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چکيده :
ــان با طبيعت وخسارات ناشي از آن، راهکارهاي گوناگون با رويکردهاي  در يک قرن اخير، براي رفع بحرانِِ ارتباط انس
متفاوت ارائه شده است. ازآنجا که اين بحران جهانشمول است، بسياري از اين راهکارها به صورت کلي و در مقياس جهاني 
ــان معاصر را در مورد طبيعت، در هر يک از فرهنگ  هاي  ــت. حال آنکه به نظر مي رسد، مي توان ذهنيت انس ــده اس اعالم ش
ــود. از آنجا که به طور معمول،  ــب با هريک از آنها را ارائه نم ــي کرد و راهکارهاي متناس ــي به طور جداگانه بازشناس بوم
ــتقيم درباره نظر افراد در مورد طبيعت، منجر به دريافت پاسخ  هاي کليشه اي و شعارگونه از ايشان می شود،  ــش مس پرس
براي دوري از اين معضل، در اين تحقيق با بررسي آثار نقاشي معاصر تحت عنوان <جايگاه طبيعت و پديده معمارانه باغ، 
در ذهنيت انسان ايراني معاصر>، با روش نمونه گيري احتمالي در ميان آثار به نمايش درآمده در <هفت نمايشگاه دوساالنه 
نقاشي معاصر ايران> و <پنج نمايشگاه نقاشي تجلي احساس> مورد بررسي و تحليل کيفي و کّمي قرار گرفته است. نتايج 
به دست آمده نشان مي دهد که مشکالت و راهکارهاي آنها در طبيعت مصنوع (باغ)، از طريق توجه به مفاهيم ذهني انسان 

معاصر و عمق دريافت  ها و پرداخت  هاي او ميسر مي گردد.
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از طريق بررسي نماد باغ درآثار نقاشي معاصر ايران
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نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۴۴۱۳۸۹

مقدمه:
ــان با طبيعت  امروزه به دليل بروز بحران در کيفيت ارتباط انس
وخسارات ناشي از آن، راهکارهاي گوناگوني از سوي انديشمندان 
ــود. درحقيقت درنظريات اخير پارادايم۱  ــنهاد مي ش و محققان پيش
ــان در برابر طبيعت> هم به صورت کلي و هم به  ــؤوليت انس <مس
صورت جزئي، ارائه راهکارهاي اجرايي و از ديدگاههاي گوناگون 

ــود. معني مي ش
ــودکه  ــه مي ش ــاي ديني۲،توصي ــر، در رويکرده ــگاه کل نگ در ن
ــود.  ــان باز گردانده ش ــت طبيعت به باور انس وجه معنوي وقداس
ــان  ــود که دخالت انس ــناختي۳، توصيه مي ش درحوزه  هاي بوم ش
ــت که  ــوءتخريب طبيع ــا آثارس ــيده ت ــل رس ــه حداق ــت ب در طبيع
ــي و اجتماعي براي وي  ــمي و روان ــب انواع بيماري  هاي جس موج
ــت،کاهش يابد .همچنين دراين خصوص به مسأله تراکم  ــده اس ش
ــهري به عنوان  ــدان حضور طبيعت در محيط  هاي ش ــي و فق محيط
ــاي اقتصادي توصيه  ــود. درديدگاه  ه يک معضل مهم تأکيد مي ش
مي شود استفاده ازانرژي  هاي پاک معمول گردد تا از يکسوتخريب 
ــويي ديگر هزينه  هاي تأمين انرژي کاهش  طبيعت کمترشود وازس
يابد. در مدل توسعه پايدار۴، به سه عامل اجتماع(انسان)، محيط و 
ــود واينچنين بيان مي شود  اقتصاد به طور همزمان پرداخته مي ش
ــت که بتواند به  ــعه اس ــعه پايدار، آن نوعي ازتوس که درواقع توس
ــان مدار  ــد. اما اين تفکر انس ــان بيانجام ــت زندگي انس ارتقاءکيفي
ــان و نظام  هاي بوم شناختي (اکولوژيکي)  نبوده، بلکه سالمت انس

ــد. را در بلند مدت بهبود مي بخش
ــان- ــوص ارتقاءکيفيت رابطه انس ــاي اجرايي درخص راهکاره
محيط(طبيعي و مصنوع) و حضور مجدد طبيعت در محيط کالبدي 
ــان منظر،  ــگران، طراح ــي از پژوهش ــط برخ ــان توس زندگي انس
ــاره  به تجربه باغ سـازي  ــازان مطرح و با اش ــاران وشهرس معم
ــب با زندگي معاصر را  ــين، ايجاد باغ  هاي متناس درتمدن  هاي پيش
ــيم نموده اند: باغ  هاي خانگـي۵ ؛ باغ  هاي  ــته کلي تقس در چهار دس
شـفابخش۶؛ باغ -پارک  هاي مشارکتي۷؛ و باغ  هاي محصور عمومي 
ــورهاي گوناگون (والبته در کمتر از ۲۰سال  در شـهر۸، که در کش

ــت. ــته اس ــت ونتايج قابل توجهي نيز داش ــده اس اخير) تجربه ش
ــم در رويکرد  هاي کل نگر  ــده (ه در تمامي ديدگاه  هاي مطرح ش
ــوه نگرش او  ــان و نح ــم در راهکارهاي اجرايي) حضور انس و ه
ــان و  ــيار دارد. از آنجاکه بحران ارتباط انس ــه طبيعت اهميت بس ب
ــمول است، در ارائه راهکارها نيز اغلب راه حل  هاي  طبيعت جهانش
ــنهاداتي در مقياس  ــا پيش ــورد. ام ــم مي خ ــي به چش ــي و جهان کل
ــت که از  ــق راهکارها، مورد نياز اس ــه اي و بومي۹براي تدقي منطق
ــناخت جايگاه طبيعت در اذهان عموم مردم با يک فرهنگ  طريق ش

ــش روي ذهنيت  ــا اين هدف، تحقيق پي ــت. ب خاص امکان پذير اس
ــي  ــورد طبيعت ازخالل آثار نقاش ــي را در م ــان معاصرايران انس
ــردد اين امر با تأکيد  ــر مي جويد.براي آنکه تحقيق، تدقيق گ معاص
ــان  ــه عنوان نمونه اي از طبيعت انس ــايي مفهوم <باغ> (ب بر شناس

ــت. ــده اس ــاخت در ايران)  انجام ش س

بر هم کنش هنر، طبيعت و مردم 
ــاخصه  هاي فرهنگي  ــگر ش آثارفرهنگي - هنري به عنوان نمايش
در اذهان عمومي هستند واز اين رو مي توان رويکرد مردم نسبت 

ــتجو نمود. به طبيعت را از طريق آثار هنري نيز جس
ــر ذهنيات، ارزش  ــالوه بر آنکه نمايانگ ــار هنري هرجامعه ع آث
ــت. ــت، برآن  ها نيز مؤثر اس ها، عقايد وعاليق مردم يک جامعه اس

ــت وهم  آثار فرهنگي-هنري هم برآمده ازفرهنگِ جاري جامعه اس
ــانه  هاي قوي بر فرهنگ جامعه تأثير گذار مي باشند. به عنوان رس

ــر ارتباطات  ــه آنرا عص ــوع در عصرکنوني ک ــن موض ــت اي اهمي
ــرا آثار فرهنگي  ــت؛ زي ــيار قابل تأمل اس واطالعات خوانده اند بس
ــها و مردم بر قرار  ــانه اي ميان ارزش -هنري مي توانند تعامل رس
ــهاي موجود، و ارزشهاي درحال ِآموزش را به  نمايد.  آنها ارزش
ــهاي فرهنگي  ــت که مي توانند ارزش نمايش مي گذارند و از اينروس

ــته را نيز بازيابي نمايند. گذش
ــده وهم  ــتفاده کنن ــه عنوان اس ــت، هم ب ــر طبيع ــان دربراب انس
ــش مي کند. همچنين طبيعت و  ــارکت کننده درحفظ آن ايفاي نق مش
ــردم وهم متأثر ازآنان  ــوع همانند باغ، هم موثر بر م طبيعت مصن
ــت از طريق کنترل  ــظ و بقاء طبيع ــکل گيري، حف ــت. مردم برش اس
ــي) تأثير  ــط کالبدي زندگ ــاغ درمحي ــال ايجاد ب ــت (براي مث طبيع
ــته به انسان است.انسان  ــتقيم دارند. حيات طبيعت و باغ وابس مس
ــود طبيعت و باغ  ــت. وج ــد به طبيعِت موجود درباغ اس ــم نيازمن ه
ــردي وجمعي جامعه  ــت روان ف ــط زندگي بر ارتقاء بهداش در محي
ــر فرهنگي،  ــتي از نظ ــذارد. اما يک جامعه نيز مي بايس ــر مي گ تأثي
ــه حفظ وبقاءآن  ــا در محيط زندگي بوده وب ــراي حضور آن  ه پذي
ــاخصه  هاي فرهنگي مردم در  ــد. از طرف ديگر ش نيز عالقمند باش
ــخص  هر زمان مي تواند حفظ وبقاء، طبيعت درمحيط زندگي رامش
ــتقلي هستند که  ــاخصه  هاي فرهنگي متغير مس کند.به بيان ديگر ش
ــته، مؤثر  ــط زندگي به عنوان متغير وابس ــر حفظ آن دو در محي ب
ــند.اگر در يک فرهنگ عالقمندي به حفظ ومراقبت ازطبيعت  مي باش
ــود، مي توان گفت که حضور طبيعت از نظرفرهنگي وذهني  ديده ش

ــود. ــد ب ــر    خواه ــکان پذي ام
ــي و مذهبي  ــاي تاريخ ــي باوره ــالوه بر بازشناس ــران ع در اي
ــبت به طبيعت و  ــوان از نقطه نظرات معاصر آنان نس ــردم ،مي ت م
پديده  هاي تلفيق کننده طبيعت و مصنوع همچون باغ۱۰ آگاه شده و 
ــه راهکارهاي تازه آنان را مورد نظر قرار داد.اما ازآنجاکه  در ارائ
ــبت به  ــاره تصور افراد نس ــتقيم درب ــش مس به طور معمول پرس
ــعارگون از  ــه اي و ش ــخ  هاي کليش ــه دريافت پاس ــت، منجرب طبيع
ــان است، مي بايست براي بازشناسي مفاهيم ذهني و خاطرات  ايش
ــان معاصر در مورد طبيعت به دنبال شيوه  هاي جديد بود.يکي  انس
از اين شيوه  ها بررسي محتوايي آثار هنري است؛ زيرا آثار هنري 
ــانه، مي تواند نمايشگربخشي از انديشه عمومي  جامعه همانند رس

ــد. آن جامعه  باش
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ــک جامعه به  ــزان توجه فرهنگي ي ــدازه گيري وتدقيق مي ــد ان هرچن
ــتردگي  ــوار است،گس ــت و پديده اي همچون طبيعت و يا باغ، دش طبيع
موضوع نيز ممکن است موجب گردد تا نتايج قطعي درآمارگيري وجمع 
ــبب براي  ــود. به همين س ــات به طور صحيح حاصل نش آوري اطالع
ــه طبيعت در دوران معاصر و براي  ــدازه گيري ميزان توجه مردم ب ان
ــي  ــتره نمونه گيري، دراين تحقيق آثار نقاش محدود کردن وتدقيق گس
ــر ايران به عنوان يکي از ابزاِر بياِن عقايد، عاليق و ارزش  ها در  معاص
ــي قرار گرفته است. ميزان حضور <طبيعت> و  اين جامعه مورد بررس

ــي معاصر  <باغ> (به عنوان يک نمونه از طبيعت ِ مصنوع) در آثار نقاش
مي تواند بيان کننده سه موضوع باشد.

۱- ميزان توجه مردم به طبيعت و باغ در محيط زندگي.
ــاغ در محيط زندگي به کمک  ــزان ترويج ِتوجه به طبيعت و ب ۲- مي

هنر.
۳- ميزان بازيابي ارزش ِ فرهنگي توجه به طبيعت در جامعه.

ــي معاصر  از اينرو در اين تحقيق حضورطبيعت و  باغ درآثار نقاش
ــي مي شود تا شواهد ومدارک مورد نياز براي آگاهي از ذهنيت  بررس
ــا توجه به اين  ــت فراهم آيد. اين امر ب ــبت به طبيع ــي معاصر نس ايران
ــري معاصر مي تواند  ــت که آثارفرهنگي-هن ــده اس موضوع انجام ش
جامعه آماري مناسب وقابل محدودشدن براي بررسي مباني فرهنگي 

توجه به پديده <باغ> در فرهنگ معاصِر مردم، باشد.
ــه نمايش درآمده  ــري احتمالي در ميان آثار ب ــذا با روش نمونه گي ل
ــگاه دوساالنه نقاشي معاصر ايران> و <پنج نمايشگاه  در <هفت نمايش
ــي و تحليل کيفي و کّمي  ــاس> اين توجه به طبيعت،  بررس تجلي احس

قرار گرفته است.
ــري توجه بـه طبيعت به  ــار فرهنگي-هن ــه همواره در آث ــا ک ازآنج
عنوان موضوعي مهم ودستمايه اصلي براي بيان مفاهيم درآثاربوده 
ــي حضورطبيعت يا باغ در فرهنگ  ــت، مي توان اين توجه را به معن اس
ــج از تلفيق و  ــه اي از پديده  هاي منت ــرد؛ زيرا باغ نمون ــر تلقي ک معاص
ــاخت، است.  ــامانه  هاي انسان س در هم آميختگي نظام  هاي طبيعي وس

ــن در اين تحقيق ميزان وچگونگي حضور باغ درآثار فرهنگي- بنابراي
ــي  ــري معاصر، به طور جداگانه  و متمايز از  طبيعت مورد بررس هن
ــرار مي گيرد و پيش از آن نيز بر  اين تمايز در ديدگاه ايرانيان تأکيد  ق

مي شود.
طبيعت و باغ در نگاه ايرانيان

در ذهن مردم آنچه باغ را از طبيعت جدامي سازد اليه  هاي مفهومي، 
ــاي کالبدي وکارکردي مختص به آن درهرمکان  معاني ونيز ويژگي  ه
ــاد و نبات و اثري زنده  ــي معمارانه ازبکارگيري جم ــت. <باغ ترکيب اس
ــي منطقه زادگاهش  ــرايط اقليم ــت. باغ نمايانگرفرهنگ هرقوم وش اس
ــي،۱۹۸۲) براين  ــه باغهاي تاريخ ــور فلورانس۱۱ کميت ــت.> (درمنش اس
ــاس باغ ايراني نيز ويژگي  ها ومشخصات مختص به خود را دارد.  اس
هرچند چنين تعريفي براي چنين ميراث تاريخي جامع وکامل نيست,اما 
تأکيد برمعمارانه بودن يعني ترکيب جماد ونبات درباغ نشان از اهميت 
بازخواني، بازانديشي وبازشناسي معمارِي اين پديده دارد. باغ ايراني 
ــت ومعموال  ــرزمين ايران اس پديده اي فرهنگي، تاريخي، کالبدي درس
ــود که درآن گياه، آب  ــاخته مي ش به صورت محدوده اي محصور س
ــخصي تحت هندسه اي واضح  باهم تلفيق  و ابنيه درنظام معماري مش
ــان به وجود  ــوده براي انس ــي مطلوب، ايمن و آس ــوند و محيط مي ش
مي آورند.۱۲ در نگاه ايراني، باغ، طبيعت سامان يافته بر اساس انديشه 

مجرد انساني و تمثيلي از بهشت است.

پيشينه حضور <طبيعت> و <باغ> در نقاشي ايراني
ــکل هايي گاه  ــته هاي دور، حضور ش ــران، از گذش ــري اي در نگارگ
ــن از طبيعت  ــاي مبالغه آميز و نمادي ــده و گاه با پيچ و خم ه ــاده ش س
ــات ادبي و  ــا موضوع ــي هايي ب ــه نقاش ــس زمين ــر آن در پ و عناص
ــته است.  ــابقه داش ــاطيري، يادبودي و غيره، س ــاعرانه، ديني، اس ش
ــت(که) شمه اي ازآن  ــي اصيل ايراني،... اينس در حقيقت <کارکرد نقاش
ــا فريبي بيش نخواهد  ــي که بدون آن، بازتاب  ه ــاغ دلپذير را درعالم ب
ــن نگارگري ايراني<به  ــارت،۱۳۷۶: ۱۷۵) همچني ــود، بنماياند.>(بوکه ب

نمودار ۱- نمودار برهم کنش هنر,طبيعت و جوامع انساني(مردم)

بازخواني ارتباط "انسان- طبيعت" 
از طريق بررسي نماد باغ درآثار نقاشي معاصر ايران
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ــت، به اين معني که ظواهر حسـي براي  ــنتي کلمه واقع گرا اس معني س
ــه <در آن  ــي اينک ــتند> يعن ــي اشياءهس ــاب ذات حقيق ــديدًا بازت آن ش
ــت  ــده اس ــاخته ش ــزي از جوهري به غايت لطيف وپرارج س ــر چي ه
ــا، هردرخت و گلي در نوع خود بي نظير (ومطلق)۱۳ اسـت.>  ودرآن ج

(بوکهارت،۱۳۷۶: ۴۸و۴۷) 
ــات صحنه  هاي مينياتور صرفًا تقليد از  به طوريکه <حيوانات ونبات
عالم طبيعت نيست، بلکه کوششي است در مجسم ساختن آن طبيعت 
ــن و جهان  ــان فردوس بري ــه و فطرت، هم ــت اولي ــتي و آن خلق بهش
ــم خيال يا عالم مثال فعليت دارد.  ــي که در اين لحظه نيز در عال ملکوت
ــت و با رنگهاي  ــمان يگانه اس به همين ترتيب رنگ هر کوه، ابر يا آس
ــاره  ــي تفاوت دارد، اين يگانگي و بي همتايي به عالم ملکوت اش طبيع

دارد.> (بوکهارت،۱۳۷۶: ۴۸)
ــي را باغ  هاي  ــگران نگارگري  هاي ايران ــي از پژوهش ــرو برخ از اين
ــي مينياتورقبل ازهرعنصر  ــف زيبايي شناس خيـال۱۴  ناميده اند. <کش
ــه نوعي همگامي  ــردد و نهايتًا ب ــکوِه بـاغ  باز مي گ ــده به ش تعيين کنن
ــک مي کند> ــاعرانه کم ــواي ادبي و ش ــون و محت ــت و مضم ــا طبيع  ب

ــده درمينياتور و  ــلوب وضع ش ــن <اس ــاري،۱۳۸۳: ۷۱) همچني (افتخ
ــم تحولي نمي يابد، و هر  ــده يازده نگارگري، عمًالازدوره مغولي تا س
پژوهشگرعادي در تشخيص دو مينياتور وابسته به دو مکتب مختلف 
ــاني به  عاجز مي ماند،يا(حتي)مينياتور  هاي دوره  هاي مختلف را به آس
ــن موضوع مي تواند  ــيکر،۱۹۸۳: ۶۶) اي ــتباه مي گيرد> (ِکورکيان،س اش
تضمين نمايد که حتي باز خواني <يک اثر> نگارگري ايراني با مضمون 
ــيم و تصوير کردن نظام  هاي کالبدي  ــيوه ترس طبيعت و باغ، بتواند ش
و طبيعي در باغ ايراني نمايش دهد. با عنايت به اين امر مي توان پيوند 
ــه حوزه> باز  ــاغ ونگارگري در تاريخ  ايران را در <س ــان طبيعت، ب مي

شناسي کرد.(شاهچراغي،۱۳۸۹:  ۱۹۶- ۲۰۰)
ــن ايراني را به نمايش  ــي که طبيعت و خيال باغ در ذه ۱- نگاره هاي

مي گذارند.۱۵
ــخص از باغ ايراني باطرح کامل آن  ۲- نگاره هايي که تصويري مش

نمايش مي دهند.۱۶
ــي از باغ ويا برخي ازعناصر واجزاءباغ ويا  ۳- نگاره هايي که بخش

برخي ازفعاليت  هاي آدمي دردرون باغ را به تصوير کشيده اند.۱۷
تصوير اين باغ  هاي زميني در تطبيق با جهان آرماني ذهن نگارگر و 
به واسطه مهارت  هاي ويژه که مختص نگارگري ايراني است، در نهايت 
جهاني ما بين کيفيات مادي ومعنايي را نمايش مي دهد. درمجموع چنين 
ــاي ايراني،باغ ايراني به  ــه هرچنددراين نوع ازنگاره  ه ــوان گفت ک مي ت
طور کامل وباتمامي جزئياتش به نمايش درمي آيد، اما به دليل کيفيات 
ــًا فيزيکي روي  ــوي واقعي ولي نه لزوم ــور،"درآن وقايع به نح مينيات
ــوفان مسلمان ايراني آنرا"جهان  مي دهند"وبيننده را"به جهاني که فيلس

تخيلي"ناميده اند هدايت مي کند. (اردالن،۱۳۵۳: ۳۶) 
ــاي ايراني، درختان باغ با فرمهاي انتزاعي  به عنوان مثال: درنگاره ه
ونمايش چهارفصل طبيعت به طورهمزمان، در تصوير نوعي <بي زماني> 
ــور ايراني، طبيعت به  ــيم باغ در مينيات ــد مي آورند. درواقع درترس پدي
ــد تا برداشتي  ــود، بلکه هنرمند مي کوش صورت واقعي نمايانده نمي ش
متفاوت ازعناصرطبيعي رادراثرخودمتجلي کند، امادريافت بيننده ازاين 
باغ و فضا برداشتي کامًال طبيعي و تأثيرگذاراست وهمان نشاطي که از 
ــت مي دهد، ديدن باغ مينياتوري هم  ديدن باغ طبيعي و کالبدي به ما دس

براي بيننده پديد مي آورد. 
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۴۷
ــد  از آنجا که <نگارگري ايراني، ... پيش از آنکه مقلدطبيعت باش
ــيدن به  ــته به واقعيت نبود و قصد رس ــي خالق بود، وابس نقاش
ــه دور از عيّنيت وبه صورتي  ــت، حقيقت راب ــع گرايي رانداش واق
ــه ذهن وخيال  ــف مي کرد. آنچه مي ديد، ب ــي ودروني وص آرمان
مي سپرد وبه مدد امکانات تجسمي به تصوير مي کشيد و فضايي 
معنوي را مناسب با درک خود از هستي مجسم مي کرد. اوازتقليد 
مظاهرطبيعت دوري مي کرد و تصويري را که درذهن خالق خود 
داشت، جايگزين واقعيات عيني مي کرد.>(صحي،۱۳۸۴: ۱۱۱) اين 
ــداول بود. <تنها در اواخر  ــيوه تا قرن  هاي طوالني در ايران مت ش
قاجار منظره هاي ايراني در آبرنگ هاي «محمودخان صبا» و آثار 
ــد. ولي آن چه به نام هنر  ــاهده ش اوليه «کمال الملک» غفاري مش
ــي جديد، توسط کمال المک و شاگردانش از روش آکادميک  نقاش
ــه ايران آمد، حرکتي اجتناب  ــد و ب يا واقع گرايي اروپايي تقليد ش
ناپذير بود. به هر حال نقاشي ايراني ارتباط خويش را با سنت هاي 
نگارگري گذشته ي خود قطع کرد و به شناخت طبيعت، بعدنمايي 
در آن، تأثيرات جو بر رنگ ها و بهره جويي از خاصيت توصيفي 

و تشبيهي نور و رنگ پرداخت.> (پتگر،۱۳۸۵) 
ــفر برخي از نقاشان جوان  پس از پايان جنگ جهاني دوم و س
آن روزگار به اروپا و آموختن شيوه هاي امپرسيونيستي و پست 
ــتي، تعداد قابل توجهي از نقاشان معاصر،  در دامن  امپرسيونيس
طبيعت، به نقاشي با شيوه مکاتب مذکور پرداختند. از آن جايي که 
ــت امپرسيونيسم و برخي شاخه هاي  باالخص در روش هاي پس
ــي منظره ي ژاپن و  ــي نوين غرب، تأثيرهاي عميقي از نقاش نقاش
شرق دور نهادينه شده بود، در آثار نقاشان ايراني۱۸ نيز، اگرچه 
با حدود نيم قرن تأخير،به هر حال توجه به ارزش هاي تصويري 
و بيان تجسمي متأثر از نمودگذاري بصري و ساختارهاي مبتني 

بر طبيعت ولي مستقل از آن رواج يافت. 
ــود آثاري  ــر ايران ديده مي ش ــي معاص ــه امروز در نقاش آنچ
از  ــتفاده  اس و  ــون،  ــبک  هاي گوناگ ــدد، در س متع ــم  مفاهي ــا  ب
ــد <هرکدام از اين  ــت. به نظر مي رس ــاي بياني متنوع اس تکنيک  ه
هنرمندان(معاصر) سپردگي و توصيف مطلق را کنار گذاشته به 
ــه ها و عواطف دروني خود دربرداشت از طبيعت  فرافکني انديش
ــه بهره برداري از زيبايي هاي طبيعت همواره  پرداخته اند. تمايل ب
به نحوي خودجوش در کار عده اي از نقاشان نسل بعدي۱۹ اتفاق 
ــت به آرامش و  ــه ۱۳۶۰، مجددًا بازگش ــذا از اوايل ده ــد. ل مي افت
ــيرين و بهشتي رايج  ــم لحظات هميشه ش صفاي طبيعت و تجس

گرديد.> (پتگر،۱۳۸۵ )

بررسي کّمي طبيعت و باغ درنقاشي معاصر ايران
ــي و تکنيکي  ــن آنکه از نظر فن ــر ايران ضم ــِي معاص در نقاش
ــم مي خورد، موضوعات متعددي نيز  ــيوه  هاي متعددي به چش ش

دستمايه کار نقاشان است. 
ــي  ــه <طبيعت> و <باغ> درنقاش ــِي ميزان توجه ب ــراي بررس ب
ــگر ارزش  ها درفرهنگ  معاصرايران، به عنوان آثارهنري نمايش
معاصر،  روش نمونه گيري احتماليِ طبقه بندي شده اتخاذ شده 
ــت. گستردگي جامعه آماري (نقاشي معاصر ايران) به لحاظ  اس
کّمي و کيفي موجب شد تا آثار نقاشي نقاشاِن معاصر ايران که 
در ۷ نمايشـگاه دوسـاالنه نقاشـي معاصر ايران و ۵ نمايشگاه 

ــوان جامعه آماري  نقاشـي تجلـي احسـاس(زنان نقـاش) به عن
ــده، مدنظر قرار گيرد. ويژگي  هاي انتخاب اين آثار  طبقه بندي ش

به عنوان جامعه آماري به اين شرح است:
ــي معاصر ايران به طور معمول  ــگاه دوساالنه نقاش ۱- نمايش
هر دوسال يکبار برگزار مي شود وتاکنون از سال ۱۳۷۰تا۱۳۸۶، 

هفت نمايشگاه برگزار شده است.
ــي، موضوع براي ارائه آثار  ــاالنه نقاش ــگاه دوس ۲- درنمايش
ــود هرهنرمند موضوع و  ــر موجب مي ش ــت که اين ام آزاد۲۰ اس

دغدغه  هاي ذهني خود را مطرح کند.
ــي ايران براي  ــاالنه نقاش ــگاه  هاي دوس ــرکت در نمايش ۳- ش
ــي نيز براي ارائه اثر به  ــت واز پيشکسوتان نقاش عموم آزاد اس

طورجداگانه دعوت مي شود. 
ــاالنه نقاشي  ــگاه  هاي دوس ۴- براي برگزاري هريک از نمايش
معاصر ايران، يک هيئت داوران متخصص آثار را بررسي مي کند 
ــيده براي نمايشگاه انتخاب مي شود، که اين  وتعدادي از آثار رس

موضوع کيفيت فني و محتوايي آثار نمايشگاه را تأييد مي کند.
ــاالنه در مجموعه اي  ــش در آمده در هر دوس ــار به نماي ۵- آث
ــي تحول نقاشي  ــندي براي بررس ــود و به عنوان س چاپ مي ش

معاصر ايران موجود است.۲۱
ــي از آثار  ــگاه تجلـي احسـاس که منتخب ــج دوره نمايش ۶- پن
ــت از سال ۱۳۷۳ تا  ــته اس ــي زنان ايران را به نمايش گذاش نقاش
ــت و تمامي ويژگي  هاي نمايشگاه  ــده اس ــال ۱۳۷۷ برگزار ش س
ــد. تنها تمايز و  ــي معاصر ايران را دارا مي باش ــاالنه نقاش دوس
تفاوت آن در اين است که در نمايشگاه تجلي احساس، آثار زناِن 

نقاش معاصر به مناسبت هفته زن به نمايش درآمده است.
ــل مفاهيم و  ــخصي در تأوي ــت  هاي ش ــراي اجتناب از برداش ب
ــاري در جامعه آماري  ــر هنرمند،آث ــناخت موضوع مورد نظ ش
ــوان اثر و يا عناصر عيني با  ــر قرار گرفته که در آنها يا عن مدنظ

دوموضوع <طبيعت> يا <باغ> عينا مرتبط بوده است. 
از آنجا که نقاشي از موضوعاتي همچون طبيعت و چشم انداز 
ــان بوده است، نکته مهم ديگر اينست که، <باغ>  مورد توجه نقاش
ــي ميان نظام  هاي  ــده اي معرفي گرديده که آميختگ ــه عنوان پدي ب
طبيعت و مصنوع (انسان ساز) آن را از طبيعت بِکر جدا مي سازد. 
ــر ايران،  ــي معاص ــري در آثار نقاش ــاس، نمونه گي ــن اس ــر اي  ب

بر اساس معيارهاي انجام گرفته است:
ــوع <باغ> جداگانه  ــگر <طبيعت> و آثار با موض ۱- آثار نمايش

بررسي شده است.
ــِي معاصر،  ــي ميزان توجه به طبيعت درنقاش ۲- براي بررس
ــز آثاري که <طبيعت و مناظر طبيعي>  آثارباعنوان <طبيعت> و ني
را نمايش مي دهند، از نظر کميِت حضور در نمايشگاه ها،  بررسي 

شدند.
ــِي معاصر ،آثاري  ــه به باغ درنقاش ــراي فهم ميزان توج ۳- ب
ــان دهنده  ــت، که نش ــه درعنواِن آنها واژه <باغ> به کار رفته اس ک
توجه هنرمند ِنقاش به اين پديده است و آثاري که در آنها عناصر 
ــکلي يا محتوايي به نمايش در  ــي و مصنوع <باغ>، از نظر ش طبيع

آمده است، به طور جداگانه بررسي شده است.

بازخواني ارتباط "انسان- طبيعت" 
از طريق بررسي نماد باغ درآثار نقاشي معاصر ايران



نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۴۸۱۳۸۹

جدول۱-  بررسي کّمي حضوِر باغ 
در ۷ نمايشگاه دوساالنه نقاشي معاصر ايران 

نمودار۲- بررسي کّمي توجه به طبيعت و باغ 
درآثار ۷ نمايشگاه دوساالنه نقاشي- منبع:نگارندگان

جدول۲- بررسي کّمي حضوِر باغ 
در ۵ نمايشگاه نقاشي معاصر تجلي احساس(زنان نقاش) 



۴۹

تحليـِل داده هـاي بررسـي حضور<طبيعـت> وپديده<بـاغ> در 
نقاشي معاصر ايران

بررسِي کّمي حضورپديده باغ در نقاشي معاصر ايران درنمونه گيري 
ــي شده  ــگاه بررس ــان مي دهد که: ۱-درتمامي ۷ نمايش ــده نش انجام ش
ــت، اما حداقل  ــگاه  ها موضوع آزاد بوده اس ،عليرغم آنکه موضوع نمايش
ــر۱۲/۵ درصداز آثاربا عنوان طبيعت و يا موضوع  ۵/۲ درصد تا حداکث
طبيعت  است.  همچنين حداقل ۸  درصد تا حداکثر۲/۹ درصد از آثار با 
عنوان باغ و يا موضوع باغ ايراني است. که اين آماراگرچه در نگاه اول، 
از نظر کّمي،مقدار زيادي نيست، اما از آنجا که موضوع نمايشگاه ها آزاد 
بوده است وهنرمندان نيز امکان ارائه اثر باتمامي موضوعات اجتماعي، 
ــده از توجه هنرمندان به  ــت آم ــي و... را دارا بوده اند،آماِر به دس فرهنگ
ــي  ــت> و پديده <باغ> که به طور متمايز از موضوع "طبيعت"بررس <طبيع

شده است،عدد قابل توجه وتأملي است.
۲- در آثار ۷ نمايشگاه دوساالنه نقاشي معاصر ايران توجه به طبيعت 
ــود اختصاص داده و اين آمار  ــاري بين ۵/۲  تا ۱۲/۵ کل آثار را به خ آم
در  ۵  نمايشگاه نقاشي تجلي احساس(زنان نقاش) به عدد ۷/۹ درصد تا 

۱۹/۲  درصد کل آثار است.
ــاالنه نقاشي معاصر ايران توجه به باغ  ــگاه دوس ۳- در آثار ۷ نمايش
آماري بين ۰/۸ درصد تا ۲/۹  درصد کل آثار را به خود اختصاص داده 
و اين آمار در  ۵ نمايشگاه نقاشي تجلي احساس(زنان نقاش) به عدد  ۰/۹ 

درصد  تا ۴/۸ درصدکل آثار است.
ــي معاصر  ــاالنه نقاش ــن دوس ــم در اولي ــت> ه ــه <طبيع ــه ب ۴-توج
ــترين آمار و توجه به موضوع <باغ> درششمين  ايران(سال۱۳۷۰)  بيش
ــترين آمار را نشان  ــي معاصر ايران (سال۱۳۸۲)، بيش ــاالنه نقاش دوس

مي دهد.

جدول۳- مشخصات آثاربررسي شده با عنواِن باغ و 
مروبط با موضوِع باغ در نقاشي معاصر

نمودار۳- بررسي کّمي توجه به طبيعت و باغ درآثار ۵ نمايشگاه دوساالنه 
نقاشي تجلي احساس (زنان نقاش)

بازخواني ارتباط "انسان- طبيعت" 
از طريق بررسي نماد باغ درآثار نقاشي معاصر ايران
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۵- توجه به <طبيعت> هم در اولين نمايشگاه نقاشي تجلي احساس(زنان 
ــترين آمار و توجه به موضوع <باغ> دردومين  ــال۱۳۷۳)  بيش نقاش، س
نمايشگاه نقاشي تجلي احساس(زنان نقاش، سال۱۳۷۴)، بيشترين آمار 

را نشان مي دهد.
ــماره ۱و۲ وهمچنين نمودارهاي شماره ۲و۳ نشان دهنده  ۶-جدول ش
ــي معاصر  توجه به موضوع "طبيعت" و"باغ" به ميزان زياد در آثار نقاش
ــت و مي توان آنرا نمايشگر وشـاهدي برتوجه به اين مقوله در  ايران اس

فرهنگ معاصر ايران دانست.

بررسي کيفي حضور طبيعت و باغ درنقاشي معاصر ايران
ــي  ــور دوباره طبيعت و باغ در نقاش ــياري از محققان داليل حض بس
معاصر ايران  را به دليل آشفتگي  هاي کالبدي محيط زندگي در شهرهاي 
ــايد دافعيت کالن شهرها و خستگي از بحران ناشي  کنوني مي دانند. <ش
ــفته از تعارض ها  ــهري آش از تحوالت فرهنگي و اجتماعي، در جوامع ش
ــي از  ــي و اعتقادي ناش ــاي ايدئولوژيک، پس از تحوالت سياس و جدل ه
ــه از در و ديوار محيط  ــارهاي گوناگوني ک ــترس و فش انقالب و نيز اس
ــته از «رويش هندسي سيمان، سنگ  ــت امروزي شهروندهاي خس زيس
ــوز هم مي بارد، رويکرد  ــقف بي کفتر صدها اتوبوس» مي بارد و هن و س
ــايش بخش طبيعت، نوعي محکوميت ناشي  مجدد به دامن مهربان و آس
از محدوديت هاي «روانيـ  جسمي» عده اي ازهنرمندان نسل هاي جديدتر 

باشد.> (پتگر،۱۳۸۵) 
بدون شک بررسي محتوايي و مفهومي يک اثر هنري  به دليل حساسيِت 
مسأله تأويل شخصي و رويکرد هرمنوتيکي دقت بسياري مي طلبد. براي 
ــي،در اين تحقيق  مفاهيم و داليل  تجلي طبيعت  ــاب از خطاي احتمال اجتن
ــگاه مورد نظر به  ــي به نمايش درآمده در ۱۲ نمايش و باغ در آثار نقاش
همراه معرفي نمونه هايي از آثار مرتبط، در يک دسته بندي کلي شناسايي 
گرديده است. با نگاهي هدفمند ،مي توان گفت طبيعت و باغ در آثار نقاشان 

معاصر ايران به صورت  هاي زير حضور يافته اند:
۱-توصيف وتصويري محض ازطبيعت. (نمونه موردي: اثر شماره۱۱ 

در جدول شماره۴)
ــتايش متأمالنه ازطبيعت. (نمونه موردي: اثر شماره۲ در جدول  ۲-س

شماره۴)
ــماره ۸ و۹و۱۰ در  ــد بربحران طبيعت. (نمونه موردي: -اثر ش ۳-تأکي

جدول شماره۴)
۴- نمايش ذهنيت انسان شهري نسبت به باغ و طبيعت. (نمونه موردي: 

اثر شماره ۱۳ در جدول شماره۴)
ــتفاده ازعناصر طبيعي در نقاشي براي معادل آفريني مفاهيم،  ۵- اس
باور  هاي جمعي يا باور شخصي هنرمند. (نمونه موردي: اثر شماره۵ در 

جدول شماره۴)
ــاس عاطفي به طبيعت و باغ به علت وجود آن در محل تولد و  ۶-احس

جدول شماره۴ 
 تصاويِر نمونه مواردي از 
آثار بررسي شده 
منبع :آرشيو عکاسي موزه 
هنرهاي معاصر تهران
 تهيه و تنظيم: نگارندگان

۱- باغ- فريبا نظري نفوتي

۶-باغ ايراني-فاطمه داوودي

۲- باِغ سبز- محمود روناسي

۷-باغ- رسول سلطاني

۳- خانه باغ-ابراهيم مقبلي

۸- ۱ مرغ باغ ملکوتم
گيزالوارگا سينايي

۴- حياط باغ کوچک ما
هاشم شفيعي

۹-۲ مرغ باغ ملکوتم 
گيزالوارگا سينايي

۵-باغ تمثيلي-پوياخزائلي پارسا

۱۰-۳ مرغ باغ ملکوتم
 سينايي

۱۳- در باغ- راضيه توسلي اشرفي۱۲- دِرباغ- بنفشه يزدان يار۱۱-باغ گل- هايده سلماسيان



۵۱
رشد هنرمند يا درمحل زندگي هنرمند. (نمونه موردي: اثر شماره ۳، ۴ و 

۱۲در جدول شماره۴)
۷- خاطره گرايي وحسرت باغ  هاي گذشته. (نمونه موردي: اثر شماره 

۶ در جدول شماره۴)
۸- بکارگيري عناصر طبيعت و باغ در آثار هنرمندان  براي بيان مفاهيم 

شخصي. (نمونه موردي: اثر شماره ۷ در جدول شماره۴)

نتايج تحقيق: توجه به طبيعت و باغ درآثار نقاشي معاصر ايران
بررسي آثاِر نقاشي معاصر ايران نشان مي دهدکه دو موضوع "طبيعت 
ــي" و "طبيعت مصنوع( باغ)" به عنوان دو موضوع مهم، مورد توجه  طبيع
ــت و در آثار فرهنگي- هنرِي معاصر ايران از نظر  هنرمنداِن معاصر اس
ــود. همچنين آمار  کّمي در تعداد قابل توجهي ازآثار به آن پرداخته مي ش
به دست آماده در اين تحقيق نشان مي دهد که  توجه به "طبيعت" و "باغ"در 
ــه ميان  آثار به نمايش درآمده  ــاس درمقايس ــگاه  هاي تجلي احس نمايش
ــگاه دوساالنه نقاشي  ــي معاصر ايران (۷ نمايش ــگاه نقاش در۱۲ نمايش
ــگاه  نقاشي تجلي احساس-زنان نقاش) بيشتر  معاصر ايران و ۵ نمايش
است که اين موضوع حساسيت و توجه بيشتر زنان به طبيعت در محيط 

را عيان مي سازد.
ــاغ در  اين آثار به  ــت، طبيعت و ب ــي آثار مي توان گف ــي کيف در بررس
صورت هاي: ارائه توصيف وتصويري محض ازطبيعت،ستايش متأمالنه 
ــهري از باغ و  ــان ش ــت، تأکيد بربحران طبيعت، نمايش ذهنيت انس طبيع
طبيعت، استفاده ازعناصر طبيعي در نقاشي براي معادل آفريني مفاهيم، 
باور  هاي جمعي يا باور شخصي هنرمند، احساس عاطفي عميق به طبيعت 
و باغ به علت وجود آن در محل تولد و رشد هنرمند يا درمحل زندگي وي، 
خاطره گرايي وحسرت باغ  هاي گذشته، بکارگيري عناصر طبيعت و باغ 

در آثار هنرمندان  براي بيان مفاهيم شخصي حضور دارد.
ــي در نگارگري ايراني و  ــه مابين حضور طبيعت و باغ ايران در مقايس
ــته هنرمند باغ و طبيعت  ــکار شد که  در گذش ــي معاصر ايران آش نقاش
ــيده،  موجود در محيط را به همراه خيال آن در نگاره  هاي به تصوير کش
حال آنکه امروز آنچه آرزو و يا انتقاد هنرمند از فقدان طبيعت در محيط 

است، درآثار وي مي بينيم. 

 همچنين براساس نتايج  به دست آمده از اين تحقيق مي توان گفت که 
در ذهن ايراني معاصر کماکان دو مقوله <طبيعت> و پديده معمارانه <باغ> 
به طور جداگانه و متمايز از هم قابل ارزش گذاري و بازشناسي است. به 
بيان ديگر، هرچند که در نقاشي معاصر ايران بخش اعظمي ازتکنيک  ها و 
موضوع  ها  وام گرفته از غرب است اما در آثاري که به بازنمايي يا الهام 
از طبيعت مي پردازند، فرهنگ بومي ايراني که طبيعت و باغ را از يکديگر  

متمايز نموده و هر دو را ارزشمند مي داند، عيان و مشهود است.
بنابراين در پاسخ به هدف کاربردي اين تحقيق مبني بر اينکه <کدامين 
رويکرد در ارائه راهکارهاي مناسب حل بحران رابطه انسان-طبيعت در 
ــه معماران، طراحان منظر،  ــت، مي توان گفت که  ازجمل ايران> کاراتر اس
ــعه اي، بنيادي و  ــهري که در برنامه  هاي توس ــازان و مديران ش شهرس
کاربردي  خود بازآفريني طبيعت  را در محيط کالبدي زندگي انسان مد 
نظر قرار داده اند ،مي بايست به تفاوت ميان دو مقوله ”طبيعت“ و“باغ“ 
در ذهن ايراني معاصر توجه نمايند تا تصميم ها بر پايه  ويژگي  هاي کيفي 

اتخاذ گردد. 
ــي  ــق چگونگي بازنمايي طبيعت و باغ را در خالل آثار نقاش اين تحقي
معاصر ايران به عنوان بخشي از دغدغه  هاي ذهن انسان ايراني معاصر 

در مورد دو مقوله مذکور  و نيز تفاوت  هاي مابين آن  ها را نشان داد.

نمودار۴-  ارتباط جايگاه طبيعت و باغ در  ذهنيت انسان ايراني معاصر  و رويکردهاي فلسفي/ اجرايي/ توسعه اي 

بازخواني ارتباط "انسان- طبيعت" 
از طريق بررسي نماد باغ درآثار نقاشي معاصر ايران
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پي نوشت:
ــده است که براي آن معادل فارسي،درنظرگرفته شود.به همين  ــاخه  هاي علمي گوناگون به کار مي رود وگاه نيز تالش ش ــال  هاي اخير، اصطالح پارادايم درش ۱ - در س
دليل پارادايم را الگو، قالب، زاويه ديد، برداشت، رويکرد، تفکرعلمي غالب، الگوي مسلط...تعريف مي کنند.دربرخي از متون نيز پارادايم به معني نمونه ويا الگوي 
ــهور کوهن) ضمن آنکه تأکيد مي کند، زبان فارسي داراي گنجينه  ــت.اما دکترعباس طاهري، مترجم کتاب ساختار انقالب  هاي علمي (کتاب مش ــده اس ذهني ترجمه ش
ــتفاده کرد.امادر خصوص واژه ويا اصطالح پارادايم عقيده دارد:"به خاطر  ــناخت وفلسفه علم است و مي بايست در ترجمه از اين واژگان اس ــفه ش ــمندي از متون فلس ارزش
وفاداري به اصل دقت و امانت در ترجمه متون علوم طبيعي است که ما هنوز نمي توانيم برخي واژگان چون پارادايم (Paradigm) يا ايدئولوژي (Ideology) را به 
ــي به کار ببريم." به همين دليل در سال  هاي اخير واژه پارادايم به همين صورت در متون فارسي بکار مي رود. ــي ترجمه کنيم وناگزيريم اصل آن  ها را با امالي فارس فارس
ــت، دراين تحقيق نيز واژه پارادايم  ــاخته اس ــطح يک واژه به يک اصطالح مبدل س از اينرو وهمچنين به دليل چند وجهي بودن معاني واژه پارادايم که آن را از س

عينًا همانند واژه التين اما با امالي فارسي به کار رفته است ودرنوشتار، متناسب با موضوع بحث، يک يا چند معني اين واژه، درک خواهد شد.
ــان متجدد)، ترجمه دکتر عبدالکريم گواهي،دفتر نشر فرهنگ اسالمي،چاپ سوم  -  ــيد حسين(۱۹۸۹): انسان و طبيعت(بحران معنوي انس ــود به :  نصر،س ۲ - رجوع ش

۱۳۸۴ و نيز    نصر،سيد حسين(۱۹۹۶ ): دين ونظم طبيعت،ترجمه انشاءاهللا رحمتي، نشر ني،تهران،چاپ اول۱۳۸۵
Design with Nature,Knopf Publishing Group. Ian L .Mc harg:(۱۹۹۱)    ۳ - رجوع شود به
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ــاکنان هرخانه قرار گيرد.  ــت که درصورت امکان، باغ  هاي خانگي به صورت حياط هايي کوچک در اختيار س ــان محيط اينس ــنهاد معماران،طراحان وروانشناس ۵- پيش

تحقيقات نشان داده است اين موضوع تأثير مستقيم ومثبت بر بهبود بهداشت روان انسان دارد.
۶- در باغ  هاي شفابخش (Healing Garden) <طراح، بيشتر به قابليت فضا براي کاهش تنش، تسکين دادن ،آرامش، بازيابي نيز و يا بازگشت سالمت روحي (رواني) 

و احساسي فرد> تأکيد مي کند.
ــاس الگوهاي مشـارکت در سـاخت محيط وبا هدف تأکيد برخود کارايي و خودکمک رساني مردم ونيز به حرکت درآوردن  ۷- امروزه باغ- پارک  هاي عمومي بر اس

جامعه براي ارتقاء وپيشرفت اقتصادي، اجتماعي و محيطي ساخته مي شوند.
ــهروندان قرار  ــي ازطبيعت را دراختيار ش ــهرعمل مي کنندکه در محدوده اي کوچک،بخش ــه عنوان واحه هايي در ش ــور (Enclosed Garden)، ب ــاي محص ۸- باغ  ه

مي دهند.
local-۹

ــال  هاي اخير در ايران ،مورد توجه برنامه ريزان،  ــته وبخصوص در س ــهرهاي معاصر درچند دهه گذش ۱۰- توجه به پديده <باغ> در معماري معاصر در محيط زندگي وش
ــهرِي چندمنظوره)  ــاري با عنوان ”باغ نور(مرکزش ــابقات معم ــت. به عنوان مثال مي توان به برگزاري مس ــازان و طراحان منظربوده اس ــاران، شهرس ــازمان  ها و... معم س
ــعه فضاهاي فرهنگي وابسته به شهرداري تهران، اشاره کرد  ــال ۱۳۸۵، باغ کتاب تهران در سال ۱۳۸۳“ از سوي شرکت توس ــال۱۳۸۶، باغ موزه دفاع مقدس در س درس
ــوي بخش خصوصي نيز نشانگرتوجه به باغ وتلفيق طبيعت طبيعي وطبيعت مصنوع(انسان ساخت)  ــال۱۳۸۳> ازس وهمچنين برنامه ريزي براي احداث <باغِ هنردربم درس

در محيط است.
۱۱- منشور فلورانس، در ۱۵ دسامبر۱۹۸۲، به نقل از منوچهر مقتدر- فيلم باغهاي تاريخي و رهنمود  هاي يونسکو.

ــان با بهره گيري ازگل وگياه ودرخت وآب وبناهاي ويژه که برقواعد  ــت:"محوطه اي غالبًا محصور، ساخته انس ــالمي درتوضيح واژه باغ آمده اس ۱۲- دردائرةالمعارف اس
هندسي و باورها مبتني است."(دائرةالمعارف اسالمي،۱۳۸۱: ۲۰۶)

ــت، به طوريکه در آن يک اسب،  صرفًا فرد  ــتقيم توصيف مي کند ماهيت ازلي واعيان ثابته اشياءاس ۱۳- به طوريکه مثال مي زند؛ <چيزي را که مينياتور به نحو غير مس
خاصي در يک نوع نيست،بلکه اسب به مفهوم مطلق است.> (بوکهارت،۱۳۷۶: ۴۸)

ــير تاريخ نگارگري در ايران  ــي وتفس ــيکر(Kerorkian ,Sicre) که به بررس ۱۴- برگرفته از نام کتاب <باغ  هاي خيال> (Les Jardins du desir) تأليف ِکُورکيان وس
پرداخته اند، اما اين نام را به عنوان جوهره محتوايي نگاره  هاي ايراني براي کتاب برگزيده اند.

۱۵- ازديدگاه شکلي اين مينياتورها، درختان ،گل ها، تپه  ها وآب راه هايي رابه سوي ديگر جا نمايش مي دهند. مهمترين نمونه  هاي اين نگاره  هاي ايراني در موزه آثار 
ــت. وي آن  ها را متعلق به يک هنرمنِد مزدايي مي داند که قصدبه  ــود و نخستين بار"مهمت آغا اوغلو"آنها را منتشر کرده اس ــتانبول نگهداري مي ش ــالمي در اس ترکي و اس
ــازد  ــان مي س ــت.(به نقل از مقتدر،۱۳۸۳: ۶۱) هانري کربن در يکي از کتابهاي خود به تحليل اين نگاره  ها پرداخته و خاطرنش ــته اس ــکوه خلقت را داش ــيدن ش تصويرکش
ه ايزدي يا آن  که"زرتشت در سير خود به سوي سرزمين الهامات، باالي کوهي توقف کرد و همان جا بود که ميان شکوه گل  هاي وحشي و جريان چشمه  ها ي جوشان، فرَّ
ــد" (به نقل از کورکيان،۱۹۸۳: ۱۷۶)که تصوير اين نگاره  ها به اين فضاي توصيف شده، به نقل از کربن، شباهت  ــوف ش ــايه نمي افکند بر اومکش نور ملکوتي که هيچگاه س

دارد. ازديدگاه اين تحقيق، اين نگاره  ها با نقش باغ خيال تصّور نگارگر را از نظام  هاي معنايي باغ ايراني به نمايش مي گذارد.
ــاخت تصوير مي کنند.  ــان س ــي رادقيقًاهمانند تجلي معمارانه اش، باتمامي عناصرکالبدي طبيعي و انس ــته از مينياتورها طرح باغ ايران ــکلي،اين دس ــدگاه ش ۱۶- ازدي
ــخص اما با بياني  ــتخر  ها و آب نماهاي باغ همچنين گل  ها وگياهان،درختان ،پرندگان با نظمي مش ــک اصلي،جوي ها،اس ديوار پيراموني باغ محصور،بناي ورودي ،کوش
مختص نگاره  هاي ايراني در اين گونه از مينياتور  ها ديده مي شود که عمومًابراي تصوير ساز ي کتاب  ها باموضوعات عاشقانه، عارفانه، جنگ، شکار، ميهماني،تفرج درباغ 

وياموضوعات مذهبي درآثارادبي مخصوصًاشاهنامه فردوسي،منظومه  هاي نظامي گنجوي وديگر شعراي بنام ايران نقش بسته اند.
ــود مي پردازد وعموماپس از عناصري همچون گل وگياه و درخت که هويت  ــتان که در متن ادبي منظوم يا منثور روايت ميش ۱۷- اين آثار عمومًا به تصويرگيري داس
ــت که در اين دسته از نگاره  ها به تصوير درآمده تافضاي باغ را درذهن  ــت که حوض ياآبنما وجوي  هاي متصل به آن مهمترين عنصري اس ــت، مي توان اظهارداش باغ اس

بيننده به خاطر بياورد.
۱۸- پيشرواني نظير محمود جوادي پور، حبيب محمدي، سهراب سپهري، حسين محجوبي، ابوالقاسم سعيدي و ناصر عصار و آثار متأخرتر حسيني کاظمي.



۵۳
ــباهنگي، يعقوب امداديان، منيژه ميرعمادي، ژرژ هراپد، احمد وثوق احمدي، عارف ميرالوند، علي اسماعيل پور، محمود سمندريان،  ــتانه، جالل ش ۱۹- همانند علي گلس

ناهيد سلماسيان، رضا هدايت و ..
۲۰- دوساالنه اول و دوساالنه هفتم ،عالوه بر موضوع آزاد، موضوعات جنبي نيز داشته است.از جمله ”فلسطين“،“انديشه روشنايي و تاريکي“ و ”ايران خانه ما“.

۲۱- فقط آثار نقاشي چهارمين نمايشگاه دوساالنه نقاشي معاصر ايران به چاپ نرسيده است که براي بررسي آن در اين تحقيق  به آرشيو واحد عکاسي موزه هنرهاي 
معاصر تهران، مراجعه و آثار بررسي شد.

فهرست منابع:
اردالن، نادر (۱۳۵۳)، آفريدن نو، مجله هنر و معماری شماره های ۲۵ و ۲۶، سال ششم، صص ۳۳- ۳۸. 

افتخاری، سيد محمود (۱۳۸۳)، باغ های خيال در مينياتور های ايرانی، مجله موزه ها، شماره ۴۱، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری. 
انجمن هنرهای تجسمی ايران، (۱۳۷۳)، آثار نمايشگاه تجلی احساس(۱)، فرهنگسرای نياوران، ناشر انجمن هنرهای تجسمی ايران.
انجمن هنرهای تجسمی ايران، (۱۳۷۴)، آثار نمايشگاه تجلی احساس(۲)، فرهنگسرای نياوران، ناشر انجمن هنرهای تجسمی ايران.
انجمن هنرهای تجسمی ايران، (۱۳۷۵)، آثار نمايشگاه تجلی احساس(۳)، فرهنگسرای نياوران، ناشر انجمن هنرهای تجسمی ايران.
انجمن هنرهای تجسمی ايران، (۱۳۷۶)، آثار نمايشگاه تجلی احساس(۴)، فرهنگسرای نياوران، ناشر انجمن هنرهای تجسمی ايران.
انجمن هنرهای تجسمی ايران، (۱۳۷۷)، آثار نمايشگاه تجلی احساس(۵)، فرهنگسرای نياوران، ناشر انجمن هنرهای تجسمی ايران.

بوکهارت، تيتوس (۱۳۷۶)، نظری به اصول و فلسفه هنر اسالمی ، مبانی هنر معنوی ، ترجمه غالمرضا اعوانی، دفتر مطالعات دينی، تهران.
کورکيان، وسيکر (۱۳۷۷)، باغ های خيال، ترجمه پرويز مرزبان، مجموعه هنر، نشر پژوهش فرزان روز. 

ــه مهندسين مشاور آران، دبيرخانه همايش بين المللی باغ  ــت، ترجمه موسس ــاری، مهدی (۱۳۸۳)، باغ ايرانی، بازتابی از بهش مقتدر، محمدرضا، ياوری، مينوش و خوانس
ايرانی، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری.

پتگر، نامی (۱۳۸۳)، يادداشتی در باره طبيعت در نقاشی معاصر ايران، مجله تنديس، شماره ۷۴.
شاهچراغی، آزاده (۱۳۸۹)، پارادايم های پرديس، درآمدی بر بازشناسی و بازآفرينی باغ ايرانی، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران. 

صحی، منيژه (۱۳۸۴)، طبيعت آب و باد و خاک و آتش، مجموعه مقاالت اولين هم انديشی هنر و عناصر طبيعت، انتشارات فرهنگستان هنر.
موزه هنرهای معاصر تهران، (۱۳۷۰)، آثار نقاشی معاصر ايران در اولين نمايشگاه دوساالنه نقاشی معاصر ايران، انتشار موزه هنرهای معاصر، تهران. 

موزه هنرهای معاصر تهران، (۱۳۷۲)، آثار نقاشی معاصر ايران در دومين نمايشگاه دوساالنه نقاشی معاصر ايران، انتشار موزه هنرهای معاصر، تهران. 
موزه هنرهای معاصر تهران، (۱۳۷۴)، آثار نقاشی معاصر ايران در سومين نمايشگاه دوساالنه نقاشی معاصر ايران، انتشار موزه هنرهای معاصر، تهران. 

موزه هنرهای معاصر تهران، (۱۳۷۹)، آثار نقاشی معاصر ايران در پنجمين نمايشگاه دوساالنه نقاشی معاصر ايران، انتشار موزه هنرهای معاصر، تهران. 
موزه هنرهای معاصر تهران، (۱۳۸۰)، آثار نمايشگاه هنر مفهومی، موزه هنرهای معاصر تهران، نشر زالل، تهران.

موزه هنرهای معاصر تهران، (۱۳۸۲)، آثار نقاشی معاصر ايران در ششمين نمايشگاه دوساالنه نقاشی معاصر ايران، انتشار موزه هنرهای معاصر، تهران. 
موزه هنرهای معاصر تهران، (۱۳۸۲)، آثار نمايشگاه هنر معنوی، موزه هنرهای معاصر تهران، ناشر موسسه هنرهای تجسمی، تهران.

مقتدر، منوچهر (۱۳۸۳)، فيلم باغ های تاريخی و رهنمود های يونسکو، منشور فلورانس، در ۱۵ دسامبر۱۹۸۲. 

بازخواني ارتباط "انسان- طبيعت" 
از طريق بررسي نماد باغ درآثار نقاشي معاصر ايران


