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 پژواک حادثۀ روایت متن ادبی در تصویر درخت در نگارگری مکتب هرات 

 چکیده
های بزرگ و عمر طوالنی و مرگ و زندگی دوباره، سبب شده که درخت، مفاهیم متفاوتی را اندازهحیات رازورزانه،  بیان مسئله:

 نمادی از به عنوان ای میان انسان و خدا تقدیس شود وبه خود اختصاص داده و گاهی حتی در عهد باستان به عنوان واسطه

 روشنایی و نماد، ترکیب آسمان، زمین وآب محسوسبازتاب رابطه خداوند و انسان و نمادی از کل جهان ، آرامش و زیبایی ،راوتط

. در نگارگری خصوصاً مکتب هرات، شاهد کارکردهای متفاوتی از تصویر درختان هستیم. اینکه  تصویر درخت، در شودشناخته 

 ای اسنگارگری این مکتب  چه کارکرد متفاوتی دارد،  مسئله

 ت  که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. 

 .شناخت بیشتر و آگاهی از امکانات تصویری درخت در مکتب هرات هدف این پژوهش است هدف:

و سپس انطباق روایت و حادثه متن و تصویر انجام گرفته و با استفاده از  تحلیلی –این مقاله با روش توصیفی روش پژوهش:

 های مکتب هرات را مورد بررسی قرار داده است.آرشیوی، نگارهای و منابع کتابخانه

، دوشادوش «نمادین»و « تزئینی»عالوه بر دو نوع کارکرد مشخص شد تصویر درخت در نگارگری هرات، در این پژوهش  ها:یافته

دهد. به نحوی که تصویر درخت خشکیده، بازتاب میو داستان اصلی را به شکل تصویری، از پیش، پژواک  :استمتن، حادثۀ نگاره 

گستری است. همچنین درخت، بازتاب روایت مرگ شخصیت داستانی، تصویر درخت پرشکوفه، بازتاب روایت امیدواری و نیز سایه

 روایت قدرت و شوکت پادشاه است. 
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 مقدمه
ترین تصویر داده است. قدیمیدرخت در برخورد با ذهن معناساز انسانی، مفاهیم انبوهی را به خود اختصاص 

و  اش در زمین و قلبش جایگاه آتش و خورشیددرخت، همان درخت کیهان است که نوکش در آسمان و ریشه

تان و انتساب تقدیس درخت در ایران باس .(8، 1387 دوبوکور،)ماه و ستارگان در انبوهی شاخسارش قرار دارند 

یری ایران تصو ساختارندگی توسط دو حیوان که نقشی مکرر برای درختان به ایزدان خاص و نگبهانی از درخت ز

باشد. بدین معنا، است، خود نشان از اهمیت تصویری و معنایی درخت در سپهر سنت تصویری این سرزمین می

رهنگی هستند. فها، در منظر نگارگر، دارای پیشینه و مفاهیم خاص های تصویری مانند درخت، در درون نگارهابژه

 کند، طبیعتاً هنگامی که نگارگر مکتب هرات )یا دیگر مکاتب(، اقدام به تصویرسازی درخت از متن نوشتاری می

های داخلی تصویر، نگاهی طرف نیست. باید اذعان داشت که نگارگر، نسبت به ابژهنسبت به آن مفاهیم فرهنگی بی

اظر بر کارکرد هایی وجود دارند که نرات، نگارهمکتب ه له این است در نگارگری خصوصاًأایستا نداشته است. مس

که ظرفیت بیانی  باشند. این کارکرد، نه تزئینی است و نه واکنشی بر خالء هراسی. ایننگارگر از تصویر درخت می

نماد داشته  وهای مختلفی از جمله رمز تصویری درخت که از دوران باستان، همواره کارکردهای بیانی به صورت

ی است که این سؤاله و به چه شکلی تغییر یافته و در نگارگری هرات مورد استفاده قرار گرفته است؟ است، چگون

 دهد.پژوهش به آن پاسخ می

 

 روش پژوهش
تحلیلی و سپس انطباق روایت و حادثه متن و تصویر انجام گرفته و با استفاده از  –قاله با روش توصیفیاین م

 های مکتب هرات را مورد بررسی قرار داده است.ارهای و آرشیوی، نگمنابع کتابخانه

 

 پیشینه پژوهش
ن ادبی حادثه در روایت نوشتاری متۀ دهندتاکنون پژوهشی که نشان دهد در مکاتب نگارگری، درخت، پژواک

 اند. در زمینه انحاءهای بصری یا نمادین درخت متمرکز شدهبر ویژگی ها عموماًاست، صورت نگرفته است. پژوهش

 نگارگری در درختان بصری هایویژگی» عنوان با (1390) «افشاری و نجفی» حضور درخت در نگارگری از مقاله

، مقاله «ینقش اساطیری درخت در نگارگری باغ ایران»با عنوان ( 1387) «معطر »نامه همچنین پایان« ایران

، (1395) «ابراهیم دهکردیآل »نوشته « تهماسبی شاهنامه از هایینگاره در آن نمادین معانی و سرو درخت نقش»

ای حاکم است و نه به نوع نیز مورد استفاده قرار گرفت اما تفاوت در این است که پژوهش حاضر، نه نگاه اسطوره

 اند.استناد شده «مونیک دوبوکور»اثر « رمزهای زنده جان»ه درخت از بشود. نمادهای مربوط درخت، محدود می
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 بیانی درخت در فرهنگ بصری ایران هایجلوه
اش، ادراکات خود از جهان را به سمت و سوی نمادگرایی احساسات مادی و معنوی انسان در طول تاریخ، برای بیان

 معنا یادر جهان، عالوه بر معنای معمول،  اشیاو رمزسازی و رمزگشایی سوق داده است. بدین ترتیب، برخی 

های مختلف دهند. درخت نیز از این امر مستثنی نیست. در دورانای او بازتاب میمعناهایی فراتر از خود را بر

ها عاجز است. انسان د برای بیان برخی مفاهیمی که انسان از بیان صریح آننشوگیاهان و درختان ظرفی می

فراسو که نه قابل های انگاره. دهدریزد و به آن کیفیتی رمزگونه میپندارهای خود را در قالب گیاه و درخت می

 کندشوند که ذهن انسان، شروع به کنکاش در حوزه نماد میتعریف و نه قابل فهم دقیق هستند، زمانی دریافت می

 .(15 ،1378یونگ، )

توانیم مفهوم درخت را به دو گروه درختان نمادین و نمادهای تصویری درخت تقسیم کنیم. در این رابطه می

گر شده و هم تصاویرش در آثار به ساز، هم خود به صورت نماد جلوهمواجهه با ذهن انسان سمبل درختان، در

شمار گسترش های بیرمز است که در شاخه. تصویر مثالی درخت، زایندۀ انبوهی نمادهایی است یادآور دست آمده،

های گوناگون را ایجاد نموده است. و تمدن شماری در بستر اساطیر و ادیان و هنرها و ادبیاتیافته و مفاهیم بی

اش، درخت در بدوی ترین تصویرش، در اساطیر اولیه، درخت کیهانی عظیمی است که نوک آن، سقف فلک و ریشه

همچنین، . های آن هستندها، مانند میوهکل جهان را پوشانده و خورشید و ماه و ستارههایش، سطح زمین و شاخ

 .(8-9 ،1387دوبوکور، ) خدای باروری، با درخت کیهان، همراه است
 

 

 

 

ستون، تیر چوبی، شاخه و همۀ آنچه که با مار، پرنده، »داشته است بردی نیز رکا ۀاین نماد، در زندگی روزمره، جنب

در ایران  (.1)تصویر (145 ،1379شوند، نماد درخت هستند )کوپر، ستارگان، میوه و حیوانات قمری همراه می

گل »شده است. به طوری که هر ایزدی گیاهی داشته و هر گیاهی ایزدی؛ چنانکه باستان نیز گیاه تقدیس می

به  «مرزنگوش»مخصوص سپَندارمَذ است و  «پلنگ مشک گل»اختصاص به ایزد سروش دارد.  «ی سرخخیر

توان به درخت زندگی، از دیگر نمادها می .(154و  200 ،1388زاده، امشاسپند اردیبهشت اختصاص دارد )قلی

، درخت همیشه سبز، (2درخت هوم، درخت نخل، سدر، نارنج، سرو، تاک و چنار نام برد. درخت زندگی )تصویر

مرگی به همراه دارد. درخت بزرگی که هستی هایش ابدیت و بیهمواره شکوفا، همیشه پرلطافت است که میوه

ای قد برافراشته در شکل ساقه. درخت از نظر نمادین، دارای جنسیت دوگانه است. همۀ درختان و نماد باروری است

دار و آشیانه پرندگان، یادآور تصویر الگوی ازلی مادر بارور رخت برگبر آسمان، تصویر الگوی ازلی پدر و در شکل د

 .(198 ،1382گربران،  ؛شوالیه) شودگاهی نیز به صورت نرـ ماده اولیه لحاظ می. است

  

 . 1تصویر

درخت کیهان، از روی نگارگری 

 قرون وسطایی. 

 .10، 1387منبع: دوبوکور، 

 . 2تصویر

 درخت زندگی، نقش برجستۀ آشوری.

 .13، 1387منبع: دوبوکور، 
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اهان یاد به عنوان درختی زندگی بخش و ضد درد و بیماری و سرور گی «درخت هوم»در اکثر متون مذهبی، از 

دو صورت انسان  اند. در اوستا هوم را درشده است. در منابع دیگر هم، هوم را با درخت زبان گنجشک یکی دانسته

ی است اطیرکنند، گیاهی اس( هوم را که در مراسم دینی تقدیس می 62 ،1382بینیم )بخشی، )ایزد( و گیاه می

ی جهان آورد و در بازسازمرگی میروید و بیمی «ویسپوبیش»و در کنار درخت  «فراخکَرد»که در ته دریای 

 یران باستان درختدر زمان ایو ایران دارد؛  انروددرخت نخل، سابقۀ کهنی در میان)فرَشگَرد( به کار خواهد آمد. 

ندگی به درخت زهم  زمان هخامنشی و ساسانی. نخل در است شتهباروری دا ۀهای آن جنبمیوهوده و مقدس ب

 .معروف بوده است

کنند و هبانی میبینیم که ظاهراً از آن نگحیوان را در دو سوی درختی میانسان و نیمدر هنر آشور موجوداتی نیم

ا در باالی ربینیم. گاهی حضور نقش انسان بالدار )فَروَشی( یا دو بز کوهی را در حال چریدن درخت مقدس می

اند و حضورشان تأکیدی بینیم که دو نخل ایستاده و بلند در دو طرف وی قرار گرفتهسر شاه، به صورت افقی، می

بینیم. ستان میاست بر حمایت پادشاه از جانب نیروهای مقدس. مشابه چنین تصویری را به وفور در هنر ایران با

سالم هیچ ا)کنار( پیش از « درخت سدر»اهیم رمزی و نمادین ( از مف72 ،1382؛ بخشی،  87 ،1381)آموزگار، 

ظروف عهد ساسانی  های پیش از تاریخ وهای این گیاه بر سفالینهمایهاطالعاتی نداریم؛ اما با توجه به حضور نقش

یری نقش اساط توان احتمال داد کههای سدر تزیین یافته است(، می)از جمله تنگ مفرغیِ ساسانی که با نقش برگ

  .(87 ،1382)بخشی،  این گیاه در روایات اسالمی، ریشه در اساطیر پیش از اسالم داشته باشد

ای مانوی درخت های صخرهدر اساطیر ایرانی مظهر خون است و خون مظهر حیات. در یکی از پرستشگاه «تاک»

آمیزی به نیایش مبینیم در این تصویر نیز روحانیون مانوی به حالت احتراهای انگور میسه تنه زندگی را با خوشه

ی باقی مانده های بومی کهن مادرساالریینهایی از آدر دولت هخامنشیان بازمانده .(73، 1382)بخشی، مشغولند 

پیچد، مظهر خون و توان تاکی را که بر چنار مییافت، میها سلطنت از طریق زنان ادامه میبود که بر طبق آن

از طریق او خون  دوام فرمانروایی هخامنشیان دانست. در واقع چنار، مظهر فرمانروا و تاک مظهر همسر او بود که

 (.47، 1381)فربود،« یافتسلطنت دوام می

 

 التزام تصویرگری متن در نقاشی ایرانی
پیش از هر چیز الزم است که اشاره کنیم روایت تصویری در نگارگری، تا پیش از صفویه، بازتاب روایت نوشتار 

( است. تاریخ هنر تصویری ایران، با قلم، که خود، با گیاه نسبت دارد، 54 ،1379ادبی، علمی و تاریخی)پاکباز، 

بسته است. هدف نهایی مشارکت ارباب دو قلم بسته بوده و هنر تصویری ایران، با کلمه و در نتیجه با معنا همهم

خوانند کالم را میمصور کردن متن است و چه بسا خوانندگان به کالم و تصویر در کنار یکدیگر توجه کنند. »نیز 

شانه هم پیش بهکنند و شاید هم برعکس، اما نکته مهم آن است که کالم و تصویر شانهو سپس به تصاویر نگاه می

رفت. ( نگارگری ایرانی تا پیش از صفوی، در راستای تصویرسازی متن ادبی پیش می256 ،1391)لیمن، «روند.می

عصر صفوی تصویرسازی از متن مکتوب هستیم. به همین دلیل از  از دوران صفویه به بعد شاهد گسست الزام

سان، الزام نگارگر هستیم. بدین( 106 ،1393)آژند،  «های عاری از هرگونه ارتباط با کتابظهور تک نقاشی»شاهد 

 .(124 ،1379، )پاکباز «در حقیقت پیوند میان ادبیات و نقاشی سست شد»برای پایبندی به متن از بین رفت. 

که در شود. چنانرفته، رابطه نقاشی و ادبیات کمتر میدر این دوران رفته»در عصر قاجار نیز این روند ادامه یافت. 
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ها و ابرها و درختان زمان قاجار، نقاشی رنگ و روغن جای نگارگری را گرفت و نوعی تقلید اروپایی از مناظر و کوه

 .(200 ،1340)وزیری، «رگری رواج یافتدر پشت سر اشخاص با حفظ تزئینات لباس در نگا

  

  سازی و مناظر طبیعی در نگارگریمنظره
این مناظر و طبیعت، به صورتی  .ها وجود داردنگاره در اکثر سازی و ایجاد طبیعتمنظرهدر طول تاریخ نگارگری، 

ای پرتکرار است. ایران، زمینهشده است. منظره باغ و بوستان، در هنرهای تصویری گرایانه تصویر میآرمانی و تخیل

تاب از کهای مصورسازی شده هایی است که در نسخهمایهدر هنر اسالمی، نشاندن تصویر درخت و آب، از نقش

گرایی و نفی عمق کردن، تزییناستیلیزه شکلیاهمیت فراوانی برخوردار بوده است. درخت نیز، از همان قواعد 

کند ه طبقه از جهان را به هم مرتبط میسواقع درخت  درکرد. به عنوان یک کهن الگو، نمایی و... پیروی می

رود، به عنوان نشانی هایش در آسمان باال میرود و شاخههایش در زمین فرو میدرخت به طور کلی، چون ریشه»

، تا به حدی در این مفهوم درخت، حالتی مرکزی و خودمدار دارداست.  ارتباط میان زمین و آسمان شناخته شده

شانگر معنی و مترادف است. با شکل محوری خود، درخت به طور طبیعی نکه درخت کیهان، با محور جهان هم

 ،1382، گربرانو  )شوالیه« یابنداست که معبر کسانی است که از مریی به نامریی انتقال می مسیری صعودی

 دهد. پیوند می «یجهان اعل»را با  «لیجهان سف»واقع درخت، در  .(189

شدند. و در اواخر دوره ایلخانی، تزئین می های دوبعدیها و گلهای گیاهان با پیچکق شاخه در قرن هفتم ه.

دار اهد تنه گرهثیر گذاشت به نحوی که شأنگارگری از جمله درخت، ت نگاری، در عناصر منظره«نقاشی تانگ»ثیر أت

ق رویدادهای جدیدی در تصویر  ه. ن هشتمها هستیم. در اواخر قرمانند در روی کوهدرختان و نیز پوشش خزه

ینی، پشت سر چاستفاده از پرسپکتیو آزاد »توان به رقم خورد. از این جمله می «جنید»مناظر نگارگری به قلم 

 (107، 1382، )کیوانی «بعاد نقوش انسانیهای مورب، عظمت طبیعت به دلیل کوچک کردن اهم گذاشتن پالن

ش از منظره های چینی دوری کرده و به پیکره انسان و حیوان، بی، نیز از سنت«مکتب شیراز»اشاره نمود. در 

ت و توجه ، در هرا«کمال الدین بهزاد»ق با ظهور درخشان  اهمیت داده شد. سپس در عهد تیموری قرن نهم ه.

گرایانه به ت، نگاه پرداخ«مکتب بغداد و تبریز»ثیرات أو همچنین ت «مکتب هرات» در نگارگری «سبک مینگ»به 

 بیعت را صرفاً اگرچه بهزاد، ط. (56 ،1365، )دیماند شودکید قرار داده میأطبیعت و نشان دادن جزئیات مورد ت

بیعت و منظره دانست، اما نگاه استادانه با رعایت جزئیات به طای برای وقوع رویداد برای انسان میپس زمینه

نومند و پرشکوفه تدر مکتب تبریز نیز، گیاهان رنگارنگ، درختان . (260 ،1379، یارشاطرو  )اتینگهاوزنحاکم بود 

دوم شوند. در نیمه ن یا حیوان ترسیم میهای مرجانی، گاه به شکل انساجای نگاره حضور دارند. صخرهدر جای

 «صفهانمکتب ا»دار هستیم. در های گره، شاهد درختان کهنسال با شاخه«مکتب مشهد»ق نیز در  سده دهم ه.

ا هستیم. هر نگارهنیز با کم شدن توجه حامیان هنر به نگارگری، شاهد قناعت در تعداد درختان و تزئینات گیاهی د

 (.77، 1387 ،)ملکی

توان برشمرد. گاه تصویر درخت به شکل نمادین و در نگارگری ایرانی مینوع کارکرد برای تصویرسازی درخت دو 

در این پژوهش نشان خواهیم داد که تصویر درخت در نگارگری،  گاه به شکل تزئینی مورد استفاده قرار گرفته است.

رسی این حادثه روایت متن ادبی، در نگاره است. الزم به توضیح است که این پژوهش تنها به بر ۀپژواک دهند



 

 نامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل
  هراتپژواک حادثۀ روایت متن ادبی در تصویر درخت در نگارگری مکتب 

 99پائیز، 21دوره نهم، شماره

30 

 
 

گرا و نیز بیان نمادین پردازد، اما پیش از آن، چند مصداق از  بیان تزئینهای مکتب هرات میموضوع در نگاره

 شود.درخت در نگارگری ایرانی ذکر می

 

 درخت در نگارگری ایرانی« بیان نمادین»و « گرابیان تزئین»هایی از نمونه

به سادگی  ینی و کارکردی داشته و شاید نتوانیبیشتر جنبه تزدر نگارگری ایرانی، تصویر درخت )و منظره( 

 واقعیت برداشت خالقانه ازگرفت. در نگارگری، ها پیمعناهای نمادین درخت را در نگاره های مفهومی خصوصاًجنبه

همین ها نیز شود. ممکن است علت تخیلی بودن آنهمیشه وجود داشته که در نقاشی از باغ و منظره نیز دیده می

کیدی بر أی ایرانی، تباغ در نگارگر» بوده است. طبیعت منبع تقلید نبوده بلکه منبع الهامزیرا که  امر بوده باشد.

که  شدمی به کار گـرفته حیوانات در طراحی گیاهان و نیز نیز تزیین .(126 ،1389، )نصر «ستایش طبیعت است

 ا حیوانی و گیاهیطبیعی هـیچ درخـت یـشکل و ذات  گردید.می درخت گرایانهطبیعت سبب از بین رفتن وجه

این امر ها ها و شاخهشکوفه ،و برگ طراحی خاص میوه مثل متفاوتی هایبـه روشو  شودنمیطراحی حذف  در

و  انحنا حدودی یلخانی تاا دورهدر های ابتدایی نگارگری، اغراق کمتری وجود داشته و شود. در دورهرعایت می

و  محلی هایو مکتب نو مـشهد و قـزوی دومتبریز  مکتبآمیز اجرا شده که در  اغـراق به صورت درختان پیچش

استیلیزه  .شودمی ها به وضوح دیدهو اغراق در پیچ و تاب آن شوندمی داردرختان بسیار حالت طراحی، اصفهان

ذات درخت  ،ها و بـافت تـنهها یا میوهانبوه برگ سازی ازنقش مهمی دارد. سادهدر تزیینی کردن درختان  کردن

ها را به طبیعت نگارگران در دوران مختلف، شکل درختهمچنین  (83، 1390، افشاری و )نجفی کندرا حفظ می

  (.6، 1387، شیرازی و ریشوشتصالح ) اندانتزاعی و مثالی نقاشی کرده را کامالًنزدیک کرده و گاهی نیز آن

 

 

 
 

 

 .3تصویر

 تاج تصرف نگاره در سرو نقش

 دست به کشتن شیران و کیانی

شعله جاویدان  نماد سرو  بهرام

 آتش. منبع: شعله سرو و فرم تشابه

، پرهیزگاری، پریشان رادحسینی

  .335، 1384، زاده، و کرباسی

 .4تصویر

همایون  و همای نگاره در سرو نقش 

نماد بلندی،  مکتب جالبری سرو

 تقارن، ایستادگی.  زیبایی،

 .   67، 1390منبع: گرابر،

 .5تصویر

 خاقان با رستم نبرد نگاره در سرو نقش

نماد  و کهنسال، تنومند سرو چین،

  .جاودانگی، پایداری، فناناپذیری

 47 ،1384،همکاران و رادمنبع: حسینی
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درخت سرو نام برد که در نگارگری با اشکال مختلف به تصویر درآمده است.  مایهتوان از نقشبه عنوان نمونه می

زرتشت . دانندیمماه  به برخی آن را وابسته گرچهاز بهار است،  نمادی و شودسرو درخت همیشه سبز نامیده می

ست و برش خرد، که برگش دانش ا کندی خطاب میکند و آن را درختی بهشتدر اوستا به نوعی از سرو اشاره می

در پیش  ورا از بهشت آورد  شت این درختتمطابق روایات، زر اش را بچشد جاودانه خواهد ماند.و هرکس میوه

کنید، یمشاهده م 5و  4، 3همانطور که در تصویر .به درخت زندگی مشهور بوده است سرودرخت . آتشکده کاشت

ادجاودانگی  های مختلف نمادین از جمله نماد شعله جاویدان، نماد بلندی و ایستادگی و نمدرخت سرو به شکل

 ستفاده قرار گرفته است. ادر نگارگری مورد (. 84-79، 1395 ،، بمانیان و ناصحی)قاسمیه

اسکندر » توان در یک نگاره که در مکتب شیراز مصور شده، مالحظه نمود. در نگارهنمونه دیگر از این دست را می

، در مکتب «الدین اسکندر بن عمر شیخجالل»از یک گلچین ادبی برای  6تصویر« کندمردی حکیم را مالقات می

ها، کوفهششیراز نوشته شده که در آن شاهد هستیم در باالترین نقطه نگاره، درختی شکوفه کرده است. این 

کند که همسر بیمار یم دانا داستانی را تعریف میشاره شده است. حکهای امید هستند که در شعر به آن اشکوفه

دهند. در اینجا، درخت پر یابد. در همان لحظه نیز خبر تندرستی همسر اسکندر را به او میپادشاه بهبودی می

ست اشکوفه، پژواک روایت ادبی در وجهی تصویری است که گویای بازیابی زندگی )پس از مرگ زمستانی( 

 .(1688 ،1342 )دهخدا،

 

 روایت متن ادبی ۀتصویر درخت، پژواک حادث
سلطان »در دوره گذاری نمود، ق( آن را پایه ..ه 850– 807) «معین الدین شاهرخ تیموری»مکتب هرات، که 

سنت کارگاهی که رهاورد ، از رشدش کاسته شد. هاق با حمله ازبک ه. 900ر سال و دپیشرفت  «حسین بایقرا

و کارگاه بایسنقر میرزا و سپس کارگاه سلطان حسین یافت ورود ایلخانان به ایران بود در این دوران نیز تداوم 

سیس أرا ت« سازیدارالصنایع کتاب»بایسنقر میرزا، در هرات،  .گردید بایقرا مرکز فعالیت هنرمندان مکتب هرات

پیر »)مجلد و مذهب( « قوام الدین»)سرپرست کتابخانه(، « جعفر تبریزی» مانند طراز اول هنرمنداننموده و 

الدین بهزاد، در این مکتب را به هرات آورد. سپس، کمال «الدینخواجه غیاث» و «میرخلیل»، «احمد باغشمالی

قرن گردید. مکتب هرات به دلیل استحکام ساختار  تصویری و تجسمی، در تاریخ هنر بصری  ۀسربرآورد و نادر

آن را به عنوان یک پارادایم در هنر  (12-1، 1377 )حسن پور، اهاین سامان اهمیت فراوانی دارد. برخی پژوهش

های مکتب هرات گارهتوان در برخی نبیان بازتابی روایت توسط تصویر درخت را می کنند.تجسمی معرفی می

هایی در مورد تاریخ برای اولجایتو های لی تاچی و مکسون، کتابدانشمندان چینی به نام»برشمرد. در نگاره 

. در این نگاره که از روی یک متن تاریخی نوشته شده، الجایتو در سایه سار درخت تکیه داده (7)تصویر« آورندمی

نامه و صحنه طوری است که گویا همچون سایه سار درخت، قدرت او بر تمام جهان سایه افکنده است. در لغت

 از و کند عادت راحت و تخف و بخورد و باشد یافته پرورش نعمت و بناز که کسی پرورد: به معنای سایه»دهخدا 

 ،1377دهخدا، )« پرورده ناز رست: به معنای سایه»همچنین  ( است.947 ،1377دهخدا، ) «زحمت بگریزد

 ،1377دهخدا، )« باشد نچشیده و ندیده روزگار محنت و تعب که کسی نشین: به معنای سایه» ،(947

شود. از طرف دیگر، در این تصویر، شاه با تمام جالل و جبروتش، به این برای بیننده مشخص می (952

 گستردن: به معنای التفات سایه»دانشمندان، اجازه دخول در حریم خویش را داده است. این تصویر نیز 
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تصویر درخت در شود، چنان که مشاهده می در اثر نشان  داده شده است. .(951 ،1377دهخدا، ) «نمودن

گستر و طرف دیگر، مردمی یک دیدار ویژه که در آن یک طرف پادشاه )سایه نشین( سایه اینجا، روایت

دهد. انتخاب هوشمندانه نوع درخت برای نشان دادن بیشترین سطح تر است را بازتاب میدر سطوح پایین

  .سایه گستری، از جانب نگارگر نیز قابل توجه است

ق در  ه. 930 السکه به  «خمسه نظامی»ای از ( نسخه8)تصویر «مرگ فرهاد»یک نگاره با عنوان نمونه بعدی، 

باشد. فرهاد که عاشق و دلباخته شیرین بود، بخاطر خبر دروغین مرگ مکتب هرات مصورسازی شده است، می

 دلستان آن دید فرهاد چون که را/ جهان ساالر ددادن خبر»گویددهد. نظامی در خمسه میشیرین، جان می

 بیرون کوه شتپ ماه/ ز یکی قوت بدین ماند اگر کوهی/ افکند پای ز زخمی هر شکوهی/ به را دستش زور را/درآمد

 چرا چکاری/ رد غافل نادان ای کرد/ که تنگدل را خود و بگشاد مرد/ زبان سنگدل آن رفت فرهاد سوی راه/ آورد

 حسرت سر از رآوردب کار/ در دید شیرین ز شیرین گفتار/دم تلخ رویترش مرد چو گذاری/می غفلت به عمری

 ز خاک/ بر افتاد چون مرگ باد ز شغبناک/ سرو چنان آن دریغا فرهاد/ نیست آگه و مرد شیرین باد/که یکی

 کوه طاق فرهاد/ ز گوش در سخن این افتاد / چو هرا همه شستندش دیده آب به ماه/ بر افشاندند عنبر خاکش

تصویر نموده  شاعر در این شعر، مرگ فرهاد را به شکل افتادن کوهی .(650 ،1394)نظامی،  «درافتاد کوهی چون

 . است برای بیان مرگ استفاده کرده« خشک شدن درخت»اما نگارگر، با هوشمندی، از تصویری دیگری یعنی 

 

  
 

  .8تصویر

خمسه نظامی مصور « مرگ فرهاد»

ق،  کتابخانه  ه. 930 سالشده به 

 . ملی بریتانیا مکتب هرات

 .70 ،1390گرابر، منبع: 

  .7تصویر

-های لیدانشمندان چینی به نام»

هایی در تاچی و مکسون، کتاب

« آورندمورد تاریخ برای اولجایتو می

مجمع التواریخ حافظ ابرو، مکتب 

 .57، 1389، کنبی منبع:هرات .

 .6تصویر

 اسکندرمردی حکیم را مالقات»

از یک گلچین ادبی برای «  کندمی

عمر شیخ، الدین اسکندر بنجالل

 مکتب شیراز. 

 .52، 1389منبع: کنبی،
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ر از ( در این تصویر درخت خشکیده، فرات809 ،1377دهخدا، ) داللت می کنددرخت، بر مرگ « گشتنخشک »

 مرگ یند طبیعی خشک شدن، پژواک حادثه در روایت متن ادبی است که مضمون اصلی آن، مرگ فرهاد یاآفر

ها به شکل سه )زیرا شاعر در شعر از افتادن سرو شغبناک برای مرگ شیرین استفاده کرده( است. مرگ شیرین 

های دیگری از این دست که در نگارگری نمونه درخت خشکیده در باال، وسط و پایین نگاره، پژواک یافته است.

 مکتب هرات، درخت، پژواک روایت متن ادبی و گویای مرگ است، نیز وجود دارد: 

م( مکتب هرات نقاشی شده و 0149( که توسط بهزاد )9)تصویر « کشدبهرام گور اژدها را می»نگاره  .نمونه الف 

شود. مرگ اژدها، از پیش به صورت درخت خشکیده، در تصویر بازتاب یافته است. می نگهداری 1انگلستاندر 

 2در لندنم( که  1444، مکتب هرات )«شاهنامه محمد جوکی»« کشته شدن اژدها توسط بهرام» .نمونه ب

ه صورت سه درخت خشکیده، بدر این تصویر نیز، حادثه مرگ در روایت متن ادبی، ( 10شود. )تصویرنگهداری می

 در تصویر پژواک یافته و بر غنای تصویری و مفهومی نگاره افزوده است.

م( در  1444شاهنامه محمد جوکی، مکتب هرات )« کندگروی سر از تن سیاوش جدا می»در نگاره  .نمونه ج

 /ز سرو سیمین سرشاجدا کرد ) کندسر از تن سیاوش جدا می آورد و می زرینوی، تشتی ( گر11لندن)تصویر 

مانند برخالف  در این نگاره، درخت تنومند، نه .(566 ،1ج ،1368، )شاهنامه (خون از برش در طشترفت همی

قطع ادثه ها، از قسمت تنه، قطع شده و همین امر عامل خشک شدن آن است. که در واقع پژواک حدیگر نمونه

 شدن سر سیاوش و مرگ او  است.

ذکر این نکته ضرورت دارد که تصویر درخت خشکیده که بازتاب دهنده روایت متن ادبی است، در مکاتب دیگر 

شاهنامه « کشته شدن اژدها توسط بهرام» توان از نگارهنیز به کار برده شده است. به عنوان مثال می نگارگری

 نگهداری 3«قطب الدین حسن الطونی»خصوصی ا قزوین که در مجموعه م( در مکتب مشهد ی1580) فردوسی

های با موضوع به دیو سپید، ضحاک و سیاوش نیز شاهد چنین در نگاره همچنین (.12 تصویرنام برد )شود، می

  .9تصویر

اثر « کشدبهرام گور اژدها را می»

م( مکتب هرات، 1490بهزاد )

  .کتابخانه انگلستان

 .102، 1382، منبع: کیوانی

  .10تصویر

« کشته شدن اژدها توسط بهرام»

ه محمد جوکی، مکتب هرات شاهنام

 م(.  1444)

 sites.asiasociety.orgمنبع: 

  .11تصویر

« گروی سر از تن سیاوش جدا می کند

شاهنامه محمد جوکی، مکتب هرات 

. منبع: م( در لندن 1444)
royalasiaticcollections.org 
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 شاهنامه« کشته شدن دیو سپید توسط رستم»بازتابی از روایت ادبی در تصویر درخت هستیم. به عنوان مثال نگاره 

 ضحاک»( وجود دارد و همچنین نگاره 13بریتانیا )تصویرم( که در موزه 1576قزوین ) شاه اسماعیل دوم مکتب

 (14)تصویر شودنگهداری می 4میالدی که در لندن 1430 شیراز در مکتب ،«شودمی میخکوب دماوند کوه به

 دهنده مرگ در روایت ادبی است.  تصویر درخت، بازتابها هایی هستند که در آننمونه

 

 
 

 

 نتیجه 
، مفاهیم بسیاری را به خود پذیرفته است. اعتقاد به درخت عنوان نماد حیات جاوید از کشوردرخت در تفکر این 

سایر درختان و  أو هم منش جهاندرخت که هم نگهدارنده  یکمرکز عالم  سومریان به بعد رواج یافت که در آن

آرامش و زیبایی هستند بازتاب  راوت،ط نماده درختان عالوه بر این ک، قرار داشت. ها و حتی حیوانات بودمیوه

آب، زندگی پویا، مظهر کل جهان  رابطه خداوند و انسان و نمادی از کل جهان عینی، ترکیب آسمان، زمین و

این رو در فرهنگ ایرانی باغ بهترین مکان برای پیوند با عالم . از اندهستی و سمبلی از رحمت روحانی و روشنایی

در میان  .شود، با این باور که در میان طبیعت زمینی و دنیای آرمانی )روشنی ازلی( واقع شده استمیواال تلقی 

های هنر تصویری است. ترین جلوهنگارگری مکتب هرات، از درخشان آثار هنری این مرز و بوم، نگارگری، خصوصاً

کند، نتایج تحقیق درباره کارکرد یفا میاز آنجا که درخت در زندگی مادی و معنوی بشر این سرزمین نقش مهمی ا

توان سه عنوان ها مشخص شد که میدر بررسیتصویر درخت در این مکتب نگارگری، بسیار حائز اهمیت است. 

را برای تصویر درخت در نگارگری مکتب « در روایت متن ادبی پژواک حادثه»و « گراتزئین»، «نمادین»کارکرد: 

گرا، در یک کنش تصویری، انعکاس و تزئین تصویر درخت، عالوه بر بیان نمادینهرات مشاهده نمود. چنانکه 

حادثه روایت را نیز بر عهده دارد. چنانکه هر جا مرگ بر شخصیت اصلی داستان، سایه افکنده، )اژدها، دیو سپید 

بی است. شود که بازتاب دهنده تصویری مرگ در روایت متن ادو ضحاک( درخت خشکیده در تصویر دیده می

  .14تصویر

 دماوند کوه به ضحاک»نگاره 

 شیراز تیموری، ،«شودمی میخکوب

 منبع:. میالدی که در لندن 1430

Oxford, Bodleian Library, 

MS Ouseley Add. 176, fol. 

30r 
 

  .13تصویر

« کشته شدن دیو سپید توسط رستم»

 اسماعیل دوم مکتبشاهنامه شاه 

 .م( که در موزه بریتانیا1576قزوین )

 ommons.wikimedia.orgمنبع: 

 

  .12تصویر

« کشته شدن اژدها توسط بهرام»

م( در مکتب 1580شاهنامه فردوسی، )

مشهد یا قزوین که در مجموعه 

 .قطب الدین حسن الطونیخصوصی 

  .219، 1395، پیامنی و مقبلی منبع:
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گستری و جلوه کید دارد، به صورت درخت پرشکوفه و سایهأهمچنین حادثه روایت متن ادبی که بر امیدواری ت

شود. کارکرد تصویر درخت به عنوان پژواک گستری درخت در تصویر نگاره ظاهر میپادشاهی الجایتو از طریق سایه

از یک عنصر طبیعی حکایت دارد. بدین سان، پدیده حادثه روایت متن ادبی، از هوشمندی نگارگر در استفاده 

ها و شکل تزئینی و گاه نمادین، خود نیز طبیعی درخت، عالوه بر حضور به عنوان جزئی از باغ و منظره در نگاره

 گری متن ادبی، در نگارگری هرات حضور فعال دارد.  به عنوان یک عنصر مهم در روایت
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