
ـای قدمیــی
جــا تابلــو هــای نقاشــی کــه روی آنهــا را خــاک پوشــانیده اوضــاع انــدرون هــای اشـ ِ
ـرف توانـ ِ
را منایــش مــی دهنــد و معلــوم اســت کــه بــا دســت اســتادان و هنرمنــدان بــا مهارتــی ترســیم شــده انــد .
در ایــن تابلــو هــا زنــان زیبــا و آراســته ای دیــده مــی شــوند کــه لبــاس هــای زربفــت دربــر و عمامــه
یــا تــاج جواهــر نشــانی بــر ســر دارنــد و در بــاغ هــای بــا صفــا ،بــا نشــاط و ســرور ســرگرم خــوردن
شــرینی و میــوه مــی باشــند و لبــاس هــای آن هــا بــا آب و رنــگ گرینــده ای منایــش داده شــده انــد”.
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امنی اموال و مسئول گنجینه
نسخ خطی کاخ گلستان

از اول بهــار مــردم ( تهــران) دســته دســته در مواقــع فراغــت بــه یکــی از ایــن اماکن(ماننــد دهــات،
قصبــات ،قلهــک  ،امامــزاده هــا و  )...رو آورده یعنــی از شــهر و مشــغله آن بــه در زده ،وقــت گذرانــی
1
مــی کردنــد و ایــن هواخــوری هــا و تفرحیــات مســتمر مهچنــان ادامــه داشــت .چندانکــه نســیم نــوروزی
شــاخه هــای درختــان را بــه جنبــش درآورده زمحــت لشــکر ســرما از سرشــان برمــی خاســت ،مجــع مجــع
2
ای آرمیــده خــودرا در
و دســته دســته راه طرفــی از شــهر را در پیــش گرفتــه ،پــای آب و کنــار ســبزه
طبیعــت آزاد و رهــا مــی کردنــد.در ایــن گشــت و گذارهــا ،امــور میــان مهــه تقســیم مــی شــد ،یکــی
پخــت و پــز و بســاز و بیــارش را بــه عهــده مــی گرفــت و یکــی امــور نظافــت مــکان تفریــح را بــه
عهــده مــی گرفــت و بــه هــر صــورت اشــخاص خمتلــف امــور خمتلفــی مهچــون بارگذاشــن دیــگ هــا و
طبــخ کبــاب و ســرو غــذا و نوشــیدنی و موســیقی و شــادی و ...بــه عهــده داشــتند کــه برخــی از ایــن
هــا دقیقــا در برخــی بــرگ هــای مرقــع گلشــن بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.

جملس “مهایون شاه و اکرب”.اکرب شاهزاده جوان ،نقاشی خود را به پدر خود
مهایون شاه تقدمی می کند ،عبدالصمد1555،ق963/م  ،مرقع گلشن مشاره ،70
کتاخبانه خطی کاخ گلستان
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در میــان نژادهــا و ملــت هــای بســیار کــه بــا هندوســتان در ارتبــاط بودنــد و در متــدن و فرهنــگ هنــد
نفــوذ داشــته انــد ،قدمیــی تــر و مــداوم تــر از مهــه ،ایرانیــان بــوده اند(.نهــرو )189 :1350،تعامــات
فرهنگــی ایــران و هنــد دارای ســابقه طوالنــی مــی باشــد .در قــرن دهــم تــا دوازدهــم بــه دنبــال کاهــش
محایــت هــای دربــار صفــوی و نیــز دعــوت مهایــون امپراتــور هنــد از چنــد هنرمنــد برجســته و اســتقبال
دربــار گورکانــی از هنرمنــدان و ادیبــان ایرانــی ،مهاجــرت آنهــا بــه هنــد رو بــه افزایــش نهــاد .هنرمنــدان
ایرانــی ســهم عمــده ایــی در پایــه گــذاری مکتــب نگارگــری گورکانــی داشــتند و تعــداد زیــادی از
نقاشــان ایرانــی و هنــدی را در کارگاه هــای کتــاب آرایــی دربــار از تعالیــم خــود بهــره منــد ســاختند
و آنــان ضمــن وفــاداری بــه خصوصیــات نگارگــری ایرانــی ،شــیوه خــود را بــا ســایق امپراتــوری
گورکانــی تطبیــق دادنــد .بدیــن ترتیــب ســبکی تلفیقــی از خصوصیــات هنــر نگارگــری ایــران و هنــد و
گاهــی اروپایــی شــکل گرفــت کــه بــه آن هنــد و ایرانــی و گاهــی نیــز مغولــی ،بابــری یــا گورکانــی
3
لقــب دادنــد .
اولــن حامــی نقاشــی گورکانــی کــه برخــی اورا موســس مکتــب مغولــی مــی داننــد مهایــون اســت.
هنگامــی کــه پســرش اکــر بــه دنیــا آمــد در ســایه زمــام ایــن پادشــاه ،پایــه هــای مکتــب نقاشــی
گورکانــی حتکیــم بیشــری خبشــیده شــد و او یکــی از خردمندتریــن فرمانروایــان هنــد بــود کــه در
چهــارده ســالگی بــه ســلطنت رســید .اکــر بــه کتــاب عشــق مــی ورزیــد و کتــب مصــور بســیاری داشــت.
کتاخبانــه وســیع او شــامل جملداتــی در زمینــه تاریــخ ،پزشــکی ،ادبیــات و هنــر و نگارگــری و  ...شــامل
 24000نســخه خطــی بــوده اســت.

کلمــه فارســی” مرقــع” بــه معنــی جمموعــه و آلبــوم و بــه عبــارت دقیــق تــر بــه معنــای وصلــه اســت.
وصلــه بدیــن جهــت بــه آن اطــاق مــی شــود کــه ماننــد لبــاس وصلــه دار صوفیــان ،نشــانه ایــی از
5
دارد .کلمــه مرقــع بــه مهــن آســانی بــرای نامیــدن شــاهکار بــی نظــری مهچون
فروتنــی و فقــر بــه مهــراه
مرقــع گلشــن بــه کار مــی رود کــه شــامل نوشــته هــا و خــط( خوشنویســی) و نقاشــی و نگارگــری و
حاشــیه هــای پــرکار تذهیــب شــده و تشــعری و ترصیــع و حــل کاری (طــای حــل کــرده کــه بــا آن نقوشــی
6
را بــر حاشــیه کتــاب نقاشــی میکننــد) ،در اطــراف کاغــذ نقاشــی اســت.

مرقع گلشن ،صفحه  ، 218حل کاری حاشیه مرقع ،کتاخبانه خطی کاخ گلستان

مرقــع گلشــن کــه شــامل حــدود  300اثــر از قطعــات خوشنویســی و نگارگــری اســت ،مهزمــان بــا
صفویــان و بــه دســت هنرمنــدان ایرانــی و هنــدی آفریــده شــده اســت و یکــی از مهمرتیــن جمموعــه نقاشــی
و خــط نوشــته هــای دوران مغــول اســت کــه بیشــرین خبــش آن در کتاخبانــه خطی(ســلطنتی ســابق) کاخ
گلســتان تهــران نگهــداری مــی شــود و باقــی بــرگ هایــش در سراســر دنیــا پراکنــده اســت و امهیــت
بــی نظــر ایــن جمموعــه در مقایســه بــا ســایر نســخ خطــی و نگارگــری در ایــن اســت کــه در ایــن آلبــوم
بــا جمموعــه ایــی از بهرتیــن آثــار نقاشــان و خوشنویســان روبــرو هســتیم کــه بــا ورود مهایــون پادشــاه
دربــار هنــد بــه ایــران ،برخــی از هنرمنــدان بــه دعــوت او بــه هنــد مهاجــرت منودنــد و برخــی نیــز خــود
بــه هنــد رفتنــد.
مرقــع ســازی در ایــران و اروپــا در دوران تیموریــان و صفویــان رواج فراوانــی داشــت و بــرای
4
بوجــودآوردن آن مــی بایســت تعــداد زیــادی از هنرمنــدان بــا یکدیگــر مهــکاری مــی کردنــد .
مرقــع گلشــن در دوران گورکانیــان هنــد دوره پادشــاهی مهایــون و اکرب شــاه شــروع و در دوران پادشــاهی
جهانگــر بــه اوج و کمــال رســید .جهانگــر کــه خــود عالقــه زیــادی بــه هنــر داشــت و حامــی هنرمنــدان
نیــز بــود ،دســتور داد تــا اوراق پراکنــده مرقــع بــه شــکل منظمــی یــک انــدازه شــود و صفحــات نقاشــی
شــده را بــر روی کاغــذ ضخیــم تــر بچســبانند و حاشــیه اطــراف آن را نیــز بــا آب طــا نقاشــی( تذهیــب
– تشــعری) کننــد.
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خط کاتب السلطانی ،امضاء آقا رضا بر حاشیه ،مرقع گلشن مشاره  ،105کتاخبانه خطی کاخ گلستان

از مهمرتیــن نقاشــان ایرانــی دربــار شــاه طهماســب در تربیــز مریســیدعلی(  910ق 1504/م) و
عبدالصمــد شــرازی(  1514 / 920م ) ملقــب بــه شــرین قلــم بودنــد کــه در ســال 0(95ق 1543 /م )
7
ـد .مهاجــرت ایــن
بــا ورود مهایــون پادشــاه دربــار هنــد بــه ایــران بــه دعــوت او بــه هنــد مهاجــرت منودنـ
دســته ازهنرمنــدان ایرانــی ســهم بــه ســزایی در شــکل گــری مکتــب هنــدو ایرانــی و مهچنــن نقــش بــه
ســزایی در مصــور کــردن نســخ و مرقعــات آن دوران را داشــته اســت.
8
ـرازی و مــر ســید علــی بــه کتاخبانــه ســلطنتی هنــد راه یافتنــد و پایــه گــذار مکتــب
عبدالصمــد شـ
هنــدو ایرانــی شــدند و برخــی از آثــار عبدالصمــد در مرقــع گلشــن بــه قلــم او رقــم خــورده اســت و برخی
را مــی تــوان بــه او نســبت داد.در آثــار اولیــه او مــی تــوان تاثــر مکتــب تربیــز را بــه روشــنی دیــد و
در تفــاوت هــای دوره بعــدی او خبصــوص در محــزه نامــه مــی تــوان نوعــی رئالیســم و واقــع گرایــی را
مشــاهده منود.محــزه نامــه جمموعــه دوازده جلــدی بــه ســفارش اکــر شــاه مصــور شــد کــه در بردارنــده
افســانه هــای مکتــوب و حــوادث تارخیــی اســت.
آقــا رضــا هــم از هنرمنــدان فعــال دربــار ســلیم ،یکــی از هنرمنــدان ماهــر و بــه نــام دربــار صفــوی بــود
کــه در ســال  1580میــادی بــه هنــد رفــت و مســتقیما وارد کارگاه نقاشــی شــاه ســلیم شــد.امضای
آقارضــا در صفحاتــی از مرقــع گلشــن دیــده مــی شــود کــه نامــش را معمــوال :مریــد ،بنــده ،شــاگرد باوفــا
9
و یــا صــادق ســلیم رقــم مــی زده اســت مثــل مرقــع گلشــن صفحــه .105
مرقــع گلشــن از حلــاظ بررســی تاریــخ نقاشــی ایــران و هنــد ،زمینــه هــای ادبــی ،تاریــخ سیاســی و
10
بســیاری از جهــات دیگــر حائــز امهیــت فــراوان اســت کــه میتوانــد مــورد برســی قــرار گــرد.
یکــی از مــوارد بررســی هــای اجتماعــی و مــردم شناســی مرقــع گلشــن ،گلگشــت ایرانــی اســت کــه بــا
مفهــوم پیــک نیــک امــروزی بــا آن آشــنا هســتیم .اوراق مرقــع گلشــن کاخ گلســتان بــا ایــن مفهــوم مورد
جســتجو قــرار گرفتــه اســت کــه ضمــن معرفــی امجالــی و ارائــه تصویــر و کتابشناســی خمتصــر ازنــگاره
هــای مرتبــط ،برخــی از تصاویــر در ایــن مقالــه مــورد حتلیــل و توصیــف قرارخواهــد گرفــت.
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گلگشــت ایرانــی( پیــک نیــک در طبیعــت) ،شــاهزاده ایــی بــا
خدمــه خــود در طبیعــت بــا گــروه موســیقی و پذیرایی.حواشــی

حــل کاری بــا گل بــرگ و نقاشــی پرنــدگان ظریــف و مهــر
ناصرالدیــن شــاه در پایــن صفحــه ،نــگاره آبرنــگ از مرقــع

گلشــن صفحــه  ،46مکتــب هنــدو ایرانــی ،ســده  11ه.ق،
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ایــن بــرگ از مرقــع گلشــن کــه حتلیــل و توصیــف آن در ادامــه مقالــه خواهــد امــد ،نیمــه دوم بــرگ
مشــاره  62مرقــع مــی باشــد کــه روبــروی هــم هســتند و مــی بایســت بــا هــم مــورد بررســی قــرار گرینــد،
فضــای تفــرج و گلگشــت پادشــاه را نشــان مــی دهــد کــه بــرون از چــادر شــاه اســت و خدمــه مــرد
مشــغول امــور خمتلــف و در خدمــت هســتند .ایــن بــرگ از مرقــع گلشــن ،در حقیقــت نیمــه کامــل کننــده
بــرگ  55مرقــع گلشــن اســت کــه صحنــه تفرجــگاه و انــدرون حــرم و چــادر پادشــاه را نشــان مــی دهــد
و خدمــه هــای بانــو مشــغول خدمــت بــه شــاه هســتند کــه بــه تفــرج و گلگشــت آمــده اســت .در ادامــه
دو نــگاره عینــا در کنــار هــم قــرار خواهنــد گرفــت تــا بتــوان آن را دقیــق تــر بررســی کــرد.

گلگشــت ایرانــی( پیــک نیــک در طبیعــت) ،خــدم و حشــم در

طبیعــت و بــرون از چــادر پادشــاه مشــغول خدمــت بــا گــروه
موســیقی و پذیرایــی  ،حواشــی حــل کاری گیاهــی و جانــوری ،

نــگاره آبرنــگ از مرقــع گلشــن صفحــه 9/40 × 5/25 ،55
ســانتی مــر ،کادر نــگاره  ، 26 × 2/14مکتــب هنــدو ایرانــی،

ســده  11ه.ق

گلگشــت ایرانــی( پیــک نیــک در طبیعــت) ،پادشــاه
ســلطان حســن مــرزا در داخــل چــادر بــا گــروه

خدمــه بانــو مشــغول خدمــت بــه ایشــان ،حواشــی
حلــکاری گیاهــی بــا پرنــدگان  ،نــگاره آبرنــگ از

مرقــع گلشــن صفحــه  41 × 4/25 ،62ســانتی

مــر ،کادر نــگاره  ، 5/24 × 6/14مکتــب هنــدو
ایرانــی ،ســده  11ه.ق
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نقــاش ایــن دو نــگاره بــه ایــن شــکل نقاشــی کــرده کــه گویــی از بــاال بــه جملــس تفــرج پادشــاه نگریســته
بــه شــکلی کــه هــم داخــل حصــار یــا نــرده و هــم خــارج آن را بــه تصویــر کشــیده اســت کــه بــا دیــدن
نقاشــی هــا بــه کلیــت گلگشــت و تفــرج پادشــاه و خــدم و حشــم ایشــان و تنــوع خدمــات آنهــا پــی بــرمی.

فضــای دو نــگاره بســیار ســر ســبز اســت و نهرهــا و پرنــدگان و حضــور خورشــید تابنــاک را در مســت
راســت نــگاره مشــاهده مــی کنیــم( .بــرگ مشــاره  62مرقــع گلشــن )پادشــاه ســلطان حســن مــرزا بــا
لباســی راحــت  ،زیــر درختــی بــا شــکوفه هایــی زیبــا و گلــی در دســت در کنــار نهــری نشســته اســت
وچهــارده بانــوی خدمتگــزار در جــوار ایشــان هســتند وهــر یــک بــه خدمتــی مشــغول (نکتــه قابــل توجــه
ایــن اســت کــه خدمــه داخــل حصــار مهــه بانــو و خــارج حصاریــا دیــواره جداکننــده مهــه مــرد هســتند ).
دو بانــو در قســمت بــاالی نقاشــی (دیتیــل پایــن) زیــر درختــی بــا شــکوفه هــای معطــر ،و بــر روی فــرش
ایرانــی نشســته انــد و لبــاس شــاه را در دســت دارنــد و مشــغول عطــر افشــانی و معطــر ســاخنت آن بــا
گالب هســتند و بانــوی مســت چــپ ایشــان مشــغول چیــدن گل اســت.
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ســه بانویــی کــه در مقابــل پادشــاه قــرار دارنــد نفــر مقابــل مشــغول اهــدای گیــاه ریشــه دار اســت کــه
منــاد حیــات و زندگــی اســت چــون ریشــه دارد و دو بانــوی دیگــر ،مشــغول عطــر افشــانی و کــوزه بــه
دســت جهــت نوشــیدنی پادشــاه بــه خدمــت بــا ســرهای فــرود آمــده مشــغول خدمــت هســتند.دوبانویی را
در مســت راســت و پایــن نــگاره مــی بینیــم کــه مشــغول شــعرخوانی بــرای پادشــاه هســتند.
ترکیــب بنــدی کادر در دو نــگاره کــه موضوعــی واحــد را دنبــال مــی کننــد ،آنقــدر تداعــی کننــده حرکت
و جنــب و جــوش اســت کــه در وهلــه اول ،حضــور ســلطان را متوجــه منــی شــومی و منایشــی فــوق العــاده
از تفــرج و گلگشــت را نظــاره گــرمی .پشــت ســر ســلطان پــر از شــکوفه و در دســت ایشــان هــم یــک
گل اســت کــه منــاد تازگــی و طــراوت و بــوی خــوش و بــوی نــاب طبیعــت اســت کــه بــه مهــن دالیــل
گلگشــت و تفــرج معنــای واقعــی خــود را مــی یابــد.
در نــگاره مســت چــپ ،چهــارده مــرد دیــده مــی شــوند کــه در پایــن مشــغول
پخــت و پــز و آمــاده کــردن غــذا مــی باشــند .در مســت چــپ بــاال گــروه
نوازنــدگان را مشــاهده مــی کنیــم.
در وســط نــگاره دو خدمتگــزار بــه تصویــر کشــیده شــده اســت کــه دســتار
و ردای ســلطان را بــرای عطــر افشــانی محــل مــی کننــد  .در بــاال مســت
راســت نــگاره جایــگاه خمصــوص اســراحت ســلطان را مــی بینیــم بــه مهــراه
پشــتی ولــی پادشــاه مشــغول تفــرج و گلگشــت در بــاغ و بوســتان اســت.
ایــن دو نــگاره در یــک زمــان واحــد کار شــده ولــی حاشــیه هــا در دو
زمــان خمتلــف بــه آن زینــت داده و رنــگ هــا و نقــوش دو حاشــیه بــا هــم
متفاوتند.حصــار جــدا کننــده فضاهــای تفــرج و گلگشــت پادشــاه و خدمــه
دارای نقــوش بســیار زیبایــی اســت کــه درب آن بــا پــرده ایــی پارچــه ایــی
و بــا رنــگ نارجنــی دیــده مــی شــودو کتیبــه ایــی در بــاالی آن ترســیم
شــده اســت.
بــه طــور کلــی مــی تــوان اذعــان داشــت کــه مرقــع گلشــن نســخه ایــی
بســیار خــاص اســت کــه بــه دســتور ســاطنی وقــت و مهــکاری گروهــی از
هنرمنــدان ایرانــی و هنــدی و در کارگاه هــای ســلطنتی ســاخته و پرداختــه
شــد .بــه نظــر مــی رســد ،چنانچــه موضوعــات اجتماعــی و مــردم شناســی
اعــم از گلگشــت را در فضاهــای خــاص بــا تشــریفات شــاهانه در مرقــع
گلشــن شــاهد هســتیم دلیــل بــر ایــن موضــوع نیســت کــه تفــرج و گلگشــت
و (مقولــه فرنگــی پیــک نیــک ) خــاص ایــن قشــر جامعــه بــوده  ،بلکــه بــن
مــردم عــادی هــم رواج داشــته اســت ولــی در مرقــع گلشــن خباطــر ســبک و
ســیاق خــاص آن ،موضوعــات اجتماعــی و فرهنگــی و مــردم شناســی بیشــر
در قالــب حضــور ســاطنی و خــدم و حشــم آنــان روایــت مــی گــردد.
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مقولــه گلگشــت و تفــرج در دوبــرگ دیگــر از مرقــع گلشــن نیــز بــه زیبایــی بــه تصویــر کشــیده شــده
اســت کــه ایــن دو بــرگ نیــز بــا هــم متحــد و روبــروی هــم قــرار مــی گرینــد کــه مــی تواننــد بــه مــا
اطالعــات خوبــی را ارائــه کننــد.

گلگشت ایرانی ،سلطان آصف با خدم و حشم  ،حواشی حلکاری گل و گیاه با پرندگان  ،نگاره آبرنگ از مرقع گلشن صفحه  41 × 4/25 ،138سانتی مرت،
کادر نگاره  ، 7/32 × 2/19مکتب هندو ایرانی ،سده  11ه.ق
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گلگشت ایرانی ،سلطان آصف با خدم و حشم  ،حواشی حلکاری گل و گیاه با پرندگان  ،نگاره آبرنگ از مرقع گلشن صفحه  41 × 3/25 ،139سانتی
مرت ،کادر نگاره  ، 7/32 × 4/19مکتب هندو ایرانی ،سده  11ه.ق ،کتاخبانه خطی کاخ گلستان ،مرقع مشاره 1663
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در ادامــه بــه اختصــار بــه دیگــر بــرگ هایــی از مرقــع گلشــن
اشــاره خواهــد شــد کــه بــا موضــوع گلگشــت و تفــرج بــه آن
نگریســته شــده اســت .
در بــرگ مشــاره  218از مرقــع گلشــن کار آقــا رضــا نقــاش
اســت کــه بــا ختلــص «مریــد بــا اخــاص پادشــاه یــا عمــل
نادرالزمانی»یــا « آقــا رضــا « امضــاء مــی کردند.کــه در
جزییــات قابــل مشــاهده بــر روی یــک صخــره ســبز رنــگ ،رقــم
ایشــان آمــده اســت.در ایــن تصویــر شــاهزاده ســلیم بــا لبــاس
زربفــت در مســت چــپ نــگاره دیــده مــی شــود کــه خادمــان و
مالزمــان بــرای او اطعمــه مــی آورنــد و ظــروف مهــه از طــا
مــی باشــد .درایــن بــرگ از مرقــع گلشــن اســب هــای ســلطان
،تهیــه غــذا و خادمــان درگاه را نیــز مــی بینیــم .فضــا ســبز و
پــر دار و درخــت اســت چنــار ایرانــی دیــده مــی شــود و صخــره
هــا بــه ســبک و ســیاق چینــی تصویــر ســازی شــده امــا حــال و
هــوای نــگاره تداعــی کننــده تفــرج و گلگشــت ایرانــی اســت.

در این کتیبه شاعر اینگونه سروده است:
خاص و عام از می این بزمگه امروز خوشند
این چه فرخنده مقام است مگر ملک جم است
جملس آصف عهد است که در حضرت او
بنده درگه او شاه و ثنامند مهه
احلمد که از ساقی باقی ازل

بزم خاص است ولی رمحت عام است اینجا
یا مگر آصف مجشید مقام است اینجا
شاه نه مپسند افالک غالم است اینجا

گلگشت ایرانی ،حواشی حلکاری گل و گیاه با
پرندگان رنگارنگ  ،نگاره آبرنگ از مرقع گلشن
صفحه  41 × 3/25 ،218سانتی مرت ،کادر نگاره
 ، 7/32 × 4/19مکتب هندو ایرانی ،سده  11ه.ق،

نیست فرقی که شه و بنده کدام است اینجا
تا دم صبح ابد عیش مدام است اینجا

- 1شهری ،جعفر() 1376طهران قدمی  ،تهران :معنی ، ،ص .381

در دو صفحــه نــگاره ،حتــرک و جنــب و جــوش و فراهــم آوری مقدمــات یــک تفریــح خــوب را شــاهد
هســتیم کــه شــعر باالیــی هــم بــه زیبایــی بیانگــر مهــن مطلــب اســت.حوض پــر آب و اردک و هندوانــه
و نوشــینی هــا و گــروه نوازنــدگان در مرقــع مشــاره  138و تهیــه کبــاب روی آتــش و ظــروف غــذا بــا
درپــوش هــای طالیــی در داخــل صحــن و ایــوان قصــر و گروهــی از مــردان در بــرون قصــر دیــده مــی
شــوند.

- 2مهان ،ص383.

 - 3شجاعت احلسینی مهدیه(:)1390بررسی ارزش های بصری مرقع گلشن در کاخ گلستان ،پایان نامه ،ص10.
 - 4صفرزاده ،نرگس( :)1390سهم هنرمندان در خلق مرقع گلشن ،پیام بهارستان ،صص1-14

- 5مسسار ،حممد حسن( :)1379گزینه ای از شاهکارهای نگارگری و خوشنویسی ،کاخ گلستان ،تهران.
 - 6گلستان هنر ،ص200 .

Beach, Milo, Asia Society, New York, p.8-9

Soucek, Priscilla p.1987 Article. Persian Artist In Mughal India…p166.

- 9کرمی زاده تربیزی ،حممدعلی( : )1363آثار و احوال نقاشان.لندن ، ،ص202 .

- 10حقیقت جو ،لیال( ،)1394مطالعه تطبیقی دوبرگ مرقع گلشن در کاخ گلستان و کتاخبانه چسرتبیتی دوبلنی ،فصلنامه نگره ،صص2-13
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گلگشت ایرانی در آثار تارخیی

آثار گنجینه کاخ موزه گلستان
آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر
آثار گنجینه موزه رضاعباسی
موزه ویکتوریا وآلربت
موزه مرتوپولینت
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مرقع گلشن مشاره 46

هنرمند ناشناس
جملس بزم شبانه
اواخر خنست سده  10ه.ق (مکتب هند و ایرانی)
نگاره آبرنگ
41×25سانتیمرت

مرقع گلشن مشاره 219

احتماال ابواحلسن
تفرج در طبیعت
سده  10ه.ق
نگاره آبرنگ
42×26.6سانتیمرت ( کادر نگاره 22.4×37سانتیمرت)
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141

مرقع گلشن مشاره 218

آقا رضا
تفرج در طبیعت
نیمه خنست صده  11ه.ق
نگاره آبرنگ
41×25.3سانتیمرت
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مرقع گلشن مشاره 62

کمال الدین بهزاد
سلطان حسنی مریزا در تفرجگاه
اواخر سده نهم ه.ق
نگاره آبرنگ
42×25.4سانتیمرت (کادر نگاره )26 × 14.2

144

مرقع گلشن مشاره 55

کمال الدین بهزاد
سلطان حسنی مریزا در تفرجگاه
اواخر سده نهم ه.ق
نگاره آبرنگ
41×25.5سانتیمرت (کادر نگاره )26 × 41.2
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بوستان سعدی 2167

هنرمند ناشناس
تفرج در طبیعت
سده دهم ه.ق
نگاره آبرنگ
 20×10سانتیمرت

بوستان سعدی 2167

هنرمند ناشناس
تفرج در طبیعت
سده دهم ه.ق
نگاره آبرنگ
 20×10سانتیمرت
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نسخه از کلیات سعدی

مکتب هرات
احتماال سده  11ه.ق
نگاره آبرنگ
24.2×15سانتیمرت
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149

کلیات سعدی2174

مکتب هرات
احتماال سده  11ه.ق
نگاره آبرنگ
24.2×15سانتیمرت
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مرقع گلشن مشاره139 , 138

مکتب هرات
سلطان آصف با خدم و حشم
سده  11ه.ق
نگاره آبرنگ
 41×25.3سانتیمرت

152

153

شاهنامه بایسنقری

مکتب هرات
قرن نهم ه.ق
نگاره آبرنگ
قطع رحلی ( )38×26سانتیمرت

154

155

سلسله الذهب جامی 671

هنرمند ناشناس
قرن نهم ه.ق
نگاره آبرنگ با حاشیه حلکاری
قطع وزیری ( )24*15.5سانتیمرت

مرقع گلشن مشاره 70

عبدالصمد  -جملس “مهایون شاه و اکرب”
نگاره آبرنگ
( )41*25.5سانتیمرت

156

157

کلیات سعدی مشاره 233

مکتب هرات
نگاره آبرنگ
( )37*22سانتیمرت

158

مرقع گلشن مشاره 131

مکتب هندو ایرانی
قرن  11ه.ق
نگاره آبرنگ
( )41*25.5سانتیمرت

159

مرقع گلشن مشاره 190

مکتب هندو ایرانی
قرن  11ه.ق
نگاره آبرنگ
( )42*26.6سانتیمرت

160

161

آلبوم ناصری

حبیب اله
حسنی قلی پسر مرحوم علی اکرب
مری عبد اله پسر مرحوم علی اکرب
مطلب خان پسر حممد صادق خان رئیس

آلبوم ناصری

جملس تقلید در روز طبخ آش ییالقی در شهرستانک

آلبوم ناصری

امنی امللک – غالم علی خان – مشکوه امللک
در دره رضایی انداخته شد

162

163

منسوب به قدمیی

مینیاتور مربوط به شاهنامه شاه طهماسب
 925 - 945ه.ق

164

165

منسوب به مری مصور و قاسم علی

مینیاتور مربوط به شاهنامه شاه طهماسب
 925 - 945ه.ق

166

167

منسوب به قدمیی

مینیاتور مربوط به شاهنامه شاه طهماسب
 925 - 945ه.ق

168

169

منسوب به قدمیی

مینیاتور مربوط به شاهنامه شاه طهماسب
 925 - 945ه.ق

170

171

منسوب به عبدالوهاب( خواجه کاکا ) و سلطان حممد
مینیاتور مربوط به شاهنامه شاه طهماسب
 925 - 945ه.ق

172

173

مرد نشسته

مکتب اصفهان
سده یازده ه.ق
سیاه قلم
( )11.5 *16.5سانتیمرت

174

175

پانل کاشی

هنرمند نامعلوم
قرن 17م
کاشی لعابدار هفت رنگ
اصفهان
106.7×226×9.1سانتیمرت

خامن ها در اطراف یک مساور

امساعیل جالیر
اوایل قاجار(1860-1875م)
رنگ روغن روی بوم
 156.5×213سانتیمرت

176

177

پانل کاشی

احتماال اصفهان
سده یازده ه.ق
رنگ آمیزی و لعاب رنگارنگ (روش )cuerda
115.6×138.7×6.5سانتیمرت

پانل های کاشی و سرامیک

مجاعت مهراهان باغ

احتماال اصفهان
سده  11ه.ق
رنگ آمیزی و لعاب رنگارنگ (روش )cuerda
104.1×188×6.4سانتیمرت

178

احتماال اصفهان
سده  11ه.ق
لعاب چند الیه در موم سیاه
 89.5×155.9×6.4سانتیمرت

179

181

هزار تو

منری شاهرودی فرمانفرمائیان
1393
آینه کاری و نقاشی روی شیشه و گچ و چوب
 100× 127سانتیمرت

182

باغ عشق

184

علی اکرب صادقی
1356-1389
مرکب ،آکریلیک ،ورق نقره و طال روی بوم چهارلت
 180*180سانتیمرت
جمموعه شخصی

مانه و من

فرح اصولی
1393
گواش روی مقوای ضخیم
 110*75سانتیمرت
جمموعه شخصی

حضرت سلیمان و هدهد صبا

186

ژیال پیکاک
1395
مرکب روی کاغذ ژاپنی
 40*60سانتیمرت
جمموعه شخصی

187

ناهار در پارک ملت

فریده الشایی
1386-1391
رنگ روغن و ذغال روی بوم و ویدیو پرجکشن
200*360سانتی مرت( 2لته)
بنیاد الشایی

بدون عنوان

188

ابولقاسم سعیدی
دهه  50مشسی
مواد گوناگون روی بوم
 190*330سانتیمرت
جمموعه شخصی

189

سیزده به در

گیزال وارگاسیانی
1357-1396
اکریلیک روی بوم
 192*110سانتیمرت
جمموعه شخصی

190

پیک نیک

قاسم حاجی زاده
1395
اکریلیک روی بوم
 130*200سانتیمرت
جمموعه شخصی

191

آلبوم عکسهای پیک نیک ایرانی

بتول شوقی
1396
عکس چسبانده شده روی مقوا
 22*31*450سانتیمرت
جمموعه شخصی

192

تا جاییکه بیاد دارم

کامبیز صربی
1391
فایربگالس
 40*80*115سانتیمرت
جمموعه شخصی

193

بدون عنوان

پرویز کالنرتی
1380
اکریلیک روی مقوا
 70*100سانتیمرت
جمموعه شخصی

194

پیک نیک

فرشید مثقالی
1396
پاستل روی کاغذ
 140*190سانتیمرت
جمموعه هنرمند

195

زیر آمسان آبی

196

نورمیان منوچهری فر
1396
مواد گوناگون (چاپ،کاغذ ،رنگ روغن روی بوم)
 142*162سانتیمرت
جمموعه شخصی

پیک نیک در گلستان

الکساندرا اچکینه
1396
رنگ روغن روی بوم
 90*90سانتیمرت
جمموعه شخصی

197

پشت صحنه فیلم فرش ایرانی – عباس کیارستمی

گالره کیازند
1386
ویدئو  7دقیقه
تهیه کننده آرش صادقی

گلگشت نصف جهان

198

کامبیز صفاری
1396
ویدیو آرت 3 -دقیقه

199

دریاچه ارومیه

نیوشا توکلیان
1396
چاپ دجییتال
 123 * 164سانتیمرت
جمموعه شخصی

200

تِلِه سیتی

مینا بزرگمهر ،هادی کمالی مقدم
1394
ویدیو
 16دقیقه

201

203

معاونت سازمان مریاث
فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری

تهــران یکــی از شــهرهای تارخیــی ایــران حمســوب مــی شــود کــه پیــش از صفویــه بــه صــورت روســتا
و در زمــان صفویــه بــه صــورت شــهر شــکل گرفتــه و حملــه ارگ بــه عنــوان مهــم تریــن حملــه آن و
یــک حملــه حکومتــی بــوده اســت .قدمیــی تریــن خبــش ارگ ،بــاغ گلســتان اســت کــه از دوره صفویــه
باقــی مانــده و یــک بــاغ ایرانــی در مهاهنگــی بــا ویژگــی هــای زمــن و اقلیــم اســت .ایــن شــهر در
دوره زندیــه مــورد توجــه ویــژه قــرار گرفتــه و از دوره قاجــار بــه دلیــل موقعیــت مناســب ارتباطــی
و جغرافیایی(زمــن حاصــل خیــز ،آب فــراوان و هــوای مناســب) و دفاعــی مرکــز حکومتــی ایــران مــی
شــود و کاخ گلســتان کــه مقــر حکومــت و زندگــی شــاهان قاجــار بــوده در آن دوره در مشــال ایــن شــهر
قــرار داشــته اســت.
در ایــران دو جمموعــه قاجــاری وجــود داشــته کــه یکــی در تهــران و دیگــری در تربیــز بــوده اســت.
داراخلالفــه تربیــز حمــل ســکونت نایــب اخلالفــه یــا مهــان ولیعهــد بــوده و دیگــری تهــران کــه داراحلکومه
و حمــل زندگــی شــاهان قاجــار حمســوب مــی شــوده اســت .داراخلالفــه تربیــز در دوره پهلــوی دوم
ختریــب شــده و ســاختمان اســتانداری تربیــز در آجنــا احــداث شــده اســت .امــروزه کاخ گلســتان تنهــا
مناینــده و جامــع تریــن منونــه باقــی مانــده داراخلالفــه دوره قاجــار در ایــران حمســوب مــی شــود .بــاغ و
بناهــای متعــدد موجــود در کاخ گلســتان و رویدادهــای مهــم سیاســی ،اجتماعــی وخلــق مکاتــب هنــری
و معمــاری در ایــن جمموعــه مهاننــد برخــی از جمموعــه هــای کاخــی جهــان ماننــد توپکاپــی در ترکیــه
و شــهر ممنوعــه چــن بــه عنــوان مهمرتیــن و جامــع تریــن مــوزه دوره قاجــار در جهــان حمســوب مــی
شــود کــه در تاریــخ دوم تریمــاه  ۱۳۹۲طــی برگــزاری ســی و هفتمــن اجــاس ســاالنه کمیتــه مــراث
جهانــی ســازمان یونســکو در پنــوم پــن ،پایتخــت کامبــوج بــه ثبــت رســید .بررســی کوتــاه و خمتصــر
تارخیچــه و رونــد حتــوالت کاخ گلســتان نشــان مــی دهــد کــه ایــن جمموعــه یکــی از برجســته تریــن و
تاثریگذارتریــن بناهــای تهــران از نظــر سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی در ایــران حمســوب مــی شــود کــه
بســر آن از زمــان صفویــه آغــاز و در دوره زندیــه ،قاجــار ،پهلــوی تــا بــه امــروز نقــش و امهیــت ویــژه
شــهری خــود را حفــظ منــوده اســت.
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تاریخ تهران وکاخ گلستان

کاخ گلســتان تنهــا خبــش باقــی مانــده از ارگ تارخیــی تهــران اســت کــه از دوره زندیــه تــا دوره
پهلــوی آثــار متنــوع معمــاری در آن اجیــاد شــده اســت .تاریــخ و رویدادهــای مربــوط بــه ایــن کاخ
بــا تاریــخ شــهر تهــران گــره خــورده اســت .از قــرن دوازدهــم میــادی در متــون خمتلــف اشــاراتی بــه
تهــران شــده  ،امــا خنســتنی جهانگــرد غربــی کــه از شــهری بــه نــام تهــران بــا صراحــت یــاد کــرده،
گونزالــس دوکالوخیــو ،ســفری پادشــاه اســپانیا در دربــار تیمــور لنــگ اســت .او در ششــم ژوئیــه ســال
 1404م در ایــن شــهر توقــف کــرده اســت .ری در آن هنــگام شــهری مرتوکــه بــوده و فرمانــروای
ایــران در تهــران خانــه داشــته و بــه دلیــل آنکــه تهــران حصــار نداشــته بایــد در هنــگام عبــور از ایــن
منطقــه درآن اقامــت میکــرده اســت.
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امهیــت و آبادانــی و رونــق تهــران از زمــان سلســله صفویــه آغــاز گردیــد .بنــا بــه گفتــه اعتمادالســلطنه
“شــاه طهماســب خنســتنی پادشــاهی بــوده کــه ایــن روســتا را مــورد توجــه قــرار داده  ،چنانچــه در
مکتوبــات آمــده  :چــون جــد اعــای صفویــان بــه نــام ســید محــزه در شــهر ری مدفــون بــوده و هــم
بــه جهــت وجــود بــاغ هــای وســیع و آب گــوارا و چنارهــای بلنــد و زیبــا شــاه طهماســب در ســفرهای
کوتاهــی کــه بــه ری مــی آمــده در ســال ( 984-930ه-ق) قمــری فرمــان ســاخت بــازاری واقعــی و
حصــاری مســتحکم از خشــت خــام را در شــهر کوچــک تهــران صــادر کــرد.
پــس از او شــاه عبــاس صفــوی در قســمت مشالــی حصــار طهماســبی چهــار بــاغ و چنارســتانی احــداث
کــرد و بعدهــا دیــوار بلنــدی گــرد آن بنــا منــود و عمــارات مقرســلطنتی را معــروف بــه ارگ در داخــل
آن ســاخته اســت امــا وی در ســال  988هجــری قمــری کــه بــه جنــگ عبــد املومــن خــان ازبــک عــازم
بــود در تهــران بــه ســختی بیمــار گردیــد و از ســرکوبی بــه موقــع ازبــکان بازمانــد و در نتیجــه ازبــک
هــا مشــهد را گرفتنــد ،بــدان جهــت خاطــره تلخــی از تهــران بــه دل گرفــت و نســبت بــه توســعه و رشــد
آن بــی توجــه مانــد.
بــه دلیــل تغیــر پایتخــت واســتقرار آن ابتــدا در قزویــن و ســپس در اصفهــان ،تهــران از رشــد و
گســرش زیــادی در زمــان صفویــه برخوردارنبــود و فقــط یــک مقــر موقــت دربــار حمســوب مــی شــد.
بــا توجــه بــه اســناد موجــود در عهــد آخریــن پادشــاه صفــوی در بعضــی اوقــات تهــران مقــر موقتــی
دربــار مــی گردیــد و حتــی شــاه ســلیمان در آجنــا قصــری بنــا نهــاد و در زمــان ســلطان حســن صفــوی
کــه مقــارن بــا محلــه افاغنــه در تهــران بســر مــی بــرده برابــر یــورش افغــان هــا بــه ســختی مقاومــت
منــوده و تلفــات ســنگینی را بــه نریوهــای اشــرف افغــان وارد ســاخت امــا ســراجنام تهــران ســقوط منــود
و افغــان هــا نیــز بــه جهــت گرفــن انتقــام شــهر را خــراب کردنــد و موجبــات ویرانــی و قتــل عــام مــردم
ایــن بــاد را فراهــم آوردنــد و بعــد هــا پــس از دفــع افغــان هــا شــاه طهماســب دوم بــه تهــران مراجعــه
منــود و در زمــان نادرشــاه تهــران جمــددا نــام و نشــانی یافــت.
بعدهــا بــا انقــراض افشــاریان تهــران در حــوزه نفــوذ قاجارهــا کــه رقیــب کرمیخــان خــان زنــد بودنــد
واقــع گردیــد و در طــی جنــگ و منازعــه میــان خــان قاجــار و کرمیخــان خــان ،قاجــار قلــع و قمــع
گردیــد و کــرمی خــان بــا اردوی خویــش وارد تهــران گردیــد و ظاهــرا قصــدش ایــن بــوده کــه تهــران را
پایتخــت خویــش کنــد بــدان ســبب کــه در دیواخنانــه قــدمی تهــران کــه در زمــان شــاه ســلیمان ســاخته
بــود مراســم جلــوس را فراهــم آورد و خــود را شــاه ایــران نامیــد در آن زمــان جــز چهــار باغــی از شــاه
عبــاس بــزرگ  ،قصــری و دیواخنانــه ای از شــاه ســلیمان صفویــه عمــارت مهــم دیگــری در حمــدوده
فعلــی کاخ وجــود نداشــته و بــه دســتور وی عمــارت ســلطنتی و دارالحکومــه و یــک حــرم خانــه و
خلــوت خانــه بــه بناهــا اضافــه شــد و بــرج و بــاروی شــهر تعمــر گردیــد.
بعــد از مــرگ کرمیخــان زنــد آقاحممدخــان پــس از منازعــه ســختی کــه بــا لطفعلــی خــان زنــد داشــت
بــر وی مســلط شــد و تهــران را در ابتــدای قــرن ســیزدهم و بــه ســال  1204هجــری قمــری پایتخــت
خویــش قــرار داد و از آن بــه بعــد تهــران داراخلالفــه نامیــده شــد .در ایــن زمــان ارگ ســلطنتی تقریبــا
در مشــال تهــران قــدمی قــرار داشــته و یــک مســت ارگ بــه حصــار شــهر و ســه مســت دیگــرش متصــل
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بــه شــهر بــود ولــی بــه دلیــل رشــد شــهر در دوره هــای بعــد ارگ در مرکــز شــهر قــرار گرفتــه اســت.
بــه گفتــه اولیویــه “شــهر جدیــدی بــه نظرمــی رســید و کســی بــرای ســکونت جلــب منــی کــرد... ،
مســاحت شــهر  5/7کیلومــر مربــع بــود کــه نیمــی از آن ســاخته شــده بــود و کاخ و بــاغ هــای ســلطنتی
بــه تنهایــی یــک چهــارم مســاحت شــهر را اشــغال کــرده بــود و از طریــق خیابانهــای کالســکه رو بــه
دروازه هــای شــهر متصــل مــی شــد ،در حالــی کــه راههــای دیگــر تنــگ و غالبــا بــن بســت بــود.
آغــا حممــد خــان دیــوان دارالعمــاره را وســعت خبشــید و عمــارت خروجــی را در ارگ ســلطنتی بنــا نهــاد.
بنــای عمــارت خروجــی در زمــان آقــا حممــد خــان آغــاز شــد و بــه ســال 1216ق در دوره فتحعلــی شــاه
بــه پایــان رســید .عمــارت خروجــی ،بنایــی بــزرگ ،طوالنــی و دورو بــود بــا جهــت شــرقی غربــی کــه
بــاغ گلســتان را بــه دو قســمت تقســیم مــی کــرد ایــن عمــارت مشــتمل بــر اتــاق مــوزه ،تــاالر آینــه
گلســتان ،صنــدوق خانــه و رخــت دارخانــه ســلطنتی بــود و ضلــع شــرقی عمــارت تقریبــا متصــل بــه
ضلــع مشالــی مشــس العمــاره مــی شــد.
تــاالر گلســتان کــه نــام کاخ و بــاغ گلســتان از آن گرفتــه شــده تــاالری بــود بــا چهارســتون ،کــه بــه
آینــه هــای بســیار آراســته شــده بــود .ختــت طــاوس نیــز در آن قــرار داشــت کــه اعیــاد بــزرگ مــورد
اســتفاده قــرار مــی گرفــت .در مســت راســت تــاالر آینــه ،اطــاق و تاالرهایــی خمصــوص مــوزه دولتــی
قــرار داشــت ،کــه در آن اســباب و اثاثیــه نفیــس و جواهــرات و مســکوکات قدمیــی و اســلحه هــای قــدمی
و جدیــد و  ...را در آن چیــده بودنــد .طــرف مســت چــپ تــاالر آینــه هــم  ،صنــدوق خانــه و رخــت
دارخانــه مهایونــی بــود کــه در آن جواهــرو اشــیای گرانبهــا گذاشــته شــده بــود .در ســال  1296بعــد از
بازگشــت ناصرالدیــن شــاه از فرنــگ و دســتور او بــرای ســاخت مــوزه جدیــد ,عمــارت خروجــی ختریب
و بــه جــای آن اســتخری ســاختند کــه اســتخر جلــوی عمــارت بادگــر و مشــس العمــاره تــاالر آینــه
جدیــد را بــه هــم متصــل مــی کــرد.
در طــول دوره قاجاریــه تهــران وســعت زیــادی یافــت و ســاخت و ســاز فراوانــی در آن اجنــام گرفــت .
در دوره ســلطنت فتحعلــی شــاه حمــات جدیــد در تهــران اجیــاد گردیــد .در زمــان وی خنســتنی قســمت
از ارگ ســلطنتی قــدمی کــه از شــهر در آن وارد مــی شــدند؛ میــدان وســیعی بــود کــه بــه آن میــدان
ارگ مــی گفتنــد و بعــد هــا بــه نامهــای “میــدان شــاه” و “میــدان توپخانــه” و باالخــره “بــاغ گلشــن”
نامیــده مــی شــود و اینــک مهــان میــدان ارگ نــام دارد.
ژاک موریــه نایــب ســفارت انگلیــس در ســفرنامه خــود ،کــه در عهــد فتحعلــی شــاه پرداختــه اســت،
مینویســد ...”:بــه میــدان بزرگــی کــه پیــش از میــدان ارگ قــرار گرفتــه بــود (ســبزمیدان) وارد شــدمی،
در دو طــرف مدخــل میــدان یــک شــر و یــک خــرس زجنــر کــرده نگاهــد اشــته بودنــد ،از ایــن میــدان
گذشــته از روی “ختتــه پــل” عبــور منــوده وارد میــدان ارگ شــدمی ،قشــون زیــادی در چهــار مســت
صــف کشــیده تــوپ بســیاری هــم در دو طــرف میــدان گذاشــته بودنــد ،چــون وارد عمــارت شــدمی از
داالن تاریــک ممتــدی عبــور کــرده بــه حیــاط کوچکــی رســیدمی”.مهچننی ســروان جــرج کپــل انگلیســی
کــه در تاریــخ بیســت و ششــم مــاه مــه  1824میــادی ( 1240ه -ق) از ایــن میــدان دیــدن کــرده ،در
ســفرنامه خــود مــی نویســد ...«:مــا یــک ســاعت از وقــت خــود را صــرف متاشــای دقیــق قصــر کــردمی
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دروازه ای رو بــه بــرون  ،بــه میــدان وســیعی بــاز مــی شــود کــه در آن چندیــن اراده تــوپ بــه انــدازه
هــای خمتلــف قــرار دارد در وســط میــدان یــک تــوپ بزرگــی هســت کــه از لطفعلــی خــان آخریــن
پادشــاه سلســله قبلــی ایــران گرفتــه شــده اســت .در ســردر هریــک از چهــاردروازه تصاویــر بزرگــی
هســت کــه از کاشــی لعابــی و حقیقتــا بــه وضــع بســیار عجیبــی ســاخته شــده اســت .در یکــی از
تصاویــر رســتم قهرمــان بــزرگ ایرانــی نقــش گردیــده کــه بــا دیــو ســفید – دیــو معــروف شــاهنامه
فردوســی گالویــز شــده اســت».
در دوره فتحعلــی شــاه عمــارت بادگــرو اندرونــی نیــز آذیــن شــد وســاختمان ســردر بزرگــی بــر
جمموعــه و چنــد ســاختمان خدماتــی و مذهبــی نیــز بــر ســاختار شــهری افــزوده شــد کــه از آن مجلــه
بــاغ نگارســتان و اللــه زار  ...را مــی تــوان نــام بــرد .مهچنــن طــول بــاروی شــهردر ایــن دوره بــه 7.5
کیلومــر افزایــش یافــت و بــا  6دروازه بــه خــارج شــهر مرتبــط گردیــد.
در زمــان ســلطنت حممــد شــاه چنانچــه اوژن فالنــدن در ســال هــای  1256 57-مــی نویســد “ :تنهــا
قســمت قابــل توجــه شــهر ارگ اســت کــه در مرکــز شــهر قــرار گرفتــه و از ســایر قســمت هــا بوســیله
دیــواری مســتحکم و خنــدق هایــی کــه بــر روی هــر یــک پــل هــای دســتی زده شــده  ،جــدا میگــردد.
در ایــن حمــل اســت کــه شــاه قصــری ســاخته و خــود و اقــوام نزدیــک و امــرای بــزرگ دربــاری و
مســتحفظنی اش زندگــی مــی مناینــد”.
در تصویــری کــه از وی باقــی مانــده وضــع میــدان و عمــارت ســر در حیــاط ختــت مرمــر و در
مســت راســت آن بــرج آغــا حممــد خانــی و در مســت چــپ دهانــه کوچــه یــی کــه بعدهــا “خیابــان نایــب
الســلطنه” نامیــده شــد و صــف توپچــی هــا و تــوپ مرواریــد کــه در وســط میــدان بــر روی ســکویی
قــرار دارد ،خبوبــی منایــان اســت و ایــن قدمیــی تریــن تصویــری اســت کــه از ایــن میــدان در دســت
اســت .حتــول و تغیــری در ســاختار کاخ و پریامــون آن بــه وجــود نیامــد .
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در ابتــدای ســلطنت ناصرالدیــن شــاه نیــز بــه جهــت افزایــش چشــمگری مجعیــت دیگــر فضایــی بــرای
ســاخت و ســاز درون حصــار قدمیــی باقــی منانــده بــود .بنابرایــن اجیــاد حمــات و قصــر هــای ســلطنتی
کوشــک هــای اعیانــی ســفارختانه هــا و منــازل خارجیــان مهگــی در بــرون از حصــار ســاخته شــد و
بــه اهتمــام امریکبــر تاسیســات چنــدی از مجلــه مدرســه دارالفنــون بــازار امــر بــازار کفــاش هــا و
ســرای امــر پدیــد آمــد کــه خــود در گســرش شــهر تهــران تاثــر گذاشــت .مجعیــت تهــران در ایــن
دوره افزایــش یافــت و نیــاز بــه تعیــن حمــدوده جدیــد شــهر بــود کــه ایــن کار نیازمنــد تهیــه نقشــه
ای از تهــران بــود .در ســال  1275هجــری قمــری گروهــی بــه سرپرســتی اعتضادالســلطنه بــا مهــکاری
موســیو کرشــیش ســرتیب و معلــم توپخانــه و دســتیاری چندیــن نفــر از شــاگردان دارالفنــون نقشــه ای
از تهــران تهیــه کردنــد.
در اوایــل ســلطنت ناصرالدیــن شــاه بــه دســتور مــرزا تقــی خــان امریکبــر کــه قلعــه ارگ ســلطنتی
را تعمــر مــی کردنــد میــدان ارگ را در ســال  1267ه.ق جتدیــد عمــارت کــرده و آن را “میــدان
توپخانــه” نامیدنــد.در مهــان ســال بــه دســتور وی قلعــه ارگ جتدیــد عمــارت شــد و کوچــه هــای آن
بــرای حرکــت کالســکه ،شوســه گردیــد و ایــن امــور بــه معمــاری عبــداهلل خــان معمارباشــی آن زمــان
اجنــام گرفــت در ســال  1268ه.ق نیــز در داخــل ارگ بناهــای جدیــدی بــر عمــارت ســلطنتی قــدمی
اضافــه منودنــد و دیواخنانــه گلســتان را از طــرف شــرق توســعه دادنــد .عــاوه بــر عمــارت ســلطنتی از
حــرم خانــه و ختــت مرمــر و خزانــه و عمــارت دولتــی و دالفنــون و میــدان ارگ و دفرتخانــه و انبــار
و اصطبــل توپخانــه و اصطبــل کالســکه خانــه ســلطنتی و دیواخنانــه  ...خانــه عــده ایــی از رجــال و
درباریــان در داخــل حصــار ارگ بــود.
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در ســال  1281ه -ق بدســتور شــاه در صــدد اقــدام اساســی بــرای تنظیــف و زیبایــی میــدان برآمــده بــا
انتقــال دادن تــوپ هــا و توپچیــان بــه میــدان توپخانــه در وســط میــدان اســتخر هشــت ضلعــی بســیار
بزرگــی ســاخته شــد .ســپس در دور اســتخر دو جــاده ســنگ فــرش درشــکه و کالســگه رو ســاخته
بقیــه میــدان نیــز باغچــه بنــدی شــد و درخــت هــای ســرو و کاج و میــوه و گل نیــز کاشــته شــد .دور
باغچــه هــا نیــز بــا نصــب پایــه و ســتون هــای ســنگی در فواصــل معــن حصارهــای چوبــی حمصــور شــد
و میــدان خاکــی ســابق بصــورت دو حموطــه ســبز درآمــد و “بــاغ گلشــن” نامیــده شــد .امــا معمــوال
مــردم بــه آن “بــاغ میــدان” مــی گفتنــد.

عمارت خروجی و استخر که اکنون ختریب گردیدهاند

در ســال  1282هجــری قمــری بــه دســتور شــاه خنــدق مســت شــرقی ارگ را نیــز بــا خــاک انباشــته
و بــر روی آن خیابانــی از توپخانــه جدیــد تــا دهانــه بــازار پدیــد آوردنــد و دروازه ای نیــز از مســت
مشــال خــارج شــهر قــدمی بــه آن گشــودند و آن را خیابــان “ناصریــه” نامیدنــد .حتــوالت ایــن دوره در
تابلــوی رنــگ روغــن حییــی خــان غفــاری معــروف بــه ابواحلســن ثالــث فرزنــد صنیــع امللــک در ســال
 1303هجــری قمــری بــه خوبــی نشــان داده شــده اســت.

در اطــراف میــدان ارگ چندیــن ســردر و عمــارت وجــود داشــت کــه اهــم آن هــا عبــارت بــوداز  :ســر
در نقــاره خانــه  ،عمــارت تلگرافخانــه  ،عمــارت دفــر خانــه یــا عمــارت ســر در بــزرگ ،عمــارت دفــر
اســتیفاء و گــرم خانــه.
ســردر نقــاره خانــه درکنــار ســر در بــزرگ حیــاط ختــت مرمــر ،متصــل بــه حصــار جنوبــی ارگ
ســاخته شــده بــود ،دروازه ای داشــت کــه ارتبــاط بــن شــهر و ارگ ســلطنتی را برقــرار مــی ســاخت .در
دو طــرف آن اطــاق هــای فوقانــی و حتتانــی قــرار گرفتــه بــود کــه قــراوالن ارگ و ســربازان کشــیک
در آجنــا ســاکن بودنــد و بعدهــا زنــدان نیــز در ایــن حمــل بــود .ایــن دروازه شــب هــا بســته مــی شــود.
مهانگونــه کــه گفتــه شــد ســاختمان ســردر بــزرگ از زمــان فتحعلــی شــاه بــود کــه در ســال هــای بعــد
تغیریاتــی در آن داده بودنــد ولــی شــکل اصلــی بنــا تقریبــا حمفــوظ مانــده بــود .دیــوار پشــت ســردر
“درب ســعادت “ در مســت حیــاط ختــت مرمــر قــرار داســت کــه در ســال  1309ختریــب شــده اســت .
در ضلــع مشالــی میــدان ارگ پــس از ســردر بــزرگ کــه شــرحش گذشــت دهانــه خیابــان نایــب الســلطنه
و پــس از آن ســاختمان دفــر اســتیفا قــرار داشــت.
توســعه و اجيــاد بناهايــی در جمموعــه گلســتان از زمــان ناصرالديــن شــاه آغــاز و در ايــن دوره بــه
تدريــج بناهايــي در قســمتهاي مشــايل ،غــريب ،جنــويب و شــرقي و حموطــه بــاغ گلســتان ســاخته شــد.
جمموعــه کاخهايــي کــه در مشــال ايــن جمموعــه قــرار دارد عبارتنــد از :سرســراي ورودي ،تــاالر آيينــه،
تــاالر مــوزه و تــاالر برليــان کــه از نظــر تارخيــي متأخــر از ســاير بناهاســت .در ضلــع شــرقي کاخ نیــز
کــه بــه خيابــان ناصــر خســرو منتهــي مــي شــود ،عمــارت مشــس العمــاره در  1284هجــري ســاخته شــد.
بنــاي ايــن کاخ نشــان مــي دهــد کــه از زمــان قاجاريــه نفــوذ معمــاري اروپــا در ايــران آغــاز شــده
اســت .منــاي کاخ باکاشــي هــاي هفــت رنــگ و خبــش هــاي داخلــي آن بــا آيينــه کاري تزیــن شــده
اســت .در خبــش جنــويب کاخ ،بنــاي مشــهور تکيــه دولــت وجــود داشــت کــه در ســال  1325مشســي
ويــران و بــه جــاي آن بناهــاي ديگــري اجيــاد شــد.

سردر ورودی میدان ارگ (نقاشی از حیی خان غفاری)
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از بناهــاي عصــر قاجاريــه در ضلــع جنــويب ،بنــاي معــروف عمــارت بادگــر و تــاالر املــاس اســت کــه
داراي تزيينــات زيبايــي هســتند .در جنــوب غــريب کاخ گلســتان ،در زمــان ناصرالديــن شــاه ،کاخــي بنــا
شــد کــه بــه کاخ ابيــض معــروف اســت .ايــن کاخ در ســال  1347مشســي تبديــل بــه مــوزه ي مــردم
شناســي شــد .خبــش هــای خمتلــف ایــن جمموعــه در حــال حاضــر عبــارت اســت از :ایــوان ختــت مرمــر،
خلــوت کرمیخانــی ،اتــاق مــوزه (تــاالر ســام) و حوضخانــه آن ،تــاالر آینــه  ،تــاالر عــاج یــا ســفره خانــه
تــاالر برلیــان یــا ســفره خانــه ،تاالربرلیــان یــا تشــریفات ،ســاختمان کتاخبانــه ،عمــارت مشــس العمــاره،
عمــارت بادگــر و حوضخانــه وســیع آن ،تــاالر املــاس ،کاخ ابیــض و چــادر خانــه.

داخل عمارت بادگری
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جمموعــه کاخ گلســتان در دوران هــای متفــاوت بــا تغیــرات کالبــدی خمتلفــی روبــرو بــوده اســت در ســر
حتــوالت تارخیــی ایــن جمموعــه در دوره هــای خمتلفــی بعضــا شــاهد تکامــل و یــا از دســت رفــن خبــش
هایــی از معمــاری قســمتهای خمتلــف آن و ســاخت کاخ هــا و فضاهــای معمــاری دیگــر بــه جــای آنهــا
بــوده اســت .در دوره پهلــوی اول جمموعــه ارگ تارخیــی تهــران دســتخوش تغیــرات فراوانــی شــد .در
کاخ گلســتان نیــز در ســال  1308ه .ش ،ســردر جمموعــه ختریــب و حــوض و آب مناهــای متنــوع در حموطــه
بــاغ نیــز پوشــانده شــدند .ســاختمان فعلــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در مســت مشــال جمموعــه بــر
روی حملــی کــه ســاختمان هــای اندرونــی قــرار داشــتند ســاخته شــدند.
در دوره پهلــوی دوم ایــن جمموعــه نقــش تشــریفاتی و دربــاری خــود را داشــت امــا عمــارت تکیــه
دولــت بــن ســال هــای  1325-1328هجــری مشســی ختریــب مــی شــود .ســاختمان جنوبــی عمــارت
مشسالعمــاره ( معــروف بــه حیــاط عبــاس بیگــی) نیــز ختریــب و بــه جــای آن خمــزن فعلــی کتاخبانــه
در ســال  1335در دو طبقــه بــا منایــی از ســنگ ســفید احــداث مــی شــود .در ســال  1338بــه مناســبت
ســفر ملکــه انگلســتان(ملکه الیزابــت) بــه ایــران  ،عمــارت نارجنســتان دوره ناصــری ختریــب و بــه جــای
آن ســاختمانی اداری و عمارتــی بــرای اقامــت ســران و روســای ســایر کشــورها (معــروف بــه خوابــگاه
جدیــد) ســاخته شــد .اندکــی بعــد تنهــا بازمانــده از بناهــای اندرونــی ناصرالدیــن شــاه یعنــی عمــارت
خوابــگاه قــدمی کــه بــه تقلیــد از کاخ دوملــه باغچــه عثمانــی و بــا تزئینــات کاشــی کاری بــر جســته ســاخته
شــده بــود و در حیــاط وزارت دارایــی قــرار داشــت ختریــب گردیــد .در اوایــل دهــه چهــل بــه منظــور
برگــزاری مراســم تاجگــذاری  ،تعمــرات اساســی در تــاالر ســام و حــوض خانــه زیــر آن اجنــام شــد .در
مهــن ایــام ســاختمان دو طبقــه ي آجــری از مســت غــرب بــه کاخ ابیــض احلــاق گردیــد و کاخ ابیــض در
ســال  1350ه  .ش بــه عنــوان مــوزه مــردم شناســی افتتــاح شــد .
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بــه منظــور برگــزاری مراســم تاجگــذاری و اجیــاد فضــای یکپارچــه ،حیــاط داراحلکومــه یــا حیــاط ایوان
ختــت مرمــر بــه حیــاط بــاغ گلســتان متصــل گردیــد .خبشــی از تــاالر ســخنرانی وزارت دارایــی در درون
حمــدوده مشالــی جمموعــه در حــدود ســال هــای  1350-1348مشســی احــداث شــد کــه منجــر بــه ختریــب
اتــاق پنــج دری بزرگــی در دو طبقــه در حــد فاصــل میــان ایــوان ختــت مرمــر و خلــوت کــرمی خانــی در
ضلــع مشالــی حیــاط شــد .در دهــه پنجــاه در فاصلــه ســال هــای  57-1350بــه مهــت وزارت فرهنــگ و
هنــر و دفــر حفاظــت آثــار باســتانی تعمــرات و مرمــت هایــی اســتحفاظی در آن هــا صــورت مــی گرفــت.
از مجلــه مهــم تریــن اقدامــات مرمتــی در ایــن دوره  ،تعمــر و نوســازی زیــر زمــن عمــارت بادگــر،
برچیــدن احلاقــات عمــارت بادگــر و مرمــت ســاختمان جنــوب غربــی جمموعــه واقــع در پشــت ســردر
بــاب عالــی زیــر نظــر مرحــوم اســتاد پرینیــا اســت .هــم چنــن تعمــر عمــارت مشــس العمــاره تــا زمــان
وقــوع انقــاب اســامی توســط دفــر فنــی ســازمان ملــی حفاظــت آثــار باســتانی در تهــران ادامــه يافــت.
در ســال  1356ه.ش بــه منظــور گســرش ســاختمان اداری ،بنــای قدمیــی موجــود در مســت غربــی ایــوان
ختــت مرمــر دســتخوش تغیــرات فراوانــی شــد.

پــس از پــروزی انقــاب ،کاخ گلســتان از
وزارت دربــار جــدا و حتــت نظــارت وزارت
امــور اقتصــادی و دارایــی قــرار گرفــت .بــا
توجــه بــه شــرایط موجــود در کشــور در اوایــل
انقــاب و آغــاز جنــگ حتمیلــی و عــدم ختصیص
اعتبــارات الزم بــرای کارهــای عمرانــی در ایــن
جمموعــه  ،کمــاکان عملیــات مرمــت مــوردی
و حفاظتــی توســط دفــر فنــی ســازمان ملــی
حفاظــت آثــار باســتانی در تهــران ادامــه یافــت.
پــس از تاســیس ســازمان مــراث فرهنگــی
کشــور در ســال  ، 1366کاخ گلســتان از اداره
کل بیوتــات وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
جــدا و حتــت نظــر ســازمان مذکــور قــرار
گرفــت .در فاصلــه ســالهای 1366تــا 1375
مهمرتیــن اقــدام اجنــام یافتــه عــاوه بــر مرمــت
هــای موضعــی  ،ســاخت گنجینــه (خمــزن) بــرای
حفاظــت آثــار و اشــیا در زیــر خبشــی از حیــاط
کاخ گلســتان اســت.

ایــن گنجینــه عظیــم کــه در شــرایط بســیار ســخت و دشــوار اجرایــی بــه وســعت تقریبــی دو هــزار
مرتمربــع از بــن مســطح بــه صــورت کامــاً علمــی و منطبــق بــر اصــول فنــی احــداث گردیــده ،در زمــان
وقــوع حــوادث از مجلــه جنــگ و مببــاران مــی توانــد عــاوه بــر حفاظــت از اشــیاء بــه عنــوان پناهــگاه
عمومــی نیــز مــورد اســتفاده قــرار گــرد.
بازســازی حــوض و آب منــای اصلــی مقابــل ایــوان ختــت مرمــر و کــف ســازی حیــاط آن  ،مرمــت عمارت
املــاس  ،مرمــت تزئینــات ایــوان ختــت مرمــر ،تهیــه نقشــه از بناهــای جبهــه مشالــی جمموعــه ،از دیگــر
اقدامــات ایــن دوره اســت  .از ســال 1375مشســی  ،بــا توجــه بــه سیاســت هــا و اهــداف ســازمان مــراث
فرهنگــی کشــور مبنــی بــر اجیــاد امــکان بازدیــد عمــوم از ایــن جمموعــه  ،بــا اجنــام اقدامــات و مرمــت
هــای الزم ،بــه عنــوان حموطــه ای تارخیــی مــورد بازدیــد عمــوم قــرار گرفتــه اســت و در حــال حاضــر بــه
عنــوان تنهــا اثــر جهانــی تهــران مــورد توجــه بازدیدکننــدگان داخلــی و خارجــی اســت.
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حمورهــای اصلــی بــاغ قرارگرفتــه ،کــه یــک ردیــف فــواره ســنگی در حمــور مرکــز آنهــا قــرار دارد .در
گذشــته در میــان ایــن بــاغ دو اســتخر وســیع یکــی در جلــوی عمــارت بادگــر و مشــس العمــاره و دیگــری
بــه مــوازات عمــارت برلیــان و کاخ اصلــی قــرار داشــته کــه در دوره قاجــار و پهلــوی ایــن اســتخر هــا
بــه فضــای ســبز تبدیــل شــد .سیســتم آبرســانی بــه حــوض هــا نیــز از طریــق قنــات و بــه روش ســنتی
بــوده ،امــا بــه دلیــل توســعه هــای شــهری در حــال حاضــر منبــع تامــن آب از طریــق چــاه مــی باشــد.

باغ گلستان

بــاغ ســازی کاخ گلســتان بــا قدمتــی از دوره صفویــه تــا پهلــوی شــاهد تغیریاتــی در دوره هــای
خمتلــف تارخیــی بــوده و بــه گونــه ای ســر حتــول بــاغ ســازی ایرانــی را تــا دوره معاصــر بــه منایــش
مــی گــذارد .بــا توجــه بــه توصیــف هــا و اســناد موجــود بــاغ گلســتان مســتندترین تارخیچــه حتــول را
دارا مــی باشــد ،چنانکــه “پیــرو دالوالــه” در ســال  1617میــادی بعــداز بازدیــد تهــران و ارگ آن
زمــان ،آن را چنارســتان خوانــده و مهچنــن “دوری افنــدی” ســفری عثمانــی در خاطــرات خــود از ســراهای
وســیع کــه او در آن اقامــت داشــته ســخن گفتــه و کاخ ســلطنتی را چهاربــاغ دانســته اســت“ .هربــرت”
در ســال 1627میــادی نیــز از بــاغ کاخ گلســتان ســخن گفتــه واشــاره مــی کنــد“ :وســعت بــاغ از شــهر
کمــر نبــوده و مهجــوار آن ســاخته شــده و دیوارهــای کاه گلــی بلنــدی ایــن کاخ را احاطــه مــی کــرده
اســت“ ”.مســيو نيكتــن” ،در عهــد قاجاريــه ،بــا مشــاهده بــاغ کاخ هــای ایــن دوره از زيبايــي هــا و
جلــوه ی بــاغ هــاي ايــراين ،ومهــارت و اســتادي باغبانــان و كشــاورزان ،در تنظيــم شــبكه آبيــاري و اجيــاد
جويبارهــا تعریــف كــرده اســت .در اواخــر دوره قاجــار تغیریاتــی در بــاغ ســازی کاخ گلســتان بــه وجــود
آمــده اســت.این تغیــرات شــامل حموطهســازي بــه ســبک انگليســي و فرانســوي و اجیــاد ســطوح وســيع
چمـنكاري ،کاشــت درختــان زينــي و بوتـهاي بــوده کــه بــا اعمــال متــام تغیــرات  ،بــاز هــم بــاغ گلســتان
مهچنــان تــه مایــه “ایرانــی بــودن” و “بــاغ ایرانــی” بــودن خــود را حفــظ کــرده اســت.
بــاغ کاخ گلســتان امــروزه بــه صــورت فضایــی یکپارچــه موجــود اســت کــه در واقــع از دو بــاغ جمــزا
تشــکیل مــی شــده و بــر اســاس بــاغ ســازی ایرانــی بــر حمورهــای اصلــی اســتقرار داشــته اســت .طراحــی
دو فصــل مشــرک بــن بــاغ هــا ســبب مــی گردیــده تــا خماطبــی کــه در فضــای بــاغ حرکــت مــی کنــد
مهــواره خــود را در تکاپــو بــرای رســیدن بــه فضــای دیگــر بــاغ احســاس کنــد .زیــرا طراحــی فصــل
مشــرک دو بــاغ در عــن تفکیــک دو فضــا ،دعــوت کننــده نیــز هســتند کــه البتــه بــا تغیریاتــی کــه امروزه
در بــاغ پدیــد آمــده فصــل مشــرک دو بــاغ از بــن رفتــه ولــی هنــوز حــس موجــود در فضــا دســت
خنــورده باقــی مانــده اســت.
بــاغ گلســتان پوشــیده از چنارهــای قدمیــی و بلنــد اســت و چنــد درخــت ســرو کهــن ســال در جبهــه مشالــی
جمموعــه وجــود دارد کــه یــادآور اصالــت پوشــش هــای گیاهــی بــاغ ایرانــی اســت .بــاغ  -کاخ گلســتان
بــا مســاحتی حــدود  260000مــر مربــع شــامل دو حــوض اصلــی بــا کشــیده مشالــی -جنوبــی بــر روی
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حمــدوده کنونــی ميــدان پانــزده خــرداد (ارگ ســابق) خبشــی شــاخص از ارگ قــدمي تهــران بــه مشــار
مـيرود .در بيــش از يــك ســوم فضــاي ارگ ،داراحلكومــه و حمــل ســكونت شــاه قــرار داشــت كــه اکنــون
مهــان جمموعــه كاخ گلســتان اســت .ايــن بنــا ،هــم حمــل ديــوان خانــه هــاي كشــوري بــود و هــم حمــل
اقامــت شــاهان قاجــاري كــه در طــي ســال هــاي حكومــت قاجاريــان و بعــد تغيــرات زيــادي در آن بــه
وجــود آمــد تــا بــه شــكل امــروزي خــود رســید.
کاخ گلســتان از قدمیــی تریــن و مهمرتیــن جمموعــه هــای تارخیــی -فرهنگــی تهــران اســت کــه جمموعــه ای
از فضاهــای ویــژه معمــاری در ســایه رویدادهــای مهمــی از تاریــخ ایــران را در کالبــد خــود دارد .مکتــب
هــای هنــری و معمــاری دوره هــای خمتلــف بــه ویــژه از صفویــه تاکنــون در یــک جمموعــه پکپارچــه
در قالــب مــوزه ای در مرکــز تارخیــی شــهر تهــران در برابــر چشــم بیننــدگان قــرار گرفتــه اســت .ایــن
جمموعــه از مســت شــرق بــا خیابــان ناصــر خســرو و از غــرب باخیابــان داور و مشــال خیابــان صوراســرافیل
و از جنــوب بــا خیابــان پانــزده خــرداد ارتبــاط دارد .در گرداگــرد جمموعــه کاخ گلســتان ســاختمان هــای
مهــم ادرای تهــران قــرار دارنــد کــه در رونــد توســعه شــهری و تغیــر نیــاز هــای اجتماعــی جامعــه ســاخته
شــده انــد ،ایــن ســاختمان هــا هــم از نظــر هنــر و معمــاری و هــم از نظــر حکومتــی ،جتــاری و اجتماعــی
از بناهــای مهــم تهــران و ایــران بشــمار مــی رونــد .در جنــوب جمموعــه کاخ گلســتان و ضلــع غربــی
میــدان ارگ ســاختمان رادیــو بــه عنــوان اولــن رســانه ارتباطــی حکومتــی و مردمــی قــرار دارد .در جبهــه
مشــال غربــی کاخ گلســتان ودر ضلــع غربــی کوچــه داور ســاختمان کاخ دادگســری اســت کــه در زمــان
رضــا شــاه بــرای وزارت عدلیــه (دادگســری) طراحــی و ســاخته شــد .معمــاری آن مــدرن و بــه ســبک
نئوکالســیک اروپایــی و بــا اســتفاده از ویژگیهــای شــاخص معمــاری ایــران باســتان اس ـت .در مشــال و
جنــوب کاخ گلســتان وزارت دارایــی و بانــک ملــی قــرار دارنــد .ایــن ســاختمان هــا بــا بهــره گــری از
معمــاری پیــش از اســام و توجــه بــه ظرافتهــای گذشــته معمــاری و هنــر اســامی ایــران بــا مصــاحل
مــدرن ســاخته شــده اســت .از ایــن رو حــرمی کاخ گلســتان در طــول تاریــخ مهــواره مــورد توجــه معمــاران
بــرای توســعه و اســتفاده بناهــای ملــی و عمومــی بــوده اســت .ایــن جمموعــه نــه تنهــا یــک جمموعــه
حکومتــی و اقامتــی و تفرحیــی بــوده بلکــه در واقــع مرکــز آفرینــش هــای هنــری و خاســتگاه مکتــب
معمــاری تهــران در ایــران و جهــان حمســوب مــی شــود .طــرح هــای خالقانــه ،تکنیــک هــای پیچیــده و
تنــوع هنــری در آثــار مــوزه ای و تزیینــات معمــاری ،تعامــات و رویدادهــای سیاســی ،اجتماعــی مهــم،
کاخ گلســتان را در میــان جمموعــه هــای حکومتــی قاجــار منحصــر بــه فــرد ســاخته اســت.
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کاخ گلســتان یکــی از برجســته تریــن و تاثریگذارتریــن بناهــای تهــران در بســر دوره هــای تارخیــی
ایــران از صفویــه تــا بــه امــروز اســت .ایــن جمموعــه نــه تنهــا یــک جمموعــه حکومتــی و اقامتــی و
تفرحیــی بــوده بلکــه در واقــع مرکــز آفرینــش هــای هنــری و خاســتگاه مکتــب تهــران در ایــران و جهــان
حمســوب مــی شــود ،در واقــع ایــن کاخ اولــن اســتودیوی فیلــم بــرداری و اولــن عــکاس خانــه ایــران و
مــکان گردمهایــی هنرمنــدان بنــام آن دوره ایــران مــی باشــد .دلیــل ایــن مهــه حتــوالت هنــری و معمــاری
در دوره ناصرالدیــن شــاه بــه خاطــر شــخصیت هنــری اوســت کــه در عکاســی ،خوشنویســی و نقاشــی
چــره دســت و در شــعر و شــاعری نیــز آثــاری از خــود بــه جــای گذاشــته اســت .آثــار پــر نقــش و نــگار
تزئینــات خمتلــف در ایــن جمموعــه نشــانگر حضــور روح لطیــف هنرمنــدان و معمــاران و امهیــت فرهنگــی
آن در دوره حکومتــی ایــن پادشــاه در کاخ گلســتان اســت کــه ایــن خصیصــه در دوره دیگــر شــاهان دوران
ذکــر شــده مشــاهده نشــده بــود.

کمالامللک،آقــا لطفعلــی صورتگــر ،ابواحلســن غفــاری ،حممودخــان ملکالشــعرا از نقاشــان بــه نــام ایــن
دوره و مــرزا غالمرضــا اصفهانی،ازخوشنویســان چــره دســت دوره ناصــری ،از میان معمــاران حممدابراهيم
خــان معمارباشــي(معمار مشــس العمــاره) حممدتقــي خــان معمارباشــي(معمار دارالفنــون) ومهچنــن آقــا رضــا
عکاسباشــی ،اولــن عــکاس حرف ـهای و پــرکار دربــار ناصرالدیــن شــاه کــه بســیاری از ســفرها مراســم
و جنبههــای گوناگــون دوران حکومــت طوالنــی ناصرالدیــن شــاه را ثبــت کــرده،از هنرمندانــی هســتند
کــه در عصــر هنرایــن دوره ایــران و مکتــب تهــران جــزء تاثریگذارتریــن هنرمنــدان عصــر ناصرالدیــن
شــاه مــی باشــند.
یکــی دیگــر از ارزش هــای هنــری -فرهنگــی و اجتماعــی کاخ گلســتان وجــود آثــار ارزمشنــد خوشنویســی
و کتابــت از زنــان هنرمنــد ایــن دوره اســت کــه ایــن آثــار گنجینــه ای منحصــر به فــرد را در کاخ گلســتان

بــه وجــود آورده ،از هنرمنــدان بنــام ایــن دوره مــی تــوان بــه ام ســلمه ســرآمد بانــوان هنرمنــد خوشــنویس
ایــران دخــر فتعحلــی شــاه و مــرمی بانــو چهــره درخشــان هنــر خوشنویســی در سلســله قاجــاری نــام بــرد.

مشس العماره

آبنما و تاالر آینه

218

219

تاالر آینه

كاخ گلســتان منبعــي گســرده و غــي از هنرهــای متنــوع تزئيــي و معمــاری قــرن  18و  19میــادی
ایــران و جهــان حمســوب مــی شــود ،تزئينــات ايــن جمموعــه مربــوط بــه دورههــاي خمتلــف تاريــخ دويســت
ســالهي گذشــتهي ايــران تــا بــه امــروز اســت کــه حتــت تاثــر ســفرهای شــاهان قاجــار بــه غــرب و اروپــا
گونــه ای جدیــد و تلفیقــی از هنــر ایرانــی_ اروپایــی را پدیــد آورده اســت .ايــن تزئينــات متنــوع و يبنظري
شــامل حجــاري ،گچــري ،آيينـهكاري ،منبـتكاري ،نقاشــي و بيشــر از مهــه كاشــيكاري بــا طــرح هــا و
فــرم هــای بســیار زیبــا و حــرت انگیــز ،جمموعــه ای از جتربیــات ســنتی و هنــری دوران قاجار و قبــل از آن
 ،بــه ویــژه در ایــران اســت و از ایــن رو بســیار درخــور توجهاســت .جمموعــه مذکــور بدلیــل مانــدگاری و
جامــع بــودن هنــر و معمــاری دوره قاجــار بــه مــوزه دوران قاجــار در جهــان مشــهور اســت .مهچنــن هنــر
ی کــه
ایــن دوره بــه دلیــل نزدیکــی بــه دوره معاصــر نیــز دارای امهیــت اســت و بســیاری از کارهــای هنــر 
هماکنــون صــورت میگــرد ریشــههایی در هنــر دوره قاجــار دارد .تاثــر شــدید هنرهــای غربــی کــه
آشــکارا در هنرهــای اســامی معاصــر دیــده میشــود از ایــن دوره نشــات گرفتــه اســت .بدیــن صــورت
کاخ گلســتان بــه عنــوان پروتوتایــپ (الگــوی پیشــرو) هنــر تلفیقــی ایرانــی – غربــی شــناخته مــی شــود.
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کاخ هــای مســعودیه ،صاحبقرانیــه و عشــرت آبــاد ،ســلیمانیه از منونــه هــای بــارز آن بــه مشــار مــی رود که
حتــت تاثــر مســتقیم هنــر و معمــاری کاخ گلســتان احــداث و یــا شــکل مــی گرینــد.
از مــوارد قابــل اشــاره و ارزش هــای جمموعــه کاخ گلســتان وجــود قدمیــی تریــن بنــای داخــل حصــار
تارخیــی تهــران یعنــی” ایــوان ختــت مرمــر” و شــاخص تریــن و اولــن بــرج تفرحیــی تهــران یعنــی بنــای
” مشــس العمــاره” بــا منظــر و منظــره بــی نظــر و چشــم نــواز اســت کــه نــه در دوران قبــل و نــه بعــد از
آن نظــری نداشــته اســت .عمــارت مشــس العمــاره بــه عنــوان اولــن بنــای تهــران کــه در آن از مصــاحل
مــدرن ماننــد چــدن در ســتون هــا و نــرده هــای منــا اســتفاده شــده ،در بــه کارگــری تکنولــوژی خرپایــی
بــرای انتقــال نریوهــا و توجــه معمــار بــه ســاختار بنــا در مقابــل نریوهــای زلزلــه حائــز امهیــت اســت،
نکتــه مهــم دیگــر اینکــه متــام جمموعــه هــای ســلطنتی در ایــران و در بیشــر نقــاط جهــان مهیشــه حالتــی
حمصــور داشــته انــد بــه ویــژه اینکــه معمــاری ایرانــی اساســا” درونگــرا” بــوده ولــی مشــس العمــاره ،اولنی
بــرج تفرحیــی حمســوب مــی شــود کــه نــه تنهــا خبشــی از یــک بدنــه شــهری را تشــکیل مــی دهــد بلکــه
جلــوه ای بریونــی مــی یابــد و در واقــع در معــرض دیــد عمومــی و منظــر عمومــی شــهر قــرار مــی گــرد.
از دیگــر بناهــای ویــژه در جمموعــه کاخ گلســتان مــی تــوان بــه کاخ ابیــض اشــاره منــود ایــن کاخ از
آغــاز ،حمــل کار صدراعظــم هــا و ســپس خنســت وزیــران و مقــر تشــکیل هیــأت وزیــران شــد کــه بــه
مهــن دلیــل صحنــه هــای تارخیــی زیــادی در طــول تاریــخ ایــران در ایــن کاخ رقــم خــورده اســت ماننــد:
تشــکیل اولــن جلســه هیــأت وزیــران وحضــور مهمرتیــن شــخصیت هــای سیاســی و اجتماعــی کشــور
چــون ســران و وزرای معــروف  ،مهچــون فرمانفرمــا ،ســهیلی ،فروغــی و دیگــران تــا دوره مصــدق در
هفدهــم ژوئیــه ۱۹۵۲میــادی و وجــود پانصــد هــزار ســند مکتــوب حکومتــی کــه امــروزه گنجینــه اســناد
کاخ گلســتان را شــامل مــی شــود مهــه متعلــق بــه مهــن کاخ مــی باشــدو جــزء مهمرتیــن حافظــه سیاســی
و اجتماعــی ایــران حمســوب مــی شــود .حتــی عمــارت خوابــگاه کــه جدیــد تریــن ســاختمان کاخ گلســتان
اســت نیــز بــه واســطه میزبانــی از روســا ،ســفرا و خنســت وزیــران آن زمــان از بناهــای بــا ارزش تارخیــی
و سیاســی ایــران حمســوب مــی شــودکه خبــش مهمــی دیگــری از خاطــرات تارخیــی_ سیاســی و اجتماعــی
ایــران را رغــم زده اســت از مهمانــان ایــن عمــارت مــی تــوان بــه شــارل آنــدره ژوزف مــاری دوگل
1
خنســت وزیــر فرانســه( ، )۱۹۵۹-۱۹۶۹ملکــه الیزابــت ملکــه انگلســتان و رئیــس مجهــور چــن نــام بــرد.
مهچنــن بــا دارا بــودن هشــت هــزار شــی مــوزه ای یکــی از قدمیــی تریــن و کامــل تریــن جمموعــه مــوزه
ای در ایــران حمســوب مــی شــود .ایــن جمموعــه شــامل :جمموعــه ای بــی نظــر از  338ختتــه از فــرش هــای
دســت بــاف ایرانیســت کــه بــا ارزش تریــن آنهــا اولــن فــرش مســتند ایــران مــی باشــد( تصویــر آن در
نقاشــی کمــال امللــک یکــی از بــزرگ تریــن نقاشــان ایــران موجــود اســت) الزم بــه ذکــر اســت کــه 30
قطعــه از ارزمشنــد تریــن فــرش هــای ایــن جمموعــه نیــز امــروزه در مــوزه فــرش ایــران نگهــداری مــی
شــود ،بیــش از  1115تابلــو از نقاشــان بــه نــام و زبردســت ایرانــی و خارجــی ،قدمیــی تریــن ســاعت
عمومــی کشــور و مهچنــن جمموعــه اســلحه هــای زیبــای نظامــی و قدمیــی ایــن جمموعــه اســت کــه خبشــی
از آنهــا امــروزه بــه مــوزه اســلحه ســعدآباد منتقــل شــده و گنجینــه جواهــرات بــی نظــر آن کــه از مجلــه
مــی تــوان بــه ختــت طــاووس ،ختــت نــادری و کــره جهــان منــا (یکــی از شــاهکارهای جواهرســازی ایــن
دوره در ایــران و جهــان) نــام بــرد کــه مهگــی از جایــگاه ممتــاز و جهانــی ایــن جمموعــه حکایــت دارنــد.
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عــاوه بــر ایــن ،وجــود آلبــوم خانــه ســلطنتی افــزون بــر داشــن 1040عــدد آلبــوم قدمیــی بــا عکــس
هــای گوناگــون از عکاســان مشــهور عصــر قاجــار ،دارای بیــش از  4000قطعــه عکــس منفــرد در انــدازه
هــای کوچــک و بــزرگ اســت کــه خــود گنجینــه ای نــادر و غنــی از اســناد مصورتارخیــی ،اجتماعــی
ایــران و جهــان در قــرن  19 – 18میــادی را شــامل مــی شــود ،ایــن آلبــوم خانــه بــا ســفرهای ناصرالدیــن
شــاه و مظفرالدیــن شــاه بــه اروپــا و مســتند ســازی شــهرهای بــزرگ جهــان و ایــران در قــرن  18و 19
میــادی شــکل گرفتــه و امــروز بــه عنــوان دومــن مرکــز تصاویــر قدمیــی پــس از آلبــوم خانــه مــوزه
ســلطنتی انگلســتان ،یکــی از بهرتیــن منابــع پژوهشــی تارخیــی ایــن دوران بــه مشــار مــی آیــد.
مرکــز اســناد کاخ گلســتان خبشــی جدیــد التاســیس اســت کــه بــه منظــور ســاماندهی بیــش از پانصــد
هــزار ســند موجــود در کاخ گلســتان فعالیــت مــی کنــد ،قدمیــی تریــن ســندهای موجــود در مرکــز اســناد
کاخ گلســتان مربــوط بــه دوره تیموری(اوایــل قــرن  7هجــری تــا پایــان ســده  8هجــری) تــا دوره صفویــه
(قــرن  10و 11هجــری) و بیشــر آنهــا مربــوط بــه دوره قاجــار بــه خصــوص ناصرالدیــن شــاه مــی باشــد.
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اســناد موجــود در کاخ گلســتان در برگرینــده موضوعــايت چــون مکاتبــات شــاهان ،شــاهزادگان ،رجــال و
امــرا  ،اســناد وزارت خانــه هــای خمتلــف ،اســناد مالــی ،عهدنامــه هــا اســت کــه بــه شــکل دســت نوشــته،
تایپــی ،چاپــی ،مکاتبــه ،طومــار ،دفــر ،کتابچــه  ،نقشــه و غــره اســت و کــه هریــک بــه مثابــه یــک منبــع
تارخيــی دســت اول مــی توانــد کارگشــای حمققــن و مورخــن دوره هــای مذکــور باشــد .در ایــن راســتا
یکــی از مهمرتیــن خبــش هــای جمموعــه کاخ گلســتان گنجینــه نســخ خطــی آن حمســوب مــی شــود کــه
بــا وجــود وســعت کــم آن یکــی از قدمیــی تریــن و غنــی تریــن کتاخبانــه هــای ســلطنتی ایــران حمســوب
مــی شــود ،ایــن گنجینــه کــه در واقــع کتاخبانــه ســلطنتی دوره قاجــار را در خــود جــای داده اســت کــه
بــا بیــش از  3200عنــوان نســخه خطــی منونــه هــای منحصــر از علــوم ،هنــر ،ادبیــات و کتابــت ایــران و
دیگــر کشــورهای جهــان را در خــود جــای داده اســت ،خــود نیــز خبشــی از کتاخبانــه ســلطنتی زمــان شــاه
عبــاس صفــوی اســت کــه از شــاهی بــه شــاه دیگــر بــه دســت ناصرالدیــن شــاه رســیده اســت و امــروزه
کتاخبانــه نســخ خطــی کاخ گلســتان را بــه وجــود آورده کــه بــه دلیــل ســاخت موزه هــای مــوردی در دوره
پهلــوی دوم بســیاری از اشــیاء ایــن جمموعــه بــه مــوزه هــای دیگــر انتقــال پیــدا کــرده ،امــا مهچنــان یکــی
از مهمرتیــن مــوزه هــای مهــم و منحصــر بــه فــرد در ایــران و جهــان حمســوب مــی شــود.
اکنــون بــازار بــزرگ ومراکــز مذهبــی تهــران در نزدیکــی کاخ گلســتان فعالنــد .مهچنــن مرکــز حکومتــی
و ســازمان هــای خمتلــف از مجلــه ایســتگاه مرکــزی رادیــو ،وزارت دادگســری و وزارت دارایــی به ســبک
معمــاری مــدرن ســاهلای  ۱۹۳۰میــادی در گرداگــرد کاخ گلســتان ســاخته شــده اســت .در پریامــون
داراخلالفــه ناصــری از زمــان امــر کبــر بــا ســاخت اولــن مدرســه عالــی دارالفنــون (پلــی تکنیــک)
حتــوالت جدیــدی در نزدیکــی جمموعــه آغــاز شــد وبــا ســاختمان تکیــه دولــت بــه عنــوان اولــن جمموعــه
منایشــی در ایــران کــه خبشــی از ایــن جمموعــه را شــامل مــی شــده (کــه بــه حلــاظ فرهنگــی تاثــر بســیار
زیــادی در فرهنــگ و هنــر ایــران داشــته) و ســاختمان تلگرافخانــه و چنــد بنــای دیگــر در حــرمی جمموعــه
افــزوده شــده کــه حتــوالت توســعه در گرداگــرد ایــن جمموعــه را تــا دوره پهلــوی نشــان مــی دهــد.
بــا آغــاز دگرگونــی هــای فرهنگــی و اجتماعــی عصــر مــدرن و بکارگــری ســبک هــای نویــن معمــاری
2
ـو و نئوکالســیک در ســاخت کاخ دادگســری باطــرح کابریــل گورگانیــان
جهــان چــون ســبک آرت دکـ
در ســال 1934و بانــک ملــی و ســاختمان وزارت دارایــی بــه دســت یکــی از معمــاران بــزرگ آن دوره
“حمســن فروغــی” در ســال  -1327 1329ادامــه مــی یابــد .ســاخت ایــن فضاهــای اداری و جتــاری در
گرداگــرد جمموعــه کاخ گلســتان در واقــع گســرش فضاهــای حکومتــی دوره قاجــار حمســوب مــی شــود
کــه بــه دلیــل تغیــر نیازهــای اجتماعــی -سیاســی ایــران در جمــاورت داراحلکومــه قاجــاری شــکل مــی
گــرد کــه تــا دوره معاصــر اســتمرار مــی یابــد .حتــوالت پریامــون جمموعــه در عرصــه و حــرمی آن ،نشــان
از امهیــت و ارزش واالی اجتماعــی و سیاســی ایــن منطقــه در دوران خمتلــف دارد.

1- Deng Xiaoping
2- Art deco
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