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 چکیده

ترین تحلیل رمزگان تصویری یکی از مهممسئله پژوهش حارض بر 

های وابسته به مضامین ادب عرفانی در عرص تیموری اختصاص نگاره

 هجری،از نیمه قرن نهم  شود کهدارد. این مسئله از آنجا ناشی می

همزمان با رشد و گسرتش عرفان و تصوف و همچنین شکوفایی 

ازی متون آرایی ایران در عرص تیموریان، به مصورسمکاتب کتاب

الطیر عطار د. ازجمله این آثار، نسخه منطقشای عرفانی توجه ویژه

موجود در موزه مرتوپولینت است که از نسخ مصور نفیس با مضمون 

 مویه»های آن، ازجمله نگاره تعدادی از نگاره و رودعرفانی به شامر می

های و حاوی الیه الدین بهزادمنسوب به کامل« پدر مرگبر  پرس

و های مضمونی . این پژوهش قصد دارد ریشهنایی عمیقی استمع

عنوان منتخب نگارگری مضامین بهنگارۀ مذکور را  رمزگان تصویری

قرار دهد.  موردمطالعهعرفانی در مکتب هرات تیموری، شناسایی و 

آزادی عمل هرنمند در پرداخت به در این نگاره،  این است که پرسش

؟ نتایج است تا چه میزان بودهیری ضمون و کاربست رمزگان تصوم

فضای حاکم و باورهای صوفیانه عرص که  مبین این استتحقیق 

گیری نگاره و انتخاب منادها تأثیرگذار تیموری تا حد بسیاری بر شکل

ها، فقدان رسپوش، و رمزگان تصویری غنی همچون رنگ، نقشامیه

است که کاررفته هآرامگاه، مار و پرندگان، درخت چنار و نهر در نگاره ب

یافته از فرهنگ هستند.  گاه ریشه در باورهای مذهبی و گاه نشأت

آوری اطالعات، تحلیلی و شیوه جمع-این پژوهش به روش تاریخی

 ست.ا ایکتابخانه

هرات، ادبیات عرفانی، مکتب نگارگری عرص تیموری،  :واژگان کلیدی

 الطیرمنطق

 

Abstract 

The subject of the present study concerns the analysis of 

visual codes-- on one of the most important paintings 

that relates to the themes of mystical literature in the 

Timurid era. . This issue arises from the fact that from the 

middle of the ninth century AH, simultaneous with the 

growth and development of mysticism and Sufism, as 

well as the flourishing of Iranian book schools in the 

Timurid era, special attention was paid to the illustration 

of mystical texts. Among these works, Attar's Manteq 

al_tayr is available at the Metropolitan museum of art, 

which is one of the masterpieces of the Herat school 

paintings and also is an exquisite illustration with a 

mystical theme. A number if it's paintings including " the 

boy’ cry over his father's death" is attributed to master 

Kamaluddin Behzad and contains deep semantic layers  . 

This study intends to identify and study thematic roots 

and pictorial codes of the mentioned painting as a 

selection of painting mystical themes in Herat Teymouri 

school..The question is: to what extent has been the 

artist's freedom of action in the content, application and 

visual codes, in the painting of" The boy’s cry over his 

father's desth " The result of the research demonstratd 

that the prevailing atmosphere and Sufi brliefs of the 

Timurid era have influenced to a large extent, the 

formation of image and the choice of symboles and rich 

visual codes such as color, motif, lack of cover, tomb, 

snake and birds sycamore tree and creek that are used in 

the painting. Sometimes they are rooted in religious 

beliefs and sometimes they're derived from culture . This 

research is done in an analytical historical way and the 

method of data collection is library information. 

Keywords:  Literature, Mantiq al_tayr, The boy’s  cry 

over his father's death 
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 مقدمه

عنوان یکی از ابزارهای بیانی قدرمتند از دیرباز نگارگری به

با ادبیات فارسی  آن گامیبود و هم حامیان هرن موردتوجه

سلیقه در این میان، د. ش یلبدباعث خلق آثاری بی

اجتامعی حاکم بر جامعه تا حد -هرنپروران و رشایط سیاسی

ادبی  نوعدهی به هرنمندان و انتخاب بسیاری در جهت

از  دخیل بوده است. انواع متون حامسی، تاریخی و عاشقانه

در این  گردید، امامصور  و بارها وداقبال بسیاری برخوردار ب

که به احتام فراوان  ندبین متون عارفانه سهم کمرتی داشت

پیچیدگی در معنا و مفاهیم انتزاعی این حامیت دربار، عدم

حال . درعینبوداین مهجوریت اصلی ادبی، از دالیل  نوع  

الطیر عطار یکی از استثنائاتی است که در چند برهه از منطق

قرار  موردتوجه ، باالخص در عرص تیموریان،آراییکتابتاریخ 

عرص صوفیگری در  گسرتش. رواج و گردیدگرفت و مصور 

دهی سلیقه ادبی یکی از دالیلی است که در شکل تیموری

 علیشیر میراچون هم. حضور بزرگانی تأثیرگذار بوددربار 

قدرت  نیز و جامی نعبدالرحام ،نوایی، عبیدالله احرار

همگی در  ،و چرای نقشبندیه و نفوذ ایشان در دربارچون بی

نسخ مصور ترین یکی از درخشان به عرفان مؤثر بود. گرایش

نگاره  3 که ق است888الطیر ، نسخه منطقعرفانی این عرص

 برنگاره مویه پرس  است.الدین بهزاد منسوب به کاملآن، 

ه ک آیدیکی از شاهکارهای این نسخه به شامر می ،مرگ پدر

توان های معنایی عمیق موجود، میبه دلیل منادپردازی و الیه

عنوان منتخب نگارگری مضامین عرفانی در مکتب از آن به

در این پژوهش مترکز اصلی بر خوانش . هرات تیموری نام برد

عنوان منتخب نگارگری مزگان تصویری در نگاره مذکور بهر 

پژوهش حارض  رو درمتون عرفانی عهد تیموری است. از این

کریم، روایات اسالمی و باورهای رایج  با تأکید بر آیات قرآن

یابی جامعه خراسان در عرص تیموری، بر شناسایی و ریشه

مضامین، عنارص و منادهای مورد استفاده در نگاره کوشش 

آزادی که در این نگاره،  این است شده است. مسئله تحقیق

ضمون و کاربست رمزگان عمل هرنمند در پرداخت به م

فرضیات پژوهش بر این نکته ؟ است تا چه میزان بودهتصویری 

های دینی و درستی با آموزهتأکید دارد که احتامالً نگارگر به

های مرتبط سو به آموزهصوفیانه آشنا بوده است. او از یک

سو با شناخت و تسلط کامل بر تکنیک،  اشاره دارد و از دیگر

های نگارگری، رده که عالوه بر کاربست سنتاثری را خلق ک

در شیوه منایش موضوع، بدعتی نهاده که حاوی اطالعات 

 .دقیقی از رسوم عامه مردم آن روزگار است

 پژوهشپیشینه 

ی مرتبط با تحقیقات شناساییدر  شدهانجامجستجوهای 

الطیر( در مصورسازی متون عرفانی )به ویژه نسخه منطق

ترین و مهم .ه چند منبع منتهی گردیدبنگارگری ایرانی، 

-تحلیل نشانهترین منبع مرتبط به این پژوهش، مقاله نزدیک

که است  در مرگ پدر رسپ نگاره سوگواریمعناشناختی سوگ

های دوگانه با ارائه ساز و کاری در تولید معنا و اثبات تقابل

انی ها، اثر را به جهمفهومی در نگاره، با استناد به روابط فرم

الذکر نظری بر سازد. بنابراین، پژوهش فوقفرامادی مرتبط می

ها در اثر نداشته های تصویری و مضامین آنتحلیل نشانه

الطیر نسخه منطق به عباسیاز بهزاد تا رضا در کتاب است. 

تحقیق،  مسئلهاما در پاسخ به  شده،مکتب هرات اشاره

های بررسی نگاره. در است نپذیرفتهی صورت تحلیل

بیشرت گردآوری تاریخی از  هراتالطیر عطار در مکتب منطق

ای ساختاری و و پژوهشگر به شیوه شدهارائهمکتب هرات 

فرمالیستی به مطالعه برصی چهار نگاره از این نسخه همت 

در این پژوهش  موردبحثها، اثر گامرده که یکی از این نگاره

مضمونی اثر توجهی نشده  به بعد تحلیلی و اماباشد، می

مهوار در مقاله ونک و میثم رضاییاست. مرضیه پیراوی

ای کوتاه پس از اشارهایرانی الطیر عطار در آیینه نگارگری منطق

الطیر یاد کرده و به شعر عرفانی، از سه نسخه مصور منطق

 سوتیوچوفسکید. مقاله انمنودهتوضیحاتی اجاملی ارائه 

الطیر مفیدی درباره نسخ مصور منطق دربردارنده توضیحات

است که به دلیل گسرتدگی موضوع اشاره مکتب هرات 

توصیفی کوتاهی به نگاره مویه پرس بر مرگ پدر شده است. 

گنجینه هرن اسالمی  در زمینهدر پژوهشی که ارنست گروبه 

اشاراتی بسیار داده است، موجود در موزه مرتوپولینت ارائه 

، اما در شدهموردنظر الطیر و نگاره مخترص به نسخه منطق

 های مضمونی عرفان کوششی صورت نگرفتهشناسایی ریشه

ترین اعصار عنوان یکی از مهماهمیت عرص تیموری به است.

در مصورسازی مضامین عرفانی که موجب بسط آن در دیگر 

آرایی شده و شیوه مصورسازی مکتب هرات های کتابکارگاه
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شده، در برخی ها اقتباسرسزمین عنوان الگوی دیگربه

 ,Necipoğlu) است های غربی مدنظر قرارگرفتهپژوهش

طور ها به(. برخی دیگر از پژوهشUluç, 2008؛ 1990

الطیر مکتب هرات موردی به الگوبرداری از نسخه منطق

اند که در مکاتب بیگانه مدنظر بوده است کردهاشاره

(Bağcı, 2004؛ مایکل بری در بخشی)  از کتاب خود به

گیری نقش و ارتباط اندیشه عرفانی و تفکر جامی در شکل

ها اشاره کرده و به ذهنیت بهزاد در ترسیم برخی از نگاره

ای که بهزاد پیش از نگاره موردبحث این پژوهش تصویر نگاره

؛ به Barry, 2004: 318(، پرداخته است )20 تصویر) کرده

گیری (. در شکل81:1398نقل از سیدرضوی و زاویه، 

این منابع نیز تنها به معرفی مصورسازی متون  ذهنیت بهزاد

اند و تحلیلی بر کیفیت عرفانی در عرص تیموری اشاره داشته

رو پژوهش اند. از اینهای ممتاز این مکتب ارائه ندادهنگاره

حارض با نظر به مسائل سیاسی و اجتامعی و باورهای 

تیموری، با رویکردی جدید، در مذهبی حاکم بر هرات دوره 

های معنایی اثر بوده و با شناسایی و تحلیل پی نفوذ به الیه

 یافته است.منادهای موجود در نگاره به این امر دست

 پژوهشروش 

-و از نظر روش تاریخی بنیادیناین پژوهش از حیث ماهیت 

گیرد. های کیفی قرار میتحلیلی است و در زمره پژوهش

جامعه  ست.ا اسنادی-ایشیوه گردآوری مطالب کتابخانه

موجود  مویه پرس بر مرگ پدرآماری تحقیق منحرصاً بر نگاره 

ق )موزه مرتوپولینت نیویورک( 888الطیر در نسخه منطق

ین بایقرای تیموری مکتب نگارگری هرات عرص سلطان حس

های شود و بر خوانش عنارص برصی و نشانهمحدود می

 تصویری تأکید دارد.

عرص سلطان  از حمله تیمور تااوضاع سیاسی اجتامعی هرات 

 حسین بایقرای

خراسان دوره تیموری که نزدیک به یک سده تحت حکومت 

های فراوان تیمور، با مردانی از نژاد ترک بود، پس از ویرانی

                                                           

ق در کتابخانه 1018عباس اول در فرمان شاه. رسانجام بنا به1

سلطنتی، کار بر روی این نسخه از رس گرفته شد و چنان چه 

فرمان دارد، صفحۀ اول این نسخه بهسویتوچوفسکی اظهار می

وجه خاص وراث سلطنت به هرن و فرهنگ رو به آبادانی ت

های بیگ، جنگقرن سازندگی شاهرخ و الغگذارد. پس از نیم

تا رسانجام یکی »شاهزادگان و حکام تا ده سال دوام یافت، 

از نوادگان تیمور موسوم به حسین بایقرا به کمک یاران خود، 

ر را که از الدین امیرعلیشیدر هرات به سلطنت رسید و نظام

 )راوندی،« دانشمندان زمان بود به وزارت خود برگزید

ق به پادشاهی رسید و 874(. سلطان حسین در 361:1354

در مدت سی و هشت سال حکومتش، به همراه امیرعلیشیر 

شد و شامر نوایی از حامیان بزرگ هرنمندان محسوب می

ای مهم هکثیری از ایشان را به دربار خود فراخواند. از ویژگی

پیوند تشیع و تصوف بود که با ایجاد نوعی افکار »این دوره 

 آژند،«)عمومی مذهبی، دربار را با جامعه پیوند داده بود

(. همگامی هرن و تصوف سبب گردید هرنمندان 224:1387

بیش از گذشته به ادبیات عرفانی بپردازند. این امر محرکی 

فانی و رمزگونه های متون عر برای صعود ناگهانی تصویرسازی

 بود.

ر، مکتب نگارگری هرات الطیر عطانسخه مصور منطق

 ق( 888تیموری )

که  ات عرفانی استع ادبیا نو االطیر عطار یکی از منطق

مصورسازی آن، در مکتب هرات تیموری موردتوجه خاص 

شعر عارفانه و تعلیمی »واقع گردید. دربار و حامیان هرن 

خوبی روح حاکم محفل هرات را در این دوره به ،الطیرمنطق

(. نسخه 340:1378، و دیگران )بینیون« دهدنشان می

 موجود در موزه مرتوپولینت (ق888)کتابت  الطیرمصور منطق

 ( دربردارنده210/63اسالمی شامره  بخش هرننیویورک )

مشهدی، چند نگاره از بهزاد و عنوانی  علیقلم سلطان

است  العابدینزینه با امضای کاری شدتذهیب

(Hillenbrand, 2007:158 این اثر تا دوره صفویان .)

عباس اثر صورت نامتام باقی ماند تا رسانجام به دستور شاهبه

الدین اردبیلی شد و واژه کامل و وقف آرامگاه شیخ صفی

 1وقف بر روی هشت نگاره آن ممهور گردید

(Swietochowski, 1976: 153.) 

نوشته دیگری جایگزین آن شد. در این عباس حذف و دستشاه

دهنده یا شخصی که اثر به او اهدا شده، وجود صفحه نام سفارش

دهنده که در صفحه داشته است. شمسه آغازین و نام سفارش
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نسخه  در هنگام کتابت: مویه پرس بر مرگ پدرنگاره 

جایی برای هشت نگاره در نظر گرفته شده  ق888الطیر منطق

بود که در دوره تیموری تنها چهار نگاره از آن اجرا گردید؛ از 

غرق شدن مرد  چهار نگاره تصویر شده در این دوره سه نگاره

« ریشو، شیخ مهنه و پیرمرد روستایی، مویه پرس بر مرگ پد

مویه »نگاره . (16:1396 )ارشفی، باشدمنسوب به بهزاد می

ای است که به قلم بهزاد یکی از سه نگاره« پرس بر مرگ پدر

ق ترسیم شده است. محل قرارگیری این نگاره در 892در 

شد و منت مربوط باو در سمت راست می 35 نسخه، صفحه

 تصویربه آن در صفحه مقابل و سمت چپ قرار گرفته است )

1.) 

 
(URL 1مویه پرس بر مرگ پدر )نگاره  :1 تصویر

مویه پرس بر »های مضمونی و تصویری نگاره تحلیل ویژگی

 «مرگ پدر

الطیر قالبی روایت در روایت دارد؛ به منطق تحلیل مضمونی:

این شکل که حکایت مربوط به این نگاره پاسخ هدهد به 

جویی یکی از این پرندگان است که مدعی ترس از مرگ بهانه

من زاد و برگ این راه را »داند. بوده و راه سفر را طوالنی می

چنین که دل من از مرگ ترسان است در نخستین ندارم و این

(. هدهد در 113-114: 1378)ثروتیان، « آیدنزل جانم برمیم

مویه پرس بر مرگ »ابتدا حکایت ققنوس و سپس حکایت 

شصت « مویه پرس بر مرگ پدر»نگاره . کندرا روایت می« پدر

که با آبرنگ ضخیم،  الطیر استو ششمین حکایت از منطق

ین حکایت نیز ا .طال و نقره بر روی کاغذ مصور شده است

بین دو  یالطیر روایتگر گفتگو چون بسیاری از حکایات منطق

                                                           

اول نسخ خطی جای داشته، ویژگی است که از سده هفتم هجری 

های بعد و در دوره ابداع و مورد استفاده قرار گرفت و از آن پس

باشد. بیتی که در کادر باال و سمت راست شخصیت می

سومین بیت حکایت است که ادامه آن در  شدهنگاره نوشته

 است. مشاهدهقابلپایین و سمت چپ اثر 

 او بودت پدر کهآنگفت  ایصوفی

 به رس نامدروز هم هرگزش این

 کان پرس را اوفتاد یکار  ستین

 کار بس مشکل پدر را اوفتاد

 و پا آمده رسیب ایبه دن یا

 آمده یامیخاک بر رس باد پ

 نشست یگر به صدر مملکت خواه

-176: 1388به دست )عطار،  یرفت جز باد یهم نخواه

177) 

 :1987جزئی جدانشدنی از نسخه خطی گشت )

153،Swietochowski.) 
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در ارتباط با موضوع نگاره و حکایتی که هرنمند بر اساس آن 

دیگری نیز وجود دارد. بر اساس این اثر را آفریده است، نظر 

الطیر و پرسش از نگاره مرتبط به روایت یازدهم منطق ،دیدگاه

این حکایت در  (.98: 1384باشد )گری، گورکن می

 ست.الطیر آمده امنطق

 یافت مردی گورکن عمری دراز

 سایلی گفتش که چیزی گوی باز

 تا چو عمری گور کندی در مغاک

 زیر خاک؟ای در چه عجایب دیده

 حالحسبگفت این دیدم عجایب 

 هفتاد سال یسگ نفسم هم نیکا

 ساعت منرد کیو  دیگور کندن د

 (159: 1388طاعت نربد )عطار،  کیفرمان  دممکی

احتامالً منظور آن، بخش باالیی نگاره است که افرادی را 

دهد. چراکه پذیرش این نکته مشغول ساخنت قرب نشان می

مناید، به گفتگویی با گورکن است منطقی منیرشح که نگاره 

این دلیل که اشعار درون کادرهای باال و پایین نگاره مربوط به 

حکایت مویه پرس بر مرگ پدر است و نه حکایت گورکن و 

ای که در این خصوص باید بدان اشاره داشت، سائل. نکته

های بهزاد در این نسخه است. سه اثر بهزاد ویژگی خاص نگاره

. به این صورت که اندشدهترسیمدر این نسخه، با قالبی ویژه 

هرنمند اثر را به دو بخش تقسیم و در هر بخش به یک حکایت 

بهزاد که (. 41 :1395، حسینی و )عربزاده استپرداخته 

مبدع خلق فضاهای روزمره است با هرنمندی و فراست 

عرفانی ظاهر عادی و روزمره را با مفاهیم توانسته فضایی به

همسو سازد. در این نگاره و با انتخاب این حکایات از سویی 

به رسکشی نفس و باورناپذیری مرگ و از سمتی دیگر به 

 نزدیکی و گریزناپذیری از آن اشاره کرده است.

اندازه ای بهاین نگاره در صفحه: های تصویرویژگیتحلیل 

رسیم شده و کادر نگاره در ابعاد تسانتیمرت  21.6×33

سانتیمرت تقریباً در مرکز صفحه قرار دارد.  14×24.8

ای حدفاصل میان کادر بیرونی نگاره تا لبه صفحه به حاشیه

آنچه نگارگر بر اساس این ابیات  است.شده مزین  افشان طال

به تصویر کشیده، بازگوکننده آیین سوگواری و مراسم تدفین 

است. فضا در این اثر به دو بخش داخل و  ه.قدر سده نهم 

و رابط بین این دو بخش دری  شدهتقسیمبیرون قربستان 

باریک و کوچک در سمت چپ نگاره است. فضای بیرونی 

دهنده اثر که تقریباً نیمی از کل کادر را در برگرفته منایش

کنندگان معامری و تزئینات، آیین سوگواری و صف مشایعت

این بخش هفت فیگور را ترسیم کرده  است. هرنمند در

است. فضای داخل قربستان که در نیمه باالیی کادر قرار دارد 

منایشگر کارگرانی مشغول ساخت قرب، یک درخت و نهر 

در ساختار این نگاره،  آب، آسامن طالیی و چند قرب است.

شود، در فضا به دو بخش داخل و بیرون قربستان تقسیم می

توان الگوهایی موازی را برای ها میتهر یک از این قسم

هایی که بر اساس خطوط مورب و حرکت متصور شد؛ الگو

تر با خطوط ( و در حالتی کلی2 شده )تصویرحلزونی تعریف

مورب متقاطع، فرمی جامع از پویایی نگاره را به منایش 

(.3 تصویر) گذاشته است

  

سیدرضوی و زاویه، ) بندی موازی حلزونی و مورب: ترکیب2تصویر 

84:1398) 
 در نگاره مویه پرس بر مرگ پدرپویایی نوع حرکت و  :3 ریتصو
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 منادهای تصویرییابی در ریشه تحلیل منادهای تصویری:

موجود در نگاره مویه پرس بر مرگ پدر، الزم است که ابتدا 

های بندی و سپس فضانگاره بر اساس حکایت تقسیم

مختلف آن بررسی گردد. این فضاها به ترتیب  بررسی، شامل 

گردند که در فضای بیرونی و فضای اندورنی قربستان می

 ادامه توضیحات هر بخش آمده است:

( در قسمت 4 تصویر) این بخش :فضای بیرونی قربستان

پایین کادر نگاره قرار دارد و احساس سنگینی بیشرتی نسبت 

ارد. در این بخش چندین عنرص تصویری به فضای اندرونی د

ها منایانگر رسوم است و تعدادی وجود دارد که تعدادی از آن

اند از حاوی منادهایی؛ که به ترتیب بررسی عبارت

و شیوه سوگواری، رنگ، فقدان رسپوش،  هاشخصیت

های توصیفی و ها و شیوه اجرا. توضیح الیهتابوت، نقشامیه

 وارد بدین رشح است:معنایی هرکدام از این م

 
مویه پرس بر مرگ پدر: عنارص تصویری فضای بیرونی قربستان در نگاره 4 تصویر

 و شیوه سوگواری هاشخصیت

در تحلیل رمزگان عنارص برصی موجود در فضای بیرونی 

مرحله بههای مختلف نگاره را مرحلهنگاره، الزم است که بخش

سوگواران و  نگاره، قسمت پاییناز نظر بگذرانیم. در 

که از سمت راست وارد به تصویر درآمده کنندگانی مشایعت

ان شوند عالوه بر اندوه و پریشانی که در چهره عزادار می

مشخص است، رفتارها و حاالتی که هرنمند برای هر یک از 

تأمل است. چنگ انداخنت بدن و ها برگزیده قابلشخصیت

هایی است که در سنت صورت و پاره کردن پیراهن، از روش

های مصیبت کاربرد داشته نگارگری برای ترسیم صحنه

از منظر روایات اسالمی و نیز است. این شیوه سوگواری 

باشد. از بررسی میهای یادشده در قرآن کریم قابلهمنون

، شدهاشارههای وارده بر انبیاء الهی که در قرآن بدان مصیبت

و  84باشد که در آیات سوگواری یعقوب در فراق یوسف می

 آمده )ع(سوره یوسف آمده است. در روایاتی از امام صادق 85

ای گریبان چاک زدن جایز است و حرضت موسی بر »است 

برادرش هارون پیراهن پاره کرد، فرمودند: زنان و خاندان امام 

هایشان ها را چاک دادند و بر صورتحسین در کربال، گریبان

ها لطمه زد و بایست بر گونهزدند و بر مانند او، میلطمه می

(. این شیوه 197: 1387 )طریحی،« ها را چاک دادگریبان

طوالنی دارد، مغوالن نیز  ایسوگواری در میان اعراب پیشینه

 گونهاینکردند؛ پس احتامالً به همین شیوه سوگواری می

سوگواری در خراسان آن روزگار که از قرون گذشته تحت 

استیالی اعراب و مغول بوده، رواج داشته است. پرس در این 

بخش لباس خود را دریده و گویا در حال چنگ انداخنت بر 

دو پیرمرد که یکی کنندگان، . عالوه بر مشایعتبدنش است

ها در هیات یک صوفی در آستانه درب ورودی قربستان از آن

ایستاده و دیگری با پرچمی در دست منایانده شده است. 

این بخش که به شکل واضح تصویرگر حکایت مویه پرس بر 

مثابه منت، تجسم بخش گفتگو بین دو مرگ پدر است، نه به

از آیین  و مستند قعگرایانهبلکه منایی کامالً وا ،شخص

نتیجه  گذارد.را به منایش میه.ق جنازه در سده نهم تشییع
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آنکه، در اینجا نگارگر، تابع سنت مرسوم زمانه خود بوده و از 

 منت تبعیت نکرده است.

این بخش استفاده  رنگی جالبی در طیفهرنمند از رنگ:  

هایی چون طالیی و کرم، در این میان طیفی کرده است. رنگ

ای نیز دیده های رنگی سبز، آبی، قرمز و قهوهاز خاکسرتی

ها های منادین وجود دارد و این رنگشود. در عرفان رنگمی

رسخه و ) کندبر اساس حاالت و طایفه متصوفه تغییر می

هایی با مفهوم ری نیز رنگ(. در نگارگ8: 1389همکاران، 

ها منادین و بر اساس سنت کاربرد دارد؛ یکی از این رنگ

طالیی است که در اینجا آسامن با آن رنگ پوشیده شده و 

منادی از عامل مثل است. در نگاره مویه پرس بر مرگ پدر نیز 

شده و زمین با طیفی از آسامن به رنگ طالیی پرداخته

توجه این است، نکته جالبهای کرم پوشیده شده رنگ

نام خودرنگ که است که در باور متصوفه رنگی وجود دارند به

، خاکی و متواضع به معنی خاک است و از آن مردم نیکونهاد

تواند ( رنگ کرم می169 :1350کاشفی سبزواری،) است

 درستی داللت معنایی، خاک شدن را با مرگ پیوند دهدبه

شدیم( )سیدرضوی و زاویه، از خاک برآمدیم و بر خاک )

های مختلف قرمز، با پوششی به رنگ عزاداران (.87: 1398

اند که این موضوع تا شدهای در این بخش ترسیمآبی و قهوه

ها با مضمون مشابه در ادوار حدی متفاوت از سایر نگاره

هایی که در عین خلوص، اشباع نیستند گذشته است. رنگ

شوند. در آستانه درب بخش میو باعث حرکت چشم در این 

ورودی صوفی یا پیر با ردایی به رنگ سبز منایش داده شده 

است. این رنگ از منظر عرفا مفهومی سمبلیک دارد و دارای 

که اغلب در توصیف جهان قدسیت و قداست است؛ چنان

برین از آن استفاده شده است و انسانی که به مقام فنا 

نیکوبخت و ) شودرسیده باشد به سبزی متصف می

(. همچنین این رنگ را مناد حیات 207:1387زاده، قاسم

هایی است که سالک در سیر اند و یکی از رنگنفس دانسته

(. این 9:1397چی، بیند )مرادخانی و عتیقهسلوک خود می

رنگ دارای خصلتی دوگانه است و منادی برای مرگ و زندگی 

صورت ی حیات و بهصورت سبز بهاری یعناست؛ رنگ سبز به

(. عالوه بر جامه 170: 1379کوپر، ) سبز زنگاری یعنی مرگ

های رنگ صوفی که با رنگی روشن ترسیم شده در بخشسبز

شود؛ در لباس دیگری نیز این رنگ دیده می

ای که در حزیره واقع شده کنندگان، تابوت و مقربهمشایعت

در  است. رنگ تابوت در بخش بیرونی و رنگ مزاری که

تر پوشیده شده قسمت داخلی ترسیم شده با سبزی تیره

توان بدان اشاره داشت این است که ای که میاست. نکته

رنگ سبزتیره برای دو شخصی بکار رفته است که دیگر در قید 

شاید بتوان معنای دوگانه مرگ و زندگی را در  حیات نیستند؛

پیشینه بررسی  در. کاربرد این رنگ توسط هرنمند پذیرفت

توان به دو اثر از شاهنامه موضوع سوگواری، می گری بانگار 

جنازه . در نگاره تشییعکرددموت مکتب تربیز ایلخانی اشاره 

 استرسم مغول به رنگ سفید اسفندیار پوشش عزاداران به

(. در نگاره بعدی از همین کتاب با عنوان تابوت 5 تصویر)

 تصویریر کرده است )رستم و زواره، رنگ پوشش به سیاه تغی

(. تیموریان که از نوادگان مغول بودند نیز در مراسم سوگ 6

پوشیدند، اما در نگاره های کبود و سیاه میخود لباس

موردبحث، هرنمند از طیفی رنگین سود جسته است. آیا در 

گرایی بهزاد استناد ورزید و توان به واقعاین بخش نیز می

را مرتبط به مراسم  سوگواران کاررفته در جامههای بهرنگ

عزاداری عوام دانست؛ درست برخالف دو منونه یادشده که 

وضوح پیداست به سوگواری بزرگان مرتبط است. آنچه به

. هامهنگی استها در انتقال اندوه روایت هامهنگی رنگ

داللت بر  ،های این اثر برگزیدهحزینی که هرنمند برای رنگ

 مرگ و نیستی دارند.
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موزه هرن  جنازه اسفندیار از شاهنامه دموت،تشییع :5تصویر 

 مرتوپولینت

(Arboni and Komaroff, 2002:107) 

تابوت رستم و زواره از شاهنامه دموت، تربیز، موزه مرتو  :6 یرتصو

 پولینت

(Swietochowski, 1976: 108) 

به زیبایی بدان اشاره  نگارگراز دیگر نکاتی که  :فقدان رسپوش

باشد که در این کاله بر رس نداشنت پرس متوفی می مناید،می

دوره امری مذموم و ناپسند بوده است. گویا هرنمند از این 

متهید برای منایش شدت اندوه و از بیخودشدگی وی 

درباره عبارت  سوتیوچوفسکیاست. استفاده کرده 

در این حکایت معتقد است که این عبارت « بررسخاک»

 اشاره به ریخنت خاک بر روی قرب در زمان دفن دارد

(Swietochowski, 1976: 105 ،) اما آنچه مشخص

است معنای این عبارت در بیتی که آمده ارتباطی به این 

معنادار بین کاله تفسیر ندارد. ولی شاید بتوان به ارتباط 

کرد. بررس ریخنت اشاره نداشنت پرس و رسم سوگواری خاک

روبروی پرس، پیرمردی در آستانه درب ایستاده و در حال سخن 

 اشارهگفنت است. کاله و عصای او نیز به صوفی بودن وی 

دارد. در کنار صوفی، پیرمردی دیگر با بیرقی در دست 

نا نعم الوکیل نعم الله حسب»ایستاده که روی آن عبارت 

وار در مرکز پرچم نقش در ترکیبی دایره« املولی و نعم النصیر

عمران است به سوره آل 173بسته است. این عبارت، آیه 

آیه مزبور و مضمون . «کندخداوند ما را کفایت می»معنای 

                                                           

هایی نظیر آرامگاه . در اینجا مفهومی کامالً متفاوت از ساختامن1

محل دارد. مغوالن حتی بعد از تغییر اولجایتو، گور امیر و یا تاج

مذهب غازان خان اصول و سنتهای اولیه خود را حفظ کردند. 

حکایت ارتباطی مکمل دارند و بار دیگر هرنمند بر مفهومی 

 ورزد.فلسفی تأکید می

، سنتی هدر ارتباط با جهت حرکت تابوت در نگار  وت:تاب

ها اغلب از سمت راست کادر به چراکه تابوت ؛وجود دارد

های ترسیم سمت چپ درحرکت هستند، برای مثال تابوت

شوند دیده می 6و  5شده در شاهنامه دموت که در تصاویر 

مغوالن جهت جنوب را  با ذکر این دلیل کهتوان نام برد. را می

ه احتامالً مرتبط با پرستش دانستند کترین جهات میتربکم

خورشید بوده است. آنان برای پرستش خورشید به سمت 

اشپولر، ) 1آمدنددرمیجنوب سه بار به حالت رکوع 

(. البته برای مسلامنانی که در جغرافیای ایران 175:1351

کنند نیز جهت جنوب از احرتام و اهمیت خاصی زندگی می

ر است، چراکه قبله مسلمین در این جهت قرار گرفته، برخوردا

پس این احتامل نیز وجود دارد که نگارگر از این متهید بهره 

توان بدان اشاره داشت به . دومین دلیلی که میاستجسته 

گردد که چشم را از سمت خط فارسی بازمیجهت نگارش 

کند و هامهنگ با حرکت راست به سمت چپ هدایت می

 (.7 تصویر) است در نگاره

اردوگاههایشان را به سمت جنوب  ها و دروازهوالن ورودی خیمهمغ

ساختند. این رسم به طور آشکار در زمان اسالم هم ادامه داشت. می

 (. 30: 1391)شیرازی و قاسمی، 
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: تابوت در فضای بیرونی قربستان7تصویر 

 رسبندیبر پیشانی تابوت سبزرنگ  ها و شیوه اجرا:نقشامیه

شود که با رنگ سیاه و سفید کامالً مشخص تزئینی دیده می

های منادین عرفان قرار این دو رنگ نیز در دسته رنگ است.

ها یادشده دارند و در قرآن نیز با رویکردی روانشناختی از آن

است. از موارد ذکر شده در قرآن سیاهی و سفیدی چهره 

ها در قیامت است. سفید مناد ایامن و سعادت و انسان

آبادی و فنایی، نجف) سیاه مناد جهل و شقاوت

برای اتصال، استحکام و  1(. رسبند اسلیمی1396:102

پوشانیدن بندهای اسلیمی در نقطه رشوع انشعاب و نقطه 

رود؛ در اینجا نیز نقشی متقارن دارد که تقارن به کار می

صورت ممتد از نقطه آغاز تا پایان در گردش است به

توان آغاز و پایانی برای آن در نظر گرفت. این که منینحویبه

هایی که در ترسیم آن بکار رفته است احتامالً نگنقش و ر 

بازگوی منادین مفهوم مرگ و زندگی است که نگارگر در 

های مختلف بدان اشاره داشته است. در بخش بخش

رنگ و اطراف درب ورودی قربستان که گویی با نقوش صورتی

گچربی مزین شده است، موتیفی تکرارشونده از اسلیمی 

تنیده که این مناد مارپیچ درهموضوح مشخص است. به

صورت قابی در حاشیه درب ورودی ترسیم شده تقریباً به

کاررفته حجر به ای باستانی دارد که از عرصاست پیشینه

                                                           

ها هستند و ها دارای تزیینات کمرتی نسبت به ختایی. اسلیمی1

دانگی هستند شوند و مناد مر تر طراحی میتر و سنگینتر، قویزمخت

 (.35: 1395اصفهانی و صفایی، )مشبکی

(. این نقش هم مظهر نیروهای 336:1379کوپر، ) است

شمسی و هم قمری است. مارپیچ دوگانه مظهر افزایش و 

مانند پیچش و  کاهش نیروهای شمسی یا قمری است؛

(. کاربست این مارپیچ 337گشایش، زندگی و مرگ )هامن: 

در قالب نقوش اسلیمی )مردانگی( در نگاره مویه پرس بر مرگ 

پدر بار دیگر مفهوم آشنای توالی مرگ و زندگی را به منایش 

گذارد؛ کام اینکه گزارشی مستند از شیوه تزیین بناهای می

تزئین گچربی رسدر دامه ادر  دهد.آرامگاهی به دست می

اژدری که تأثیر گرفته از هرن چین های دهانورودی از گل

استفاده شده و یک کتیبه نیز با خط ثلث بر روی آن  هستند،

و بکل الناس لصرب ا»کتیبه حاوی عبارت  شود.دیده می

. با این معنا که رسانجام همه مردم اینجاست است «داخله

های توان ردی از موتیفاری میکاری و آجرکدر تزئینات کاشی

مثال عنوانب(. به8 تصویر) پرکاربرد معامری را جستجو کرد

شود عالوه بر تزئیناتی که بر روی دیواره قربستان دیده می

کاری است که با موتیفی ها، کاشیها و آجرکاریاسلیمی

الف( این نقش  8 تصویر) باستانی زینت شده است

ی کهن آن در مهرهای شوش است هامقایسه با منونهقابل

 (.50: 1395پور، )عابددوست و کاظم
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 کاری بر دیوار قربستانالف: بخشی از تزئینات کاشی8 تصویر
 ب: تکرار نقش هندسی رضبدر و مربع، مسجد گوهرشاد8 تصویر

 (152:1362ماهرالنقش، )

شال کمر و  ۀنوع گر  ،کنندلباس مردانی که تابوت را حمل می

خوبی بازگوکننده ظرافت قلم بهزاد است. پیچش دستار به

 سایر پیرمردی دیگر با پوستی تیره و پوششی متفاوت با

شود. هرنمند در ترسیم آن از در این بخش دیده می هاپیکره

ه پشت به ای است کمنایی متفاوت بهره گرفته و تنها پیکره

ها بر روی آن تصویر تصویر دارد. زمین سنگالخی که پیکره

رسد. این آجرچینی می پوشکفاند کمی باالتر به شده

پیوندد که بخش داخلی و بیرونی پوش آجری به دیواری میکف

 اثر را از هم جدا کرده است. بهزاد در تزئین این دیوار از

ری بهره گرفته است. کابری و کاشی، گچهای آجرکاریموتیف

کاری بر باالی دو سطح یک تورفتگی هندسی، دو کتیبه کاشی

رنگ که با شکل، دربی چوبی و رسدر صورتیکاری محرابآجر

دو  دراند. بعد از بری مزین شده، این دیوار را شکل دادهگچ

های باالی آن با کاشی پوشیده قوس جناغی آجرکاری که کتیبه

معرق  کاشی ازدر این قسمت  اند.تهشده، کنار هم نقش بس

معقلی استفاده شده و درنهایت، داخل تورفتگی  کاشیو 

کاری الجوردی و سبز ضلعی دیوار، یک طاقچه با کاشیسه

چینی چوبی در داخل، دیده در اطراف و یک کتیبه گره

ای سیاه وجود دارد شود. درون آن دو کوزه سفالین و دایرهمی

 سقاخانه است. فهوممکننده که تداعی

 فضای اندرونی قربستان

( در نیمه باالیی کادر نگاره قرار گرفته و 9)تصویر این قسمت 

به دلیل نوع چیدمان و کاربرد عنارصش، حسی روحانی و 

عالوه بر کند. تصویرگری این بخش غیرزمینی را تداعی می

چگونگی سازی قرب و اینکه گزارشی مستند از آماده

مناید، روایتی تصویری ارائه می هجریهای سده نهم قربستان

عنارص برصی  .هستالطیر نیز از حکایت یازدهم منطق

مستند و حاوی رمزگان در این بخش، به ترتیب بررسی 

سوز، و مقربه، حریزه، آرامگاه، پیه هاشخصیتاند از عبارت

 گربه، درخت، پرندگان و مار، پرچم و نهر.

 

 

 

مویه پرس بر مرگ پدر: عنارص تصویری فضای اندرونی قربستان در نگاره 9 تصویر

توان به شش می این بخشتوصیف در  و مقربه: هاشخصیت

تن از ایشان مشغول پیکره حارض اشاره داشت که پنج

هایی سازی قرب برای متوفی هستند. در میان شخصیتآماده

باشند تنها یک نفر در سمت راست که در حال فعالیت می

حرکت دست، حالت نشسنت و اندوهی که  نشسته است.

ی که است. پیرمردسنت فاتحه خواندن  یادآور دارد چهرهبر 
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کند پوششی در سمت چپ ترسیم شده و سنگی را حمل می

های نگاره دارد. گویا لباس و متفاوت از سایر شخصیت

های اهل کالهی از پوست بر تن دارد. آنچه درباره جنس لباس

ها پشم، طورکلی خرقهتصوف آمده است این است که به

سبزواری، تواند باشد )کاشفیپنبه، پالس و پوست می

(. چنانچه ذکر شد کالهی که پیرمرد بر رس دارد 171: 1351

های نگاره است و نیز کامالً متفاوت با سایر شخصیت

کالهی پوستین است؛ کاله یا به عبارت اهل تصوف، تاج، 

یکی دیگر از اشارات دارای معنا در میان صوفیه است. تاج 

پوست کسی را زیبد که به صفت نفع رسانیدن بر رس آمده 

(. در اینجا نیز پیرمرد سنگی بزرگ را حمل 18)هامن: باشید 

کند و گویا در ساخت قرب مشارکت دارد که شاید می

با اندکی دقت ای به یکی از مراتب سلوک باشد. اشاره

و  زمین قرار نداردسطح شویم که مقربه مزبور هممتوجه می

روی سکویی با ارتفاع کم ساخته شده است. این امر که گویا 

است:  شده اشاره نیز بدان در روایاتریشه در سنت دارد 

اندازه چهار در مقدار ارتفاع قرب سنت این است که به»

انگشت باز باشد و اگر بیشرت شد مانعی ندارد و همچنین 

شرت مانند کوهان  کهاینباید روی آن مسطح باشد و نه 

گونه در اینجا بدین (.26: 1382 )طباطبایی،« برجسته باشد

نگاری و دقت بهزاد در پرداخت به عنارص مجدداً به مستند

 شود.تأکید می

تصویر اطالعات مفیدی درباره معامری  :(10 )تصویر 1حریزه

دهد. میارائه آرامگاه و قربستان در خراسان دوره تیموری 

 معامری تیموریان در ایران و تورانن گلمبک در اثر خود با عنوا

که محدوده قربستان در مینیاتور عطار به لحاظ  ذکر کرده

شود که در آن قرب روی یک نامیده می« حزیره»معامری 

 ،ویلیز و سکوی غیرمسطح یا تخت قرار گرفته است )گلمبک

دهد که می رشحگونه ایننیز  سوتیوچوفسکی .(112 :1374

وجود داشته که  ای، عقیدهساخت مقربه در برابر انگیزه

 البته ساخنت بنای یادبود روی یک قرب کار اشتباهی است.

، موجود نیستهیچ حکم قرآنی علیه ساخنت بناهای یادبود 

اما این امر نیز مانند تصاویر معارض با سنت، غالباً 

بناهای یادبود  علیه شدهمطرحموردبحث بوده است. عقیده 

ای اندک بهره برده است. ه از حامیت عدهنیز ظاهراً همیش

گاه مخالفتی با حزیره وجود نداشته و در دوره در این بین هیچ

شده تیموری تعدادی حزیره ساخته و از آن استفاده می

عنوان منونه مقربه شاعر بزرگ آن دوره، جامی، روی است. به

یر نیز آرامگاه واقع در یشیک تخت واقع شده است. میرعل

گاه را تعمیر کرد و سلطان حسین اجداد خود را در آن گازور 

دفن کرد. پس جای تعجب نیست که بهزاد با این نوع 

 است جستهمحدوده تدفین آشنا بوده و از آن بهره 

(1998:105،Davis ). 

 

 
ستان: حریزه در فضای اندرونی قرب 10تصویر 

                                                           

. حزیره یا خطیره، محوطه محصوری برای تدفین است )گلمبک و 1

 (.112: 1374ویلیز. 
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ردی مقدس ف، مردگان حول مقربه در عرص تیموری آرامگاه:

 ها در کنار آرامگاهرو اغلب گورستاند و از اینشدندفن می

گرفت. در بخش باالیی شخصی مهم شکل می صوفی یا

شود که کمی سمت چپ این نگاره نیز آرامگاهی دیده می

متفاوت از دو مقربه سمت راست است. این مقربه بر روی 

ضلعی و با فاصله از زمین سنگالخی ظاهر ششسکویی به

ای وجود دارد که ساخته شده است. در داخل محوطه، مقربه

بز پوشیده شده و سنگی های سروی آن با سنگ

شود. دیده می قربسنگعنوان عمود بر آن به و رنگخاکسرتی

 یگوی ؛قرب اهمیت دارد سادگی آن استآنچه در این سنگ

شده و در آن دوره مشخصات متوفی بر روی سنگ ذکر منی

صورت نشانه و یا عالمت باالی مقربه فقط سنگی صاف به

اط مستقیمی با مذهب گرفته است. این نکته ارتبجای می

بوده  سنی مذهبالدین بهزاد مسلامنی هرنمند دارد. کامل

است. اهل سنت، در مراسم تدفین خود سنگی را که 

دهند، این درنهایت سادگی است بر روی مزار قرار می

ای است که هاجتناب در استفاده از تزئینات به دلیل شبه

 کند.پرستی ایجاد میدرباره رشک و بت

فرش اطراف مقربه سفید است، در کنار آن سنگ وز:سپیه

شود که بر روی آن رنگی دیده میگوشه و نارنجیپرچم سه

و در نزدیکی پرچم  شدهنوشتهبا رنگ طالیی « یا الله»عبارت 

سوز شود. پیهنیز دیده می سیاه گربهسوز و یک یک پیه

خاموش است، قرار گرفنت این ظرف در کنار آرامگاه نیز 

کننده سنت روشن کردن شمع بر مزار خفتگان است. اعیتد

توان استنباط کرد. سوز معنای دیگری نیز میالبته از این پیه

ازآنجاکه گویا این مقربه متعلق به شخصی مقدس است، 

توان منادی برای شخص مدفون دانست که سوز را میپیه

 مسیر بوده و خاموش بودن آن را دهنده روشناییچراغ راه و 

 )تصویرنیز نشانی برای در قید حیات نبودن وی تعبیر کرد 

11.) 

 
سوز در فضای اندرونی قربستان: پیه11تصویر 

توان به تأکید در ارتباط با حضور گربه در این نگاره می گربه:

احرتام به این حیوان اسالمی در نگهداری و عرفان روایات 

به عقل » گربه ،هاي مولويتداعی ۀاشاره داشت. در دایر 

)محافظ( تعبیر شده است که از خانۀ دل آدمی  ایامنی

زیرا این  (،154: 1394)صفایی و آلیانی، « کندپاسبانی می

متایالت نفسانی  و دار در بندکشیدن شهواتعهده ه،شحن

راهزن وساوس شیاطین  اي، آدمی را ازو مانند داروغه ستا

از امیراملؤمنین نقل گردیده (. 153د )هامن: دار دور می

مشغول وضو بودند. در این میان  )ص(است: روزی پیامرب

ای خانگی به آن حرضت پناه آورد. آن حرضت پی برد که گربه

این گربه تشنه است. پس ایشان ظرف آبی را که با آن وضو 

رده تا آب بنوشد. سپس آن طرف گربه نزدیک بساختند بهمی

گربه از درون ظرف آب نوشید و پیامرب با باقیامنده آب وضو 

امام  همچنین (.325: 1377 الراوندی،ساختند )النوادر

: از خدا برتسید در مورد بردگان، کنیزان و اندهفرمود )ع(علی

زبان چیست؟ ایشان اموال بی زبانتان سؤال کردند:اموال بی

: 1377)طربسی، ها ، کبوتر، گربه و مانند اینفرمود: گوسفند

ای که گربه: زنی به خاطر اینفرمایندمی نیز )ع(امام صادق(. 8

را زندانی منود و آن گربه از تشنگی مرد، مورد عذاب واقع شد 

امام کاظم فرمود: منزل نباید خالی از سه چیز باشد . (هامن)

کبوتر و خروس ها موجب آبادانی منزل هستند. گربه، که آن

 (.12)تصویر  (284: 1408نورى، )محدث
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: گربه در فضای اندرونی قربستان12تصویر 

در اعتقادات بسیاری از جوامع انسانی، درخت  درخت:

عنوان سمبل حیات و زندگانی جاوید و نیز محافظان به

درختانی مانند چنار  شدند.ها کاشته میگورستانمردگان در 

و رسو مناد جاودانگی، یعنی حیات پس از مرگ است و از 

اینجاست که در کنار گورها در یونان باستان، ایتالیا، 

 (.193: 1383هال، ) شودخاورمیانه و چیم یافت می

همچنین قرار دادن محل تدفین در کنار درخت در میان 

او »که درباره چنگیز آمده است: بوده، چنانمغوالن نیز رایج 

روزی در شکارگاه درختی تنها دیده بود و گفته که این مدفن 

من باشد. او را در آنجا دفن کردند و آن موضع را قروق 

گیاهان و درختان  (.29: 1391 )شیرازی و قاسمی،« ساختند

در زمین از دیرباز مورد احرتام و توجه بوده و همواره در ایران

محیط زندگی انسان، جای خاصی را به خود اختصاص 

اند. در این میان، برخی گیاهان بسته به کیفیاتی چون داده

مثری با برخی مفاهیم خاص زیبایی، رسسبزی، مثردهی یا بی

درآمیخته و در فرهنگ ایرانی تبدیل به نقش مایه و مناد 

سمت  در (71: 1390مقدم و یاحقی، کفشچیان) اندشده

است آرامگاه مزبور یک درخت تنومند و خشکیده دیده ر 

های خشک و عاری از برگ درخت کادر را شود. شاخهمی

ای دیده تنه درخت حفرهاند. در پایینشکسته و باال رفته

شود که گویای کهنسالی آن است. چنانچه گفته شد می

درخت خشکیده است و برگی وجود ندارد که از روی آن بتوان 

رخت را تشخیص داد. باید اشاره کرد که ترسیم درختان گونه د

توان با رو میدر نگارگری ایرانی پایبند به سنت است و از این

 برد.مقایسه تنه آن با سایر درختان به نوع آن پی

 ؛ترسیم شده در این نگاره، چنار استدرخت  چنار:درخت 

ور این درخت از منظر عرفا مناد شکوه و تعلیم است و در با

ایرانیان نیز مناد حکومت و رسزندگی بوده و به خاطر 

اندازی که هرساله دارد، مناد حیات دوباره و به دست پوست

، زیرا حفظ قدرت جوانی یکی از شودآوردن جوانی تلقی می

رشایط الزم برای باروری است و درنتیجه آن را مظهر برکت و 

ار، سازد )بهنعمت بخشیدن ابدی خدایان و ارواح می

البته این قداست چنار در نزد ایرانیان حتی بعد  (.95:1376

. اعتقاد عوام بر آن بوده که از اسالم هم حائز اهمیت است

دار چنار دارای معجزاتی است، آن معجزات معموالً برای بچه

ها، رونق کار و محصول زمین و کشت شدن، رهایی از بیامری

ی از مسجدها و و کار است به همین خاطر است که بسیار 

ها و در مورد زرتشتیان، پیرها، در کنار چنارهای عظیم امامزاده

اند و در بسیاری از روستاها و محالت شهرها به بنا گشته

در  (.70:1394ماهری، بندند )مقدمدرخت چنار دخیل می

خواستند انسانی مؤمن در نزد اعصار گذشته هر زمان می

ا در کنار یا زیر درخت چنار به جایگاه معنوی یابد، او ر  ناهمگ

که این نیز تأییدی دوباره بر مقدس بودن  سپردندخاک می

 مردی است که مقربه وی در کنار درخت ترسیم شده است.

با مردی که در  درخت خشکیده ی بینارتباط توانهمچنین می

هر دو به پایان عمر رسیده متصور شد؛  شودتابوت حمل می

 (.13)تصویر  اندات دوبارهو هر دو در انتظار حی
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: درخت در فضای اندرونی قربستان13تصویر 

های درخت دو جفت پرنده بر روی شاخه پرندگان و مار:

تر یک آشیانه به همراه دو تخم و اندکی اند. کمی پاییننشسته

سمت  و درحرکت بهتنه درخت  رویتر از آن نیز، ماری پایین

مناد مار از منادهایی با مفهوم گسرتده و آشیانه است. 

رود، معام و رمزگونه بودن مارها و مفهوم دوسویه به شامر می

ها منجر شده است که انسان درک و تشخیص سویه آن دو

 (Eliade, 1987: 13/370) متناقضی از مار داشته باشد

مار دارای مفاهیمی مانند آب، حاصلخیزی، باروری، زن، 

حیات، عقل، سالمتی و ...  ذکور، درخت، ماه، تجدیدآلت

و از سویی با مفاهیمی چون پلیدی، خیانت، خطر، گناه، 

 ,Mattisonو غیره پیوند دارد ) شیطان، مرگ

Chris.Snake, 1999: 29 .) مار مناد،  فارسی ادبدر

صورت کلی منادی و به هواهای نفسانی، پلیدی و تباهی

الدین رومی در چنانچه در مثنوی موالنا جاللاست.  منفی

کند اماره معرفی می ضمن حکایتی متثیلی مار را مناد نفس

الطیر نیز نقش منفی ر منطق(. مار د3/53: 1369)مولوی 

: 1390دارد و با شیطان در فریفنت آدم همکاری دارد )عالی، 

در قرآن نیز چندین بار از انواع گوناگون آن نام برده شده (. 19

شیطان در کالبد مار  فرورفنتکه اشاره مستقیمی به و با این

وجود ندارد، این قصه در روایاتی آمده است. پس در اینجا 

توان برای مار منادی جز پلیدی در نظر گرفت، شاید ینیز من

حتی بتوان آن را منادی برای نیستی و مرگ تعبیر کرد. چراکه 

های سوی آشیانه پرنده است و این تخمدر حال حرکت به

 روشنی از کوچک تنها عنرص در این نگاره هستند که معنای

اطراف  حیات دوباره را در خود دارند. دو پرنده دیگر نیز در

درخت در حال پرواز هستند، جهت حرکت این پرندگان 

مستقیم به سمت مار است. در مسیر یکی از این پرندگان 

های یک قفس با درب باز، وجود دارد که به یکی از شاخه

های مقربه گره خورده درخت آویخته شده و با طنابی به نرده

ای تعبیری بر  ،است. قفس، در ادب فارسی و دیدگاه عرفا

جسم مادی انسان و پرنده نیز منادی برای روح است. در 

که شاید ای از داخل آن آزاد گشته قفس باز است، گویا پرنده

 (.14 بتوان بار دیگر منادی برای مرد متوفی دانست )تصویر
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درخت سه  شدهبریدههای تر بر روی شاخهکمی پایین پرچم:

دیده « اللهیا»های مختلف عبارت پرچم کوچک با رنگ

های آن احتامالً جزو عنارصی است که در قربستان شود.می

(.15 روزگار وجود داشته است. )تصویر

 

 
: پرچم در فضای اندرونی قربستان15تصویر 

در پایین و کنار درخت، نهری روان است که بر حاشیه  : نهر:

آب که از عنارص بنیادین هستی اند. ها و گیاهان روییدهآن گل

شود؛ این عنرص وفور دیده میباشد در آثار نگارگری بهمی

آفرینش، پاکی و  مرگ، رستاخیز، رازهمواره مناد زندگی، 

رستگاری، تجدید حیات و دگردیسی، باروری و رشد 

نیز  در این نگاره (.20:1377پور، شود )اسامعیلمحسوب می

منادی برای حیات دوباره و نهر عنرصی زنده و زایشگر 

اش توالی اندازی هرسالهباشد. درخت چنار که با پوستمی

که دهد، این بار درحالینشان میو تداوم زندگی و مرگ را 

خشکیده است بر کنار رودی روان نقش شده که نویدی از 

طورکلی نگارگر در این بخش چندان تجدید حیات است. به

به منت وفادار نبوده، چراکه از قربستانی به این شکل در 

و آنچنان که مشهود  حکایت، سخنی به میان نیامده است

 گرایی بهزاد رجوع کرد.بدعت واقعتوان به است بار دیگر می

 مویه پرس بر مرگ پدرهمتایان برصی نگاره 

به  مویه پرس بر مرگ پدر نگارهطور که از نظر گذشت، هامن

کاررفته، کند و عنارص برصی بهمیمرگ و ترک دنیا اشاره 

ای عمیق در دارای رمزگان و معانی هستند که اغلب پیشینه

ن داشته و در نگارگری نیز منود فرهنگ و اعتقادات ایرانیا

یافته است. جستجوها نشان از آن دارد که رمزگان تصویری 

 این نگاره،ها دارد. های مشابه در دیگر نسخهمنونه این نگاره

که عالوه بر منایش آیین تدفین،  دارداز این جهت اهمیت 

توان از ها و رفتارهایی است که هم میبیانگر رسوم، حالت

ت اسالمی و همچنین سنت تدفین مغوالن آن را حیث روایا

توان در حاالت مرد گدا مشابه این صحنه را می بررسی منود.

ای از بوستان سعدی منسوب به بهزاد نیز مشاهده در نگاره

ق 888الطیر شباهت به مرد صوفی در نگاره منطقکرد که بی

نگاره آوردن (. همچنین شیوه سوگواری در 16 نیست )تصویر

بوت ایرج برای فریدون که متعلق به مکتب نگارگری تربیز تا

نشان گریبان چاک دادن  حالدر فریدون را  ،است ایلخانی

گر پرس متوفی در نگاره مویه پرس بر مرگ پدر که تداعیداده 

ای برای سوگواری و گویا بر اساس سنت جامعه شیوه است

 (.17 تصویر) بوده است
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 : نگاره گدا در مقابل مسجد، بوستان سعدی، موزه قاهره16تصویر 

(Swietochowski, 1976: 332) 

: آوردن تابوت ایرج برای فریدون، دموت، ساکلر گالری 17تصویر 

 واشنگنت

(Ibid: 108) 

های انگیزه پاس داشت یاد و خاطره اموات از طریق ساختامن

هایی بسیار تأثیرگذار را ایجاد کرد که یکی از یادبود، آرامگاه

دهد. های متدن مسلامنان را تشکیل میبارزترین پدیده

 موضوع مرگ و ناله و شیون در نگارگری ایرانی از اولین دوران

تا  ه عرص سلجوقیاز نسخه ورقه و گلشابارز بوده است. 

( و خمسه نظامی 18شاهنامه دموت عرص ایلخانی )تصویر 

های تدفین و شیون و زاری صحنهق همگی بر منایش 899

 .(19 تصویر) تأکید دارند

 

  

 نگاره زاری بر جسد اسکندر، دموت، گالری فریر واشنگنت :18تصویر 

(URL 3) 

نظامی، موزه نگاره زاری بر مرگ همرس لیلی، خمسه  :19تصویر 

 ق899بریتانیا 

(1998: 333،(Davis 

اگرچه جزو  های تدفین و ناله و زاری در نگارگری ایرانیصحنه

بسامد بوده، لیکن برحسب موضوع این موضوعات کم

پژوهش، همتایانی داشته که بر اساس سنت از قواعد 

 تکرارشوندهموضوعات ثابت و کردند و از شرتکی پیروی میم

های نگاره مویه پرس بر مرگ آیند. از دیگر ویژگیبه شامر می

 دستاوردهایدر نگاره است که از  رویکردی واقعگرایانهپدر، 

های . از منونهرودنهم هجری به شامر می قرنبهزاد در اواخر 

فوظ در موزه نظامی محخمسه توان به نسخه مشابه می

ای از ساخت کاخ را منایش بریتانیا اشاره کرد که صحنه

 هستند مشاهدهقابلدهد و در آن بسیاری از جزئیات می

 .(20 )تصویر
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 ساخت خورنق، خمسه نظامی، :20تصویر 

 (URL 4مکتب هرات )

، مسجد جامعساخت  :21تصویر 

 ظفرنامه،

 (URL 5هرات )مکتب 

صف مشایعت جنازه و  :22تصویر 

 (URL 2) سازی قرب، مکتب هراتآماده

گوید که همین سوتیوچوفسکی میدر تأکید این موضوع، 

کیفیت مشاهده را در صحنه ساخت مسجد جامع در 

 توان دیدمینیز ق ه. 895ظفرنامه  نسخهسمرقند، در 

(Davis, 1998: 105 21( )تصویر). هایی که از دیگر منونه

همین ترکیب با هامن تعداد پیکره  توان نام برد و در آن عیناً می

سازی قرب، اجرا شده، نگاره صف مشایعت جنازه و آماده

 (.22 تصویربالتیمور است ) -در گالری هرن والرتز محفوظ

 هاتحلیل یافته

گیری شاهده شد نگارگر مکتب هرات تیموری با بهرهچنانچه م

های غالب بر نگارگری استادانه از منادهای دینی و سنت

توانسته است اثری « مویه پرس بر مرگ پدر»ایرانی در نگاره 

ارزشمند و منادگرا بیافریند. منادهایی که گاه ریشه در 

نگارگری  مذهب و باورهای صوفیانه دارد و گاه از سنت

توان گفت هرنمند در صورت کلی میاند. بهأت گرفتهنش

ها در دو بخش درون و برون گذاری آنانتخاب منادها و جای

یگربار بر مفهوم فلسفی مرگ و زندگی تأکید دارد. دقربستان 

صورت کلی چنانچه منادها و فضای بیرونی قربستان به

تر هستند و بر شیوه و آیین سوگواری مربوط به مادی

(، ولی در بخش درونی 1اشاره دارند )جدول  ماندگانباز 

های یری منادهایی که بر مرگ و آشفتگیکارگبهقربستان با 

روح، مانند هجوم مار به النه پرنده داللت دارد ارتباط 

تری با فرد متوفی، احتامالً تأثیر اعامل بر حیات پس از نزدیک

ند، امرگ، هدایتگرانی چون فرد مقدس که حضور داشته

است مفهوم مرگ و حیات پس از آن را به تصویر کشیده 

ها قبل و بعد ها در دوره(. این منادها در سایر نگاره2جدول )

شوند. این منادها که گاه از خلق اثر نیز بارها دیده می

ای و گاه نشأت گرفته از باورهای اجتامعی، گاه اسطوره

ی ایران است ناپذیر از هرن نگارگر ی جداییجزئمذهبی است 

صویر کشیده ای ناب به تو در مکتب هرات تیموری به شیوه

.شده است
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 مویه پرس بر مرگ پدر : تحلیل مضمونی و تصویری عنارص فضای بیرونی قربستان در نگاره1جدول 

همتایان  رمزگان تصویری های مضمونییشهر 

مناد  فرهنگ عرفان برصی

 دینی

مناد  مناد سنتی

 ایاسطوره

مناد 

 اجتامعی

ها شخصیت

و شیوه 

 سوگواری

__ * __ * __ * * 

        

 __ * * __ * * * رنگ

فقدان 

 رسپوش

__ * __ __ __ * __ 

 * * __ * * * --- تابوت

 __ * __ * * * * هانقشامیه

 * * * * * * __ شیوه اجرا

این نگاره در فضای بیرونی قربستان با کاربست عنارص برصی 

که گاه رمزآمیز هستند و ریشه در عرفان دارند و گاه به فرهنگ 

ها و شیوه سوگواری که به کنند همچون: شخصیتاشاره می

های هایی اشاره دارد که سدهبیان رسوم و تأثیر فرهنگ

ها ین آنشده و گاه جایگزمتامدی با سنن ایرانی ترکیب

توان ردپایی های مشابه از این رسوم، میاند و ارائه منونهگشته

ها همواره از موارد از آیین را نیز جستجو کرد. رنگ

هایی عمیق در عرفان و اند که ریشهبرانگیزی بودهبحث

که از نظر گذشت چنانفرهنگ و آیین و اسطوره دارند، آن

هم در بعد عرفانی و هم توان بحث رنگ در نگاره مزبور را می

جست و برای طیف رنگی که هرنمند انتخاب در فرهنگ پی

هایی هایی خاص با رنگکرده است و عنارصی که در بخش

هایی ارائه کرد که گاه ریشه در این ویژه ترسیم کرده، استدالل

عرفان دارد. فقدان رسپوش در این دوره امری ناپسند بوده 

ی از این مفهوم رایج در جامعه، گیر است و هرنمند با بهره

توان آن را کند که میتصویری را برای مشوش حالی ترسیم می

ای مناد اجتامعی تفسیر کرد. تابوت عنرصی تصویری گونهبه

شود و جهت هایی از این دست دیده میاست که در نگاره

نوعی مرتبط با سنت نگارگری و خط توان بهحرکت آن را می

های فرهنگ غیر ایرانی را در از سویی ریشهفارسی دانست و 

های آن بر اساس آیین آن نیز جستجو کرد، فرهنگی که سنت

های متامدی شکل گرفته و باورهای اقوام حاکم طی سده

هایی که در این بخش بدان اشاره شد نقشامیه است.

هایی عمیق در فرهنگ و عرفان دارد و با پیگیری این ریشه

راحتی و سهولت شود که بهآشکار می ها مفاهیمیموتیف

توان آن را در مطالعه برصی نگاره درک کرد. این تعابیر که منی

اند نوعی منادهایی دینی و سنتی و اجتامعی بدل شدهبه

های معنایی جالبی در نگاره هستند. شیوه باعث ایجاد الیه

اجرای هرنمند و کیفیت پرداخت به عنارص در اثر، یکی از 

دستی های تصویر است. نگارگر با چیرهین شاخصهترمهم

ظاهر معمول در قالب منادهای متام و گزینش عنارصی به

ای و اجتامعی تصویری را خلق مختلف دینی، سنتی، اسطوره

دهد های فرهنگی پرقدرتی را منایش میکرده است که ریشه

توان به مواردی مشابه نیز اشاره داشت. نگارگر در این و می

جنازه  تشییع گرایانه به ترسیم صحنهای واقعش با شیوهبخ

مردی عامی پرداخته است. متامی این عنارص، منادهایی را 

صورت صورت مستقیم و گاه بهگذارد که گاه بهبه منایش می

کند. این منادها پنهان به رمزگانی در قالب تصویر اشاره می

سنتی، دینی و ای، های اسطورهای از منادکه شامل گسرته

پردازد که در اجتامعی است؛ بیشرت به مضامینی می

های بندی هستند. منونهای فرهنگی قابل دستهگسرته



 

 ۴۲شماره  ۱۴۰۰بهار 

 ۴5 

حل
ت

 لی
ون

ضم
م

 ی
ها

اد
نم

و 
ی

... 

تصویری مشابهی نیز وجود دارد که از این عنارص در ساختار 

 اند.خود استفاده کرده

کارگیری عنارصی که به در بخش دوم نگاره نیز هرنمند با به

آفریند که بیشرت به ه دارد فضایی میعرفان و فرهنگ اشار 

ها و مقربه که مرگ متوجه است. عنارصی مانند شخصیت

ای از آداب با اشاره به مضمونی فرهنگی به منایش مجموعه

دینی، سنتی و اجتامعی نظر دارد و با ظرافت و دقتی که در 

سازی مثابه گزارش تصویری از شیوه آمادهاجرا وجود دارد به

ای آرامستان است. در ادامه و در بررسی حزیره، مقربه و فض

پیگیری است و هرنمند با مضامین فرهنگی و عرفانی قابل

آزادی در کاربست این عنرص به مفاهیمی منادین که 

و دین دارد، اشاره  هایی در سنت، اجتامع، اسطورهریشه

کند. آرامگاهی که در این بخش ترسیم شده بار دیگر بر می

بررسی دین و سنت و بازخوردی که دارد قابلتأثیر اصل 

باورهایی است که  است؛ چراکه منایانگر برخی مفاهیم و

هایی عمیق در فرهنگ داشته است. در ادامه با اشاره ریشه

ها معانی منادینی توان برای آنسوز میبه عنارصی مانند پیه

در فرهنگ و اسطوره جستجو کرد، دیگربار به آزادی هرنمند و 

البته جو صوفیانه حاکم بر دربار اشاره کرد. در ادامه منادهایی 

شوند که همگی چون درخت، پرندگان و مار و نهر مطرح می

دارند. این منادها که تکرار و تأکیدی در عرفان و فرهنگ ریشه

ای باستانی دوباره بر مفهوم مرگ و نیستی هستند از پیشینه

 و اسطوره است.برخوردارند که نشأت گرفته از سنت 

 مویه پرس بر مرگ پدر : تحلیل مضمونی و تصویری عنارص فضای درونی قربستان در نگاره2جدول 

همتایان  رمزگان تصویری های مضمونیریشه 

 مناد اجتامعی ایمناد اسطوره مناد سنتی مناد دینی فرهنگ عرفان برصی

ا هشخصیت

 و مقربه

-- * * * __ * * 

        

 * * * * * * * حریزه

 __ * __ * * * __ آرامگاه

 __ __ * __ __ __ * سوزپیه

 __ __ __ __ * __ __ گربه

 * __ * * * * * درخت

 * * * * __ * * درخت چنار

 * * * * * * * پرندگان و مار

 * __ __ * * * __ پرچم

 * __ * * * * * نهر

 گیرینتیجه

نگاره مویه پرس بر بررسی بر روی مضمون و رمزگان تصویری 

الطیر مکتب هرات تیموری، موجود در نسخه منطقمرگ پدر 

ها با مضمون عرفانی، نشان ترین نگارهعنوان یکی از شاخصبه

وفادار بوده و  محتوای اثرزیادی به  حدتا  دهد که نگارگرمی

استفاده از عنارص  گزینش آزادانه و آگاهانه و باحال درعین

تصویری بدیع را خلق کرده است. بروز برصی رمزآمیز، 

ها های سیاسی و اجتامعی که در طی قرنها و ناآرامیجنگ

منود و باعث رشد ذهنیات زندگی را بر همگان دشوار می

حسین بایقرا لطان سشده بود، در دوره حکومت  یشاندمرگ

توان تا حد بسیاری از بین رفت. تأثیر این آرامش و ثبات را می

چنانچه  ،وجود. بااینشاهد بودشده در این دوره در آثار خلق

دو پالن مشاهده شد این نگاره به مرگ و نیستی اشاره دارد. 

مهم این نگاره، یکی در فضای بیرونی قربستان و دیگری در 

ه ترتیب دنیای خاکی و زمینی در مقابل فضای اندرونی، ب

کنند. مرحله اتصال به عامل ملکوت و روحانی را تداعی می

نظر از موضوع نگاره که در مورد مرگ و ترک دنیا بوده، رصف

فضای حاکم بر اثر و متامی عنارصی  و رنگی خاکسرتی طیف
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کننده د، تداعیکنمیها اشاره که هرنمند در قالب مناد بدان

الوقوع بودن مرگ است که عرفا و شوریدگی و قریب غم و

اند. این نوع تفکر که هرنمند متصوفه بارها بدان تأکید داشته

 باورهای بازگویاز مکتب صوفیان وام گرفته در این نگاره که 

های ته است. رنگنهفخوبی به باشد،می و فرهنگی عرفانی

به مفهوم شده و فضای کلی اثر بسیار تأثیرگذار و انتخاب

جا و درست بر حکایت نزدیک است. استفاده از منادهای به

این تأثیرگذاری افزوده است. هرنمند با ظرافت و بداعتی 

اثری را با رمزگان تصویری غنی خاص به این موضوع پرداخته و 

اطالعات مفیدی درباره نحوه  ،عالوه نگارهخلق کرده است. به

ارائه  جریه نهماخر قرن جنازه در او برگزاری مراسم تشییع

 دهد و آداب و رسوم، البسه و پوشاک، معامری مقابر ومی

منادهایی که  کند.خوبی معرفی میمردم آن روزگار را به غیره

شوند مانند رنگ هایی غنی منودار میگاه در قالب رنگ

خودرنگ( و طالیی اشاراتی نهفته بر مفاهیم کرم )سبز، 

الهوتی و نقش صوفیه دارند. بنیادینی چون مرگ و عامل 

یقت یا شخص مقدس که روشنگر و هدایتگر طر یرپمفهوم 

مشاهده است و سوز قابلاست در عنرص آرامگاه و پیه

همگی  منادهایی چون درخت چنار، نهر، پرندگان و مار

تأکیدی است بر مفهوم فلسفی مرگ و زندگی و توالی و تکرار 

قالب منادهای مختلف و که نگارگر درنهایت استادی در ، آن

و مضمون عرفانی حیات ها اشاره داشته بسیار ظریف بدان

 پس از مرگ را مجسم منوده است.
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