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مقدمه
ــاهى با حضور رنگارنگ طبيعت و منظر دلنشين باغ   نگاره هماى و همايون در باغ ش
ــيده كه صحنه هاى اين  ــتان ايرانى چنان حال و هوايى به مينياتور ايرانى بخش و بوس
جهان را به جهان ماورايى پيوند مى زند. اين شيوه در تصويرسازى اغلب نگاره ها (اعم از 
داستان هاى عاشقانه و بزمى، شكار و رزم شاهان و يا صحنه هاى حماسى از نبرد رستم 
و ديو سفيد و ديگر موضوعات مانند اندرونى شاهان، مجلس درس و بحث فقها و عرفا) 
ديده مى شود. اين صحنه ها در دل طبيعت روى داده و شخصيت هاى داستان معموالً در 
ميان باغ و بوستان هستند و يا از طريق پنجره و دريچه اى با طبيعت و باغ در ارتباطند. 
ــياء  ــات معمارى، لباس، آالت و ابزار و اثاثيه همچون فرش، پرده، ظروف و اش در تزيين
ــت. آنچه موجب حضور مؤثر و بارز عناصر  ــكار اس ــانه هاى طبيعت آش نيز نمادها و نش
ــينه باورها، رسوم و آئين هاى نياكان است كه  ــده پيش طبيعى در هنر مينياتور ايران ش
طبيعت را گرامى مى داشتند و به عناصر برگزيدة آن همچون آب، آتش، آسمان و اجرام 
سماوى مانند خورشيد و ماه و ستارگان با ديد احترام و تقدس مى نگريستند. همچنين 
گياهان را به عنوان نشانه هاى حيات و سرسبزى و طراوت مى ستودند و گياهانى خاص 
را مقدس دانسته و در حفظ و نگهدارى آن مى كوشيدند. تا جايى كه آنان را به ايزدانى 
ــروهاى مقدس، چنارها و گاه  ــوب كرده و برايشان نيايشگاه ها بر پا مى داشتند. س منس
ــمرده و به آنان  ــب منطقه و جغرافيا درختانى چون بيد، گز و بلوط را محترم ش بر حس
دخيل مى بستند. ساير گياهان و گل بوته ها و درختان پر گل و شكوفه و حتى گل ها و 
گياهان خودرو نيز به جهت سودمندى در باغ ها و حياط ها فراوان بوده و از آنها حفاظت 
ــده است. بنابراين آنچه از گياهان در باغ ها و حياط خانه هاى ايرانى وجود داشته  مى ش
ــانى آن مطرح بوده  است؛ كه بعضاً  ــودمندى و نقش فايده رس عالوه بر جنبه زيبايى، س
جنبه آيينى و تقدس به خود گرفته اند.1 در صحنه هاى مينياتور، واقعيت و خيال به هم 
ــت. باغ پر گل و رنگين و فضاى معطر و دل انگيز همان است كه در زندگى  آميخته اس
ــته است. و زمانى كه صورتگر در پى ساخت و پرداخت موضوع  روزمره مردم وجود داش
ــتان بوده، طبيعتاً به اطراف و محيط خويش رجوع مى كند؛ هماى و همايون را در  داس
باغى زيبا به تصوير مى كشد كه خود و ديگر هم نوعانش در آن فضا زندگى مى كنند. اما 
قرارگيرى عناصر واقعى و طبيعت موجود در قالبى فرازمانى و فرامكانى شكل مى گيرد.

ــت به  ــون و هماى كه از زيباترين نگاره هاى عصر تيمورى اس ــگاره ديدار هماي در ن
معرفى و تحليل عناصر منظر مى پردازيم.

فرضيه 
طبيعت گرايى در مينياتور، برخاسته از باورهاى كهن ايرانيان مبنى بر تقدس عناصر 
ــيم عناصر منظر (مفاهيم مقدس  ــت. هنرمندان ايرانى براى ترس طبيعت نزد آنان اس
برگرفته از طبيعت)، آنها را در شرايط غير واقعى و در تركيباتى خيالى از طريق افزودن 
ــتن از ويژگى هاى محيط قرار مى دادند. در نتيجه مينياتور ايرانى با نقش پردازى  و كاس
و رنگ آميزى به شيوه معمول، واقعيت و خيال را در هم آميخته و اين جهان را به عالم 

ماوراء پيوند مى زند.

تحليل نگاره
دو دلداده در باغى خيال انگيز در حالى به مالقات يكديگر آمده اند كه گل و بوته هاى 
ــكوفه مى گذرد و درختچه هاى گل  رنگارنگ، جويبارى پيچان كه از البالى درختان ش
ــن و نسرين در  ــفيد و نارنجى، گل هاى سوس ــرخ و محمدى، ختمى هاى قرمز و س س

فضايى روشن و شفاف همچون پرده اى رنگين دلدادگان را احاطه كرده اند. گل و گياهان 
ــته اند كه عالوه بر زيبايى  نامبرده معموالً در باغچه حياط ها و باغ هاى ايرانى وجود داش
جنبه سودمندى نيز داشته اند. همچون گياهان دارويى، درختان ميوه، درختان پر شاخ 

و برگ، كه نقش سايه دهى آنان همه در باغ سازى ايرانى نقش داشته اند.
درختان شكوفه سفيد و صورتى بر لب جوى خودنمايى مى كنند و شكوفه هاى سفيد 
ــى از حصار باغ با رنگ قرمز و  ــمان الجوردى پيوند خورده اند. بخش ــتارگان در آس با س
نارنجى زير آسمان نيلگون ستارگان و هالل زرين ماه خود نمايى مى كند. سرستون هايى 
ــير كه آرايش يال شيران به شعاع هاى خورشيد مى ماند به همراه شكوفه هاى  از كله ش
ــده اند. طبيعت با دو منظر روز و شب كه هردو  ــفيد در آسمان الجوردى جلوه گر ش س
ــور و سرمستى فرا  ــده اند دو دلداده را به ش ــيم ش ــكوه ترس هنگام در اوج زيبايى و ش
مى خوانند. آنچه از عناصر منظر و طبيعت در اين صحنه مشاهده مى شود؛ همانا عناصر 
ــا در اينها با  ــاى ايرانى وجود دارند ام ــه در باغ ها و حياط ه ــت ك ــى و ملموس اس واقع
ــده اند. همان گونه كه پيش تر گفته شد؛ نقاش حال و  چيدمانى بديع و رويايى ظاهر ش
هواى اطراف خويش را با خيال و آرزوها پيوند زده و فضايى وهم انگيز، برآمده از خيال 
ــته به زيباترين گونه  ــد را تصوير كرده و آراس ــى باش كه متضمن ويژگى هاى امر قدس
طبيعت را مجسم مى سازد. مثًال تركيب شب و روز به هنگام ديدار همايون و هماى از 
شب هنگام تا سپيده دم، چنان كه فضاى باغ روز روشن با تابش خورشيد را مى نمايد؛ در 
ــتارگان و ماه طاليى و نورافشان است. ممكن  ــمان الجوردى شب، پر از س حالى كه آس
است تصور شود كه ديدار دلدادگان در شب مهتابى صورت گرفته و نور ماه است كه بر 
ــن كرده  است؛ اما در نور ماه به واقع (در عالم واقعيت)  زمين تابيده و فضاى باغ را روش
رنگ ها همچون نور روز به نظر نمى رسند. يعنى نور مهتاب با نور آفتاب متفاوت است و 
ــا جلوه هاى گوناگون دارند. در اين صحنه هنرمند با چيدمانى خيال انگيز و بديع  رنگ ه
زمين و آسمان، شب و روز و عوالم ذهنى و عينى را به هم پيوند مى زند و تصوير واقع را 
در كنار و هم زمان با منظره  اى ذهنى كه فضاى ويژه خود را دارد يكجا ارايه مى كند. در 
حقيقت، هنرمند نقاش با شكستن مرزهاى زمان و مكان، عناصر طبيعت را در وضعيتى 
نوين كه در عالم واقع وجود ندارد، نقاشى مى كند؛ وضعيتى كه از حال و هواى قدسى 
ــيوه خيال پردازى درحالى كه "صورت هاى خيالى  آنها حكايت مى كند (تصوير1). اين ش
ــتان، مضامين و موضوعات گوناگون و يا  ــأت گرفته از روايت، داس هنرمند مى تواند نش
ــد ..." به دليل شرايط ويژه معنايى مينياتور انتخاب شده است  ــات شخصى باش احساس

(نوروزى طلب، 1389 : 69).
در بسيارى از صحنه هاى نگارگرى ايران، درختان شكوفه و بيد مجنون با نسترن هاى 
ــت و كوه حضور دارند.  ــفيد و گل هاى محمدى در فضاى باغ يا بر تپه و دش ــرخ و س س
شكوفه ها نمادى از بهار و سرمستى و شايد جوانى و ناپايدارى را نشان مى دهد و نسترن 
ــق را مى دهند. بيد مجنون، نماد  ــور و عش ــر گل هاى محمدى نيز نويد بهار و ش و عط
ــقى و خضوع و سرگشتگى است. درختان سرو گاه با گل ها يا ميوه هاى سرخ رنگ  عاش
نمايان مى شوند كه همان نسترن ها يا گل هاى محمدى است كه به دور سرو پيچيده اند 
ــاخه هاى درخت مى بينيم. اين صحنه در  ــبزى برگ ها و ش و گاه ميوه هاى كاج را بر س
ظاهر كامًال واقع گراست و امروز نيز در باغ و بوستان ها نظير آن را مى بينيم، مشابه آنچه 
ــو حضور گل و ميوه  ــابقاً در اكثر حياط ها و باغ هاى ايران نيز رايج بود. اما از ديگر س س
ــت قامتى يار به واسطه گل و ميوه  ــبز و نماد جاودانگى و نماد راس ــرو هميشه س بر س
ــرزندگى آن افزوده مى شود. همچنين بيد مجنون كه در كنار جويبارها و  ــادابى و س ش
ــه وجود داشته از يك سو زيبا و سايه گستر است، از ديگر سو نماد  باغ هاى ايرانى هميش
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هستيم. پرديس هاى ساسانى كه مجموعه هاى شكارگاه، كاخ و نيايشگاه آنان را تشكيل 
مى داد از گنجينه هاى هنر ساسانى است كه نقش طبيعت و توجه به منظر در آنها آشكار 
است. اين مكان ها در دوران اسالمى به مجموعه باغ ها و كوشك ها تبديل شد و همچنين 
ــى ايرانى با  زيارتگاه ها و اماكن مقدس نيز از اينها الگو گرفت. بنابراين اگر عناصر نقاش
طبيعت در اشكال گوناگون رابطه دارد، به دليل تداوم سنت نقش پردازى نمادين در هنر 
و تزئينات معمارى ايران باستان است. همايون و هماى در بهشتى زمينى با حال و هواى 
ملكوتى و آسمان با تمامى طبيعت  رنگين پيوند خورده و مالقاتى رويايى را رقم زده اند. 
ــده تا زاللى و شفافيت آب  جوى آب كه از كنار درختان مى گذرد با نقره رنگ آميزى ش
ــى صحنه با طاليى و الجوردى  ــد و نقش و نگارها، تذهيب و خطاطى و حواش را بنماي
آراسته شده اند تا نور و روشنايى را نشان دهند؛ در حالى كه با طاليى ماه و ستارگان و 
درخشش آنها در آسمان الجوردى هماهنگ هستند. بوته هاى ريز پرگل و درختچه هايى 
ــبز ساقه ها  ــت قرمز و نارنجى با رنگ خاكى زمينه و رنگ هاى س با گل هاى ريز و درش
ــبزه زار اطراف نهر آب فضايى شاد با رنگ هايى متضاد آفريده است. چهار  و برگ ها و س
شخصيت انسانى با لباس هاى رنگين چنان در ميان گل و بوته ها گره خورده اند كه گويى 
جزئى از طبيعت باغ و بوستانند. تأللو لباس طاليى ـ زرد همايون كه با ديوار حصار در 
باال هماهنگ است، درخشش ويژه اى در صحنه ميانى بوستان دارد. توجه به جنبه هاى 
ــه در صورت عادى و  ــى حاكى از بلندى معناى نهفت ــتان هاى رمزى ايران ــى داس عرفان
ظاهرى داستان ها است. اگر قالب داستان عاشقانه براى بيان مفاهيم معنوى ميان خلق 
ــده، به همين ترتيب مى توان منظره پردازى خاص مينياتور ايرانى را  و خالق انتخاب ش
ــب با محتوا و مفهوم داستان، كه بيان امر قدسى است، به حساب آورد و آن را  در تناس
حاوى عناصرى رمزآلود دانست. چه، "رمز گاهى بعد از تفسير و توجيه صور خيال مطرح 
مى شود ... ممكن است در وراى اين تصويرها بيان رمزى نيز باشد ... ستاره اى بدرخشيد 
و ماه مجلس شد ... كه معنى مجازى ستاره در بيت حافظ،... اشاره به انسانى زيبارو دارد. 
ــت يا معشوق مادى و زمينى شاعر  ــاره به دوس ــان زيبارو آيا به طور قطع اش اما اين انس

است؟ يا موجودى الهى و روحانى؟" (پورنامداريان، 1375 :33).
ــاختمانى، كتيبه ها و صفحات  ــتگى و درآميختن انسان، آب و گياه، عناصر س پيوس
ــود كه به  ــمان مينياتور جلوه گر مى ش ــب و ديگر تزئينات و آنچه در زمين و آس تذهي
گونه اى رنگين، موزون و همه عناصر آن در حال چرخش و پيچش است، از پرسپكتيو 
ــيوه  ــد در چارچوب ذهنى خويش و در ادامة ش ــت نمى كند، بلكه هنرمن ــى تبعي واقع

گذشتگان در صدد تصوير دنيايى رمز آميز از معانى است. 

نتيجه گيرى
ديدار هماى و همايون در باغ و بوستان رويايى صورت گرفته كه منظرى زمينى و اين 
ــمانى و ماورايى پيوند زده است. در اين صحنه  جهانى را در نهايت زيبايى با فضايى آس
روز و شب به هم پيوند خورده، زمان و مكان شكسته  شده و منظره اى ويژه ترسيم شده 
ــه دار  ــت. اين صحنه همچون ديگر رويدادهاى مينياتور ايران از عناصر منظر و ريش اس
در انديشه و باور طبيعت گراى ايرانيان بهره گرفته تا در منظره پردازى ويژه خود زمينه 

پرداختن به معانى رمزى و قدسى را فراهم آورد 

پى نوشت
ــبز نماد حيات جاويد، ميوة انار به دليل  ــه س ــرو هميش ــتفاده از برخى درختان و گياهان چون كاج و س 1. اس
دانه هاى زياد نشان زايش و بارورى، چنار، نخل، نيلوفر، شكوفه، ختمى، سوسن، نسرين و گل محمدى به جهت 

سودمندى و زيبايى ساليانى دراز رايج بوده  است؛ كه بعضى از اينها نيز جنبة نمادين يافته اند.
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ــت، كه بيد مجنونش خوانند. (اهالى كرمان اين درخت  ــتگى و شيدايى يار اس سرگش
ــاند. اين عناصر واقعى و در عين حال  را "بيد ليلى" خوانند كه همين مفهوم را مى رس
ــاد فضايى مثبت و با نشاط را ترسيم مى كند، حتى اگر  نمادين با رنگ هاى خالص و ش
ــتان مالل آور و غم انگيز باشد و يا صحنه اى خشن و جنگ و ستيز را نشان  موضوع داس
ــت. حضور برخى از  ــطوح رنگى و ريتم پر جنب و جوش بر صحنه حاكم اس دهد اما س
ــمان با ماه، خورشيد و ستارگان از نمادهاى  ــرو، كوه، آب، آس عناصر همچون كاج و س
ــتان است كه تداوم آن  را در نقاشى ايرانى شاهد هستيم. در بررسى آثار  هنر ايران باس
مختلف مينياتور ايرانى به موارد بسيار زيادى از گزينش عناصر طبيعت و استفاده از آنها 
در موقعيتى غير متعارف در تركيب با ساير عناصر روبه رو مى شويم كه بر فرضيه نمادين 
ــيوه براى نمادپردازى  ــودن آنها تأكيد مى كند. لكن بحث در خصوص انتخاب اين ش ب
ــى كه پيش از  ــت كه از تقدس عناصر طبيعت نزد هنرمند حكايت مى كند. تقدس اس
اسالم و در عهد آيين هاى باستان ايرانى آغاز شده و پس از اسالم نيز تداوم يافته است. 
ــت. عناصر طبيعت، موجوداتى  ــتر آيات الهى اس ــالمى "طبيعت، بس در جهان بينى اس
ــانه هاى وجود خداوند هستند كه با نظر در آنها مى توان  ــتند ... بلكه نش فاقد معنا نيس
ــت يافت. چنانكه حافظ در اشعار خود طبيعت و  ــمه هاى جديد معرفت دس به سرچش
عناصر آن را آيه هايى معرفى كرده است كه بى واسطه از وجود مطلق حكايت مى كنند" 

(منصورى، 1383 : 83).

طبيعت نمادين
 در صحنه ديدار هماى همايون گرچه آسمان و فضاى بااليى شب را مى نمايد، اما در 
ــفاف و هماهنگ با گل هاى رنگارنگ  ــت و دلدادگان با لباس هاى رنگين و ش باغ روز اس

به ديدار هم شتافته اند. 
ــمندان به  بنابراين آنچه فضاى مينياتور را با خيال و رويا و به تعبير جمعى از انديش
ــت  ــيوه قرار گيرى عناصر واقعى و طبيعى اس عالم مثال و عالم تجريد پيوند مى زند؛ ش
ــه اى غير متعارف و رويايى و نمادين  ــه در زمان و مكانى واقعى نمى گنجند و به گون ك
ــكل گرفته اند. چنانكه در ديدار هماى و همايون در باغ، روز و شب را در  در كنار هم ش
ــاهده مى كنيم. عناصر واقعى همچون گل و درخت و آب، ديوار، آسمان و  كنار هم مش
ــن همه واقعى اند. اما به گونه اى در كنار هم قرار گرفته اند كه گويى جهانى ديگر را  زمي
رقم مى زنند. دنيايى سراسر شور و نشاط همراه با آرامش. هريك از برگ هاى مينياتور، 
توصيف بخشى از كتب شعر و ادبيات با صورتى تركيبى از واقعيت و فراسوى آن است 
ــى مينياتور مانند اشعار  ــطوره ها را نيز دربرمى گيرد. درك زيبايى شناس كه نمادها و اس
ــى است؛ اما درك عميق و كامل نياز به ادراك  ــطه و حس مربوطه ابتدا درك بدون واس
ــينه هاى اثر  ــناخت مخاطب از مفاهيم و پيش ــتداللى دارد كه به ميزان ش عقلى و اس

بازمى گردد (براى آگاهى بيشتر ر.ك به : نوروزى طلب، 1387 : 69-85). 
ــير مفهومى مينياتورهاى ايران، مى توان ارتباط  فارغ از ضرورت هاى علمى براى تفس
ــيوه منظره پردازى آنها با چارچوب مفهومى منظره هاى نقش شده  ــتقيمى ميان ش مس

برقرار كرد كه الگويى نمادين و سمبليك دارد.
ــم مى خورد داراى بار  ــيارى از عناصر طبيعى كه در صحنه هاى مينياتور به چش بس
ــته هاى دور براى  ــاً ايرانيان از گذش ــت. اساس معنايى خاص در باورها و بينش مردم اس
ايزدان آب و آفتاب تجسم گياهى، جانورى انسانى و حتى عناصر فلزى چون زر و سيم 
قائل بودند. منظره پردازى و گرايش به طبيعت در مينياتور، شاخه اى از هنر طبيعت گراى 
ايران باستان است كه در نقش برجسته هاى هخامنشى و به خصوص ساسانى شاهد آن 
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