
گذر سياوش از آتش، مأخذ: 
شاهكارهاي  نگارگري ايراني

 مطالعه تطبيقي تجلي نمادين  سرو  
در ادبيات و نگارگري ايراني



شماره۴۰  زمستان۹۵
۸۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

 مطالعه تطبيقي تجلي نمادين  سرو  
در ادبيات و نگارگري ايراني

 
 نيلوفر زندي*     فاطمه سفيري **

چكيده
سرو عنصري پرکاربرد و مشترک در ادبيات و هنر نگارگري است. مسئلة اصلي تحقيق آن است که چگونه 
مي توان ميان عنصر سرو در ادبيات و نگارگري رابطه اي يافت که آن را توضيح دهد. بنابراين هدف اصلي 
تحقيق دستيابي به رابطة معنايي و نشانه اي بين عنصر سرو در ادبيات و نگارگري بوده است و مبتني بر 
اين سؤاالت است كه چه رابطه اي ميان عنصر سرو در ادبيات و نگارگري وجود دارد و حاوي چه مفاهيمي 
اســت؟ بر اين اساس در تحقيق حاضر عنصر سرو در نگاره  هاي ايراني و ادبيات با روش نشانه شناسي 
بينامتني مورد بررسي قرار گرفته است. بينامتنيت اصطالحي مبتني بر آراي کريستوا و ژنت است. ژنت 
بيش متنيت را نوعي بينامتنيت و شامل همانگونگي و دگرگونگي معرفي مي كند. براي دستيابي به اهداف 
تحقيق، نخست نگاره هاي متعلق به مكاتب مختلف و اشعار مورد بررسي قرار گرفته و از ميان آنها نگاره هاي 
حاوي نقش  سرو و همچنين اشعار شامل سرو و همنشينانش، با نمونه گيري هدفمند، انتخاب شده اند و تا 
زماني که اشباع نظري حاصل شود نمونه گيري ادامه يافته است. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که رابطة 
بينامتنيت ميان نماد سرو در اشعار و نگارگري ها وجود دارد و رابطة بينامتني بيش متنيت همانگونگي و 

بيش متنيت دگرگونگي افزايش و جانشيني نيز مشاهده مي شود.

 واژگان كليدي 
 نماد سرو،  اشعار سرو، نگارگري،  بينامتنيت، بيش متنيت.

  كارشناسي ارشد عرفان اسالمي، پژوهشگر دانشگاه صدا و سيما شهرتهران، استان  تهران ( مسئول مكاتبات) 
Email:nzandi1385@yahoo.com                            

   كارشناسي ارشد فرهنگ و زبانهاي باستاني، دانشگاه عالمه طباطبايي معلم ، شهرتهران، استان  تهران
Email:Azi.safiri@yahoo.com                    

تاريخ دريافت مقاله :   ٩٤/٦/١٨
تاريخ پذيرش مقاله :   ٩٥/٣/٥   



مقدمه
هنر ايراني هنري است مبتني بر تكرار، در عين مكرر بودن، 
هريك متفاوت از ديگري است. تكرار نقش سرو نيز در آثار 
هنري ايران داراي معاني متفاوتي در هر اثر است و روابطي 
نظر  به  ليكن  است.  حاكم  نيز  نقوش  و  اشعار  اين  ميان 
مي رسد روابطي كه بين اين دو نظام تصويري و شعري 
وجود دارد از متن و تصوير فراتر رفته و عوامل ديگري نيز 
در شكل گيري آن مؤثر بوده اند. استعارات، نمادها، رمزهاي 
عرفاني، انديشه هاي اسالمي هريك به سهم خود بر نگاره ها 
تأثيرگذار بوده اند و نگارگري نيز خود به عنوان زمينة اصلي 
هنرهاي ديگر چون كاشيكاري، معماري، قالي بافي محسوب 

مي شود.
نقاشان آثار شعرايي چون نظامي و عطار و فردوسي را به 
تصوير كشيده اند. مضامين و نقش مايه هاي ادبي منجر به 
خلق فرم هاي بصري زيبايي گشته اند. كشف اين مضامين 
و استعاره هاي به كاررفته همواره براي محققان زمينة انجام 
پژوهش هايي بوده است كه مي توان گفت الزمة بازنمايي 
حقايق و شناخت اين آثار است. هدف از انجام اين تحقيق 
سرو  عنصر  بين  نشانه اي  و  معنايي  رابطة  به  دستيابي 
در ادبيات۱ و نگارگري است. با توجه به اينکه ادبيات و 
سؤاالت  داشته اند  يکديگر  با  تنگاتنگ  پيوندي  نگارگري 
در  سرو  عنصر  ميان  رابطه اي  چه  كه  است  اين  تحقيق 
ادبيات و نگارگري وجود دارد، و سرو در ادبيات و نگاره ها 

حاوي چه معاني و مفاهيمي است.
 اهميت اين تحقيق از آن روست كه گرچه در حوزه هاي 
مختلف در خصوص عناصر گوناگون موجود در تصاوير 
و حتي اشعار، مطالعاتي صورت گرفته اما به طور خاص 
مقايسة بينامتني عنصر نمادين سرو در نگارگري و ادبيات 

انجام نشده است.
فرضية تحقيق آن است كه ميان عنصر سرو در ادبيات 
اين  بر  است.  حاكم  بينامتني  رابطه اي  نگاره ها  نقوش  و 
در  مفاهيم  اين  قابليت  بررسي  به  مطالعه  اين  در  اساس 
آثار نگارگري ايراني با توجه به نماد سرو مي پردازيم و 
با مقايسة معناي نماد سرو در اشعار و نقاشي ها چگونگي 
تعامل ميان متنهاي پيشين (اشعار) و پسين (نگارگريها) را 

مورد بررسي قرار مي دهيم.

روش تحقيق
 روش تحقيق حاضر روش كيفي نشانه شناسي بينامتني 
از نشانه شناسي که چگونگي  است. «بينامتنيت شاخه اي 
را مورد  فرآيند معناپردازي در متن  شکل گيري معنا و 
مطالعه قرار مي دهد. امروزه همچنان بينامتنيت به عنوان 
از  بسياري  استفاده  مورد  تحقيق  روش  و  نظريه  يک 
محققان در حوزه مطالعات تطبيقي قرار مي گيرد» (نامور 

مطلق،۱۳۹۴).
روالن  آراي  وجود  زمينه  اين  در  متعدد  آراي  ميان  از   

بارت۱ و ژرارد ژنت۲ مبناي تحقيق حاضر است. جامعة 
مورد بررسي اين تحقيق نگاره هاي متعلق به مكاتب مختلف 
و همچنين اشعار کهن هستند. از ميان نگاره ها، نگاره هاي 
مکاتب  به  متعلق  که  شده اند  انتخاب  سرو  نقش  داراي 
تبريز و هرات هستند. اشعار و نگاره هاي مورد بررسي 
با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شده  و مورد بررسي 
قرار گرفته اند و تا حصول اشباع نظري نمونه گيري ادامه 
يافته است. در مجموع ۱۴ نگاره نمونه هاي تحقيق حاضر 

بوده اند.

پيشينة تحقيق
در مقالة «تطبيق شكل درخت در طبيعت با آثار نگارگري 
علي اصغر  و  شوشتري  صالح  سميه  نوشتة  ايراني»، 
شيرازي(۱۳۸۷) ميان گونه هاي مختلف درختان در طبيعت 
بررسي  ايراني  نگارگري  آثار  در  مشابه  نمونه هايي  با 
تطبيقي انجام گرفته است. همچنين نگاهي گذرا به طبيعت 
در عرفان اسالمي و رويش گاه هاي درختان ايران و آثار 

نگارگري داشته است.
مقالة  در   (۱۳۸۸) پورمند  حسنعلي  و  زارع زاده  فهيمه 
«بازنمود باورداشت هاي مردم يزد در نقش نمادين سرو» 
و  اجتماعي  حيات  بستر  در  نماد  يك  عنوان  به  را  سرو 
به  داده اند. سرو  قرار  بررسي  مورد  يزد  مردم  زندگاني 
عنوان نظامي از مفاهيم باروري، بركت، ارتزاق، شفابخشي، 
رستاخيز، حيات دوباره و بازگشتي جاودانه به اصل واحد 
است كه در گذر زمان فرسوده نشده بلكه به حيات خود 
و در پهنه آيين ها و رفتارهاي اجتماعي مردم ادامه داده 

است. 
نوشتار و تصوير  «ادغام  مقالة  (۱۳۹۲) در  ليال صادقي 
در متون ادبي بر اساس نظرية ادغام مفهومي» بر اساس 
نظرية ادغام مفهومي فوکونيه و ترنر به بررسي چگونگي 
شکل گيري و خوانش آثار ادبي ديداري که از تلفيق تصوير 

و نوشتار ايجاد مي  شود پرداخته است.

مباني نظري تحقيق
«روابط بينامتني داراي دو گونة اساسي درون نشانه اي 
(نامور مطلق، ۱۳۹۴: ۲۶۰). رابطة  وبينانشانه اي هستند» 
بينامتني بين ادبيات منظوم و نشانه هاي تصويري از آن 
رو که شامل دو نوع نظام نشانه اي يعني کالمي و تصويري 
است، به گونه بينانشانه اي تعلق مي يابد. بنابراين در تحقيق 
حاضر خوانش بينانشانه اي بينامتني ميان ادبيات منظوم و 

نگاره هاي انتخابي مورد بررسي قرار مي گيرد. 
 اصطالح بينامتنيت را کريستوا ابداع کرد و ژرارد ژنت از 
کساني بود که آن را گسترش داد. او اصطالح بيش متنيت 
را در نيمة دوم قرن بيستم مطرح کرد. ژنت با تأکيد بر 
بيش متنيت۳ رابطة متن هاي پيشين و پسين را مورد بررسي 
قرار داد. اين رويكرد بدين معناست كه هر متني با تأثير از 
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متون ديگر شكل مي گيرد. به گفتة نامور مطلق و كنگراني 
بيش متنيت بر برگرفتگي استوار شده است و به دو دسته  
تقسـيم مي شـود: همـانگونگي۱ (يا تقليـد) و دگـرگونگي۲ 

(يا تغـيير/تراگونگي) (۱۳۸۸: ۲۰۷-۲۰۱). 

بيش متنيت همانگونگي (تقليد): «زماني که متن دوم يا 
متن مقصد يعني بيش متن با قصد يکي شدن با عينيت يا 
پيش متن پديد آيد. به عبارت ديگر شباهت ميان دو متن 
کپي  يا  تقليد،  شود  گفته  عرف  در  که  باشد  زياد  چنان 
صورت گرفته است اما در اغلب موارد تفاوت هايي جزئي و 
نامحسوس ديده مي شود. با اين حال، تفاوت هاي ياد شده 
چنان نيستند که مخاطب با ديدن بيش متن حس کند که متن 

نوين خلق شده است»(نامورمطلق و کنگراني،۱۳۹۰: ۳۴).

«بيش متنيت  دگرگونگي(تغيير/تراگونگي):  بيش متنيت 
دگرگونگي بر پاية تغيير استوار است و تغييرات از کم تا 
خيلي زياد را شامل مي شود. به عبارتي، در اين حالت اثر 
جديد هم داراي بخش هايي از پيش متن است که به صورت 
دستخوش  که  بخش هايي  هم  و  دارند  حضور  تقليدي 
تغييرات شده اند. ترجمه يا انتقال مفاهيم يک نظام نشانه اي 
به نظامي ديگر از داليل دگرگوني است. دگرگوني ها گاهي 
نيت محور و هدفمند و گاهي با توجه به تغيير نظام نشانه اي 
اجتناب ناپذيرند زيرا نمي توان متن شعري را بدون تغيير از 
نظامي به نظام ديگر ترجمه کرد و تغيير و دگرگوني در اين 
ترجمه ناگزير اتفاق خواهد افتاد. البته دامنة تغييرات مي تواند 
از خيلي کم تا خيلي زياد متفاوت باشد. دگرگونگي را به 
سه نوع تقسيم مي کنند: ۱. کاهش: وقتي متن دوم نسبت 
افزايش: زماني که  به متن نخست کوچک شده باشد. ۲. 
بيش متن گسترده تر از پيش  متن خود مي شود. ۳. جانشيني: 
اين  با هم صورت گيرد در  افزايش  وقتي عمل کاهش و 
زياد  تغييرات  و  مي گيرد  صورت  نيز  جانشيني  صورت 
مي شود و بيش متن فاصلة زيادي از بيش متن مي گيرد» 

(کنگراني،۱۳۸۹: ۱۲؛ نامورمطلق،۱۳۸۴: ۱۰).
اگر متن الف شعري و متن ب نقاشي باشد، «در اين وضعيت، 
متن نخست كه متن شعري است، بر متن دوم يا متن هنري 
تقدم دارد. اين گونه از روابط ميان شعر و نقاشي در تاريخ 
هنر ايران به فراواني مشاهده مي شود. بسياري از كتابهاي 
نقاشي ايراني بر اساس همين رابطه خلق شده است و به 
بيان ديگر، نقاشي با توجه به متن شعري خلق گرديده و در 
اغلب موارد به تصويرسازي متن شعري پرداخته است» 

(نامور مطلق و كنگراني، ۱۳۸۸: ۲۰۴).
ديدگاه ديگري که دربارة رابطة ميان تصوير و متن وجود 
دارد ديدگاه لنگر و لنگراندازي۳ بارت است. وي رابطه اي 
ميان تصوير و متن را معرفي مي كند، به اين صورت كه متن 
با لنگر اندازي در تصوير آن را محدود مي سازد و عكس 
آن نيز ممكن است اتفاق بيفتد كه تصوير متن را محدود 

سازد. از سويي با واژة بازپخش۴ مواجه هستيم كه در اين 
حالت متن براي اينكه تصوير را توضيح دهد در كنار آن 
آورده  مي شود. «برخي از عناصر مي توانند نقش يک لنگري 
تثبيت کننده را ايفا کنند و جلوي سيال بودن نشانه متني را 
بگيرند به طور مثال عناصر زباني ممکن است تفسيرها يا 
دريافت هاي ممکن از يک تصوير را به تفسيرهاي مرجع 
ويژه اي محدود کنند و يا توالي سيال مدلول ها را به ثبات 
برسانند» (بارت،۱۹۷۷: ۱۵۴). چگونگي رابطه ميان تصاوير 
و متون ادبي منظوم در تحقيق حاضر بر مبناي ديدگاه هاي 

گفته شده مورد مطالعه تطبيقي قرار گرفته است.

پيشينة نماد درخت
 يكي از نمادهايي كه هم در هنر ايراني و هم در ادبيات 
بسيار به کار رفته درخت است. نماد معموًال براي بيان نظر 
هنرمندبه كار مي رود. مونيک دوبکور۵ درخت را در اساطير 
چنين توصيف مي كند: «درخت کيهاني غول پيکري است که 
رمز کيهان و آفرينش کيهان است. درخت کيهان که ستون 
و رکن کيهان است و زمين را به آسمان مي پيوندد. وسيلة 
دست يافتن به طاق آسمان و ديدار خدايان و گفتگو با آن 
است. درخت، صورت مثالي زندگي و نماد تطور و نوشدگي 
ادواري و  تجديد حيات  نشانة  نباتات،  است. رشد مداوم 
است.  واحد  اصل  به  جاودانه  بازگشت  اسطورة  يادآور 
درخت همچنين با مفاهيمي چون والدت، رشد، بالندگي و 
پيوستگي  ملت  و  قوم  جامعه،  خانواده،  پيوسته  تکامل 
دارد. (دوبکور،۹:۱۳۷۶و۲۱و۲۵). «در اساطير آفرينش از 
درختان مقدسي چون درخت آفرينش، شجرة ممنوعه و 

درخت معرفت ياد مي شود» (زمردي،۲۰۲:۱۳۸۰).
ديده  ايرانيان  نقوش  در  گذشته  از  که  درختاني  از  يکي 
مي شود درخت سرو است که همانند درختاني چون هوم 
و مورد در ميان آنان داراي قداست بوده است. «نام علمي 
اقتباس  آن  يوناني  قديمي  نام  از   CUPRESSUS سرو 
شده است و از دو واژة kuo به معناي توليد و parsio به 
معناي مساوي مشتق شده و به مناسبت تقارن شاخه ها و 
تاج درختان آن مي باشد» (کوهزاد، ۱۶:۱۳۸۹) و در عربي 
شجرة الحياة ناميده مي شود (ياحقي.۲۴۵:۱۳۷۵). گرامي 
معتقد است که سرو بومي ايران است و به وفور در آسياي 
غربي و جنوب اروپا مي رويد و کشيدن نقش سرو بر روي 
قبور نشانة جوانمردي بوده است(گرامي،۱۶۴:۱۳۸۶). در 
باورهاي اسطوره اي ايرانيان انتساب صفت آزادگي به سرو 
يادگار ارتباط آن با ناهيد است که در اساطير و افسانه ها 
رمزي از آزادي و آزادگي به شمار مي رود(ياحقي،۱۳۷۵: 
۲۴۵). درختان هميشه  بهار مانند سرو و کاج نزد بسياري 
از اقوام مديترانه اي و آسيايي نماد جاودانگي يعني حيات 
نماد مرگ  و  آرامگاه  از مر گ اند. سرو درخت ويژة  پس 
است و به دليل سرسبزي نماد رستاخيز نيز تصور مي شده 
است. از اينجاست که کنار گورها در يونان باستان، ايتاليا، 

1.imitation

2.transformation

3.Anchorage

4.relay

5.Beaucorps; Monique de



خاورميانه (ايران)، هندوستان و چين و همچنين اروپاي 
مسيحي يافت مي شود (هال،۲۹۳:۱۳۹۰؛ وارنر، ۵۸۷:۱۳۸۶). 
از نظر بهار و شميسا يکي از داليل تقدس سرو سبزي 
سرو  به  را  قد  دليل  همين  به  است.  آن  خوش اندامي  و 
تشبيه مي کنند. سبز بودن سرو جنبه اي از تقدس و مظهر 
جاودانه بودن حيات است نه مظهر سلطنت (بهار و شميسا، 

.(۱۲۴:۱۳۸۸
بر  مي توان  را  اسالم  از  قبل  نگاره هاي  در  سرو  درخت 
ديواره هاي تخت جمشيد يافت. برخي بر اين عقيده اند که 
سرو براي ايرانيان نماد آزادي و آزادگي، شادي و خرمي 
و نماد مقاومت در برابر طوفان ها بوده است. برخي نيز آن 

را نماد اهورا مزدا دانسته اند (حبيب اهللا،۱۳۷۷:۳۲).
در هنر ايراني - اسالمي سرو با سر خميده به عنوان نماد 
کاربرد دارد. «درخت سرو درختي است که همزمان دو 
اصل مؤنث و مذکر را در وجود خود دارد و به معناي 
مسلمان کامل شناخته مي شود و وجه تسميه آن نيز اطاعت 
فرمانبرداري  از  است  تمثيلي  (که  است  باد  مقابل  در  او 
انسان هاي مسلمان در برابر شريعت)» (شهبازي و ديگران، 

.(۲۳۰:۱۳۹۱
در هنر اسالمي-ايراني بته جقه حکايت از انساني دارد که 
در پي کمال است. همانطور که نيم دايره به دنبال دايره شدن 
است، انسان نيز به دنبال کمال خدايي است و گاه در نظر 
هنرشناسان بته جقه نماد درخت سرو معرفي شده است که 
حتي در اين صورت درخت سرو نيز خود نمادي از انسان 

جوياي کمال است.
محققان مختلف هريک تعبيري خاص از اين شکل واحد 
ارائه داده اند:« گروهي نقش بته را شعله و نمادي از آتش 
مقدس زرتشتيان و ايرانيان باستان مي دانند. برخي ديگر 
آن را به ميوة درخت کاج، نخل، بادام، سرو و ميوة صنوبر، 
برگ براي جلوگيري از چشم زخم، پرندة مهر، دروازه بان 
بهشت و اثر مشت بسته که به عنوان مهر توسط شاهزادگان 
و امرا در گذشته پاي اسناد زده مي شده تشبيه کرده اند. 
اين نقش به عنوان طرحي مستقل تا قرن ۱۲ ق روي قالي ها 
و گليم هاي ايراني ديده نشده که اين مسئله احتماًال به دليل 

تقدس اين نماد بوده است» (امت علي،۱۳۸۳).

هنر ايراني و نگارگري
 هنر ايراني به عقيدة پوپ داراي صفات خاصي است: «اين 
هنر در دوران باستان نيروهاي آسماني را مي جويد و از 
آن ياري مي خواهد. هميشه هنر با زندگي پيوسته است و 
هر هنري از هنر ديگر مشتق مي شد. اغلب موضوع نقاشي 
از  نکاتي  يک  هر  نقاش  و  شاعر  و  بود  يکي  شاعري  و 
الهامات ذهن خود را به ديگري القا مي کردند. از همان آغاز 
هنرمندان خواسته اند نقش هايي را که کنايه و نشانه اي از 

اشکال و امور خارجي است بنگارند» (پوپ،۱۹۴۵: ۱).
هنرهاي ايراني در نظر عده اي جنبة نمادي و سمبليك دارد 

و به عنوان هنري ديني تلقي شده است و در مقابل برخي 
آن را امري تنزيهي مي دانند و براي آن وجهة عرفاني يا 
و  ظريف  تصويرگري  هنر  نگارگري  نيستند.  قائل  ديني 
معموًال ريزنقش، داراي کيفيت تزييني است که از ديرباز 
به شيوه هاي مختلف در خاور زمين متداول بوده است. 
است  توحيد  بر  مبتني  «اسالم  است:  معتقد  بوركهارت 
و وحدت را نمي توان با هيچ تصويري نمودار ساخت و 
بيان كرد. لكن به كار بردن تصوير در هنر اسالمي به كلي 
منع نشده است و در هنري كه اختصاص به امور ديني 
ندارد مي توان از تصوير استفاده كرد به شرطي كه تصوير 
خداوند و يا صورت پيغمبر اسالم نباشد. لكن فقط طرح هاي 
هندسي گياهي است كه واقعا متعلق به هنر ديني اسالم مي 

باشد»(بوکهارت،۲:۱۳۴۶). 
 در مقابل، گرابار باغ ها و گل هاي مصور را نشاني از مفاهيم 
عرفاني و يا ديني نمي داند. وي به اين موضوع اشاره مي کند 
که با اينكه در ظاهر شخص وسوسه مي شود اين نقاشي ها 
را با معناي عرفاني تعبير كند، و آنها را بازنمايي هاي متوالي 
از باغ ها و گل ها، و توصيفاتي از بهشت برين ببيند، ولي 
در حقيقت احتمال دارد اينها نمايشي از زندگي اشرافي و 
شاهانه و باغ هاي زيباي كوشك دار باشد (گرابار، ۱۳۹۰: 
۱۸۸). او طي تحقيقاتي كه در خصوص زمينه هاي تاريخي 
و خاستگاه ها و منابع و مضامين نقاشي ايراني انجام داده 
است اين نقاشي را چنين توصيف مي كند: «تصاوير اين 
نقاشي به سان سرزمين پريان هستند كه گويي با اين هدف 
ترسيم شده اند تا خاطره هاي آن سرزمين را در عالم خاكي 
زنده نگه دارند و شايد براي آيندگان حفظ كنند يا به تكريم 
خفي،  ايراني  نگارگري  هنر  بپردازند.  معاصران  نزد  آن 
باطني و تقريبًا دست نيافتني ومسحور كننده  است كه توجه 

و مطالعة دقيق بيننده را مي طلبد» (همان:۱۸۹).
نقش  را  نقاشي  و  شعر  ميان  رابطه  همچنين  گرابار 
غيرمتعارف نقاشي در توصيف اشيا يا رويدادها در ادب 
پارسي مي داند كه شاهنامه و منظومه هاي غنايي و عرفاني 
نظامي، جالل الدين رومي و عطار مملو از اشارات مستقيم 

مأخذ:  الملک.  صنيع  يک شب،  و  هزار  از  تصويري  تصوير١. 
شاهكارهاي نگارگري ايراني

 مطالعه تطبيقي تجلي نمادين  سرو  
در ادبيات و نگارگري ايراني
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و غيرمستقيم به نقاشي اند. وي توصيف شاعرانه را دربارة 
مواقع  بعضي  مي گويد  و  مي برد  کار  به  ايراني  نقاشي 
تصاوير حيرت زاي شعر فارسي است که بايد رمزگشايي 
گردد تا بتوان پيام نقاشي را دريافت. به نظر وي هر گل 
چندين معناي محتمل دارد که چه بسا در پهنه هاي پرگل 
اين نقاشي ها مجالي براي انعکاس مي يابد (همان:۱۸۵). ولي 
اكثر پژوهشگران هنر ايراني بر اين باورند كه اين تصاوير 
نمايانگر هر دو جنبة زميني و فرازميني مي توانند باشند، 
چنان كه نظرلي در خصوص هنرمندان مكتب تبريز گفته 
است: «آنان اين توفيق را يافته اند كه به مويي هر دو عالم 
بكشند» (نظرلي،۶۹:۱۳۹۱). به نظر مي رسد وجه غالب با 
ادعاي كساني است كه هنر ايراني را رمزآلود و ملهم از 

ادبيات و عرفان و آموزه هاي اسالمي توصيف كرده اند.

نقش سرو در مکاتب نگارگري 
توجه به طبيعت و عناصر آن به سبب اعتقادات ديني و مذهبي 
و يا ويژگي هاي اقليمي اين سرزمين از ديرباز ميان ايرانيان 
رواج داشته  است. هنر همواره با اعتقادات و پنداشت هاي 
مردم ارتباط داشته و به نوعي ابزاري براي تصوير آنها 
نيز بوده است. نگارگران با بهره گيري از عناصر طبيعت 
همچون کوه و گياه و آب دست به خلق بهشتي زده اند که 
بارها از طريق اعتقادات مذهبي در ذهن آنها ساخته شده 
است. باغهاي مصور شکلي آرماني و معنوي مي يابد. در 
ابتدا نگارگري هنري مستقل نبود و همواره به قصد زينت 
و صفحه آرايي کتب به کار گرفته مي شد. هنرمند عناصر 
مورد نظر خود را از طبيعت بر مي گزيد و ترسيم مي کرد. در 
مکاتب پيش از هرات، انسان و طبيعت برابر و همسو هستند 
و يکي بر ديگري برتري ندارد. در دورة تبريز هنرمندان 
پاي بند به طبيعت اند و عناصر طبيعت همچون انسان داراي 
شخصيت هستند. اين تفکر سنتي در ميان هنرمندان مکتب 
با هنر  با آشنايي  اما کم کم  تبريز و هرات دنبال مي شد؛ 
غرب تمايالت هنرمندان به تصوير طبيعت نيز تغيير کرد. 
هنر کتاب آرايي کم رونق شد و نگارگري شکل مستقل تري 
يافت. در مکتب اصفهان گرايش به واقع گرايي و تک نگاري 
افزايش يافت و ترسيم طبيعت تنها براي پر کردن صفحه 
استفاده شد و از نقش طبيعت در تصويرگري کاسته شد. 
اين نوگرايي در نگارگري تا جايي پيشرفت که طبيعت در 
نگاره هاي دورة قاجار به عنصري مرده براي زينت دادن 

فضاي اطراف سوژه مورد نظر تبديل شد. 
 نقش سرو نيز به عنوان عنصري در طبيعت چنين سيري 
را در پيش گرفت. با نگاهي به جايگاه نقش سرو در نگاره ها 
مي توان به اين نکته رسيد که سرو در نمونه هاي آغازين 
همچون تخت جمشيد هم کارکرد زينتي در تصوير داشته 
و هم نماد آزادي و آزادگي و عنصري مقدس به شمار 
نماد سرسبزي و  مي آمده است. در دورة اسالمي سرو 
طراوت بخش فضا بود، فضايي فرح بخش که مفهوم بهشت 

را تداعي مي کرد. در دوره هرات و تبريز دوم سرو جان 
مي گيرد و چون راوي به روايت ماجراي نگاره مي پردازد. 
تبريز و  از مکتب هرات و  نگاره هاي پس  نقش سرو در 
مي شود  عنصري  به  تبديل  قاجار  مکتب  در  به خصوص 
زينتي که همچون ساير عناصر زيبايي بخش نگاره تصوير 
مي شود و ديگر عنصري داللتمند و معنادار نيست و هنرمند 
به صورت تقليدي از اين نقش بهره مي برد. هنرمند با کشيدن 
آن در پي القاي معنايي نيست و فقط به تقليد از هنرمندان 

پيشين براي طراوت بخشي فضا از آن بهره مي گيرد. 
در تصاوير۱و ۲ که صنيع الملک آن را خلق کرده سرو يکي 
از عناصر زيبايي بخش فضاي باغ است و معناي ديگري 
دربرندارد. حتي گاه تصوير سرو از شکل طبيعي آن نزول 
کرده و تنها نقشي بر روي اشيا مي شود که حتي معناي 
زنده بودن را هم نمي دهد. در نگارة زير که کار ديگري از 

صنيع الملک است نقش سرو طرحي بر پرده است. 

سرو به عنوان پيش متن نگارگري
 صفات سرو در متون ادبي و اشعار مقدم بر نگارگري 
 است. سرو غالبًا استعاره از معشوق است و بيشتر با همين 
معني به کاربرده مي شود. شعرا سرو را داراي صفاتي 
مي دانند که در ادامه نمونه هايي از آن ذکر مي شود. در اين 
پژوهش بر اساس نظرية بينامتنيت، مفاهيم سرو در ادبيات 
پيش متن قرار گرفته است. در بسياري از موارد ابياتي که 

تصوير٢. تصويري از هزار و يکشب، صنيع الملک.  مأخذ: همان.



سرو به صفاتي متصف شده  در تصويرآرايي هاي نگارگر 
ترسيم نشده است و پيش متن قرار گرفتن ادبيات در اين 
مورد از نظر معنايي بوده است يعني مفاهيم و معناهايي که 
شاعر از سرو در ذهن داشته پيش متن و معاني و مفاهيمي 

که نگارگر خلق کرده  است را بيش متن انگاشتيم.

سهي
سرو سهي به معناي سرو راست رسته است و اين کلمه از 
مصدر سهستن به معناي به نظر رسيدن و درست به نظر 

آمدن گرفته شده است.
در اين چمن چو درآيد خزان به يغمايي

 رهش به سرو سهي قامت بلند مباد (حافظ)
مي شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوي

 بر سرم سايه آن سرو سهي باال بود (حافظ)
آزاده و آزادگي

سرو به دليل آن که ميوه ندارد آزاده پنداشته شده که از 
همه متعلقات دست شسته است.

سرسبز چو شاخ گل و آزاده چو سرو 
سروي عجبي که از زمين آزادي (مولوي)

دست کوته کن چو خواجو از جهان آزاده وار 
سروتا کوتاه دستي پيشه کرد آزاده است (خواجوي کرماني)

زير بارند درختان که تعلق دارند 
اي خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد (حافظ)

بي ثمر بودن 
خوراکي  آن  ميوة  چون  اما  است  ميوه دار  درختي  سرو 

نيست او را بي ثمر مي خوانند.
چو سرو رواني اي سمن بر 

از سرو نخورده هيچکس بر (نظامي)

خوشم چو سرو به بي حاصلي درين بستان 
که بي بري خط آزادي از خزان باشد (صائب تبريزي)

بلند قامتي 
سرو به دليل بلند قامتي مورد توجه شاعران بوده است.

زان روز که سرو قامتت ديدم 
از ياد برفت سرو بستانم (سعدي)

هر جا که سروقامتي و موي دلبري است 
خود را بدان کمند گرفتار مي کنم (سعدي)

اما همة شعرا بلند قامتي را صفتي نيکو نشمرده اند و برخي 
بلند قامتي را نشانة کم خردي مي دانند.

هر سرو که در بسط عالم باشد
 شايد که به پيش قامتت خم باشد

را خرد  دراز  باالي  مدار  اين چشم  هرگز  بلند  از سرو 
کم باشد(؟)

سرکشي
سرکش در لغت به معناي نافرمان و مغرور است. سرو به 

دليل زيبايي و بلند قامتي سرکش است.
سروي که ز باغ پاکبازان باشد 

هم سرکش و هم سرخوش و نازان باشد (مولوي)
جانا چو سرو سرکش از سايه سر کشيدي

 چون سيل در کهستان ما سو به سو دوانه (مولوي)

تهي دستي
تهي دستي به معناي دست خالي بودن است و چون سرو 

ميوه ندارد اورا تهي دست مي خوانند.
بر سرو تهي دست خزان دست ندارد 

از بي ثمري بر دل خود بار مداريد (صائب تبريزي)

تصوير٤. ليلي در نخلستان. مأخذ:  گنجينه آرميتاژ. 
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تصوير ٣. بيژن و منيژه، مأخذ: شاهنامه شاه طهماسب. 
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چه پروا دارد از برق اجل کشت تهيدستان؟ 
چه دارد سرو در کف تا ز دست او خزان گيرد؟ (صائب تبريزي)

خزان ناپذير و هميشه  سبز
سرو از درختان هميشه سبز است و با خزان زرد نمي شود.

مرا چون سرو بي حاصل از آزادي بس اين حاصل
 که برگ عيش ايام بهاران در خزان دارم (صائب تبريزي)

آستين بي نيازي بر ثمر افشانده ايم 
(صائب  ايم  آسوده  خزان  باد  سيلي  از  سرو  همچو 

تبريزي)

کوتاه دست
مضمون  در  دارد  که  کوتاهي  شاخه هاي  دليل  به  سرو 

آفريني شعرا کوتاه دست شناخته مي شود.
تا  سرو  آزاده وار  جهان  از  خواجو  چو  کن  کوته  دست 

کوتاه دستي پيشه کرد آزاده است (خواجوي کرماني)
کانکه  آزاده وار  سرو  چو  کن  کوته  دست  عالم  دو  از 
کوته دست باشد در جهان سرور شود (خواجوي کرماني) 

پاي چوبين
شعرا تنة چوبين سرو را پاي او پنداشته اند.

جايي که سرو بوستان با پاي چوبين مي چمد ما نيز در 
رقص آوريم آن سرو سيم اندام را (سعدي)

در ِگل نشستن و پاي در ِگل بودن
شاعران سرو از خاک روييده را پاي در گل و اسير خاک 
مي دانند که امکان حرکت ندارد در مقابل معشوق که سرو 

روان است و مي خرامد.
در باغ سرو را ز حيا پاي در گل است از اعتدال قد چو سرو 

روان ما (خواجوي کرماني)
از گرفتاران اين گلشن چه مي پرسي که من همچو سرو 

آزادگان را پاي در گل يافتم (صائب تبريزي)
گاه در گل بودن سرو صفتي منفي براي او شمرده شده 
است. در قصيده اي از انوري در گفتگوي گل و سرو چنين 

آمده است:
گل از او طيره شد و گفت که اي بي معني دم زخوبي زني 

آخر به کدام استظهار
گويي آزادم و بر يک قدمي پيوسته دعوي رقص نمايي و 

نداري رفتار (انوري)

بر پاي ايستادن
شاعران سرو را، به دليل راست ايستادن، برپاي ايستاده 

تصور کرده اند.
آب  لب  بر  که سرو  غافل  پاس عزت روشندالن مشو  ز 

ايستاده مي بايد (صائب تبريزي)
به جاي سرو بلند ايستاده بر لب 

جوي چرا نظر نکني يار سروباال را (سعدي)

بيش متنيت همانگونگي در همنشينان سرو 
در خيال پردازي هاي شاعرانه، سرو با عناصري همنشين 
مي شود که يا يک تخيل و نگاه شاعرانه است و يا يک 
ارتباط عيني. اين تصوير آفريني ها بارها و بارها در قرون 
مختلف از گويندگان مختلف نقل شده اند آنچنان که ميان 
است.  شده  انگاشته  ارتباطي  همراْه  عنصر  آن  و  سرو 

تصوير٥.  شيرين به تصوير خسرو مي نگرد، 
مأخذ: همان.

مکتب  شاه   طهماسب،  تصوير٦.شاهنامة  
و  منوچهر  دربار  حدود٩٣٤  دوم،  تبريز 
و  رودابه  و  زال  وصلت  از  گفتن  سخن 
تولد رستم در آينده، مأخذ: شاهنامه شاه 

طهماسب .

تصوير٧. مشورت زال و موبدان، شاهنامة 
شاه طهماسب، مأخذ: همان.



بيش متنيت  در  ريشه  خود  شاعرانه  خيال پردازي هاي 
همانگونگي دارد و هر شاعري به تقليد از شاعر پيشين 

و همچنين به تقليد از طبيعت آنها را خلق کرده  است. 

سرو و آب روان و جويبار
در ابيات بسياري سرو در کنار جوي، جويبار و يا آب روان 
ظاهر شده است. گرچه اين توصيفي حقيقي از رويش سرو 
در کنار آب روان در فضاي باغ ها به خصوص باغ هاي ايراني 
بوده، شاعر نيز از اين تصوير براي شرح تخيل خود بهره 

برده است.
قد تو تا بشد از جويبار ديدة من

 به جاي سرو جز آب روان نمي بينم (حافظ)
چشم من کرد به هر گوشه روان سيل سرشک

 تا سهي سرو تو را تازه تر آبي دارد (حافظ)

سرو و چمن
در بسياري از موارد در توصيف فضاي باغ مفروش بودن 
زمين با چمن ذکر شده است و شاعر اين تصوير را اين 

چنين ساخته است.
شرم دارد چمن از قامت زيباي بلندت 

که همه عمر نبوده ست چنين سرو روانش (سعدي)
يکي درخت گل اندر فضاي خلوت ماست 

که سروهاي چمن پيش قامتش پستند (سعدي)

سرو و تذرو
جثه اي  که  ماکيان  راستة  از  است  پرنده اي  تذرو 
در  و سرو  تذرو  ابيات  در  دارد.  خانگي  مرغ  به اندازة 
متيني  نظر  از  که  کنار هم آمده اند   در  متعددي  موارد 

(۴۸۰:۱۳۶۴) اين با هم آيي نه ناشي از عشق و مؤانست 
دليل  به  و  واژه  دو  اين  دليل هم وزني  به  بلکه  دو  آن 

سهولت استفاده آنها در قافيه بوده است. 
مرا افسوس آيد چون تو سروي

 که نخرامد بگرد او تذروي (عطار)
بنالد همي بلبل از شاخ سرو 

چو دراج زير گالن با تذرو (فردوسي)

سرو و قمري
ادب  در  و  کبوترسانان  راستة  از  است  پرنده اي  قمري 
فارسي او را عاشق سرو دانسته اند که در شاخه هاي آن 

سکني دارد.
قمري گفتا ز گل مملکت سرو به

کاندک بادي کند گنبد گل را خراب (خاقاني)
سهي سرو را يال برکش فراخ 

به قمري خبر ده که سبزست شاخ (نظامي)
سرو و شمشاد

شمشاد از درختان بلند و هميشه سبز است و در نمونه هاي 
بسياري به دليل داشتن اين دو ويژگي مشابه با سرو با اين 

واژه همنشين شده است.
شکر ايزد که ز تاراج خزان رخنه نيافت

 بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت (حافظ)
شمشاد خرامان کن و آهنگ گلستان کن 

تا سرو بياموزد از قد تو دلجويي (حافظ)

سرو و ماه
در ادب فارسي در بسياري از اشعار مراد از سرو همان 
معشوق و يار است و در توصيفي که شاعر از يار خود 

نمايندة  از  را  هدايايي  سياوش  تصوير٩. 
افراسياب دريافت مي کند. مأخذ: همان.

 مطالعه تطبيقي تجلي نمادين  سرو  
در ادبيات و نگارگري ايراني

تصوير١٠. گذر سياوش از آتش. مأخذ: همان. تصوير٨. مجلس مهماني زليخا، مأخذ: 
شاهکارهای  نگارگری ايرانی.
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دارد چهرة او را به ماه مانند مي کند.
برآمد سيه چشم گلرخ به بام 

چو سرو سهي بر سرش ماه تام (فردوسي)
زير خاک از بس که ماه سرو قامت پست شد

 بار مي ندهد ز بيم خويش سرو جويبار (عطار)
چو سروي بدي بر سرش گرد ماه

بر آن ماه کرسي ز مشک سياه (فردوسي)
مشابهت  پرداخت  آن  به  بايد  که  ديگري  نکتة   
در  است. شاعر  نگارگران  و  تصوير آفريني هاي شاعران 
شعر همنشيناني براي سرو ذکر کرده و هنرمند نگارگر نيز 
چنين ارتباطي را درک و تصوير کرده است (همچون سرو 
و آب روان، سرو و چمن). آنان هر دو از متن واحد طبيعت 
بهره برده اند و به  همين دليل رابطة بيش متنيت همانگونگي 

يا تقليد ايجاد شده است. 

رابطة تصوير و متن در آثار بررسي شده
در  نگارگري  نقوش  ميان  از  حاضر  تحقيق  نمونه هاي   
دوره هاي تبريز و هرات و با توجه به کاربرد نماد سرو 

استخراج شده اند.
نخست با بررسي آراي بارت در خصوص تعامل تصوير 
و متن به روايت لنگر اندازي از سويي و بازپخش از سوي 
ايراني مورد بررسي قرار  ديگر، اين نقش در نگاره هاي 
گرفت. با بررسي آثاري كه عنصر سرو در آنها به كار 
رفته  است مشخص شد كه مفهوم لنگر اندازي كه به معناي 
محدود كردن متن از سوي تصوير و بالعكس است در 
نگاره هاي مورد بررسي رخ نداده  است و هريك معاني 
خاص خود را بازنمايانده اند همچنين بازپخش كه به معناي 
اين  در  نيز  است  متن  توسط  تصوير  توضيح  به  كمك 

سرودن  از  بعد  نقوش  اين  چون  نشد  مشاهده  نگاره ها 
اشعار و بيشتر در كتاب هاي منظوم به نگارش در آمده اند. 

۱. رابطه بيش متنيت همانگونگي (تقليد)
 تصوير ۳. اشاره دارد به بزمي که منيژه برگزار کرده بود 
و بيژن نيز در آن شرکت کرد. او براي اينکه از گزند آفتاب 
در امان باشد زير ساية سروي نزديک چادر منيژه مي ايستد. 
منيژه از درون خيمه بيژن را مي بيند و به او عالقه مند مي شود 
و داية خود را نزد او مي فرستد. گاهي در داستان، فردوسي 
بيژن را سرو مي نامد. نگارگر در اين تصوير تحت تأثير 
ادبيات بوده و دقيقًا گفته شاعر را به تصوير کشيده است، 
يعني بيش متنيت همانگونگي حاکم است. آنچنان که پيشتر 
گفته شد زماني رابطة تقليدي يا همانگونگي وجود دارد که 
بيش متن همانند پيش متن باشد يا شباهت آنچنان زياد باشد 
که صورت گرفتن تقليد در نظر آيد. معموًال تفاوت هايي نيز در 
اين بيش متن تقليدي وجود دارد اما در حدي نيست که متني 
جديد خلق شده باشد. در اين نمونه ها به دليل تفاوت در نظام 
نشانه  اي بيش متن متفاوت تر جلوه مي کند اما در کل مي توان 
چنين برداشت کرد که نگارگر در خلق اثر به متن پيشين نظر 

داشته و از آن تقليد کرده است.
نماد  که  زير درخت سرو  بيژن  نشستن  اين تصوير  در 
ايرانيان بوده است خود داللت بر ايراني بودن بيژن دارد و 
در نگاهي ديگر اين سرو عالوه برآنکه همان سرو حقيقي 

در شعر است استعاره اي از خود بيژن نيز هست.
که من ساليان اندرين مرغزار

همي جشن سازم به هر نوبهار 
 بدين بزمگه بر نديديم کس

 ترا ديدم اي سرو آزاده بس
بگويش که تو مردمي يا پري

بدين جشنگه بر همي نگذر
 در  تصوير۴ نگارگر گاه عين همان تصويري که شاعر 
بيان کرده است را ترسيم مي کند. واژة سرو در صورت 
کالمي وجود دارد و نگارگر در صورت تصويري دقيقًا از 
شکل کالمي بهره برده است و به اين ترتيب رابطة همانگوني 
يا تقليدي ايجاد مي شود مانند تصوير ليلي در نخلستان. 
در اين نگاره ليلي و مجنون و درختان سرو به تصوير 

درآمده اند. 
تنها بنشست زير سروي

 چون در بر طوطي اي تذروي
بر سبزه نشسته خرمن گل 

ناليد چو در بهار بلبل (نظامي)
تصوير ۵. در نگاره اي از خسرو و شيرين نگارگر تا جاي 
به  را  استعاري شاعر  و  خيالي  مي کوشد تصوير  ممکن 
واقعيت نزديک کند پس دست در مقياس هاي واقعي مي برد 
و به طور مثال معشوق و زيبارويان سروقد را به اندازة 

سرو بلند مي کشد.

تصوير١١. سوگواري مرگ تيمور، مأخذ: همان.



 شيرين به تصوير خسرو مي نگرد
به سروي زان سهي سروان بفرمود

 كه آن صورت بياور نزد من زود (خمسه نظامي)

رابطة بينامتني بيش متنيت دگرگونگي (تراگونگي)
 بسياري از آثار هنري با اعمال دگرگونگي خلق مي شوند. 
هنرمند قصد ندارد بيش  متني کامًال شبيه به پيش متن به 
وجود آورد پس دست به خلق متن با مفهوم جديدي مي زند. 
نگارگر، با پيروي از سنت بهره گيري از درختان در خلق 
فضايي روح بخش در صفحه آرايي، باغي با درختان متنوع 
و زيبا ترسيم مي کند و در خلق فضايي هر چه زيباتر و 
دلنشين  تر مي کوشد اما گاه هنرمند در خالل پرداختن به 
اين فضاي زيبا با استفاده از عنصري در تصوير قصد و 
منظوري را به صورت مضمر بيان مي کند. در نمونه هايي 
که در ادامه خواهد آمد هنرمند از سرو که يکي از عناصر 
منظرآرايي است در جهت بيان ضمني مضمون داستان 
اين شيوه  استفاده مي کند.  نمادين)  (سرو راوي و سرو 
را بيش متنيت دگرگوني به حساب آورديم زيرا سرو در 
پيش متن چنين معنايي ندارد اما هنرمند در بيش متن مفهومي 
بر آن افزوده است و اين افزودن مضمون به بيش متن را 

بيش متنيت از نوع افزايش دانستيم.
 در داستان ها، راوي داناي کل از تمام ماجرا آگاه است و 
قدم به قدم آن را حکايت مي کند. سرو نيز چنين نقشي ايفا 
مي  کند. سرو راوي در نگاره ها با دو شکل ظاهر مي  شود 
از سرو  مراد  قهوه اي.  ديگري سرو  و  مخفي  يکي سرو 
مخفي سروهايي هستند که قسمت هايي از آنها در پشت 
مانعي مخفي است و سرو به صورت کامل و آشکار ترسيم 
نشده است. سرو قهوه اي، سروهايي هستند که با رنگ هاي 
قهوه اي و زرد رنگ آميزي شده اند و عمومًا در نگاره هايي 

با مضمون ماتم و عزاداري ديده  مي شوند.
نگاره هاي  بيشتر  در  که  تصاويري  از  يکي   .۶ تصوير 
شاهنامة  شاه طهماسب ديده مي شود تصوير دو سرو در 
کنار هم است. در اين نگاره نيز سه جفت سرو مي بينيم 
که يک جفت آن در زمينة نقاشي و دو جفت ديگر در پشت 
صفحة نگاره است و به صورت پنهان ترسيم شده و به نظر 
مي رسد مخفي بودن سروها از يک طرف مربوط به عشق 
مخفيانة زال و رودابه است و از طرف ديگر بيانگر تولد 
رستم که نتيجة اين ازدواج است که به همان مفاهيم درخت 
همچون والدت، بالندگي و تکامل خانواده که پيشتر ذکر 
شد داللت دارد. ترسيم سرو به صورتي که قسمتي از آن 
مخفي باشد در نگارگري ها داللتمند است و نگارگر از سرو 
به عنوان عنصري در شرح پوشيدة ماجرا بهره مي برد. 
نگارگر بعضًا در زماني که رازي در داستان نهفته است از 
سرو مخفي استفاده مي کند. نقش سرو مخفي را مي توان 
در نگاره هايي با مضامين رازآلود ديگري نيز يافت. هرگاه 
سخن از مخفي نگه داشتن رازي در ميان است سروهاي 
مخفي در نگاره ظاهر مي شوند. در زير نمونه هايي از اين 

نگاره ها آورده مي شوند.
 تصوير ۷. در شاهنامه از زبان فردوسي مي خوانيم که زال 
دل به رودابه دختر مهراب شاه کابلي مي بندد که نسب از 
ضحاک، دشمن ايرانيان، دارد و از طرف ديگر ايرانيان او را 
بددين مي دانند و از معاشرت با وي پرهيز مي کنند. به همين 
علت از عاقبت عشق خود بيم دارد و نگران مخالفت پدرش 
سام و پادشاه، منوچهر، است. در اين نگاره زال در مورد 
چگونگي جلب موافقت پدرش با اين ازدواج با موبدان به 
مشورت نشسته است. پايداري زال در اين عشق سرانجام 
برابر  در  مقاومت  نماد  سرو  مي رساند.  هدف  به  را  او 
طوفان ها بوده است و شايد تصوير سرو در اين نگاره هم 
بيانگر مقاومت و پايداري زال در اين عشق است. نکتة ديگر 
در اين نگاره ظهور سروهاي مخفي است: داستان مربوط 

به راز عشق زال است که از پدرمخفي کرده است.
مجلس  به  يوسف  ورود  ماجراي  به  مربوط   ۸ تصوير 
است.  نمايان  تاج سرو  تنها  اينجا  در  زليخاست.  مهماني 
اين سرو مخفي نشانه اي براي بيان عشق نهاني زليخا به 
يوسف و ديگر توطئة نهاني زليخا عليه يوسف در ماجراي 

اين ضيافت است.
جنگ  در  افراسياب  جستن  آشتي  به  مربوط   ۹ تصوير 
افراسياب  سودابه،  ماجراي  از  بعد  مدتي  است.  بيژن  با 
از  اين كه  براي  سياوش  مي كند.  حمله  ايران  مرزهاي  به 
توطئه هاي سودابه در امان باشد، اجازه مي خواهد كه به 
جنگ افراسياب برود و شاه مي پذيرد. سياوش به همراه 
مي آورد.  دست  به  بزرگي  پيروزي هاي  جنگ  در  رستم 
در همين زمان، افراسياب خواب وحشتناكي مي بيند و از 
خوابگزاران و ستاره شناسان تعبيرش را مي پرسد. آنان 
جنگيدن با سياوش را شوم و بدعاقبت مي دانند. افراسياب، 
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تصوير١٢. همايون و هماي اثرجنيد از ديوان خواجوي كرماني، 
مکتب جاليري، مأخذ: همان.
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برادرش گرسيوز را با هداياي بسيار براي درخواست آشتي 
و صلح به نزد سياوش مي فرستد و پيشنهاد مي دهد كه از 
شهرهاي ايران عقب نشيني كنند. سياوش هدايا را مي پذيرد 
اما به اين آشتي جستن شک مي کند که در شاهنامه چنين 

آمده  است:
سياوش ز رستم بپرسيد و گفت

 که «اين راز بيرون کشيم از نهفت
که اين آشتي جستن از بهر چيست

 نگه کن که ترياک اين زهر چيست
اين شک و ترديد در ضمير سياوش نسبت به اين آشتي 
شده  ترسيم  مخفي  سرو  صورت  به  افراسياب  جستن 

است.

سرو قهوه اي
گاهي در نگاره ها سروهايي ديده  مي شود که با تغيير رنگ 
بيانگر  همواره  سرو  هستند.  روي داده  مصيبت  روايتگر 
آشکار  رنگ  تغيير  اين  پس  است.  بي مرگي  و  جاودانگي 
اين  در  نگارگر  است.  دردناک  حادثه اي  و  سرو مصيبت 
مورد نيز مفهومي بر پيش متن افزوده و بيش متني جديد 

ساخته است.
در تصوير۱۰، سرو راوي که قهوه اي کشيده شده خبر از 
حادثه اي دردآور براي ايرانيان مي دهد که در آن سياوش 
به دليل تهمت سودابه مجبور به گذر از آتش مي شود. در 
اين تصوير سرو مخفي هم خبر از عشق مخفي سودابه و 

توطئه اش براي سياوش مي دهد.
در تصوير ۱۱، سرو قهوه اي رنگ راوي فاجعة روي داده 

 است. سرو قهوه اي در ديگر آثار بهزاد نيز ديده مي شوند.

سرو نمادين
در برخي از نگارگري ها، نگارگر با توجه به مضمون داستان 
از  نمادي  به عنوان  از تصوير سرو  و  تصوير گري کرده 
براي شرح حکايت  يا عنصري  و  داستان  شخصيت هاي 
بهره برده است. در اين شيوه نيز مفهوم سرو بيش متنيت با 

مفهوم سرو پيش متن متفاوت است.
که  مي بينيم  جنيد  اثر  همايون  و  هماي  از   ،۱۲ نگارة  در 
سروها به صورت جفت جفت در کنار هم ظاهر مي شوند که 
اين کار به نوعي پوشيده ترسيم کردن رابطة عاشقانة دو 
شخصيت داستان است به خصوص در قسمتي که هماي، 
ناآگاه از هويت همايون، با او مبارزه مي کند و او را شکست 
مي دهد. با اينکه تصوير روايتگر نبرد است اما نگارگر به 
شکل مضمر ارتباط احساسي و پيوستگي آن دو را با جفت 
کشيدن سرو   ها بيان مي کند. در اينجا سروهم روايتگران 
داستان عاشقانه هستند و هم نماد شخصيت هاي داستان 
به شمار مي روند. تفاوت در جنسيت و رو در روي يکديگر 
قرار گرفتن شخصيت ها با سروهاي دو رنگ نشان داده 

شده است.
در تصوير ۱۳، که مربوط به روايتي از مناظرة دو حکيم 
است دو سرو روبه روي هم تصوير شده است و به طور 
مضمر به رو در روي يکديگر قرار گرفتن دو شخصيت 
اشاره مي کند به طوري که مي توانيم دور شدن دو سر 
سرو از يکديگر را ببينيم و متوجه هدايت ذهن به سوي 

مضمون داستان شويم.
تصوير ۱۴، برگي از شاهنامه و مربوط به داستان بيژن 
و منيژه است. بيژن به جنگ گرازان مي رود و در آنجا 
با منيژه مالقات مي کند و به هم دل مي دهند سپس بيژن 

تصوير١٣. دو حكيم، اثر آقا ميرك،١٩٤٦-٩٥٠ه ، لندن. مأخذ: موزة 
بريتانيا

تصوير١٤. رستم در پيشگاه کيخسرو زير درخت جواهر نشان. 
مأخذ: شاهنامه سر بزرگ، گيالن،٨٩٩ 
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نتيجه
هنر نگارگري پيوندي ديرين با شعر و ادب فارسي داشته و در کتاب آرايي استفاده مي شده  است. 
هنرمند همواره براي ترسيم تصوير و زيبايي بخشيدن به آن از سرو به عنوان عنصري در اين منظر 

پردازي بهره مي برده است.
در اين پژوهش براساس نظرية بينامتنيت، سرو و صفات و معاني آن در ادبيات فارسي به عنوان 
پيش متن و تصاوير و مفاهيم سرو در نگارگري به عنوان بيش متن مطرح شد. در اين ارتباط بينامتني- 
بينانشانه اي گاه تصويرگر کامًال از صورت کالمي پيروي کرده و عين لفظ را به تصوير کشيده  که 
در اين صورت رابطة بيش متنيت همانگونگي حاکم بوده است و گاه بدون آنکه سرو در نظام کالمي 
باشد در تصوير ظهور يافته و نگارگر آن را به  صورت داللتمند و معنادار همچون «سرو راوي» 
و «سرو نمادين» به کار گرفته و رابطة دگرگونگي يا تراگونگي شکل يافته است. به دليل تفاوت نظام 
نشانه اي پيش متن و بيش متن رابطة بينانشانه اي وجود داشت و آنچه از اين رابطه بينامتني حاصل شد 
بيش متن هايي با دو نوع متفاوت بود. در بيش متنيت همانگونگي صورت تصويري به تقليد از نشانة 
 کالمي ظاهر شده است اما در نمونه هاي بيش متنيت دگرگونگي، کارکرد بيش متن معنوي است و هنرمند 

تغيير معنايي ايجاد کرده  است.
گرچه در نمونه هاي مورد بررسي با بيش متنيت از نوع افزايش رو به رو بوديم اما در پايان مي توان 
چنين نتيجه گرفت که افزايش مضمون آنچنان زياد صورت گرفت که بيش متن بيشترين فاصله را از 
پيش متن خود گرفت و تا حدي منجر به جانشيني شد. تصويرسازي شاعر با سرو که در همنشينان 
سرو ذکر شد مشابه تصويرآفريني هاي نگارگر است و رابطة بيش متنيت همانگونگي ميان آنها جاري 
است زيرا که هر دو از اصل واحد طبيعت در تصويرآفريني تقليد و پيروي کرده اند. شاعر و نگارگر 
هر دو نگاهي نمادين به سرو داشته اند اما مفاهيمي که با اين عنصر واحد القا کرده اند در هنر و ادبيات 

متفاوت است. 
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The cypress tree is a symbolic element often used both in Iranian literature (poetry) and 

painting. The main concern of this study is to find a relationship between the element 

of cypress tree as used in the Iranian literature and painting, which can also define that 

relationship. As such, the main objective of the present study is establishing a semantic 

and semiotic connection between the element of cypress tree as used in literature and 

Iranian painting so as to answer the questions regarding their relationship and implications. 

Thus, the element of cypress tree in Iranian painting and literature has been studied 

with an intertextual semiotic method. Intertextuality is a concept based on the views 

of Kristeva and Genette. Genette considers hypertextuality as a kind of intertextuality 

which includes transformation and sameness.

In order to achieve the objectives of research, first, paintings belonging to different 

schools and poems have been studied and among them paintings containing cypress 

motif and also poems containing cypress tree and its companions have been selected 

with purposive sampling, and sampling has been continued until theoretical saturation 

is obtained.

 The findings of the research suggest that there is an intertextual connection between 

the symbol of cypress tree in poetry and in Iranian painting; in addition, the intertextual 

connection of hypertextuality, in its transformation, sameness, augmentation, and 

replacement forms can be perceived. 

Keywords: Cypress Tree Symbol, Cypress TreePoetry, IranianPainting, Intertextuality, 

Hypertextuality.
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