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  *هاي ايراني نگارهه زبان معماران
  )هاي ايراني به عنوان اسناد تاريخي معماري اسالمي ايران هاي نگاره بررسي ويژگي(

    ** دكتر منوچهر فروتن
  30/03/89 :الهـ  تاريخ دريافت مق

                                        01/06/89: تاريخ پذيرش نهايي

  
  

  چكيده 
  
هـاي ترسـيمي      نقـشه .  انـد    معماري اسالمي ايران به ويژه اسناد تصويري كمتر مورد توجه قرار گرفته            اسناد تاريخ   

ويژه از ايلخاني تا اوايل صفوي بـاقي      هاي بسياري از دوران اسالمي به       ، در عوض نگاره   اند  بناها از اين دوران اندك    
هـا   سؤاالت پـژوهش ايـن بـود كـه نگـاره     .  گيردتواند به عنوان اسناد معماري مورد بررسي قرار     مانده است كه مي   

توانند براي شناخت معمـاري اسـالمي ايـران مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد و بـا                     چگونه همچون اسناد تاريخي مي    
. ها را چگونه بايد ارزيابي نمود توان دريافت و اعتبار آن هاي تاريخي را مي هايي، چه نوع داده كاربستن چه روش   به

هاي بياني نگارگري در تبيين معمـاري، بررسـي تـاريخ تـصوير               به بررسي شيوه    ها  ن به اين پرسش   براي پاسخ داد  
هـاي اسـالمي     هـاي ديگـر فرهنـگ       هاي معماري اسالمي ايران و نگـاره       ها با  نمونه    نگارهه  بناهاي معماري، مقايس  

بـه  . معماري ايراني ارائه شده استهاي بياني نگارگري اسالمي ايران در تبيين    در نهايت ويژگي  . پرداخته شده است  
  . شناسي تطبقي و بازخواني بناهاي معماري آمده است عالوه معاني اجتماعي معماري با روش معنا

 
 

   واژه هاي كليدي
  تاريخ معماري اسالمي ايران، اسناد تصويري تاريخ معماري، نگارگري ايراني، بازنمايي معماري

  

» )م1220-1591/ ق617-1000( هاي ايراني چگونگي فهم فضاي معماري ايران از نگاره« با عنوان كتراي نگارندهاين مقاله بر گرفته از رساله د *
، در دانـشكاه  1388آقاي دكتر يعقوب آژند و آقاي دكتر فرزان سجودي است كـه در سـال                ه   آقاي دكتر غالمحسين معماريان و مشاور       به راهنمايي 

  .  شدارائهآزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات 
 m.foroutan@iauh.ac.ir: E-mail             واحد همدان،دكتراي معماري و عضو هيأت علمي گروه معماري، دانشگاه آزاد اسالمي**
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  دكتر منوچهر فروتن

  
 

 

  مقدمه
ـ . اند در مورد معماري اسالمي ايران، ادبيات محدودي وجود دارد و منابع تاريخ معماري ايران و معماري اسالمي اندك و پراكنده                    ه ب

اين منابع تصويري   . غير از منابع نوشتاري از منابع و اسناد ديگري كه بسيار كمتر به آن پرداخته شده منابع تصويري و ديداري است                    
هايي از آن زمان بـه       با اين كه اندك نقشه    . هاي گذشته و يا تصاوير نقاشي شده از بناها در همان دوره است             ها و نمونك    شامل نقشه 

خصوص از عصر ايلخاني تا اوايل صفوي باقي مانده اسـت كـه               هاي در خور توجهي از دوران اسالمي به         ولي نگاره جاي مانده است،    
عصر خـود را     ها بناها و معماري هم      ها كه در آن    اين نگاره . تواند مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد       اند و مي    كمتر مورد توجه قرار گرفته    

هـا   اين پژوهش در پي نشان دادن جايگاه اين نگـاره .  نگارگران آن زمان از فضاهاي معماري است  اند، حامل درك    به تصوير درآورده  
ها چگونه همچون    اين نگاره : شد  هاي زير پاسخ داده مي      براي اين منظور بايد به پرسش     . به عنوان اسناد و مدارك تاريخي بوده است       

توان برداشت كرد و اعتبار      هاي تاريخي مي   ها چه داده   فاده قرار گيرد؟ از آن    تواند براي فهم معماري ايران مورد است       اسناد تاريخي مي  
  ها را چگونه بايد ارزيابي نمود؟  آن
  

  روش پژوهش
 معمـاري  تـاريخ دسـت اول  ه عنوان اسناد بها  بر اين اساس نگاره. تاريخي است -روش پژوهش در اين مقاله، اكتشافي و تفسيري        

           . شناسـي تـاريخي اسـتفاده شـده اسـت           شناسـي و معنـا      نـشانه   ها از روش    براي تحليل محتواي نگاره   . تايران در نظر گرفته شده اس     
 بررسـي   مراحـل  .اند بندي شده و مورد تجزيه و تحليل تاريخي قرار گرفته ها دسته   آنه  ها به لحاظ اعتبار و محتواي معماران          اين نگاره 

معماري بازنمايي شده؛ سنجش اعتبار دروني وبروني نگاره به عنـوان        گذاري  نگاره و تاريخ   گذاري  تاريخ: ترتيب زير انجام شد     ها  نگاره
 كلي؛ سـنجش   مضامين و موضوعات تعيين محتواي نوشتاري نسخه،   به توجه نسخه؛ نگارگري هاي  ويژگي به مدرك تاريخي؛ توجه  

 يـا  نـسخه  همـان  ديگـر  هاي نگاره يا و نگاره و دوره همان اريمعم انطباق از كه شواهدي با معماري واقعيت با نگاره تطابق ميزان
 .نگارهه نگارگري، بازخواني نگاره و تفسير معماران در معماري فضاي هاي بازنمايي از اجزايي كردن آيد، پيدا مكتب به دست مي

  
  پژوهشه پيشين

هـاي فراوانـي از    در غرب نقاشي.  رايج بوده استاي هاي مختلف تاريخ نقاشي غرب و شرق، پديده   تصويرسازي از معماري در دوره      
 از اولين كساني بود كـه       1ياكوب بوركهارت . هاي گوناگون وجود دارد كه منبعي براي استنادات تاريخي در مورد بناها بوده است              دوره

 آثاري از نقاشان )1354(گيدئن . )1354،49 ،گيـدئن ( هاي مختلف هنر و فرهنگ مانند معماري و نقاشي را با هم ديد      نشان داد بايد حوزه   
 نيـز بـا     )1376( 2ادمونـد بـيكن   . تصور فضايي در نقاشي و معماري پرداخته اسـت        ه   و به مقايس    دوران رنسانس تا دوران معاصر آورده     

ـ                  3هايي بازنماييه  استفاده از تجزيه و تحليل و مقايس       ه ه شـيو   كه به صورت نقاشي از بناها و شهرها در هر دوره انجام شـده اسـت، ب
ديدگاهي از منظر نقاشي    . نگارگري و معماري دو ديدگاه كلي وجود دارد       ه  در مورد رابط  . درك از شهر و فضاي شهري پرداخته است       

تـوان در   اند را مي ها پرداخته نوشتارهاي كه از نگاه معماري به نگاره.  اند ها پرداخته  و ديدگاهي از منظر معماري به اين دسته از نگاره      
  : وه جاي داددو گر
ها با عنوان منابع و مدارك        ، از نگارگري  )19-37 ،1384(  4كونئو:معماريه  شناسان  ها به عنوان اسناد و مدارك باستان        نگاره

ها به عنوان اسـناد و مـدارك بررسـي و             ، اهميت نگاره  »تصوير شهرها در هنر اسالمي    «قديمي نام برده و در قسمتي از آن با عنوان           
هـاي بـزرگ      وي انتظار داشته كه اين تـصاوير نيـز ماننـد نقاشـي            . و به تبع آن معماري اسالمي را متذكر شده است         ها    شناخت شهر 
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  )هاي ايراني به عنوان اسناد تاريخي معماري اسالمي ايران هاي نگاره بررسي ويژگي(هاي ايراني  زبان معمارانة نگاره

  

 

حنـاچي و   . هايي كه در كتاب آورده شده، نپرداختـه اسـت           جا كه چنين نيست به تحليل نگاره       رنسانس داراي پرسپكتيو باشند و از آن      
هـاي    گر سـاختمان   اند كه بعضي از تصاوير معماري نمايان         نشان داده  )1387(  و اولوچ  )1387( فشنگچي،  )1387( نژاد ابراهيمي سردرود  

تركمانان و صـفويان اسـتفاده      ه  شناسانه براي بازخواني بناها و فضاهاي شهري دور        ها به عنوان اسناد باستان      واقعي هستند و از نگاره    
  .اند  كرده
 از مفيـدي  اطالعـات  حـاوي اند كـه       دانسته تصويري منابعرگري هر دوره را     اين گروه نگا  : اي  ها به عنوان شواهد زمينه      نگاره
در كتاب  . اند فضاهاي معمارانه داشته  ه   نگاهي گذرا به چگونگي ارائ     )1376(مراد    صارمي و راد  .  است دورانآن   فكري اصول و معماري

هاي اجتمـاعي فـضاهاي معمـاري اسـالمي      ه جنبه، نگارندگان ب  )1380, ميشل( »)تاريخ و مفهوم اجتماعي آن    (معماري جهان اسالم    «
بـه نظـر دروديـان    . انـد   ها براي فهم رفتارهاي اجتماعي درون اين فضاها استفاده كـرده           اند و براي اين منظور گاهي از نگاره        پرداخته

 بـا بررسـي   )1383(زاده  انسـلط . شناختباز  نگاره به تصوير در آمده،اين در  كهييها مكان زندگي اجتماعي را در توان مينيز  )1387(
هاي معماري باغ دست يابد ولي به دليل نداشتن مـدارك و اسـناد كـافي و                  هايي منتخب، سعي كرده است به بعضي از ويژگي          نگاره

يي ها  همچنين شماري از نقاشي)1387(زاده  سطان. اي بيابد هاي منظم رابطه ها و باغ  ها نتوانسته است بين نگاره      انتخاب محدود نگاره  
را كه نمايانگر برخي از انواع فضاهاي معماري و شهري هستند، در كنار هم قرار داده است تا خصوصيات فضاها را بهتر بتوان درك                        

ه اي بـه پيـشين      در مقالـه   )1381( ثـابتي . ها نگرفته اسـت     كرد ولي به دليل عدم آشنايي الزم به زبان نگارگري، نتايج مشخصي از آن             
اي به بررسـي اجمـالي سـاختارهاي شـكلي در       نيز در مقاله)1384(نگارنده .  پرداخته استها  بر اساس نگاره فضاهاي اجراي موسيقي  

 .ها و فضاهاي معماري ايراني از دوره ايلخاني تا اوايل صفوي پرداخته است شده در نگارگري هاي معماري مصور  فضا

از سـوي ديگـر عـدم تـسلط بـه زبـان             . هايي هست  ها كاستي  روش آن ها جستارهاي روشمندي نيستند يا در         بخشي از اين نوشتار     
ها به عنـوان اسـناد معمـاري اسـتفاده           با اين كه از نگاره    . نگارگري مانعي براي فهم بهتر اين آثار و يا تفاسير اشتباه از آن بوده است              

اين مساله ضـرورت    . يص داد ارائه نشده است    ها را تشخ    شده است، روشي كه بتوان بر اساس آن ميزان انتزاعي يا واقعي بودن نگاره             
 .سازد ها درتبيين معماري اسالمي را آشكار مي انجام اين پژوهش در بررسي زبان نگارگري

  
  ها و بازنمايي معماري زبان نگارگري

هـا    نقاشيه  مقايس كه با     دانسته و نشان داده است      را سه لحظه در معماري و شهرسازي       6، بازنمايي و تحقق   5 درك )30 ،1376(بيكن    
هـاي معمـاري و    ها و فضاي شهري كه تحقق انديـشه   فضا در  يك دوره تاريخي و بناهاي هاي معماري به عنوان بازنمايي     و ترسيم 

هـا، ميـزان      امـا مـسأله  مطـرح در اسـتفاده از نگـاره            . توان به بخشي از درك فضايي دوره مورد نظر نائل شد            شهرسازي هستند مي  
اثر هنري، بيان هنري، نمادهـا و    )40 ،1379( هاسپرز و اسكراتن  . رود  ها انتظار مي    هاست و معنايي است كه از آن        نگارهگرايي اين     واقع

 مـضمون اثـر     -2    موضوع اثر هنـري؛      -1: اند  رمزها را عناصر اصلي فهم هنر دانسته و چهار معني را براي مفهوم اثر هنري آورده               
دو وجه بازنمايي و بياني در آثـار هنـري از يكـديگر تميـز داده                .  تأثيرات اثر هنري در مخاطبان     -4مايه اثر هنري؛       درون -3هنري؛  

ها و ابعاد مفاهيم و معاني هنري است كه در قلمرو  بازنمـايي قـرار             شناسي جديد به منظور وصف آن جنبه       در زيبايي » بيان«. اند  شده
ح است، شباهت يك تابلوي نقاشي و حتي عكـس بـا موضـوع آن يـك امـر                   هنر مطر ه  و فلسف  7شناسي  چنانچه در نشانه  . گيرندنمي

» .دهـد  سـازد بلكـه واقعيتـي تـازه را شـكل مـي             تصوير، جهاني همسان با جهان واقعي معماري نمي       «. قراردادي است و نه وجودي    
بر اين اساس زبـان  . نقاشي آشنا شد» نزبا«گرا باشد چه انتزاعي بايد با  بنابراين براي فهم نقاشي چه واقع     . )197-200 ،1382 ،ضميران(

  : ها را بر دو مبنا مورد بررسي قرار گرفته است نگارهه معماران
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بناهـاي شـناخته شـده و    ه هاي اين بازنمايي كه از طريق بررسي سوابق بازنمـايي معمـاري در نقاشـي و مقايـس                   و روش  بازنمايي -
  .ها در نگارگري به آن پرداخته شده است بازنمايي آن

ها كه با استفاده از مقايسه سه متن بناي معماري، نگارگري و ادبيات و  ديگر آثـار نگـارگري، معمـاري و ادبـي               آن محتواي بياني  -
  .به تحليل محتواي نگاره پرداخته شده است) شناسي تاريخي و تحليل بينا متني به ويژه معنا(شناسي  مرتبط  با روش نشانه

  
  اشيبازنمايي معماري در نقه سابق

ها مختص به نگارگري      ها از آن جهت اهميت دارد كه بعضي از اين ويژگي           بازنمايي معماري براي يافتن زبان نگاره     ه  توجه به سابق    
نگارگري اسالمي متأثر از سه حوزه فرهنگي . هاي پيش از خود است      دار شيوه  خود وام ه  نگارگري اسالمي ايراني به نوب    . ايراني نيست 

تـوان   اصـلي را در تـصوير معمـاري مـي    ه به طور كلـي سـه شـيو    . شي ايراني قبل از اسالم و نقاشي بيزانسي است        نقاشي چيني، نقا  
  :شناسايي كرد

اين تصاوير بر روي سنگ يـا       . هاي به دست آمده در اين شيوه در بين النهرين يافته شده است              ترين نقاشي   قديمي :روش ديد موازي   -
هاي چين و ايران باسـتان        در نقاشي . ه صورت نما و در مواردي به صورت پالن آمده است          خشت حكاكي و نقش شده است و بناها ب        

مكشوفه در تورفان كـه تحـت تـأثير هنـر     هاي  و نقاشي) هشتم ميالديه پنجم تا ربع اول سده از سد(هاي سغدي     و بيشتر در نگاره   
                            هــا بــه شــيوه ايزومتريــك را يافــت    هــا از تــصاوير بنا  تــرين نمونــه  تــوان قــديمي  ســغدي و ايرانــي بــوده اســت مــي    

(Azarpay  et al., 1981) . 

اگرچه در بعضي   . در اين شيوه معموال از زاويه ديد پايين و در مقياس ديد انساني، بنا تصوير شده است                 :اي   نقطه  چند شيوه پرسپكتيو  -
هاي معماري بـه   ها تخت هستند، اما توده روشن وجود ندارد و رنگ  ق سايهنمايي از طري   هاي يوناني حجم    ها مانند نقوش سفال     از آن 

 هند 8ها را نه در اروپا كه در غارهاي آجانتاي          ترين اين نمونه از نقاشي      قديمي.  به تصوير در آمده است     اي  صورت پرسپكتيو يك نقطه   
 . رسد گوپتا ميه م و به دور. ق 6 و 5ه ها به سد قدمت اين نقاشي. بايد جست

، روشي براي بازنمايي بناها و فضاهاي معماري و شهري شد و اين شيوه بـه            اي  هاي بعد از رنسانس، پرسپكتيو چند نطقه        در نقاشي   
كه نشان داده شد اين شـيوه الزامـا تنهـا روش بازنمـايي               چنان. هاي معماري نيز گرديد     عنوان وجه قالب براي نمايش و ارايه طراح       

همچنين در مـواردي    . ها بايد بر اساس قوانين هندسي پرسپكتيو ايزومتريك مورد مطالعه قرار بگيرد             ا در نگاره  نيست و بازنمايي بناه   
 هـاي  اند ماننـد نقاشـي   هاي ديگري كه از اين روش استفاده كرده كه كمبود اسناد معماري ايراني وجود دارد از مقايسه بناها و نقاشي          

 .ها استفاده كرد توان در جهت فهم بهتر اين نوع از بازنمايي ب شمال چين ميهاي مكت هاي اوليه گوتيك و نقاشي دوره

  
  ها و بناهاي شناخته شده مقايسه نگاره

هايي اسـت     آثار معماري با نگاره   ه  بياني نگارگري مورد بررسي قرار گرفت، مقايس      ه  هايي كه براي براي پي بردن به شيو         يكي از راه    
هـا،   در ايـن نگـاره    . ها از اين دست در كتـب تـاريخي قـرار دارنـد              ترين نگاره  مهم.  كشيده شده بود   ها، اثر معماري خاصي     كه در آن  

نويسي در دوران ايلخـاني و تيمـوري، تعـداد           به دليل رواج تاريخ   . اند  ها و بناهاي مورد اشاره در متن پرداخته         نگارگران به تصوير شهر   
نـد و  ا ها كه هم به لحاظ نگارگري قابـل اهميـت   بارز اين كتاب  ه  از نمون . اند  شده  صور  ها م   اند ولي برخي از آن     ها قابل توجه    اين كتاب 

در . اثر شرف الـدين علـي يـزدي اسـت    » ظفرنامه تيموري«رشيد الدين فضل اهللا همداني و   » جامع التواريخ «هم به لحاظ تاريخي،     
هـا در ايـن     توان يافت يكي از مشهورترين نگـاره  ها مي  نگاره ديگري از اين نوعهاي ها نمونه هاي جفرافيايي، علمي و سفرنامه    كتاب
شده توسـط نـصوح متراقچـي     نوشته و مصور » بيان المنازل«هاي كتاب   كه مورد استناد پژوهشگران قرار گرفته است نگاره       ها  زمينه
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هاي فقهي و يا ديني كه در   ها در كتاب   ديگري از اين نگاره   ه  همچنين دست . 9نويس و نگارگر دربار سلطان سليمان قانوني است         وقايع
اي اشاره شده ماننـد تـصوير        ها نيز به بناهاي شناخته شده      هاي ادبي و داستان     در كتاب . )7شكل  (د  مورد مناسك حج است وجود دار     

  .  ليلي و مجنون و معراج پيامبر نظامي آمده استهاي كعبه و مسجد الحرام كه در داستان
بـستان و قـصر   تـاق  رفتـه   گمان مي. بستان و مسجد الحرام مورد بررسي قرار گرفته است        تاق  تصاوير بناي   در اين جا براي نمونه        

ها نشان داد چنـد       بررسي نگاره  .10خسرو پرويز در قصر شيرين همان بناهايي باشند كه در داستان خسرو و شيرين نظامي آمده است                
به صورت نما تصوير شده است و يا آن را بـه صـورت نقـش برجـسته                  تاق   در مواردي . بستان وجود داشته است   تاق  نوع برداشت از    

بر اساس داستان نظـامي فرهـاد انتظـار داشـته           . توجه شده است  تاق  هاي درون     ها به نقش برجسته      در اين نگاره   .)2شكل  (اند    ديده
دارنـد را    تر قرار   بزرگتاق   پيكره كه در      ههاي س     بنابراين نگارگر نقش برجسته   . است تا خسرو دست شيرين را در دستان او قرار دهد          

و كـل بنـا     ) جاي ميترا و خسرو به جاي اهورامزدا        جاي آناهيتا، فرهاد به       شيرين به   (هاي اصلي داستان جابجا كرده است         با شخصيت 
بـه  . كنـد   ا تصوير مـي   سازد و در آن آرزوهاي خود ر        خود مي ه  آن را براي معشوق   ) فرهاد(به عنوان اثري شده است كه هنرمند معمار         

و معنـاي يكـديگر را      ) بينامتنيـت (يابند    ها پيوند مي    و نگاره ) خسرو و شيرين نظامي   (، ادبي   )بستانتاق  (اين ترتيب سه متن معماري      
اي هـ   يابد كه بر خواسته از انتظارات و آرمـان          بناي معماري فراتر از كاركرد و تاريخ واقعي خود معنايي اجتماعي مي           . كنند  تكميل مي 
  .مردم است

هـا،   رگر در تطابق كاركرد بنـا، شـكل    دقت نگا  3بررسي شكل    .)4 و   3ل  اشكا(ت  اسهايي نيز فضاي ايوان به تصوير آمده          در نگاره   
تـر و      كوچـك   دهـد ولـي ايـوان       را نشان مي  ) دو فرشته و تصوير هالل ماه     (تزيينات  و  ) اي بنا    و چفد مازه   و حوض آب  وان،  اي(فضاها  

پيرامـون   محيط 4شكل  ه  در نگار . ن ايوان اصلي با واقعيت تطابق ندارد و تزيينات دوره تيموري بر آن افزوده شده است               تزيينات درو 
با واقعيت موجـود مطابقـت دارد       ) تاقجلوي  ه  دو ايوان و قرارگيري در دل كوه و محوط        (مورد توجه قرار گرفته است؛كليت فضا       تاق  

  .است) آذريه شيو(ن دوره اما بناها مانند بناهاي مربوط به اي
  

  دوره ساسـاني،   ،بستان، كرمانشاه، شيوه پارتي   تاق  ايوان بزرگ     نماي    -)باال (1شكل  
  .180، 1384، نيروهاي مسلحسازمان جغرافيايي : مأخذ

 15/ ق 9ه  ديدار شيرين و فرهاد، خمسه نظامي سـد       ه   بخشي از نگار   -)روبرو (2شكل  
         .174، 1367، همكارانيون و بين :، مأخذ)تيموري(هرات م، مكتب 
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بستان تاق  تصوري از -)سمت راست (3شكل 
/  ق8ه در حكايت انوشيروان و بزرگمهر، سد

 م، مكتب جاليري بغداد، ديوان خواجوي 14
:مأخذ كرماني،  

 http://www.imagesonline.bl.uk 
  

تاق  تصويري از -)سمت چپ( 4شكل 
بستان در حكايت شيرين و فرهاد، خمسه 

م، 1481/ق902نظامي، مكتب تبريز، 
توپقاپي، استانبول، ه محفوظ در كاخ ـ موز

  : مأخذ)69a ,762 (شماره
http://www.ee.bilkent.edu.tr  

  

  
كشيش (هر مكه، نقاشي رنگ روغن از ميشل انمن   نقاشي از كعبه و ش-5شكل 

: مأخذ م، 17، سده )سفارت سوئد در استانبول  
http://www.ub.uu.se 

  
اي از نسخه خطي خمسه نظامي، مكتب هرات،   اي از معراج پيامبر، نگاره   صحنه-6شكل 

: مأخذم، 1495-1494/ ق879-880  
http://www.imagesonline.bl.uk 

  
  

اي از  زوار مكه، نگاره  -)سمت راست (7شكل 
يك كتاب فقهي نوشته ابوحنيفه، مجموعه 

 832-831اسكندر سلطان، مكتب شيراز، 
  م،1411-1410/ق

:مأخذ  
http://www.imagesonline.bl.uk 

 
مجنون در كعبه، برگي   -)سمت چپ( 8شكل 

ين حسين از مجالس العشاق كمال الد
،  م1590-1600گازرگاهي، مكتب شيراز، حدود

:مأخذ  
http://www.imagesonline.bl.uk 
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ختند و گاهي نيز آن بنا را ديده اما بر اساس سـليقه و         سا  هاي شناخته شده نيز تنها بر اساس توصيفات شفاهي تصوير مي            گاهي از بنا  
اين نكته حتي در مورد بناهايي چون    . اند  اند و تفسيري جديد به بنا افزوده        هايي از آن را مورد توجه قرار داده         مقاصد هنري خود بخش   

زييـات دقيـق بناهـاي اطـراف مـسجد          است و گاهي بـا ج       گاهي نگارگر به كشيدن كعبه در بياباني اكتفاكرده         . كعبه نيز صادق است   
هـايي از مكـه       و نگـاره  ) 5شـكل   ( م از مكه     17ه  براي نمونه مقايسه نقاشي غربي سد     . هاي اطراف را نيز كشيده است       الحرام و شهر  

از بايستي يا توسط نگارگران مشاهده شـده و يـا             رساند كه مي    دقت نگارگران را در تصويري نزديك به واقع از مكه را مي           ) 6شكل  (
  .روي منابع تصويري موثق ديگري كشيده شده باشد

از آنجا كه بنـاي كعبـه مكعـب اسـت بـه             . كند  اي ديگر را نيز مشخص مي       ها هست نكته    هايي كه تصوير كعبه در آن       تطبيق نگاره   
اصـلي در تـصوير   ه  شـيو  دوهـا   با بررسي نگـاره . اند هايي را اتخاذ كرده     ه  توان ديد كه در تصوير كردن يك مكعب چه شيو           راحتي مي 

و ديگـري بـه صـورت        )8شكل  (كردن كعبه مورد شناسايي قرار گرفت؛ يكي تصوير كردن نماي روبروي كعبه به صورت مستطيل                
پرسـپكتيو  ه  نيـز بـا اسـتفاده از شـيو     هـا  در بعـضي نگـاره  ). 7 و 6ل اشـك ا(پرسپكتيو ايزومتريك با زاويه سي درجه يا نزديك به آن   

 .كعبه به صورت مربع و نماي روبرو به صورت مستطيل يا مربع به نمايش در آمده استايزومتريك، بام 

  
  ها هاي معماري اسالمي ديگر حوزه ها با بنا نگارهه مقايس

در . فرهنگي ايـران بايـد كمـك گرفـت        ه  ها، از معماري خارج از حوز       در مواردي براي شناخت معماري بناهاي مصور در اين نگاره           
 بـا وجـود آن كـه         اين نگـاره  . فضاي معماري داخلي يك خانه به تصوير در آمده است         ) 9شكل  (براي نمونه آمده است     اي كه     نگاره

بـراي نمونـه    (هاي مشابهي در مكاتب تبريز ايلخـاني و هـرات دارد             است، نمونه ) ايلخانيان(جاليريان  ه  متعلق به مكتب بغداد و دور     
 باقي مانده است اين نگاره و       هاي بسيار اندكي    قبل از صفوي در ايران نمونه     ه  سكوني دور با توجه به اين كه از معماري م       ). 12شكل  
در شهر بورسـه  ) جامعياشيل (در اينجا مسجد سبز . معماري هستنده ها از اين دست جز تنها مدارك تصويري در مورد اين گون          نگاره

تـوان بـه     اجزاء بنا در نگاره و دو بنـا مـي         ه  از مقايس ). 11 و   10ل  اكشا(اي در مصر براي نمونه آورده شده است          تركيه و خانه  آناتولي  
 چنـان كـه   در اينجا اجزاء بنا با نگاره مورد مقايـسه قـرار گرفتـه و    . پرداخت) سبك آذري (ايلخاني و تيموري    ه  بازخواني معماري دور  

كليل كه دو فضا را از هم تاق تزيينات كتيبه، محل و نوع (نشان داده شده است تشابهات زيادي بين نگاره و بناي مسجد وجود دارد             
 درون يك خانـه در مـصر را نـشان          11شكل  ). اي رنگي، شكل ازاره، كف، بخاري ديواري، صفه و پله         ه   با شيشه   كند، پنجره   جدا مي 

هـاي فـضايي      ونـه تـوان فهميـد كـه گ        بر اساس آن مي    چنان كه    شود  در اينجا نيز تشابهات زيادي بين نگاره و بنا ديده مي          . دهد  مي
شـكل  ( هاي بعد با مهاجرت هنرمندان به ماوراء النهر به آنجا نيز منتقل شده اسـت                يكساني در مصر و بغداد وجود داشته كه در دوره         

  .رساند اسالمي را به خوبي مي هاي مختلف معماري  هاي بين اين چهار تصوير ارتباط معماري بين حوزه تشابه). 12
كردنـد و عناصـر و فـضاهاي معمـاري بـومي در آثارشـان         نگارگران اغلب محيط معماري خود را تصوير ميبايد در نظر داست كه     

. بنابراين يكي از كارهايي كه براي فهم نگاره بايد انجام داد مشخص كردن مكتبي كه نگاره به آن تعلق دارد است                    . شد  منعكس مي 
 و رسم بر اين بود كه نگارگران پايتخت با تغيير حكومت به پايتخت جديـد  شدند با اين حال بايد توجه داشت كه نگارگران جابجا مي       

طبيعي است كه نگارگر در محيط جديـد الاقـل تـا مـدتي وفـادار بـه       . كردند ها نقل مكان مي شدند و يا خود به اين مكان    منتقل مي 
  .كرد  ميهاي گذشته بوده و فضاهاي معماري خود را از معماري بومي مكان پيشين خود اخذ سنت
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 عروسـي همـاي و همـايون، ديـوان خواجـوي كرمـاني، مكتـب                -9شكل  

: ، مأخـذ  v45، بـرگ    18113خطي  ه  م، نسخ 1396/  ق 817جاليري بغداد،   
  .86، 1381 ،همكارانبلر و  

، بورسه، آناتولي )ياشيل جامع(  تصويري از داخل مسجد جامع سبز        -10شكل  
  .1381 ،همكارانبلر و  : ، مأخذ)تركيه(مركزي 

 بخشي از فضاي داخلي خانه مفتي شيخ المهدي، قاهره، مصر، نقاشي -)باال (11شكل 
(فرانك ديلون  Frank Dillon (ويكتوريا و آلبرت ه  م، موز19ه ، سد) Victoria & 

Albert Museum :مأخذ، لندن، )  
http://www.myartprints.co.uk 

محمد جوكي، مكتب ه نسخه  شاهنام ديدار رستم و تهمينه، برگي از-)روبرو (12شكل 
، 1381, همكارانبلر و  : مأخذ، 56ه ، برگ239ه هرات، انجمن سلطنتي آسيا، لندن، نسخ

83.  
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هاي متأخر  با نگاره هاي اين دوره مقايسه نگاره  
اين امر به اين لحـاظ  . ستهاي فرهنگ اسالمي بوده ا حوزه فرهنگ اسالمي ايران بناچار در داد و ستد فرهنگي خود با ديگر حوزه   

ه دو حـوز .  بايـد جـست  هـا   حـوزه ديگـر را در هاي يك حـوزه   كند كه به دليل كمبود مدارك گاهي رد پاي دگرگوني     اهميت پيدا مي  
هنـد  ) مغـوالن (فرهنگي هند در زمان گوركانيان      ه  در غرب و حوز   )  زمان سلجوقيان آناتولي تا تركان عثماني      از(فرهنگي شام و روم     

بـه  . اند  هاي گوركانيان هند در اين زمره       بسياري از نگاره  . اند   ايران به خصوص در نگارگري تحت نفوذ نگارگري ايران بوده           در شرق 
هـاي بعـد نيـز روابـط        انـد و در دوره     خصوص در اوايل حكومتشان تحت نفوذ فرهنـگ ايرانـي بـوده             گوركانيان هند به   اين كه    لحاظ

. انـد    قابـل بـازخواني    ي هنـدي  هـا   در نگاره مشترك،  جود داشته است بسياري از عناصر معماري        فرهنگي گسترده بين ايران و هند و      
هاي دوران عثماني و گوركانيان هند به خاطر كثرت تصورسازي از بناها و شـهرها و مـستند بـودن و نيـز تـأثيراتي كـه از                            نگارگري

.  اين دوره در ايران اواسط صفوي، نگارگري ايران بـه افـول گرائيـد              زمان با   هم. ند و استناد   نقاشي اروپايي گرفتند براي ما قابل فهم      
اي از اين مكتـب وجـود دارد كـه بـه              ها شد و كمتر نگاره      بيشتر شامل تك پيكره   ) مكتب رضا عباسي و شاگردانش    (مكتب اصفهان   

اي نگـارگري   ه سنت تركيبي از    و هند ، عثماني   قاشي ايران  ن ،اي بعد ه ورهبا نفوذ نقاشي غربي در د     . موضوعات معماري پرداخته باشد   
تراند و   بعد از رنسانس، امروزه براي ما قابل فهم       ه  گرايان به زبان نقاشي واقع   ها    اين نقاشي  لحاظ نزديكي بيشتر     به .ي غربي شد  و نقاش 

  .گرايانه غربي قرار دارند به عنوان پلي بين زبان نگارگري ايراني و زبان نقاشي واقع

  
كندر و حكيمان، منسوب به بهزاد، سد اسكندر امير عليشير نوايي،  ديدار اس-13شكل 

.م1485/  ق890كتابخانه بودليان،   
 http://www.honar.ac.ir 

اي از نـسخه خطـي        شاهزاده در حال كشيدن تصوير خود، نگـاره        -14شكل  
   :مأخذ. م16/ ق 10  سدهخمسه نظامي،

http://www.imagesonline.bl.uk 
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هـاي متـأخر در       هـاي دوره     و نقاشـي    هـا   در نگاره  هاي مشابهي    كه با موضوعاتي مختلفي هستند نمونه      ي ايراني ها نگارهاين دسته از    
 از جهـت    نزديكـي بـسيار زيـاد دو معمـاري بـه ويـژه             )14 و   13ل  اشـك ا (نگـاره  دو  ه  براي نمونه مقايس  . ندارايران عثماني و هند د    

    .  كه متعلق به مكتب گوركانيان هند است فضاها بـا تفـصيل بيـشتري آمـده اسـت              14شكل  در  . توان يافت  ساماندهي فضايي را مي   
     ، حيـاط بيرونـي   )بهـزاد دو اشـكوبه اسـت   ه در نگـار (فـضاي ورودي  : مشترك عبارتند ازه از پايين تصوير فضاهاي به تصوير در آمد       

تـر   بهزاد اين حـصار شـفاف  ه در نگار(، حصار و در ورودي به حيط يا باغ دروني          )يدار اسكندر و حكيمان است    بهزاد محل د  ه  در نگار (
، )هندي در ميان باغ انـدروني     ه  بهزاد بين دو قسمت اندروني و بيروني قرار گرفته است ولي در نگار            ه  در نگار (، فضاي كوشك    )است

هنـدي يـك اشـكوبه    ه  در سمت چپ قرار دارد و هر دو بادگير دارند ولـي در نگـار             در هر دو تصوير   (باغ اندروني، عمارت جانبي باغ      
 ديـوار بيرونـي بنـا را نكـشيده و فقـط فـضاي ورودي را       )13شكل (نگاره خود توان فهميد كه بهزاد در  از مقايسه اين دو مي   ). است

در مـورد كوشـك نيـز    .  بودن آن را نشان داده استسازي جداگانه بيروني نگاره و كف ه  تصوير كرده است و با قرار دادن آن در گوش         
هنـدي داراي عمـق     ه  شود امـا در واقـع ماننـد كوشـك نگـار            نما ديده مي  ه  بهزاد به صورت يك پوست    ه  در نگار  اين كه    بايد گفت با  

هـاي ايرانـي ايـن     هندي و تقارن در بـاغ ه بهزاد عمارتي در سمت راست نگاره نكشيده است ولي با توجه به نگار اين كه   با. باشد مي
  .هاي جانبي وجود داشته است احتمال وجود دارد كه در اين گونه از بناها در دو سمت باغ عمارت

    
  

  گيرينتيجه
اسـتفاده از چنـد نـوع پرسـپكتيو ايزومتريـك بـه             : هاي نگارگري اسالمي ايران در بيان معماري عبارتند از         به طور خالصه ويژگي     

زمان در يك تصوير؛ تصوير كردن وجه جانبي فضا بـه            زمان درون و بيرون فضا؛ تصوير رويدادهاي ناهم        زمان؛ تصوير هم    صورت هم 
صورت گسترده در كنار نماي روبرو؛ ارجاع دو بعدي به سه بعدي؛ تصوير كردن نماهاي داخلي تا زير سقف؛ اهميت يكسان نمـايش                     

هـا؛ كـم    قياس بنا و مقياس انساني؛ حذف ديوارها براي ديدن پشت آن       كف و ديوار؛ رعايت نسبت واقعي اجزا با كل فضا؛ استقالل م           
گري در عين حفظ كليت اين اتـاق بـه      كردن فواصل و فشرده نشان دادن فضا؛ انتخاب كوچكترين جزء فضاي معماري براي تصوير             

ز مجاز جز به كل؛ اسـتفاده از  علت محدوديت نگارگر در تصوير فضاها؛ نمايش عناصر اصلي و نمايش برخي عناصر فرعي؛ استفاده ا             
  .قاب به عنوان مجازي از درون و برون معماري

هاي شناخته شده نيز تنها بر اساس توصيفات شـفاهي تـصوير              ها نشان داد كه نگارگران گاهي از بنا         معماري و نگاره  ه  نمونه  مقايس  
اند و تفسيري     هايي از آن را مورد توجه قرار داده         ود بخش ساختند و گاهي نيز آن بنا را ديده اما بر اساس سليقه و مقاصد هنري خ                 مي

ها در پيوند با يكديگرند و معناي يكديگر را تكميل      در اغلب موارد بررسي شده، سه متن معماري، ادبي و نگاره          . اند  جديد به بنا افزوده   
عنادار است و پژوهشگر بـا مراجعـه بـه متـون            م) در بناهاي شناخته شده   (تفاوت در تصوير بنا در نگارگري و بناي معماري          . كنند  مي

بدين سان بناي معماري فراتـر از كـاركرد و تـاريخ واقعـي خـود                . پردازد   مي ها  به تفسير اين تفاوت   ) بينامتنيت(ها    آنه  ديگر و مقايس  
تـوان فراينـد     راين مـي  بنـاب . شـود   هاي معمول خود داراي معـاني نمـادين نيـز مـي             يابد و عالوه بر كاركرد      تواند معنايي اجتماعي      مي

در اين روش   . ها دريافت  هاي تطبيقي در معناشناسي تاريخي از نگاره       ها را با استفاده از روش      هاي شكل و معنا و زايش معنا       دگرگوني
 فهـم قـرار     هـا، مـورد     موارد با موضوع و يا بنا انطباق ندارد بلكه با توجه به ايجاز، استعاره و زبان تمثيلـي نگـاره                   ه  لزوما نگاره در هم   

بـراي  (توان پرداخـت   شناسي به بررسي معاني اجتماعي و فرهنگي بناها مي شناسي و نماد در اين رويكرد با استفاده از نشانه     . گيرد  مي
 .  )بستانتاق نمونه معناي نمادين 
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هاي  ويژه از كتاب  و يا بناهاي ايران، بهتوان به بازخواني شهرها  اي ديگر مي ها و با اتكا به مدارك و شواهد زمينه         با استفاده از نگاره     
 در دسـت    هـا   هاي آن  معماري كه نمونه  ه  توان به بازشناسي عناصر معماري و چيدمان اثاثي        همچنين مي . تاريخي و سفرنامه، پرداخت   

  .هاي قبل از صفوي، رصدخانه، بيمارستان و كتابخانه  هاي دوره نيست و يا بسيار اندك است پرداخت، مانند خانه

ه فاصل«و  » فضاهاي شخصي «ها و رفتارها در درون يك خانه،         فعاليته  ها نحو  هاي كالبدي بناها با استفاده از نگاره       عالوه بر جنبه    
مورد بررسي قرار داد  »هاي شناختي نقشه«ها را همچون  توان نگاره گردد؛ مي ها معلوم مي و تقسيم فضا بر اساس جنسيت» شخصي

» قلمروخـواهي «، »)پژوهـي  فاصـله (همجـواري  «، »هاي شخـصي  فضا«شناسي محيطي چون  رسي مفاهيم روانهاي بر و يا از جنبه   
از بناهـا  » تصور ذهنـي «ها و نحوه رفتار و  مورد بررسي قرار داد كه در آن رابطه فضاي تعامالت انساني و فضاي كالبدي بنا، فعاليت     

  ). مسجد الحراممثال بررسي تصور ذهني از (گيرد  مورد مطالعه قرار مي
  

  
  

  هاپي نوشت

  
1- Jacob Christopher Burckhardt (1818-1897) 
2- Edmund Becon 
3- Representation 
4- Paolo Cuneo 
5- Apprehension 
6- Realization  
7- semiology or semiotic 
8- Ajanta 

  .ها ديدن كرده است ه تهماسب صفوي از آنسلطان سليمان عثماني به ايران در زمان شاه اين كتاب شرح مصوري است از شهرهايي كه در هنگام حمل -9
 هرتـسفلد  بـر نظـر    بنـا  .)1376،  دهخـدا  (اند بستان را خسرو پرويز معرفي كرده     تاق  اسالمي نقش اسب سوار     ه  بسياري از مورخين و جغرافي نويسان دور       -10

(Herzfeld)   (ساخته شده است )  م590ـ628(م  در زمان خسرو دو اصليايواننيزhttp://www.kermanshahmiras.ir(.  
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