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 *نگاره باغی دوره صفویه( :نقاشی ایرانی، رسانه چندمنظوره حکومتی )مورد مطالعه

 چکیده
چالش علمی ، ساختار اجتماعی و روابط قدرت صفویان را پوشش داده است. چندساحتی عنوان یک رسانهبه های باغینگاره بیان مسئله:

های مرتبط با نمادگرایی و فرهنگ ایرانی در مؤلفه های باغی،پنهان نگاره متنی هایایدئولوژی دولت صفویان در الیهپژوهش حاضر شناسایی 

های مناسبات اجتماعی دوره صفوی در متن نگاره :شود داده پاسخ زیر تسؤاال به است آن بر تالش حاضر پژوهش در بطن جامعه صفوی است.

 های باغی مصور گشته است؟هها و عناصر نمادینی هستند؟ چگونه ایدئولوژی و نگرش هنرمندان صفوی در نگارچه مؤلفه کننده باغی بازگو

فرهنگی های مرتبط با مضمون باغ ایرانی در گستره ساختارهای اجتماعیاین پژوهش در پی بررسی و شناخت ارتباط بین متون نگاره هدف:

 دوره صفوی است.

 است. ایهها از نوع کتابخانشیوه گردآوری داده. است تحلیلی-یفروش توصیبه های کیفی و تحقیق حاضر از نوع پژوهشش: روش پژوه

بخشی به ایدئولوژی صفویان نمادین در جهت پیشبرد اهداف و مشروعیتتعامالت، مناسبات اجتماعی و دینی از طریق سلطه فرهنگی :هایافته

دهنده مناسبات، آداب و رسوم و دینی که نشان فرهنگی هایبه مؤلفه های باغینگاره متنیهای صورت پذیرفته است. هنرمندان نگارگر در الیه

ای و مذهبی در اسطورههای صورت روایتدادهای سیاسی و اجتماعی بهو رخاند. وقایع های درباری و مذهب تشیع است پرداختهملی، ضیافت

و متمرکز در خدمت نظام سازمان یافته  ای پرقدرتها به رسانهتصویرسازی چندمنظوره و متحرک در نگاره هنراند. ها بازنمایی شدهمتن نگاره

 حرکمتپویا و  اویرحکومت صفویان را در قالب تص برتر شاه و ساختار طبقات اجتماعیجایگاه  این حوزه هنریدربار صفوی قرار گرفته است، 

ها و فضاهای جمعی از مهمترین دستاوردهای هنرمندان در بیان نگرش، هنر و دانش باغسازی باغتنوع در ساختار طراحی است.  مصور ساخته

 .ندابان خود پرداختههای اثرگذار به مخاطانتقال پیامهای هویتی و مؤلفه ها به آگاهی و دقت نگارگران درباری در بیانباشد این نگارهصفویان می

 کلیدواژه

های باغی، قدرت، رسانه، فرهنگنقاشی صفوی، نگاره  
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 گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. استاد. 3

.دانشیار، گروه فرش، دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران .۴  

به « های باغی دوره صفویههای باغی و قالیتحلیل تطبیقی گفتمان انتقادی در نگاره»با عنواندانشگاه هنر اسالمی تبریز در نگارنده اول  دکتری  رسالهین مقاله مستخرج از ا *

 است. چهارم وم و مشاوره نگارندهسدوم و  نگارندراهنمایی 

  عنوان زیر منتشر شده استدر همین شماره با  مقاله این انگلیسی ترجمة
Iranian Painting, A Government Multi-Purpose Media (Case Study: Safavid Period Garden Painting) 

 مقاله پژوهشی
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 مقدمه
اجتماعی از هنر تصویری و ساختارهای سیاسی یاهای خالقانهاز مباحث اصلی در نقاشی ایرانی پرداختن به شیوه

غیرمستقیم به  ،بر نوآوری در طراحیاست که در جامعه صفویه به آن اشاره شده است. این هنر نمادین عالوه

صفوی در این هنر تصویری  هورهای دنقش عملکردهای باغ .پردازدشناخت ایدئولوژی و فرهنگ هر جامعه می

گونه تصویرسازی با این .شوندیایی دیده میؤای خیالی و رگونهها بهفضای باغ ،هانگارهدر  هم بوده است.مبسیار 

برای شاه و برتر  مکانیایرانی باغ  ،طور کلیبه .اعتقاد به جهان برتر و نگاه نمادین به جهان واقع مرتبط است

باغ از  تصویراند. نه داشتهاین تصاویر همیشه مفاهیمی چندگا؛ گو اینکه است خانواده سلطنتی تصویر شده

است مصنوع که از انواع  یباغ فضای. شوداسالمی محسوب مینگاری در هنر نقاشی ایرانیموضوعات مهم شمایل

هایی با و کوشک هاعمارتهای آب، جویکوچک و بزرگ، های و حوضچه هاها و گیاهان، حوضدرختان، گل

همراه تصاویر باغی به« فقط»ها رسد که آننظر میباشکوه تشکیل شده است. گاهی چنین به مجلل و تزیینات

های بر نقش و عملکرد منظر، حضور فاعالن انسانی و فعالیتهای دوره صفوی عالوهدر نقاشی .باشندباغبانان می

های درباری، ایدئولوژی و سیاستتوجه بوده است. نقش فاعالن اجتماعی در بازنمایی  حلها مها در فضای باغآن

نمادهای  مسئله پژوهش حاضر شناسایی ایدئولوژی پنهان و .کندای متعددی ایجاد میهای نمادین رسانهمؤلفه

خبری، به شناسایی برخی  ایهنر تصویری دوره صفوی همانند رسانهمرتبط با هویت و فرهنگ ایرانی است. 

است. بنابراین شده های سلطنتی منجر یندهای تولید متن در فضاهای باغآاجتماعی، تعامالت و فراوضاع سطوح، 

های شاهان بر مطالعه نگرشهای باغی صورت پذیرد تا عالوهتری در متن نگارهضرورت دارد بررسی و خوانش جامع

ر چندوجهی به نقش هنرمندان در خلق تصاوی ،های قدرتعنوان یکی از نشانهصفوی در استفاده از شمایل باغ به

: استگویی به این دو سؤال این پژوهش درصدد پاسخ ،در همین راستا و تأثیر آن بر مخاطب پرداخته شود.

ها و عناصر نمادینی هستند؟ چگونه چه مؤلفه کننده های باغی بازگومناسبات اجتماعی دوره صفوی در متن نگاره

 است؟شده مصور های باغی ایدئولوژی و نگرش هنرمندان صفوی در نگاره

 

 روش پژوهش
گردآوری اطالعات با استفاده از منابع تحلیلی بوده و پژوهش از نوع تحقیقات کیفی است. توصیفی روش تحقیق

 های معتبر علمیسایتو  مقاالت نسخ تصویری تاریخی، ت،وری اطالعاآای صورت پذیرفته است. ابزار گردکتابخانه

، فرهنگی، تاریخی و نگاره با موضوعات اجتماعیدوازده باغی دوره صفوی های های مطالعاتی نگاره. نمونهاست

 ند. اشدهصورت هدفمند انتخاب و مطالعه و بررسی که بههستند در نسخ تاریخی  هویتی

 

 پیشینه پژوهش
پناه و رضایی» .استانجام شده ای های گستردهپژوهش ،های صفویاندر زمینه باغ ایرانی و نمادپردازی در باغ

نویسی تحلیل کیفیت بازنمایی مقام سلطنت در گفتمان سفرنامه»ای با عنوان ( در مقاله۱395) «شوکتی مقرب

و نمادین شاه در ارتباط با طبقات فرادست و فرودست  جایگاه برتربیان کردند که سلطه فرهنگی،  «عصر صفوی

نمادپردازی » ای با عنوانمقاله( در ۱39۰) «عالمی»اند. صورت بازنمایی شدهدر داخل و خارج از دربار به چه  جامعه

تصویر جهان  ایرانی، مفهوم ضمنی از باغبه بیان ساختار « های سلطنتی صفوی()حس طبیعت در باغدر باغ ایرانی 
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( ۱39۰)« منصوری و حیدرنتاج» پرداخته است. های سلطنتی صفویانبا محوریت چهارباغ، رابطه بین طبیعت و باغ

بیان  «سازی ایرانیعنوان الگوی هنر باغنظریه چهارباغ به منشأ پیدایش  چهار( باغ؟ بررسی») عنوانای با مقاله در

به چه طریقی در معماری باغسازی های دینی زرتشت تأثیر معنای بهشت بر هندسه باغ ایرانی و آموزهکردند که 

بررسی عناصر » ای با عنوانمقاله ( در۱39۰)« یاحقی مقدم و کفشچیان» ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است.

ش نماد، نمادگرایی در نگارگری، نمادهای هندسی، یهای پیدازمینه بیان کردند که« نمادین در نگارگری ایران

 اند.صورت تصاویر انتزاعی و ادبیات نوشتاری در اختیار مخاطب قرار گرفتهبههای بیگانه طبیعی و نفوذ فرهنگ

های ایرانی با توجه به شناسی عناصر باغنمادشناسی و نشانه» ای با عنوانقاله( در م۱39۰)« رفو امامیطوسی »

 شناسی و همچنین رابطهشناخت ساختارهای گوناگون باغ ایرانی، نشانه بیان کردند که «عناصر باغ فین کاشان

اند و این عناصر به ساختار اصلی در ها ایجاد شدهشکل عناصر اصلی و فرعی در باغبههای متنی ساختار باغ با الیه

ایرانی  مند باغمها، نمادها و ساختارهای نظابررسی نشانهها بهاغلب این پژوهشاند. باغ ایرانی مبدل گشته

با وجود این، در  ؛در پیشبرد این پژوهش مؤثر واقع شودها ممکن است آنآمده از  دستهنتایج ب .اندپرداخته

های باغی دوره های قابل انتقال با مفاهیم چندوجهی در نگارهای رسانهمؤلفه ه،شد از مطالعات انجام یکهیچ

 است.نشده صفوی بررسی 

 

 های باغی دوره صفویتوصیف صوری نگاره

با شروع این دوره  .باشدمی جریهنهم تا دوازدهم های دوره صفوی متعلق به سده نگاره خلق آثار تصویری چون

، ص. ۱39۷منوری، ) شکل گرفته استایران  در و فرهنگی هنریسیاسی، ، مذهبی، تحوالت اجتماعی تاریخی

های فکری و ، دیدگاهمنظر های طراحی، شیوهچندمنظوره دولتی دیداری نقاشان صفوی با توجه به شبکه. (۷۲

و  به مخاطبانرا واقعیات اند کوشیده ،های دنیای سیاستو پیچیدگی اجتماعیابعاد فرهنگی و همچنین 

های ایرانی یکی از این آثار تصویری است که توسط هنرمندان صفوی به ند. نقاشی باغدهخود انتقال  خوانشگران

های باغی دارای دو فضای طبیعی و اجتماعی نگارهکند. این بیان جایگاه ارزشمند هنر ایرانی و جامعه اشاره می

اما فضای  ؛پرداخته است و تلفیق آن با طبیعت بکر ییآراو باغ سنتی سازیفضای طبیعی به ساختار باغ .باشندمی

اجتماعی نظامی، فرهنگیسیاسی و مناسبات ها و تعامالتواقعیتها، روایتها و نیمهروایتهایی از صحنهاجتماعی 

ایدئولوژی و نگرش حاکمان صفوی از طریق زبان  و دینی را به تصویر کشیده است. این آثار به معرفی و شناسایی

دهنده مضامین آثار انعکاس ،مواضع ایدئولوژیکی صفویان در هنر و نقاشی ایرانیاند. بودهمعطوف  و نوشتار تصویر

سازی، دانش، هنر باغ ارائهدر دهنده و پرقدرت ی جهتارسانهعنوان این هنر به .باشددر این حوزه تصویری می

تصویری از  اینمونه، ۱ویر تص تحوالت سیاسی و اجتماعی مورد استفاده بوده است. در کنار ،ایرانی اصیل هویت

ی اشاره شده یآرابه نمای داخلی باغ ایرانی و استفاده از هنر باغ نقاشی ایندر  .های باغی دوره صفوی استنگاره

شاه صفوی در مرکز باغ، در  مایهباشند. نقشمیگو با یکدیگر ودر حال بحث و گفت است، اشخاص درون نگاره

 مایهنقش. استشاه دارای هویتی ثابت  تصویر،در این  .که بر تخت خود تکیه زده به تصویر کشیده شده است حالی

بر پرداختن هنرمند درباری عالوهنقاشی در این  .سایر افراد با توجه به موقعیت و رتبه اجتماعی متغیر بوده است

های زیستگاهی و تولیدی، گرایی، حوزههایی همانند طبیعتدر بازنمایی مؤلفه ،ایرانی لکردهای اصلی باغبه عم

چندوجهی و نمادین  در قالب زبان رسانهرا و ملی  اجتماعی، هویتیسیاسی روابط و مناسباتکرده است سعی 



 
 

 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل

 نگاره باغی دوره صفویه( :نقاشی ایرانی، رسانه چندمنظوره حکومتی )مورد مطالعه

 ۸۰-۶۶        ۱۴۰۱، بهار 27، شمارهیازدهمدوره  

69 

و دیگر « سلطان سوریه مالک صالح»نگاره باغی شده از یکدیگر در متن  به فضاهای جدا ۲تصویر در . کند بازگو

 صورت خطی پرداخته شده است.های باغی دوره صفوی بهنگاره

 

 

 

 
سلطان سوریه مالک صالح، بر تختی در  .1 تصویر

و  و با دو درویش در حال گفت باغ خود نشسته

 . نهم هجریگوست. بوستان سعدی، سده 

 ,p. 46. Gharipour ,2013 منبع:

 .های باغیبودن متن نگاره دوسطحی .2 تصویر 

 .منبع: نگارندگان

 

 های باغی دوره صفویهای وابسته به قدرت در نگارهنشانه

عمل  حکومتیی اهایی است که همانند رسانهروایتها و نیمههای باغی پرداختن به روایتموضوع اصلی در نگاره

ترین دستاوردهای ها از مهمکند. باغنهان بیان میصورتی نمادین و پشاهان صفوی را به اساسی ینیازهاکرده و 

مناسبات  برگزاریبرای مکانی جمعی  عنوانبه ،بر شکوه و عظمت درباریکه عالوههستند صفوی  ان در دورهسازباغ

 لشکریان و، فضای اجتماعی در متن آثار پذیرای شاه، حاکمان والیات اند.در نظر گرفته شده ملی و سیاسی خاص

 مصنوع باغ ایرانی و تجمعات فاعالن انسانیبه فضای  ۴و  3 تصاویر ست.ا سفرای کشورهای همسایه و اروپایی

صفوی  جامعه اهمیتکم هاینظام درباری و قشرساختار گذاری اجتماعی در فاصله نشانی از کند کهاشاره می

و  هاهای ایرانی و ملی، روایتشاهان صفوی، اسطوره هایی از فتوحاتمناسبات سیاسی، روایتتعامالت و . است

خود  یهاها و نقش کارکردهای ایدئولوژیکی صفویان در بیان اندیشهپیام کنندهبیان و مذهبیآیینی  مناسبات

 بازنماییای ملی یا خصوصی عنوان رسانهبه ایرانی شده در هنر نقاشی گذاریهای ارزشبوده است. این مؤلفه

و نگاه چرخشی شاه نسبت مرکزی بودن ساختار قدرت  های باغی به عمودیشاه در این نگاره مایهنقشد. انشده

متمرکز بر فضای  ،های باغیدر نگاره اولیه الیهکند. ها اشاره میو بیرونی باغ یدروندر محیط به فاعالن انسانی 

. این استها و حوض مرکزی نمادین، تزیینات دیوارنگارهو گیاهی ، نقوش حیوانی ، تخت سلطنتداخلی کوشک
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سبز  درختان همیشهوسیله بهها به تصویر کشیده شده است که نشین و جایگاهی برتر در نگارهعنوان شاهمکان به

 .انداحاطه شده و چنار سرو

 

 

 

 

گفتار اندر زال با منوچهر  .3 تصاویر

 طهماسبی، سده شاهو قارن، شاهنامه 

)عمارت مرکزی، جایگاه  نهم هجری

شاه و حضور فاعالن انسانی درون 

رجبی، اسماعیلی، منبع: . عمارت(

 .۱۰۸ ، ص.۱39۲آقایی و اثباتی، 
    

 

 

 

 حکایت بلقیس با سلیمان، .۴ تصاویر

اورنگ جامی ، هفتنهم هجریسده 

)منظر باغ ایرانی، معماری داخلی و 

فاعالن بیرونی، جایگاه قرارگیری 

 . انسانی(

 Gharipour, 2013, p. .49منبع: 
 

 های باشکوهاین مکاندهنده و همچنین عناصر تشکیل های شاهیباغاالزهار ةدر دوح «بیگ نویدی شیرازیعبدی»

ها در باغ به حوض حوض ،د، در اشعار ویکنتوصیف می ،عمارت هستند و ها، حوضکه شامل درختان، گلرا 

 بهشتهایی که تمثیلی از درون باغ ،های زیبامتی کشیده در کنار گلو درختان سرسبز با قا کوثر تشبیه شده

 ،طهماسبیشاهنامه شاه تاریخی هنسخ اتصاویر مرتبط ب .(۴۲، ص. ۱9۷۴ ،عبدی بیگ)کنند نمایی میهستند خود

ها به تصویر ای در محیط باغهای اسطورهها و داستانقالب روایت نظامی و اجتماعی را درهای سیاسیرخداد

زی بوده است. صفوی در ایجاد امنیت و تثبیت دولت مرک ارتشاقتدار  دهندهاین مصورسازی نشان .اندکشیده

 شاهو نفوذ قدرت  های نمادین باستانی مستقیماً به حوزهنظامی، ساختارهای سیاسی و نشانهکشوری و مباحث 

هان صفوی در ارین کارکردهای شتمهم ها ازلفهنظامند ارتش پرداخته است. این مؤ در بیان ایدئولوژی و ساختار

 .ها پرداخته شده استبه آن ۶و  5تصاویر که در  بوده استخود تأسیس  تشکیل دولت تازه
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امه گفتار اندر زال با منوچهر و قارن، شاهن .۵ تصویر

 ه.ق. 9سده طهماسبی،  شاه

 .۱۰۸ .، ص۱39۲و همکاران،  رجبیمنبع: 

گفتار اندر سپردن فریدون و تخت شاهی  .۶ تصویر 

 طهماسبی. شاهشاهنامه  را به منوچهر،

 . ۸۸ .، ص۱39۲و همکاران،  رجبیمنبع: 

 

هویت را مطرح له ئمسدرباره های نظری مدرن ترین بحثیکی از مهم ،مایه هویتنقش زبان تصویر در ایجاد بن

ها با استفاده از شیوه آرایش قدرت و توجه به مسائل جمعی در فضای باغ. (۴9، ص. ۱39۰)احمدی،  کندمی

بینی شاه های نمادین باستانی و هویتی مانند نامیرایی، قدرت، نظم و هماهنگی، اتحاد، خِرد و تیزبرخی مؤلفه

های شاهی صفویان که در تصاویر دیگر عملکردهای باغ ازنسبت به مسائل کشوری و لشکری صورت گرفته است. 
فضای  .استمند قدرت مرکزی، امنیت و وحدت ملی ساختن ساختار نظام های باغی به آن اشاره شده، مطرحنگاره

پردازد. در وجه رسمی، باغ به عنوان رسمی میبه دو فضای رسمی و غیر طهماسبیهای شاهنامه شاهنگاره در هاغبا
کند و اما در وجه غیر رسمی به توسط شاه عمل میمسائل مشورتی، سیاسی و نظامی فضایی برای بازگو نمودن 

 .برای وارد شدن به میدان نبرد تبدیل شده است نظامیانو تجدید قوای  ، آرامشلذتجهت  استراحتگاهی ستودنی
ای مانند زال و ها به خلق تصاویر قهرمانان اسطورهدر نگاره ،مستقیمراهبردهای غیرهنرمندان صفوی با استفاده از 

زال در سراسر  .اندفریدون و جنگجویانی که وظیفه حراست و پاسداری از مردم و کشور را برعهده دارند پرداخته

هایی ارای نمادها و نشانهد . اوشده استدوران باستانی شاهنامه فردوسی حضور دارد و مشاور شاهان محسوب می

، ۱39۴)نامورمطلق و کنگرانی، وجود دارد همچنین در ادبیات زال نمادی از اقبال  .از خردمندی و فرزانگی است

وی  همچنین .خدایی بوده و لقبش اژدهاکش استفریدون نیز در اوستا دارای شخصیتی نیمه .(۱۴9-۱۴۸. صص

نمادی از روشنایی، خورشید شاهان، نماد دادگری و اقتدار است. از ه ایزدی و از نوادگان جمشید و دارای فر

آهن همواره نمادی از چیرگی،  .از آهن ساخته شده استکه گاو بوده  نمادهای مرتبط با فریدون گرزی با سر

های این نمادها و نشانه .(۲3۲-۲۲۸. صص ،۱39۴ کنگرانی، و نامورمطلق)است پایداری و جنگاوری در نبرد 

نهادهای درباری از  .اندهویتی و باستانی ایرانی پرداخته هایو ارزش هاها به اندیشهای در فضای باغاسطوره

های پیچیده، فرهنگ، هنر و معماری قدرتمند و مانا در بیان ایدئولوژی، سیاست ایعنوان رسانههای باغی بهنگاره
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رتبه با وی در بیان تدابیر ای در جایگاه شاه یا هماند. استفاده از اشخاص اسطورهبرده ایرانی در قاب تصویر بهره

و گاه هنرمندان صفوی گاه مستقیم امنیتی و کشوری، قدرت و سلطه بر دشمنان بسیار تأثیرگذار بوده است. 

این هنرمندان شاه را  .دندکرساختن جایگاه برتر شاه از دیگر طبقات اجتماعی اقدام می غیرمستقیم به مصور

اسالم، مقام و از های سیاسی قبل و بعد در برخی اشعار فرهنگ اند.ای و مقتدر مردم معرفی کردهقهرمان اسطوره

که همان  تعبیر شده« سایه خداوند»به از شاه  ،بیگاشعار ستایشی شاهانه عبدیدر . شدمرتبه شاه ستایش می

و هنرمندان آثار تصویری در  گانتولیدکنند. (۴۶-۴5، ص. ۱9۷۴، بیگ عبدی)است « السلطان ظل اهلل»ترجمه 

ای و خبری های غیرمستقیم که جنبه رسانهاز موضع قدرت برخورد کرده و از نشانه ،های خودها و پیامبیان دیدگاه

 ،های وابسته به قدرتای و هویتی و همچنین نشانهگیری از برخی مضامین اسطورهکردند. بهرهداشته استفاده می

صفویان در تصاویر  پنهانای و حاشیهها و عملکردهای گیری گفتماندر بستر اجتماعی حکومت صفوی، به شکل

های باغی، ایدئولوژی های دوره صفوی همانند نگارهدرون باغ ۱های دیواریمتن برخی نقاشی منجر شده است.

 ،های دیواریدر نقاشی ۸و ۷تصاویر .ستا دهکرحاکمان صفوی و نقش فرهنگ و هویت ایرانی را با زبان تصویر بیان 

شاهان صفوی پرداخته شده است. رتبه فاعالن انسانی، اجرای مراسمات سنتی  هایضیافتبه دو مجلس از 

زیبایی انعکاس داده شده است. فضای جمعی در تصاویر به به ،رسوم و فرهنگ ایرانی و )موسیقی و رقص(، آداب

از طریق  فرهنگی و سیاسی را مناسباتتعامالت و  که کنداشاره میدرون باغ شاهی اجتماعی و تاریخی  یرخداد

 .است ه تصویر کشیدهب خاص ای خبری، ماندگار و اثرگذار برای مخاطبرسانه

 

 

 

 
دیوارنگاره باغ چهلستون اصفهان، دوره صفوی،  .۷ تصویر

 .۷۶ ، ص.۱39۴اللهی، آیتنبع: . معباس اولمجلس پذیرایی شاه

دیوارنگاره باغ چهلستون اصفهان، مجلس پذیرایی  .۸ تصویر 

 . ۷۶ ، ص.۱39۴اللهی، آیتمنبع:  طهماسب.شاه

 
های روایتها و نیمهروایتتری از باغ ایرانی را شاهد هستیم. از خمسه نظامی، فضای گسترده ۱۰و  9تصاویر در 

رسوم صفویان در  و ی، آدابیآراباغبانی و باغ یسازی اصیل ایرانی، عملکردهاباغ فرهنگی، سنتآشکار اجتماعی

بودن قدرت، جایگاه  درباری، نحوه پوشش طبقات اجتماعی، تزیینات و زیورآالت مردانه و زنانه، عمودیمجالس 

اند. تولیدکنندگان آثار با توجه به پرداخته هاآن این آثار تصویری به موضوعاتی است که شاه و فاعالن انسانی

 کنند.نعکس مو به مخاطبان خود معرفی را فرهنگ قومی و ملی اند کردهسعی  ،ها و ایدئولوژی خوددیدگاه

های زیستگاهی، تقسیمات ها در حوزهبر عملکردهای متعدد باغ عالوه ،ای چندوجهیعنوان رسانههای باغی بهنگاره

بخشی و اند تا سبب ترغیب، آگاهیرسانی، انواع پوشش گیاهی، فضایی روحانی و جمعی ایجاد کردهای آبشبکه

ها پرداختن به مفاهیم نمادین موجود رفته در این نگاره کارهای بهد. از دیگر مؤلفهشومخاطب اثرگذاری بیشتر بر 
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نمادهایی با مضامین  ،های فرهنگی و هنری اشاره دارد و در الیه میانیبه مؤلفه اولیهست. الیه ا در باغ ایرانی

و چنار در فضای باغ و پرندگانی چون  درختانی همانند سرو است. حضورکار رفته بهنامیرایی، بهشت و عدالت 

و  ماناییدرخت سرو نماد جاودانگی،  هاست.نمایش غیرمستقیم نقش قدرت و هویت ایرانی در نگاره، شاهین

 مایههمچنین نقش .(۱۶۲، ص. ۱3۸۷)زمردی، اساطیری قدرتمندی دارد  هاستقامت است و در بین درختان جنب

 .دانستندقدرت می ی ازنماد و را خدای طوفان آنایرانیان  است.نماد تیزبینی  باستان، شاهین در فرهنگ ایران

. (3۱، ص. ۱399)شیروانی، کند به بینایی، تفکر، عدالت، خرد و سکوت اشاره می نمادین این پرنده باشکوهمعانی 

 عرفان، توانایی و پایداری، التکه سرچشمه همه فضایل نیکو شامل عد کنندمیاشاره  هاییبه باغ هااین نگاره

کند که سوی وقایع و رخدادهایی هدایت میما را به ها،نقاشیاین پرنده و درختان سرو در  مایهحضور نقشست. ا

 نگاه تیزبینانهقدرت و با  شاهدر برابر مشکالت در جامعه است.  ایستادگیقدرت، خرد انسانی و  لهونیازمند به مق

 .پردازددر جامعه میبه برقراری عدالت  ،خود

 

 

مشاجره طبیبان، آقامیرک، سده  .۹ تصویر

 ه.ق، خمسه نظامی. 9

 . ۴۸ ، ص.۱3۸۴اف، کریم منبع:

 

 

 

سرایی باربد برای خسرو، نغمه .1۰ تصویر

ه نظامی، ه.ق، خمس 9۴۶-95۰میرزاعلی، 

 موزه بریتانیا. 

 .۱3۸ ، ص.۱3۸۴اف، کریم منبع:

 
 

تماعی اورنگ جامی، مستقیماً به موضوعات دینی در کنار رخداد اجاز هفت ۱3و  ۱۱ تصاویردر مصورسازی 

نبی  ت با سلیمانای در حال صحببر حضور افراد در مجلس شاهی، فرشتهعالوه ۱۱ تصویرپرداخته شده است. در 

به توصیفات  هنریاثر حکایت موجود در این  .اندکه مشغول باغبانی است مصور شده )بیگانه( و دیوی)شاه( 

صفویان و  آراییاغبسنتی و هنر  سازیباغ نحوه ۱۴تا  ۱۲تصاویر . است االزهار بسیار نزدیکةبیگ در دوحعبدی

 بازگو کرده است.تصویر  ا زبانتیموریان را ب
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حکایت بلقیس با سلیمان، سده  .11 صویرت

  اورنگ جامی.ه.ق، هفت 9

 .Gharipour, 2013, p. 49منبع: 

جمشید و خورشید بر تخت  .12 تصویر 

ه.ق، مثنوی جمشید و  ۱۰سلطنت، سده 

 .Gharipour, 2013, p. 110 عمنب خورشید.

مرد شهری و دزدی او از باغ  .13 تصویر 

اورنگ جامی. ه.ق، هفت 9روستایی، سده 

 . ۱۲۲ ، ص.۱3۷۷کورکیان، منبع: 
 

های هویت دینی را مطرح ساخته هنرمند صفوی با استفاده از موضع قدرت دینی و با ورود به حوزه اعتقادی، مؤلفه

ی هافرشتگان در کنار دروازه ،۱۲ ویرتصدر  .ستا دهکرهایی روایی مصور قالب داستاندر از آن را  یهایو صحنه

این امر اشاره شده به های بهشتی هستند. در قرآن کریم نیز های باغگویی نگهبانان دروازه ؛اندمصور شده هاباغ

 -باغ بهشت، باغ روز رستاخیز و باغ بهشت موعود- ایم. باغ شادیمنین بهشت برین را وعده دادهؤبه م»است: 

 «کنند، پابرجا هستندهایشان محافظت مینعمت است. تا زمانی که آسمان و زمین که فرشتگان از دروازهجایی فراخ

در بهشت هم نهرهایی از آب روان، نهرهایی از شیر تازه »ای دیگر آمده است: همچنین در آیه(. ۱33عمران، )آل

صفویان  .(۱5)محمد، « ابدی است یجا زندگی ضیافتشراب و عسل خالص روان خواهد بود و در آن و نهرهایی از

اند که برگرفته از مفاهیم بهشت در سازی پرداختهآرایی و باغهای خود به هنر و دانش باغو تیموریان در نقاشی

رفت و دهنده هویت ملی ایرانیان به شمار می. در دوره صفوی، مذهب عامل انسجام(۱۴تا  ۱۱ )تصاویرقرآن است 

)اطهری و دستغیب، حس تعهد و کشش مردم به نهاد مذهب، بیش از تعهد آنان به نهاد قدرت بود  ،مبنا بر همین

 طور مستقیم در خوانش متن توسط هایی از کتب الهی و احادیث مذهبی بهبنابراین روایت ؛(۸3-۸۷، ص. ۱393

کنند تا بدین تالش می ،جه به مذهبتولیدکنندگان آثار هنری درباری با تو .گیردمخاطب مورد استفاده قرار می

و از آن در راه رسیدن به اهداف کالن خود سود برند  ندصورت ایدئولوژی خود را مثبت و کارکردی جلوه ده

های شاخص حاکمان صفوی در حوزه ایجاد هویت دینی یکی از راهبرد .(۴۰۷، ص. ۱395زاده و طارمی، گل)آقا

، شاهد «جمشید و خورشید بر تخت سلطنت»و « حکایت بلقیس با سلیمان»های در خوانش نگاره است.قدرت 

به  هانگارههمچنین در های فکری و باورهای دینی و مذهبی مانند بهشت و سلطه بر اهریمن هستیم. دیدگاه

و چیزی جز است ار احاطه عظمت پروردگدر  این مکان مقدس .است شده پرداختهها باغبسته و محصور  محیط

به  ،ای تبلیغیعنوان رسانههای باغی بهنگاره .وجه درونی خلقت نیست. بهشتی محصور در میان دیوارهاست

 ی ایرانیهاباغ ساختار در موجود و مذهبی های دینیآشکار از طریق مؤلفه صورت کامالً پیام به چگونگی ارائه

 های آب، انواع درختان میوه و کوشکی با ها، جوییایی و مقدس بوده است. حوضؤها رباغاین اند. فضای پرداخته

باغ وفا، بابرنامه، نقاشی  .1۴ تصویر

ه.ق. لندن، موزه  ۱۰مغولی، سده 

پیروچیولی، ویکتوریا آلبرت. منبع: 

 .333 ، ص.۱39۲
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از  هاییهای باغی صحنهها افزوده است. نگارهاسلیمی و ختایی بر زیبایی معماری و فضای باغ هندسی، تزیینات

در این  .انددهکرازگو بو هنری گرایانه ای واقعگونهسازی را بهچنین نحوه باغگی، اجتماعی و هممناسبات فرهن

عنوان بههای کشاورزی و باغبانی را مدنظر داشته است. این آثار ساز انسانی بیشتر جنبهطبیعت دست ،هانقاشی

 نهادهای درباری زیر نظر .اندآرایی عمل کردهایجاد آگاهی، تبلیغ کشاورزی و هنر باغ رایتصویری ب یراهنمای

ای عنوان رسانهها بهخانه سلطنتی از این نگارهاند. هنرمندان نقاشدهکراقدام ها به ساخت این باغ ،مستقیم شاه

پردازی و اجتماعی پرداخته های کشاورزی، طبیعتبه گفتمان ییاند تا از سودهکراثربخش و قابل فهم استفاده 

ها که اغر بلند بوسیله حصابهرا فرادست و فرودست جامعه  هایشود و از سوی دیگر فاصله طبقاتی میان قشر

 فرودست  ایهقشر ،ها با محتوای دینیای خبری انعکاس دهند. در نگارهدارد، همانند رسانهدر خود نگاهی اعتراضی 

ها فضای درونی باغ که حالی در ؛شوندجامعه در پشت دیوارهای باغ و در تالش برای ورود به مکانی امن دیده می

 .ستاها و نهادهای وابسته به دربار پذیرای طبقات اشرافی، سازمان

 

 گیری رسانه تصویریعوامل تأثیرگذار در شکل

و از  ردهعنوان کانال انتقال اطالعات حاکمیتی به افکار مخاطبان عمل کبهاز سویی توانند تصویری می یهارسانه

برای  ،همین سبب صاحبان قدرتنند. بهکایفای نقش  میمات و عملکردهای دولتعنوان ناظران تصسوی دیگر به

ص.  ،۱395)دیویس،  ندبهره ببر نحو مطلوب ها بهاز آنها را کنترل و رسانهکنند میسعی  ،اهداف خودرسیدن به 

تواند به انعکاس مسائل و رویدادهای اجتماعی، فرهنگی و هنری از جمله عناصر کاربردی است که می رسانه. (9

سطح هوشیاری،  دهندهکه ارائه ستهاترین این رسانههای باغی از مهممتن نگاره .کالن بپردازدخرد و در سطح 

های لفهمعماری ایرانی است. مؤ صنعت و حکومت در ایجاد وحدت ملی و شکوفایی هنر و نفوذ، قدرت و سلطه

های که در الیههستند های تأثیرگذار متعددی گفتمان ودارنده دانش ای دربراسطوره و دینی، فرهنگی، نمادین

سازی سنتی، هویت باستانی، پرداختن به تعامالت و بر سبک باغعالوه ،مستقیماز طریق بیان غیر ،هامتنی نگاره

مصور نری هسلطه فرهنگی و سطح نهادی و اجتماعی، الگوهای فرهنگی و نمادین را از طریق  مناسبات قدرت در

زبان بصری و در تصاویر به ،این نوع سلطه فرهنگی اند.بهره برده جمعیابزاری ارتباطی و عنوان و از آن به ساخته

صی دارای شخ است،لحاظ موقعیتی در مرکز و نمادی از قدرت  شاه به ،صفوی هدر دور. ستا نمادین ظهور کرده

شهری، شاه از نژادی برتر و جدا در اندیشه سیاسی ایران» .امور کشورداری، فرهنگی و مذهبی آشناست انفوذ و ب

. (۴۶۶-۴۶5. ص، ص۱39۱)بهار، است ی شهریاری بوده یو دارای قدرت پنهان و جادو« از همگان برخوردار است

همچنین بخش  .گرفتصورت میشاه و شاهزادگان نیز تحت سیطره و نفوذ  و صنعتی آثار هنری خلقتولید و 

تا  (5۷، ص. ۱399 ،قیداری و محمدزاده ،پور)صادقشدند اعظم آثار نقاشی در کتابخانه سلطنتی تولید می

ها بر های قدرت و تأثیرات آنمؤلفه ،۱جدول در  .دننکمخاطب ایجاد در گذاری و تأثیرپذیری بیشتری تأثیر

 .بیان شده است مخاطب با استفاده از بیان رسانه تصویری

 

 

 

 



 
 

 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل

 نگاره باغی دوره صفویه( :نقاشی ایرانی، رسانه چندمنظوره حکومتی )مورد مطالعه

 ۸۰-۶۶        ۱۴۰۱، بهار 27، شمارهیازدهمدوره  

76 
 : نگارندگانمنبع های باغی دوره صفوی.های قدرت در مصورسازی نگارهتأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه .1 جدول

 های قدرتعملکرد یا تأثیرپذیری مؤلفه های تأثیرگذارمؤلفه

 وجهی و دستوریهویت تک /شاه  عملکرد خودمحورگرایانه جامعه متن شاه درموقعیت 

 همبستگی متقابل بین شاه و گروه فاعالن اجتماعی
ایجاد عملکردهای سیاسی، مذهبی، ملی و فرهنگی در 

 های باغی است.نگاره

 )سیستمی( محورپذیری نظامجامعه در دولت مستقل صفوی مدنی جامعه

 هادر نگارهتجمعات گروهی 
خانه(، نهاد اماکن کتابخانه )نقاش نهاد سلطنت )درباری(، نهاد

 نظامیها(، نهادهای خانهمذهبی )مکتب

 باغ ایرانی )فردوس(، فضای روحانی و مقدس، جایگاهی برتر ع در فضای شهریطبیعت مصنو / گیری از طبیعت بکربهره

 

کننده بار ایدئولوژیک های چندمنظوره که تقویتعوامل تأثیرگذار در حوزه قدرت، از طریق رسانه ،بر همین اساس

به را ی های هویتی و دینفرهنگی، ارزشقالب کارکردهای اجتماعی در ،های باغی هستندهای متنی در نگارهالیه

در  تااند شدهطراحی و اجرا می دارهدف کامالًها ند. این نوع رسانهگذارمیآنان تأثیر بر مخاطبان معرفی کرده و 

 ند.شومخاطب یا مخاطبان تبدیل به نهایت به محرکی اثرگذار در جهت پاسخ 

 

 هایافته
صفوی است. چرخش فاعالن  در عصر ایرانی ت باغو طبیع جمعیایدئولوژی، فضای  دهندهها نشاننگارهمتن 

ه در نقاشی کصفوی  حکومتو فرهنگ غالب  اعتقاداتست از ا بازتابی ،انسانی با توجه به رتبه و بافت اجتماعی

ری تصویخوانش به  ۲ جدولاند. هبازنمایی شد نوشتار با زبان تصویر و انحصاری و حکومتی، ایعنوان رسانهایرانی به

 های متنی پرداخته است.الیه
 

 باغی صفویان. منبع: نگارندگانهای متنی نگارهخوانش تصویری الیه .2 جدول

 توضیحات چرخش فاعالن انسانی نگاره

  

 ، رخدادهایپردازیروایت ایدئولوژی حاکم:

ای(، تمرکزگرایی، سیاسی و اسطوره) اجتماعی

(، های موجود طبیعتنشانه / نمادگرایی )شاه

شاه، اسم نمادهای قدرت: سرو،  قدرت و سلطه.

 اعظم خداوند.

کمان، گرز،  و ابزار جنگی )تیر ظاهر تصویر:

 وجهی دوفضای باغ ایرانی،  -شمشیر و خنجر(

)تصویر و نوشتار(، منظرپردازی،  بودن نگاره

  های جمعی و نظامی است.فعالیت

 ها.: چندعملکردی باغمعنای ضمنی تصویر
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 توضیحات چرخش فاعالن انسانی نگاره

  

رخدادهای پردازی، منظر ایدئولوژی حاکم:

پردازی، نمادپردازی و اجتماعی و فرهنگی، هویت

 بازنمایی فرهنگی ملی و قومی.

 نمادهای قدرت: سرو و چنار، شاه، شاهین.

فضای باغ  -عیتعامالت اجتما ظاهر تصویر:

ه، منظرپردازی، بودن نگار وجهی دوایرانی، 

 های جمعی.فعالیت

 عملکردی باغ، دو چند معنای ضمنی تصویر:

 .های نگارهبودن الیه بخشی

  

پردازی پردازی/ روایتداستان ایدئولوژی حاکم:

 پردازی.دینی، نمادگرایی و هویت

 نمادهای قدرت: سرو و چنار، شاه، فرشته و دیو.

فضای باغ  -تعامالت اجتماعی ظاهر تصویر:

بودن نگاره، منظرپردازی،  وجهی ایرانی، دو

به مباحث دینی و ن های جمعی و پرداختفعالیت

 فرهنگی است.

 عملکردی باغ، دو چند معنای ضمنی تصویر:

 ها، ایجاد فضای منفی و مثبت.بودن الیه بخشی

 

فی معماری، قدرت، شکوفایی هنر و ترین دستاوردهای صفویان هستند که در معرهای سنتی ایرانی از مهمباغ

 ،های باغیگارهنگرفته در متن ها و مضامین شکلنشانهاند. صفویان با استفاده از فرهنگ ایرانی نقش محوری داشته

 ،ند تا از این طریقنکی بازنمایرا رشد ساختار حکومتی و ایدئولوژی خود اند کردهصورت نمادین و تبلیغی سعی به

های باغی ارهدر نگ و نوشتار نقش اصلی زبان تصویرمدرنیته هموار سازند. رشد اجتماعی و سوی مسیر خود را به

هویت ایرانی،  نعت ایرانی،صهنر و  های بومی و قومی،پرداختن به اعتقادات مردمی، باورهای باستانی، سنت

که به ایجاد نگرشی متفاوت از خوانش تصاویر بدل است ویان اعی صفهای فرهنگی و اجتمگرایی، ارزشطبیعت

ی اشبکه در این رسانهل ساخته است. یای دیداری در این عصر تبدهای شبکهرسانهاز به نوعی را  ده و آنش

 و هنریمذهبی، سیاسی، هویتی، سلطه فرهنگی ای و در نهایت مضامینهای اصلی و حاشیه، گفتمانهانشانه

ها و رمزهاست دهنده پیامهنر تصویری که انتقال از ایشکل تازه تا بدین روش،شوند با یکدیگر ادغام می یفرهنگ

 .(3 )جدولایجاد شود 
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 های باغی دوره صفوی. منبع: نگارندگانشده در متن نگاره های بازنماییمضامین و نشانه .3 جدول

 های باغینگاره

 های باستانی و مذهبی(تجمعات مذهبی(/ هویت فرهنگی: )مراسمات و آیین ـ های دینی)روایت هویت دینی:

تمرکزگرایی: )حضور شاه در رأس قدرت  ـ های قدرتنشانه /کشوری( و ها و رخدادهای سیاسی)روایت نظامی:های سیاسیمؤلفه

 .سلطه فردی و عمودگرایی ـ گرایی، مالکیتو همچنین ناظر بر تمام امور حکومتی و دیگر طبقات در جامعه(، کمال

ای: )حوض کوثر(، مضامین اسطوره مانایی و نامیرایی(، حوض) )شاه(، باغ ایرانی )باغ بهشتی(، درختان سرو و چنار مضامین نمادین:

 ان مقدس/ بهشت(.)مک دینی /الگو(، شاهین )تیزبینی و عدالت()کهن چهارباغی /های حماسی شاهنامه(ها و روایتنداستا)

ایرانی که  گرفته در باغ های شکلکننده عملکرده عملکردی )بیان ، چندتنوع دیداری در منظر) ای:منظر/ شبکه ـ گراییطبیعت

 دهنده خصوصی()سفارش شود(، سفارشیها منعکس میاز طریق نگاره

 : )اتحاد و وحدت ملی(یگرایملی /های کهن باستانی(ها و سنتارزش )بازگشت به گرایی:های سنتنشانه

 ای درباری و ملینوشتار، رسانهـ ادبی، حماسی، تصویری  مضامین:

 

 نتیجه
د که با نفوذ هستنهای تصویری و نمادین پیام های باغی صفویان یکی از دستاوردهای اثرگذار در زمینه ارائهنگاره

یافت. هنرمندان نگارگر با های حاکمان صفوی دست توان به ایدئولوژی و سیاستاین آثار میهای متنی در الیه

های ایرانی و های خود از جامعه، به نقاشی باغتوجه به خواسته و نیاز شاهان صفوی و همچنین باورها و برداشت

ای باغ در جهت نقش رسانهبررسی  اند. این پژوهش بهی تبلیغی پرداختهاعنوان رسانهاستفاده از آن به نحوه

های یندها و مؤلفهآ. فرصفوی صورت گرفته استدولت  یو مشروعیت حکومت کاهداف ایدئولوژیرسیدن به 

کننده اشکال فکری حاکمان و نگاهی عمیق و هنرمندانه  بازگو ،فرهنگی و هویتی در گستره مطالعاتی هنر تصویری

های پنهان زمانی، مکانی، سیاسی و اجتماعی ده که محل تالقی قدرت و نشانههای درباری بوها و سیاستبه واقعیت

ها و ساختار شاهد برخی تحوالت در نحوه طراحی باغ ،های باغیدر تصاویر نگارهدر این دوره تاریخی است. 

چون همبه مضامینی  آثار خودهنرمندان در  .ه.ق هستیمیازدهم  تانهم های بازه زمانی سدهاجتماعی صفویان در 

اند. محتوای های باغی پرداختههای متنی نگارهعدالت اجتماعی، مذهب و مانایی دولت در الیه و برقراری نظم

مرتبط است، صفویان  و لشکری های هویتی و رشد قوای نظامیبا ارزش ،طهماسبیهای باغی در شاهنامه شاهنگاره

بخشیدن به دولت گرایی و در نهایت مشروعیت، تمرکزگرایی، ملیدر جهت دستیابی به ثبات سیاسی، وحدت ملی

بر جایگاه شاهی و اصلی تمرکز  ،اند. در این آثاردهکراستفاده  پردازی و مذهباسطوره و از عناصر نمادین ،خود

در خمسه  ،طهماسبی. بعد از شاهنامه شاهاستنمایی فضای داخلی کوشک بُعدی و بزرگاستفاده از فضای تک

تصاویر از حالت  ،اجتماعیهای فرهنگیبا گسترش دیدگاه ،های باغیاورنگ جامی و دیگر نگارهنظامی و هفت

ها در فضای باغ و قومی ینیید و جای خود را به تجمعات فرهنگی و مناسبات آونشمینظامی خارج خشک و 

 حکومتهای و غیرمستقیم به عملکردد وشمیاز حالت مستقیم خارج نیز های باغی دهند. زبان ظاهری نگارهمی

زبان روایی در ایرانی بههای ملینمادگرایی در عرصه مذهب، فرهنگ و ارزشها و طور، رمزگانهمین .پردازدمی

فضاسازی دو و گاهی  و هاشوند. در خمسه نظامی تأکید بر فضای باز باغفضاهای اجتماعی و طبیعی ارائه می

اورنگ جامی های باغی هفتاما در نگاره ؛ستا آراییو هنر باغ سنتی سازیاصلی باغ بعدی در تصاویر، ساختارسه

فضای بیرونی بدون  :شده است به دو فضای منفی و مثبت پرداختهدر آن شاهد دو فضاسازی متفاوت هستیم که 
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صورت دو است که به و زیرین( اولیه دارای دو الیه )که و فضای مثبت است زمینه که بازتابی از فضای منفی پس

کند. نقاش از فضای صورت متحرک بازگو میشود و روایت موجود در باغ را بههم دیده میهقاب )فریم( متصل ب

شود. د و وارد ورودی عمارت شده و بعد از آن وارد فضای داخلی باغ مینکمی عبوربیرونی یا همان کادر سفیدرنگ 

 دوشمیها بازنمایی زیبایی در این نگاره به ،منظر مذهبی و های هویتیؤلفهفضاسازی، م نقش فاعالن انسانی، نحوه

تصویری ساده که گویای اخبار  صفوی از رسانه های باغی دورهدهند. نگارهو دینی را پوشش می هویتیو مضامین 

مبدل  ابل انتقالو ق پرقدرت ،تصویری چندمنظوره، متحرک ست، به رسانها و رخدادهای ارتباطی جامعه صفوی

ساختارهای اجتماعی  درمتنوعی  های متنیالیه ها ومضامین، گفتمانشدن  شده است. این رسانه به آشکار

نمادین اشاره و سلطه فرهنگیای رسانهبه مفهوم قدرت  های باغینگارهاست. مضامین غالب در  هدشمنجر  انصفوی

فضا  ،هادر این نگاره .اندای دیداری ارائه دادهصورت رسانهبه را ساختارمند جامعه تحرک و پویایی این آثارد. ندار

 هانظام اندتوانسته حواست. این سط شدهیکدست خارج شده و به دو سطح درونی و بیرونی تقسیم  از حالت کامالً 

به افرادی  ها. تجمعات داخلی باغبه نمایش بگذارندتولیدکنندگان متن  دیدگاهرا از  اجتماعی های گوناگونبافتو 

بیرونی یا  تجمعات ؛اندقرار گرفته دولتی اند و در رأس امورهای اصلی دولت را تشکیل دادهکه پایه کنندمیاشاره 

و در  رندرا ندا باغ داخلی که اجازه ورود به فضایدهند جامعه را نشان می قشرهای فرودستها خارج از محیط باغ

به  واند در فضای منفی قرار گرفته این افراد ها،نگارهدر این  .ندابه این محیط امن و مقدسحسرت دستیابی 

رسانی نخست پیام :کندهای باغی به هر دو وجه اصلی اشاره میاند. هنرمند صفوی در نگارهحاشیه رانده شده

فرودست.  هایه فضای اجتماعی قشرگویی به اهداف شاه و دوم پرداختن بشده در جهت پاسخ قدرتمند و رمزگذاری

 راضی است.نمادین و اعتسنتی، گرایانه، هنر صفوی تلفیقی از هنر واقع

 

 نوشتپی
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