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چكيده
منظره نگاري ايراني با حضور تأثيرگذار خود اگرچه در نگاه عمومي بخشي از بافت روايي و در ارتباط با متن 
مصور به نظر مي رسد، اما از نگرشي ويژه به طبيعت برخوردار است و جنبه هايي نمادين به خود مي پذيرد. 
چنانکه مناظر هميشه  بهار نگارگري، مکان رويدادها را در حالتي ازلي و آغازين نمايش داده که به آن جلوه اي 
تقدس گونه مي بخشد. تحقيق پيش رو با در نظرداشتن اين معني به دنبال بررسي جنبه هاي اساطيري طبيعت در 
نگارگري مکتب شيراز سده هاي٨تا١٠هق است که با مضامين آفرينش طبيعت در فرهنگ ايران باستان مرتبط 

به نظر مي رسد. 
انعکاس برخي از مضامين تقدس گونه طبيعت در نگارگري ايران، بيشتر با شواهدي در رابطه با «کوه» و «زمين» 
و در تجلي مفهوم «مقدس» از مکان همراه است و آن را در آراي ميرچا الياده پيرامون تقدس مکان در طبيعت 
مي توان مشاهده نمود و از آن در اين پژوهش بهره برد.  واکاوي الگوي اسطوره شناسانه تقدس طبيعت در آراي 
الياده و بازخواني و ارجاع اسطوره هاي آفرينش طبيعت در ايران باستان به متون اصلي و پاية اساطيري قبل 
از اسالم مانند بخش هاي مختلفي از اوستا، به ويژه «بندهش» و رديابي آن در نگارگري و منظره پردازي، هدف 

اصلي اين تحقيق مي باشد.
در همين راستا، اين مقاله به دنبال پاسخ دو سؤال اصلي است:١- اساطير آفرينش طبيعت در ايران باستان تا چه 
اندازه در منظره پردازي هايي از نگارگري حضور دارد؟ ٢- الگوي تقدس محور طبيعت در اسطوره شناسي الياده 
تا چه ميزاني درباره آنها مصداق دارد؟ روش تحقيق توصيفي تحليلي و روش گردآوري اطالعات كتابخانه اي و 
اسنادي جمع آوري شده است. اطالعات ضروري تحقيق، به صورت کتابخانه اي و اسنادي جمع آوري شده و به 
روش توصيفي-تحليلي مورد بررسي قرار گرفته  اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد، بيان تجسمي ويژه از طبيعت و 
روح کلي مناظر نگارگري ايران که «زمين»و«کوه» دو عنصر غالب آن به شمار مي رود، با روايت هاي اساطيري 
از «طبيعت» در فرهنگ ايران باستان مرتبط بوده و در مواردي نيز به آنها اشاره مستقيم دارد و همانگونه که 
الياده به «تقدس طبيعت» در اساطير سرزمين هاي مختلف اعتقاد دارد، الگوهاي کلي طبيعت پردازي نگارگري 

ايران نيز نشان دهنده تقدس طبيعت و عناصر اصلي آن است. 
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روش تحقيق 
روش تحقيق، بنيادي-نظري انتخاب شده و به توصيف و 
تحليل همزمان نگاره هاي منتخب و رديابي اساطير مرتبط 
از مشاهده و مطالعات  اين مسير  آنها مي پردازد. در  با 
اسنادي و کتابخانه اي مرتبط با موضوع و آرشيو تصاوير 
نگارگري نسخ خطي و مجموعه هاي موزه اي داخل ايران 
و  جهان  سرتاسر  در  ايراني  هنر  مختلف  موزه هاي  و 

همچنين از سايت هاي معتبر بهره برده شده است. 
و  طبيعت  بر  الياده  اسطوره شناسي  تمرکز  به  توجه  با 
اين  آراي  از  «مقدس»  امر  با  آنها  ارتباط  و  آن  عناصر 
اسطوره شناس براي درک بهتر و تحليل داده هاي مرتبط 
در نگاره ها و مناظر، استفاده شده است. اين تحقيق اگرچه 
تالش داشته است از نقد هنري و برداشت هاي تجسمي و 
زيباشناسانه تصاوير هنر نگارگري و تأويل و تفسير آنها 
بهره ببرد، اما نگاهش به منظره پردازي و نقش و نگارهاي 
طبيعت، به منظور درک جنبه هايي از اسطوره  باوري يا 
به تعبير ميرچا الياده، درکي از «مقدس» صورت پذيرفته 
فضاي  و  بصري  ويژگي هاي  توصيف  بنابراين،  است. 
مناظر نگارگري يا امتداد وجود بارز آنها، به منظور کشف 
آنهاست که  پنهان در بطن  مفاهيم اسطوره اي و مقدس 
ريشه در باورها و آيين هاي کهن اين سرزمين دارد. قطع 
مسلم است که براي درک اين ريشه ها بايد به سراغ متون 
مقدس و کهن ايراني در حوزه اساطير و دين رفت و به 
دنبال ميزان مطابقت هاي آنها در طول تاريخ و بروزشان 

در آثار هنري بود.
جامعه آماري اين پژوهش بر تصاوير و مناظري از طبيعت 
و با تمرکز بر روي «زمين» و «کوه» انجام پذيرفته است، 
که از نسخه هاي مکاتب نگارگري شيراز سده هاي ٨ تا ١٠ 
هجري قمري انتخاب شده اند. انتخاب نگاره ها به صورتي 
غير تصادفي و هدفمند بوده و با توجه به نقش«طبيعت» 
در نگاره ها، از ميان شاهکارهاي مختلف مکاتب نگارگري 

ايران نظير: شيراز، بهبهان و تبريز انتخاب شده اند.

پيشينة تحقيق 
قرار  کلي  دسته  سه  در  تحقيق  با  مرتبط  آثار  پيشينه 
الياده  ميرچا  اسطوره شناسي  آراء  الف:  مي گيرند: 
ج:  باستان  ايران  در  طبيعت  و  آفرينش  اساطير  ب: 

طبيعت پردازي در نگارگري. 
براي آشنايي با نظريات الياده، چندين کتاب شناخته شده 
اين متفکر به زبان فارسي ترجمه شده و تا حدود زيادي 
در مجامع علمي و پژوهشي ايران شناخته شده مي باشد. 
الياده(١٣٦٢) در کتاب «چشم اندازهاي اسطوره»، اعتقاد 
دارد ديدگاه اساطيري اصل هر چيز را با برداشت از مفهوم 
«آفرينش» آن چيز پيوند زده است. وي(الياده١٣٧٢) در 
رساله تخصصي خود با عنوان: «رساله درتاريخ اديان»، 
بسياري از مفاهيم کليدي نظرياتش پيرامون اساطير را 

مفدمه
اساطير  موضوعات  مهمترين  از  آفرينش،  و  طبيعت 
ايران و جهان است که نمود بارزي در تمدن هاي کهن 
و هنر آنها دارد. در هنر ايران و به ويژه در نگارگري 
به  توجه  و  طبيعت  عناصر  ترسيم  کتاب آرايي،  و 
هنر  اين  شاخصه هاي  مهمترين  از  يکي  منظره پردازي 
به شمار مي رود که با حضوري نمادين نيز همراه شده 
منظره نگاري  با  ايران  نگارگري  در  کمتر  اگرچه  است. 
مي شويم  مواجه  طبيعت  از  صرف  پرداخت  و  محض 
ولي مي توان گفت گونه اي تقدس گرايي براي طبيعت در 
شاخه هاي  تا  گرفته  ادبيات  از  ايراني،  هنرمندان   آثار 
گوناگون هنرهاي تجسمي وجود داشته است. استمرار 
قابل توجهي که  قالب جشن هاي  ايران در  فرهنگ کهن 
همة  درصدر  و  دارند  قرار  طبيعت  با  پيوند  در  همگي 
آنها مي توان ازجشن «نوروز» ياد کرد، حضوري زنده 
و چشمگير است که کامًال در پيوند با طبيعت و زايش 

مکرر هستي قرار دارد.
تاکنون پيرامون رابطة امر مقدس و ظهور آن در هنرهاي 
توسط  بيشتر  که  گرفته  انجام  تحقيقاتي  ايران  سنتي 
متفکراني ايراني مانند «سيد حسين نصر» و يا متفکران 
غربي همچون «هانري کربن» يا «تيتوس بورکهارت» و 
آثار توجه  اين  نکته اصلي در  ارائه شده است.  ديگران 
و  نگارگري  در  حاکم  کلي  «فضا»ي  مفهوم  به  بيشتر 
از  با تمرکز بر حوزة هنرهاي «اسالمي» است.  آن هم 
طرفي نوشتن اين آثار با سمت و سويي فلسفي و کمتر 
وتطبيقي  اسطوره شناسانه  يا  و  تجسمي  ديدگاه هاي  با 

صورت گرفته است.
از  استفاده  و  «اساطيري»  نگرش  به  توجه  که  آنجا  از 
نظريات اسطوره شناسي ميرچا الياده مي تواند دريچه هاي 
تازه اي در اين باب به روي هنرپژوهان باشد، ضرورت و 
اهميت تحقيق در زمينه هاي مشابه را برجسته تر مي کند، به 
ويژه که با نگاهي به سابقه طوالني فرهنگ و هنر باستاني 
ايران در اين زمينه همراه شود. در اين راستا و به جهت 
و   ايراني  فرهنگ  اهميت «اساطيرآفرينش» در  با  جايگاه 
نمود پررنگ طبيعت پردازي در هنرهاي تصويري ايران، 
مي توان با انجام اين گونه پژوهش ها ارتباطي نو با ساير 
رشته هاي هنري، فرهنگي، ادبي و حتي ديني برقرار کرد. 
بنابراين واکاوي الگوي اسطوره شناسانه «تقدس طبيعت» 
و  باستان  ايران  در  طبيعت  اساطير  با  الياده  ديدگاه  از 
رديابي آن در نگارگري و منظره پردازي هدف اصلي اين 
تحقيق مي باشد و سؤال مرتبط با آن را مي توان اين گونه 

مطرح نمودکه: 
چه  تا  باستان  ايران  در  طبيعت  آفرينش  اساطير  الف: 
ميزاني در منظره پردازي هايي از نگارگري حضور دارد؟ 

ب: تا چه ميزاني الگوي «تقدس طبيعت» در اسطوره شناسي 
الياده را مي توان از آن برداشت کرد؟
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اعم از: «زمان مقدس»- «فضاي مقدس» و «مرکز کيهان» 
مطرح ساخته است و در اثر ديگري: «اسطوره بازگشت 
را  کيهان  و  «زمان»  مداوم  بازآفريني  جاودانه»(١٣٨٤) 
تکرار  و  مرکز  نمادهاي  مينوي،  نمونه هاي  طريق  از  که 
موردبررسي  است،  امکان پذير  بندهش ها(اساطيرخلقت) 
با  مقاله اي  در  نويسنده(الياده١٣٧٩)  اين  مي دهد.  قرار 
عنوان «زردشت و دين ايراني» به طور ويژه به بررسي 
دين زردتشتي پرداخته و با اشاره به «نوروز» و ارتباط 
آن با طبيعت در ذهن ايرانيان آن را نوعي رستاخيز خالق 
و زاينده مي داند که با جاودانگي و تقدس طبيعت سروکار 
عنوان  تحت  اثري  سوم  فصل  در  الياده(١٣٨٧)  دارد. 
«مقدس و نامقدس»  به «تقدس طبيعت و دين کيهاني» در 
بررسي ساختارهاي عناصر طبيعت همچون آب، زمين و 
درخت مقدس مي پردازد. همچنين الياده(١٣٩٣) در گلچيني 
از متون مقدس بنيادين سراسر جهان اشاراتي مکرر به 

آفرينش در اساطير ايران دارد.
ايراني  اساطير  پژوهندگان عرصه  مهمترين  ميان  از  اما 
مي توان از مهرداد بهار ياد کرد. وي در کتاب «پژوهشي 
در اساطير ايران» (١٣٧٦) با استناد به بسياري از متون 
اساطيري ايران و منابع دست اول اين زمينه که اولين بار 
به ترجمه خود او منتشر شده اند، چگونگي خلقت طبيعت و 
کيهان در انديشه هاي ايران باستان را تشريح کرده است. 
او همچنين در کتابهاي «از اسطوره تا تاريخ» (١٣٨٦) و 
به بررسي برخي  ايران» (١٣٧٥)  «جستاري در فرهنگ 
مفاهيم اساطير ايران دربارة طبيعت (مانند درخت مقدس 
- تخت جمشيد باغ سنگي و...) مي پردازد. مهمترين اثري 
که از اين پژوهنده(١٣٦٩) در تحقيق حاضر مورد ارجاع 
پايه  متون  از  «بندهش»  کتاب  ترجمه  است  گرفته  قرار 

اساطيري آفرينش به زبان پهلوي است.
از ديگر پژوهندگان آشنا به زبان هاي باستاني ايراني و 
مترجمين متون پهلوي مي توان به ژاله آموزگار(١٣٧٩) 
کتاب  و  عفيفي(١٣٨٣)  رحيم  ايران»،  «اساطير  کتاب  و 
«اساطير و فرهنگ ايران» و ابوالقاسم اسماعيل پور(١٣٨٧) 
با کتاب «اسطوره هاي آفرينش در آيين هاي مانوي»، جان 
ا.جي  و  ايران»  اساطير  «شناخت  کتاب  با  هينلز(١٣٩٥) 
کارنوي(١٣٤١) با کتاب «اساطير ايراني» با ترجمه احمد 
طباطبايي را نام برد که به شرح و بيان مراحل آفرينش 

طبيعت در اساطير ايران اشاره دارند.
آفرينش  اسطوره هاي  موضوع  با  که  پايه اي  متون 
طبيعت نگاشته شده اند، پا را فراتر از حيطه علوم انساني 
نگذاشته و کمتر به تفسير و شرح نگاه اسطوره شناختي 
اين  در  دارند.  اشاره  طبيعت»  «تقدس  باب  در  الياده 
در  که  دارند  وجود  دانشگاهي  تحقيقات  از  برخي  ميان، 
مشابهت با موضوع حاضر قرار مي گيرند. پرينازالسادات 
فقيهي(١٣٩٢) با رساله: «نقش اسطوره اي گياه درهنرهاي 
جالل الدين  راهنمايي  به  اسالم»  از  قبل  ايران  تجسمي 

سلطان کاشفي و همايون سليمي از دانشگاه هنر تهران 
گياهي  نقوش  مقدس  جايگاهي  براي  پاسخي  دنبال  به 
هنر  در  گياهي  نقوش  از  استفاده  و  رفته  باستان  ايران 
زمينه  اين  در  و  مي داند  اسطوره ها  تأثير  تحت  را  ايران 
به ويژه بر باور اسطوره اي زاده شدن انسان اوليه(مشي 
دارد.  تأکيد  زرتشتي  اعتقادات  در  گياه  از  مشيانه)  و 
آقايي  راهنمايي سيدسعيد  با  مهري سعيدي نژاد(١٣٩٣) 
اسالمي  آزاد  دانشگاه  مردم شناسي  پايان نامه رشته  در 
به «بررسي و تفسير ريشه شناختي فرهنگ تقدس گياهان 
و کشت و کار طبيعت در آيين زرتشت» پرداخته است. 
مبناي اين تحقيق بر اصل «رويش» و زاينده گي اساطير 
کارکردگرايي  مکتب  آراي  بر  تکيه  با  و  شده  استوار 
«مالينوفسکي»١ و «گيرتز»٢ و همچنين پديدارشناسي و 

تفسيرگرايي «ميرچا الياده» سامان گرفته است.
نگارگري  پژوهشگران  تحقيقات  اغلب  ديگر،  طرفي  از 
ايراني مانند: خشايار قاضي زاده(١٣٨٢) با مقاله «طبيعت 
در نگاره هاي مکتب دوم تبريز» (فصلنامه خيال شماره٧) 
و يا نوشين دخت نفيسي(١٣٨٤) با «چشم اندازهاي طبيعت 
در نگارگري» (نشريه خيال شرقي شماره٢) به بررسي 
کلي طبيعت پردازي نگارگري ايران پرداخته اند و يا مانند 
عناصر  بررسي  ضمن  مقدم(١٣٩٠)  کفشچيان  اصغر 
نمادين طبيعت در نگارگري، اسطوره و مذهب را دو بستر 
عمدة پرورش خالقيت در اصول و مباني زيبايي شناسي 
هنر نگارگري عنوان کرده اند(نشريه باغ نظر مقاله بررسي 
تحقيقاتي  گاهي  ايران).  نگارگري  در  نمادين  عناصر 
همچون: افسانه فّرخ پيام و...(١٣٨٧) در مقاله اي با عنوان 
ايراني زرتشتي، مانوي و اسالم و بازتاب آنها  «نگرش 
در نگارگري» (نشريه نگره شماره٨-٩) نگاشته شده اند 
پرداخته  نگارگري  در  رنگ  و  نور  فضاي  تحليل  به  که 
ولي مبناي نظريات اين آثار، در راستاي اعتقاد به عوالم 
سه گانة معقول، مثالي و محسوس از منظر فلسفة اسالمي 
قرار دارد. پس از يک بررسي عمومي مشاهده شد بخشي 
«بررسي  عنوان  با  فتحي(١٣٩٣)  منوچهر  نامه  پايان  از 
به  سلطان»  اسکندر  دوره  شيراز  مکتب  طبيعت نگاري 
راهنمايي بهنام کامراني و جالل الدين سلطان کاشفي در 
دانشگاه هنر تهران نگاهي به وجوه اسطوره اي تصاوير 
که  است  پرداخته  مطلب  اين  بيان  به  و  داشته  نگارگري 
اشکال خيالي عناصر طبيعت و اسلوب هاي طبيعت پردازي 
در اين دوره خاص، متأثر از تفکرات مزدايي است. پيشواي 
متقدم اين گونه نظريات همانا هانري کربن(١٣٥٨) است که 
تصوير زمين و طبيعت را از ديدگاه آيين مزدايي همچون 
فرشته اي مي داند که در جغرافيايي خيالي هفت اقليم قرار 
دارد و «ايرانوويج» به مانند بهشتي در مرکز اين سرزمين 
خيالي جاي گرفته است٣. کربن براي تجلي اين عالم در 
نگارگري به تصاوير منظره نگاري بهبهان اشاره مي کند 
که اولين بار توسط محمد آغا اوقلو(١٩٣٦م) شرق شناس 

1.(1942-1844) Bronisław 
Malinowski
2. (2006-1926) Clifford Geertz

٣. مشابه همين مطالب را سيد حسين 
درباره  مقاله اي  در  نصر(١٣٧٩) 
نقاشي ايراني و از ديدگاه هاي عرفان 
اسالمي و حکمت ابن عربي بيان کرده 

است.



ترک ارايه شده بودند. آغااوقلو اگرچه به تأثير انديشه هاي 
ايران باستان در اين آثار اشاره دارد و حتي نگارگر و 
از پيروان آيين مزديسني مي داند  سفارش دهنده آنها را 
اما بيان نظريات خود را تنها محدود به يک نسخه معين 
کرده است و به نوعي آنها را آثاري منحصر به فرد و 
مجزا درنظر مي گيرد که در تاريخ نگارگري ايراني به دليل 
منظره پردازي صرف اهميت دارند، درحالي که از ديدگاه 
تحقيق حاضر، فضاي طبيعت گرايي حاکم بر بسياري از 
مناظر نگارگري ايراني داراي ويژگي هاي مشابه مي باشد 
و از اصول کلي و همانندي پيروي مي کند. سميه صالح 
تطبيق شکل درخت  مقاله«  و...(١٣٨٧)نيز در  شوشتري 
در طبيعت با آثار نگارگري ايراني» به بررسي يک اثر از 
منظره نگاري بهبهان با توجه به گونه هاي موجود درخت 
در اين اثر و شرايط اقليمي و جنبه هاي نمادين بودنشان 
مقاله  در  همچنين  شماره٧).  نگره  است(نشريه  پرداخته 
«نگارگري ايراني تجليگاه ملکوت خيال( با تأکيد برآراي 
خيال(مثال)»  عالم  دربارة  سهروردي  شهاب  الدين  شيخ 
فاطمه شفيعي و..(١٣٩٠) يکي از نگاره هاي مکتب بهبهان 
را با تکيه بر آراي سهروردي از بعد نور و فضاي دوبعدي 
و مثالي مورد بررسي قرار داده است(نشريه هنرهاي زيبا 

شماره٤٨)
 در زمينه بهره گيري از آراء الياده در نقد آثار تجسمي، 
نرگس صفري(١٣٩١) با راهنمايي ابوالقاسم اسماعيل پور 
مطلق در دانشگاه هنر تهران به بررسي تطبيقي هنر مانوي 
پرداخته  الياده  ميرچا  ديدگاه  اساس  بر  آن  اساطير  و 
تنها هنر مانوي را مد نظر دارد. سرانجام  البته  است که 
در بررسي هاي نگارنده، پايان نامه ها و تحقيقات مشابه 
ديگري مشاهده شد که با گرايش هاي تخصصي پيرامون 
رشته هاي فلسفه، تاريخ، باستان شناسي، زبان شناسي و 

... صورت گرفته اند.

الف-«ميرچا الياده» و مفهوم «تجلي تقدس در طبيعت»
الياده يکي از مهمترين اسطوره شناس قرن بيستم است. 
واخ»١،  «يوآخيم  معروف  جامعه شناس  کمک  با  وي 
مطالعات  عرصه  در  شيکاگو»  «مکتب  بنيان گذاران  از 
ديني نيمه دوم قرن بيستم به شمار مي رود؛ او سردبير 
«دائره المعارف دين» در انتشارات مک ميالن بوده و با 

«کارل گوستاو يونگ»٢ همکاري نزديکي داشت. 
الياده  نظريات  محوري  موضوع  مقّدس»  «امر  بررسي 
درباره اساطير است. از نظر او «تجربه امر مقّدس با ساير 
تجربيات انساني متفاوت است، اين احساس و تجربه را 
نمي شود به صورت معمول توصيف نمود، بلکه تنها از 
که  است  اسطوره اي  بيان  و  نمادها  کارگيري  به  طريق 
منتقل  را  احساس  اين  غيرمستقيم  صورتي  به  مي توان 
طبيعت  دارد  اعتقاد  الياده   .(Eliade1987:277)«کرد
محمل واقعي امر مقدس است و در اين مورد قّوه استداللي 

نيست: «همان گونه که در شخصيت، همه  انسان درگير 
اميال متضاد با هم پيوند مي خورند، در تجربه اساطيري 
نيز امور متضادي همچون مقّدس و غير مقدس با هم جمع 
مي شوند. خيال بر طبق ايده تضاد و تناقض، رشد مي کند 
را  معمولي  يک کشف شهودي، موضوعات  در  تخيل  و 
مقّدس کرده و عناصر طبيعي را فوق طبيعي مي کند. از 
نظر او «طبيعت» همواره دريچه اي است براي کشف ابعاد 
مختلف جهاني که با الگوهاي خاص از امر مقّدس مي تواند 
انسان  طبيعت را براي ما «نمادينه» کند. به همين دليل، 
باستاني همواره از طبيعت و پديده هاي طبيعي به عنوان 

.(٢٥٠١٩٩٦pals:)«نمادهاي امر مقّدس استفاده مي کند
الياده تخيلي و وهمي بودن تفکر انسان جوامع سنتي را-که 
ادعاي تفکر مدرن است- نفي کرده و اعتقاد دارد «تمايل 
او  که  معناست  بدين  مقدس،  مکان  در  زندگي  به  انسان 
تمايل دارد مسکن خود را در يک واقعيت عيني قرار دهد نه 
اينکه بخواهد خودش را در يک نسبيت از تجربه هاي کامًال 
ذهني قرار دهد؛ او مي خواهد در يک دنياي واقعي و مؤثر 
زندگي کند نه در توهم»(١٩٦٩:٢٨Eliade). اما نکته در اين 
جاست که عيني و واقعي را بايد به گونه اي غير از آنچه 
که انسان مدرن مي پندارد فهميد. انسان اسطوره ورز در 
برابر طبيعت و نمادهاي برگرفته از آن منفعل نيست، بلکه 
به صورت خّالقانه و دايم دريافت هاي خود از امرمقّدس 
به  کار  اين  براي  و  مي کند  بازنمايي  نمادها  قالب  در  را 
«الگوها»ي مقدس نياز دارد. از ديدگاه او «كمال» فقط در 
«سرآغاز» است و اقتدا به الگوهاي کهن و تقليد از آنها، 
پيام اصلي اسطوره مي باشد. به بياني ديگر، براي مقدس 
شدن يک فضا، انسان هيچگاه مکان را بر نمي گزيند بلکه 
فقط آنها را دوباره «کشف» مي کند. الگوها پس از شرح 
چگونگي پيدايش طبيعت و کيهان، يعني با «اساطير آفرينش 
طبيعت» است که به وجود مي آيند و انسان سعي دارد 
در زندگي خود همواره آنها را تکرار و تجديدکند. مي توان 
اين گونه برداشت کرد که هنرمند اسطوره باور با تجديد 
مداوم «نمونه ها» و فعليت بخشيدن به آنها، پيوند دائمي 
خويش را با عالم قداست حفظ و تکرار مي کند و مي توان 
اين مسئله را نيز مطرح نمود که آيا نمونه هايي اينچنين در 
سليقه و حافظه بصري طبيعت پردازان نگارگر ايراني به 
طور مشترکي ادامه و حضور داشته است؟ البته کشف 
و شناسايي کامل يا متقن تمام اين نمونه ها کاري است 
نشدني و هدف از اين پژوهش به هيچ عنوان محدود کردن 
و يا ارائه قالب هايي معين براي نگارگري و منظره پردازي 
ايراني نمي باشد اما مسلمًا بررسي بارزترين نمونه ها از 
نگاره هايي اصيل که به اين مفهوم نزديک باشند، خالي از 
فايده نخواهد بود چرا که به عقيده الياده «اسطوره راوي 
هر واقعه اي در زمان بدايت هاست که چگونه کل کيهان 
و يا فقط جزيي از آن پا به عرصه وجود نهاد. بنابراين 
اسطوره هميشه متضمن روايت يک خلقت است...»(الياده 

 « طبيعت » تجلي مکان مقدس در 
نگارگري ايران بازتاب کهن الگوي ايراني 
«زمين»و «کوه» در نگارگري ايران با 

کمک از آراي ميرچا  الياده

1.Joachim Wach (1955- 1898)
2.Carl G Jung (1961-1875)
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و  نمونه ها  بازيابي  و  شناسايي  بنابراين  و   (١٤  :١٣٦٢
الگوهاي آفرينش طبيعت، نکته اي بس با اهميت در مطالعه 
هنر و فرهنگ يک سرزمين است. به نظر مي رسد آنچه 
است  نکته  اين  کند  تکيه  آن  اهميت  به  دارد  الياده تالش 
که هر اسطوره با توضيح چگونگي آفرينش جهان طبيعت 
همواره در صدد ساخت عالم است و شناختي را بسط 
مي دهد که بدون آن جهان بي «معنا» خواهد بود. براي 
انسان اسطوره باور «امر قدسي» بنا کننده کيهان است 
و اين موضوع با رجعت به وضع نخستين(بوسيله تجدد 
و احيا و تداوم) تحقق پيدا مي کند. پس «طبيعت» هرگز 
صرفًا طبيعي نيست و به چيزي فراتر از خود اشاره دارد. 
از ويژگي هاي ديگر مقدس همانا مجزا و  به همين دليل 
مي باشد  آن  آفرينندگي  فراوان  قدرت  و  بودن  غريب 
اعتقاد  به  مي شود.  اسطوره»  «معناسازي  به  منجر  که 
الياده، «مقدس» در ظاهر امور و بادي امر، به خودنمايي 
نمي پردازد و نيازمند ارتباط و درکي از «فضا»يي است 
که در خود مي آفريند. اين فضا که در واقع تجربه  مقدس 
را براي انسان فراهم مي آورد، به دنبال يک اصل است 
و آن، نزديک شدن و يا بازگشت به وضع مطلوب پيش 
از هبوط انسان است که بسيار نزديک به آغاز آفرينش 
مي باشد. فضايي که کامًال در يک قلمرو مقدس و با يک « 
نظم بنيادين» حضور دارد چرا که : «حوزه هاي «نظم» و 
«کمال» جايگاه اجداد قهرمانان و خدايان است و تجليات 
مقدس به جهان نظم قدسي مي بخشند» (الياده١٣٩٠: ١٣٦). 
همچنين از آنجا که «مقدس» براي انسان، همواره موجب 
بوده،  زميني اش  کاستي هاي  و  تضادها  کردن  فراموش 
اجتماع  است،  حيات  آغازين  برکت  و  فراواني  ياد آور  و 
مفاهيم:  نظم-هماهنگي-کمال، اهميت زيادي پيدا مي کنند 
منظره هاي  بر  حاکم  فضاي  کنيم  يادآوري  که  زماني 
در  طبيعت  غلبه  و  حضور  از  آکنده  فضايي  نگارگري، 
حالتي آرماني و بي نقص و زيباپسندانه قرار دارد و با نظم 

و هماهنگي اي تحسين برانگيز تدارک ديده شده اند. فضايي 
مادي  کمال  توصيف  حالت  نزديک ترين  تداعي  براي  که 

طبيعت، زمان «بهار» را برگزيده است.

تجلي زمان مقدس در مفهوم «بهار» 
از ديدگاه الياده «تجليات قداست درنباتات، اين مجال را 
جشن  زمان  و  جا  کنيم  نشان  خاطر  که  مي آورد  پيش 
«بهار» درگاهشماري، اهميت زيادي دارد. مشخصه اين 
بهاري، مفهوم مابعدالطبيعي والدت مجدد طبيعت  زمان 
و نوشدگي زندگي است و نه خود پديده طبيعي بهار به 
عنوان فصلي از فصول سال... اين تصور تازه شدن و 
نوشدن، همگام با تجديد و احياي کيهان، شامل تجديد و 
احياي فرد، و تجديد و احياي جامعه نيز مي باشد.. همچنين، 
با زمان مناسک و شعاير ديني قبل و  اين زمان قدسي 
بعد خود همبسته است»(الياده ١٣٨٩: ٣٦). به اين ترتيب، 
زمان مقدس در طبيعت نوعي رهايي از استيالي مفهوم 
آغازين خلقت  ازليت  با  پيوند دوباره  و  قراردادي زمان 
است. جايگاه نوروز و جشن بهار در انديشه ايراني کامًال 
يادآوار اين معنا است و الياده با مقاله اي در همين رابطه 

به فروردين ماه ايراني و جشن نوروز اشاره دارد.
تجلي مکان مقدس در مفهوم «مرکز»

با  قداست  تجلي هاي  رايج ترين  از  يکي  الياده،  نظر  از 
مفهوم «مرکز» پديدار مي شود. «مکان هاي تجلي قداست، 
مکان  و  «مرکز»  با  مستقيم  ارتباط  و  برقراري  نيازمند 
مولود قداست مي باشند. بدين گونه مراکز به سختي مقام 
از  ميراثي  همچون  و  مي دهند  دست  از  را  منزلتشان  و 
به قوم ديگر مي رسند. صخره ها و چشمه سارها  قومي 
و غارهايي که در آغاز مورد پرستش بوده اند به اشکال 
مختلف از جانب جماعت هاي مذهبي امروزي نيز همچنان 

مقدس شمرده مي شوند»(الياده ١٣٨٩: ٣٤٧). 
الياده اين رمزپردازي را بر نمادهاي سه مجموعه اي قرار 

مي دهد که همبسته و مکمل يکديگرند:
واقع  مقدس»  «کوهستان  آفرينش  جهان  مرکز  ١-در   »
مي پيوندد؛ ٢-  هم  به  را  زمين  و  آسمان  که  است  شده 
هر «مکان مقدس» با «کوهستان مقدس» همانند شده و 
بدين گونه به مقام مقدس ارتقا مي يابد؛ ٣- آنها مکان هايي 
از آنجا مي گذرد و به نوبه خود  هستندکه محور جهان 
نقطه اتصال زمين و آسمان تلقي مي شوند، و اين بينشي 
مشترک ميان اقوام اورالي-آلتايي، ايراني و ژرمني است» 

(الياده ١٣٨٩: ٣٥٢).
الياده در آثارش بارها به اين نکته مهم اشاره کرده است 
که: «ارتباط و پيوند آسمان به زمين در مرکز؛ همانا با 
مفهوم پيوندي قدسي که نتيجه و بازده اوليه آن آفرينش 
جهان است در ارتباط مي باشد»(الياده ١٣٩٠: ٣٩). بنابراين 
يکي از مهمترين مالک هاي حضور تقدس و تداعي گر آغاز 
آفرينش، مفهوم «مرکز» و سامان اوليه آن است که به 

مأخذ:  هق،  هفتم  سده  اول  نيمه  وگلشاه،  تصوير١.ديدارورقه 
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بيرون آمدند و تصور مي شد همانند گياهان ريشه و بيخي 
تا ژرفاي زمين داشتند. پس از اينکه باران زيادي همه جا را 
فراگرفت، آبها فرونشسته و انواع سي وسه گانه خشکي ها 
پديد آمدند که خود نيز به سه بخش تقسيم شدند. پس 
از آن، زمين در مقابله با اهريمن به لرزه درافتاد و کوه 
اينگونه روايت  ها سر برآوردند. بندهش اين داستان را 
مي کند: « از آب، زمين را آفريد، دور گذر، بي نشيب و بي 
فراز، درازا با پهنا و پهنا با ژرفا برابر، راست، ميان اين 
آسمان را بگرفته. چنين گويد که او، نخست، يک سوم اين 
زمين را فراز آفريد، سخت چون سنگ زار، ديگر يک سوم 
اين زمين را فراز آفريد گرد اکنده، سه ديگر، يک سوم اين 
زمين را فراز آفريد از گل نرم. او گوهر کوه ها رابيافريد 
که پس از آن، از زمين باليدند و رستند » (دادگي ١٣٦٥: 

.(٤٠
در سومين مرحله آفرينش و پس از فرونشستن باراني 
عظيم، زمين به شش پاره قسمت شد. آدميان در ناحيه 
اندازه شش  به  قرار داشتند که  مرکزي عالم (خونيرث) 
بخش ديگر وسعت داشت. نخستين کوه بر آمده از زمين 
زمين  از  تا  کشيد  طول  سال  هشتصد  که  بود  «البرز» 

بهترين فرم در قالب و الگوي کوه متجلي مي شود. از آنجا 
که در جهان اساطير، «کوه» عنصري کليدي است که رابط 
دو عنصر مهم ديگر يعني زمين و آسمان است، اين عناصر 
از مهمترين عناصر طبيعت و خلقت اوليه جهان به شمار 
مي روند و کامًال با اين سامان در ارتباط مي باشند؛ به نظر 
مي رسد در مناظري از نگارگري ايراني که کوه و آسمان 
حضوري قدرتمند پيدا کرده اند، اين نکته بيشتر قابل تعمق 
باشد. ضمن اينکه براي درک عميق تر مفهوم آفرينش و 
از هبوط است-  پيش  ازلي آن-که همان وحدت  فضاي 
بايد «زمين» را جداي از کوه ندانست و همچنين همسان با 
آسمان در نظر گرفت. جالب است که در توصيفات متون 

ايراني از اساطير آفرينش اين نکته انعکاس يافته است.

ب.تقدس زمين و کوه در اساطير ايران
زمين(زامياد)  ايزد  از  و  است  مزديسنا  دين  در  «زمين 
فرشته  يا  امشاسپند  مي شود.  ياد  «نيک کنش»  نام  با 
«مادر  و  اهورمزداست  دختر  زمين(سپندارمزد)   موکل 
زمين» خوانده مي شود. در اوستا کتاب مقدس ايرانيان، 
از  پاکي، آساني و آسايش دهنده،  با صفاتي نظير:  کوه 
مکان هاي مقدس به شمار مي رود» (عفيفي ١٣٨٣: ٥٩٢). 
سراسر  اسطوره اي  روايت هاي  در  الياده  که  همانگونه 
با  آن  پيوند  و  زمين  تقدس  است  کرده  بررسي  جهان، 
سنگ ها يا کوه ها، يک الگوي شناخته شدة کهن است و 
از فرهنگ خاورميانه باستان، مصر  در گستره وسيعي 
اسطوره هاي  در  دارد.  بارز  مديترانه حضوري  و شرق 
ايراني مانند تمامي اسطوره هاي خلقت جهان، کوه و زمين 
يکپارچه و به دنبال يکديگر خلق مي شوند. در اين زمينه، 
«روايت پهلوي» آفرينش زمين را اين گونه معرفي مي کند: 
« او(هرمزد) زمين را از پاي بيافريد. آن را قرار از کوه 
است. (به عنوان) گوهر، اخگر (در وي) فرو نهاد و کوه ها 
را از آن گوهر برويانيد... او زمين را به نيمه آسمان و 
به ستاره پايه، فراز آفريد... پيرامون زمين بن البرز است 
و آنرا پهنا به اندازه البرز است. از زمين تا ستاره پايه 
نيمه آسمان است که آن را گوهر سپيد و روشن آبگينه 
است» (بهار ١٣٧٦: ١٣٤-١٣٥). همانطور که ديده مي شود 
مطابق با اين روايت، ضمن پيوند زمين و کوه با يکديگر، 

هر دو به همراه آسمان گوهري از نور دارند.
کتاب  در  پهلوي  متون  در  آفرينش  روايت  کامل ترين 
تمام  کتاب،  اين  در  است.  شده  داده  شرح  «بندهش» 
کوه ها مقدس بوده و در ارتباط و پيوند مستقيم با مادر 
زمين(سپندار مزد) قرار دارند و فرزند آن به شمار مي آيند 
و از طرفي در ارتباط با آسمان(به عنوان اولين مخلوق 
جهان مادي) مي باشند. به روايت اين کتاب، آفرينش زمين 
در سه مرحله انجام مي شود. سطح زمين نخست سطحي 
مدّور بوده و همچون بشقابي مسّطح، داخل آسمان را پر 
مي کرده است. از اين سطح بود که به مرور زمان، کوه ها 

تصوير٣. نبرد زاغان و بومان،کليله ودمنه،هرات٨٣٣ هق،مأخذ: 
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 « طبيعت » تجلي مکان مقدس در 
نگارگري ايران بازتاب کهن الگوي ايراني 
«زمين»و «کوه» در نگارگري ايران با 

کمک از آراي ميرچا  الياده
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

در  اساطيري  مقدس  الگوي  اولين  البرز  تولد  با  برآمد. 
انديشه ايراني شکل گرفت. اين نخستين و بزرگ ترين  کوه،

ناميده  «البرز»  فارسي  بود که در زبان  برزيتي»١  «هرا 
اين کوه در ونديداد(فرگرد  بود.  بلندپايه  پايگاهي  و  شد 
٢٢ فقره ١٩) کوهي است که در آن اهورمزدا با زردتشت 
سخن گفت و به موجب يشتها(١٩ بند ١ و ٢) کوهي است 
است.  واقع  کيانسه(هامون)  مقدس  درياچه  پاي  در  که 
« نخستين کوه که فراز رست، البرز ايزدي بخت بود. آز 
آن پس، همه کوه هاي ديگر به هيجده سال فراز رستند» 
نام  به  البرز  هاي  قله  از  يکي  «در   .(٧١  :١٣٦٥ (دادگي 
« تئر» خورشيد و ماه و ستارگان طلوع کرده و از قله 
(آناهيتا) سرازير  ناهيد  ديگر آن«هوگيري»٢ آب چشمه 
شد و در آن هومه (گياه مقدس) رويدند» (کارنوي١٣٤١: 

 .(٣٥
يا  قاف  کوه  نام  به   (٧١ بندهش(دادگي:  کتاب  نويسنده 
کوهي  همان  واقع  در  که  است  کرده  اشاره  نيز  «کپک» 
است که در فرهنگ دوران اسالمي آشيانه اي براي سيمرغ 
مي شود و مشابهت هايي با البرز دارد. در اين زمينه، هانري 
کربن(١٣٨٧: ٧٠) زمين رازآميز «هورقليا» را با شهرهاي 

ادامه  دارد،  قرار  کيهاني  تارک کوهي  بر  که  زمردين اش 
سنت هاي رسيده به پس از اسالم دانسته و کوه مذکور 
را همان کوه قاف مي داند. وي در تفسير جغرافياي خيالي 
ايران باستان، با تکيه بر قسمتهايي از اوستا و به ويژه 
«زامياديشت»، زامياد را فرشته زمين مي داند و کوهساران 
را داراي نقش اساسي در ترکيب اين منظره اسطوره اي 
اشاره شد، خود صورت  که  همانگونه  که  است  دانسته 
قبلي و کهن استحاله زمين اند و هميشه الگوهاي تکرار و 
زايش هاي مجدد به شمار مي روند. به گفته کربن : « آنها 
که در طي هشتصد سال هرگز از رشد باز نمانده اند، بايد 
توسط تخيل فعال و به شکل صورت ازلي آن از نو درک 
مي دارد  اظهار  ادمه  در  کربن  شوند»(کربن ١٣٥٨: ٥٤). 
مسلم است که کوه ها و آب ها و گياهان جاودانه اي که 
با دريافت هاي حسي  بر زميني  آنجا مي رويند هيچکدام 
خلق نشده اند، بلکه « اين زمين، زميني است دريافت شده 
در ايرانوويج به صورت زمين ايراني ازلي. از ديدگاه کربن 
اين زمين توسط تخيل مزدايي به صورتي تمثيلي درآمده 
و در مرکز روح قرار دارد تا صحنه الينفک حوادث معنوي 

باشد » (همان ٥٤-٥٧).
همچون  انديشمنداني  نظريات  کنار  در  کربن  نظريات 
ابراهيم پورداوود، کوه را با مفهوم نمادين نور در انديشه 
ايراني پيوند مي زند: « از آنجا که خورشيد از قلل کوه ها 
چشم به جهان مي گشايد و شب هنگام در پشت کوه ها 
از ديده نهان مي گردد، پيوندي ناگسستني و نمادين ميان 
کوه و طلوع و غروب خورشيد برقرار است» (پورداوود 
١٣٤٧: ٤٠٤). به اين نظريات مي توان اضافه کرد که در 
نگاهي رمزگرا کوه ها امتداد کشش زمين به سوي آسمان 
احساس مي شوند به بيان ديگر، مي توان کوه را زمين يا 
خاک نزديک شده به آسمان تصورکرد. بهترين مثال براي 
درک بهتر اين نماد، زيگورات هاي عهد باستان مي باشند 
که تصويرکوهستان کيهان را ارايه مي دهند و در پيوند با 

خاک(زمين) حتي جنسيتي از خاک دارند.
ج- نگاهي به کهن الگوي زمين و کوه در نگارگري ايران 

ايراني شاهد رويکردي دلنشين  از همان آغاز نگارگري 
قديمي ترين  هستيم.  منظره پردازي  در  افزون  به  رو  و 
قرون  تصويرگري  و  کتاب آرايي  از  که  تاريخي  سند 
اوليه اسالمي حکايت مي کند، به کتاب کليله و دمنه و در 
زمان سامانيان اشاره دارد. تصاويري از اين نسخه باقي 
نمانده تا درباره طبيعت پردازي اين کتاب نظر داد، اما با 
توجه به مضامين آن، مسلمًا طبيعت پردازي از مهمترين 
موضوعات نقاشي اين کتاب بوده است. مي توان با کمک 
سفالينه ها و ظروف لعابدار آن دوران، شيوه کار نقاشان 
مورد نظر را حدس زد. مثًال نگاره هاي به جامانده از ورقه 
وگلشاي عيوقي(٧هق) طبيعت را به گونه اي قراردادي و 
ادامه  از لحاظ ترکيب بندي در  با رنگهاي غني و  تزييني 
سنت هاي ساساني نشان مي دهد. در حقيقت، منظره پردازي 

تصوير٤.شاهنامه سلطان ابراهيم، شيرازنيمه اول سده نهم هق 
موزه بادليان اکسفورد، مأخذ: گري١٣٨٤: ١٩٨

1. Hara Berezaitiu
٢. هوگرکوه عالوه بر بند هشن در 
ديگر متون پهلوي مانند «مهريشت» 
(بند ٨٨) به عنوان بزرگترين قله و 
عنوان  به   (١٥ يشت»(بند  «رام  در 
کوهي سراسر زرين و درخشان ذکر 
يشت(بند ٩٦)  آبان  در  است.  شده 
بلندي اين کوه هزار برابر قد آدمي 
است و آناهيتا از فراز آن به بزرگي 
روان  زمين  اين  بر  که  آبهايي  همه 
است به «درياي فراخکرد» در مرکز 
«ايرانوويج» فرو مي ريزد. جز تيرگ 
و  درميانه زمين  که  و هوگر  البرز 
ايرانويج قرار دارند از» ابورسين «  
کوه، به معناي فراز (پرواز) سيمرغ 
يا باالتر ازحدپروازسيمرغ ياد شده 

است»(بهار ١٣٦٩: ١٧١).



نگاره هاي سده هفتم هجري بيشتر تحت تأثير گزيده نگاري 
مکتب بغداد سده ٦ هق بود که  به روشي ساده، شياري از 
زمين همراه چند بته سرسبز و درختان قراردادي با چند 
گل و برگ و گاهي هم دو پرنده، به عنوان کل منظره را 
ارائه مي داد(تصوير١). اما «به طور قطع اولين استفاده از 
طبيعت براي موضوع متن، از ايلخانيان تأثير گرفته است. 
در اين دوره عناصر طبيعت براي القاي هرچه بهتر مفاهيم 
باکتاب آرايي  (گرابر،٧٠:١٣٩٠).  داستان تصوير مي شد» 
شاهنامه(تصوير٢) و نسخه جامع التواريخ(تصوير٤) در 
دربار ايلخاني تبريز منظره نگاري با روش هايي متأثر از 
واقع گرايي نقاشي چيني براي پرداخت طبيعت، آغاز شد، 
گرچه در کنار آن شيوه قرارداي سنت هاي ايراني همچنان 

ادامه داشت. 
اين مسير، ابتدا «با ورود عناصر چيني در طبيعت سازي، 
پوشيده   بلند  صخره هاي   شد :  منظره ها  غناي  موجب 
گل هاي  از  پوشيده  يا  و  خزه مانند   رنگ  تيره  گياهان   از  
بوستاني و تيغه هاي سنگ، بدون پوشش گياهي و سپس 
و  چيني  ابر  به  مشهور  موتيف  يا  و  نقش مايه  ورود  با 
و  بيد  تنومند  درختان   خـصوصًا  دور،  خاور  گياهان 
استليزه  درختان  جايگزين  که  بودند  خيزران  بوته هاي 
اين  (پاکباز١٣٨٥:٢١٢).  پيشين شدند»  تخيلي  گل هاي  و 
توصيفات از منظره پردازي که مسلمًا نمي توانند الگوهاي 
کهن بومي و ايراني باشند در بررسي ما کنارگذاشته شده 
و به آثاري رجوع مي کنيم که بن مايه هاي نقاشي باستاني 
رأس  در  باشد.  بيشتر  آنها  ساساني  سنت هاي  و  ايران 
در  و  شيراز  مکتب  اوليه  شاهنامه هاي  مکاتب  اين  همه 
اوج روايت اين معنا، نگاره هاي گلچين ادبي بهبهان قرار 
دارند. شيوه طبيعت پردازي اولين مکاتب شيراز، الگوهايي 
دوره هاي  مکاتب  در  ايراني  سبک  نگاري  منظره  براي 

بعد از خود همچون آثاري از مکتب هرات(تصوير٣) به 
شمار مي روند که در بيان زمين و يا کوه و صخره ها از 
روش مشترکي که کامًال قراردادي و تزييني است بهره 
برده اند. تصوير صخره ها در نقاشي متعلق به نسخه کليله 
و دمنه هرات(تصوير٣) و تصوير زمين در نسخه اي از 
به  شيراز(تصوير٤)  «سلطان ابراهيم»  دربار  شاهنامه 
مي دهد  ارائه  را  طبيعت پردازي اي  دنياي  شيوه  بهترين 
ايراني در تناسب است. منظره پردازي  که با جهان بيني 
دربار «سلطان ابراهيم» (تصوير٤) در اين دوره مي تواند 
جزو معدود منظره نگاري هاي صرف از مکتب شيراز اين 
عصر به شمار رود که از نقطه نظري ديگر نيز اهميت پيدا 
مي کند، چرا که آنگونه که بازيل گري گفته است تمامي اين 
منظره نگاري صرف «فقط با رنگ هاي طال و نقره نقاشي 
شده است» (بازيل گري١٣٨٤: ٨٦). مي توان احتمال داد 
که استفاده مطلق از رنگ هاي گرانبها و زينتي همچون طال 
و نقره، حکايت از قائل شدن ارزشي ويژه براي معناي 
منظره در اين اثر دارد که عالوه بر القاي شکوه سلطنتي 
مورد نياز يک نسخه درباري، باري نمادين و فرا تزئيني 
نيز به خود مي گيرد. اين موضوع با مطالعه شواهد ديگري 
که در باب تقدس زمين و عناصر طبيعت در فرهنگ و هنر 
ايراني وجود دارد، بيشتر هم پذيرفتني مي شود و نکته اي 
مختلف  دوره هاي  از  متعددي  آثار  درمورد  تأمل  قابل 

نگارگري ايران تبديل مي شود.

کهن الگوي زمين و کوه در منظره پردازي مکاتب  شيراز 
(٨تا١٠ه ق)

از  متعددي  نسخه هاي  تبريز،  مغول  دربار  با  همزمان 
مکتب  عنوان  تحت  و  ايران  مرکزيت جنوب  به  شاهنامه 
اوليه شيراز توليد شدند که کامًال به شيوه هاي باستاني 

کوهستان،  برف  درميان  ويارانش  کيخسرو  تصوير٥.مرگ 
مأخذ:   استانبول.  توپکاپي  کتابخانه  هق،   ٧٣١ شيراز  شاهنامه 

آژند١٣٨٧: ٨٨ .

تبريز،  هق،  التواريخ،٧١٤  جامع  کوهستان،  ٦.منظره  تصوير 
sims 2002 :156 :مجموعه خليلي- لندن. مأخذ
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نقاشي ايران در تلقي از کوه و زمين وفادار بودند. تصوير 
يکي از نگاره هاي اين مکتب،  به راحتي مي تواند از اولين 
از خود  بعد  نگاره هاي دوران  الگوهاي زمين و کوه در 
متن  بر طبق  اگرچه  نگاره  اين  به شمار رود(تصوير٥). 
داستان به توصيف منظره اي برفي در کوهستان پرداخته 
است، اما هيچ خبري از واقع گرايي و يا حضور برف در 
اين اثر ديده نمي شود و کوه هايي يک پارچه و درهم تنيده 
متنوع  نقاشي شده اند که رنگ هاي  اندازه هايي همانند  با 
منظره  فضاي  و  کوه ها  ابعاد  دارند.  دلپذيري  بسيار  و 
کامًال   اسب ها،  و  انساني  پيکره هاي  اندازه  به  توجه  با 
قراردادي و تزييني است و آشکارا با سبک دربار مغول 
و گرايش هاي واقع گرايانه آن(به عنوان مثال در توجه به 
جزييات و ايجاد تفاوت اندازه براي درختان دور دست) 
متفاوت است. تصوير ٦ که متعلق به دربار ايلخاني است 
دقيقًا در تطابق با آثار نقاشان چيني اين دربار است در 
صورتي که تصوير٣ مطابق با سنت هاي موجود شيراز 

در نگارگري و منظره پردازي به روش ايراني است. 
منظره نگاري  قراردادي  الگوي  از  کاملي  و  ساده  نمونه 
مطابق با ذوق ايراني را در برگي از يک شاهنامه متعلق 
به اين مکتب (تصوير٧)، مشاهده مي کنيم. اين منظره که 
در پس زمينه نبرد سيمرغ و اسفنديار نقاشي شده است، 
عناصر اصلي و محبوب منظره نگاري ايراني و توصيفي از 
نمونه الگوهاي بنيادين آن را در بردارد: حضور عناصر: 
کوه، آب(رودخانه) و زميني که توسط گل ها و گياهان با 
تک درخت(سرو) تزيين شده است. اين شيوه منظره نگاري 
و برداشت از زمين و کوه، در شيوه هاي اجرايي نگارگران 
سده هاي بعد به حد اعالي پختگي و ظرافت خواهد رسيد 
و اين الگو به عنوان محبوب ترين صورت توصيف کلي  
طبيعت پردازانه  نگاره هاي  از  بسياري  در  منظره  يک  از 

همچنان به بقاي خود ادامه مي دهد.
برگي از همين شاهنامه که به توصيف دوران کيومرث 
اختصاص دارد(تصوير٩)، يکي از نزديک ترين مضامين 
که  است  آفرينش  اساطيري  روايتهاي  در  شاهنامه 
باشد.  داشته  مستقيم  ارتباط  طبيعت پردازي  به  مي تواند 
دوران کيومرث که به آغاز آفرينش بسيار نزديک است، 
مي کند  عنوان کسي مطرح  به  را  انسان(کيومرث)  اولين 
که سرنمونه و نماد آغازين رابطه انسان و طبيعت است. 
کيومرث در شاهنامه، پادشاه «کوهستان» ها ناميده شده 
است و سخن الياده در رابطه با اهميت جايگاه کوه را در 
دوران  در  که  نگاره هايي  مي آورد.  ياد  به  آفرينش  آغاز 
مختلف نگارگري از کيومرث تصوير شده اند -و در ادامه 
به معرفي آنها خواهيم پرداخت- کامًال در همين راستاست 
در  دقيقًا  کيومرث  تصوير،  اين  در  توصيف اند.  قابل  که 
«مرکز» تصوير بر اورنگي از سنگ(کوه) نشسته است و 
پيرامونش را کوه هاي تزييني و رنگين احاطه کرده است. 
زمين و کوه در اين تصوير کامًال هويتي يکپارچه دارند و 
کوهي که کيومرث در « مرکز» برآن تکيه زده با رنگ هاي 
تندطاليي و قرمز از ديگرکوه هاي سرد و آبي رنگ اطراف 
مجزا شده است که با مفهوم نمادين مرکز در انديشه هاي 
الياده مطابقت دارد. قسمت اعظم ترکيب بندي اين کار را 
فضاي کوه ها و زمين هاي سنگي عاري از هرگونه روييدني 
و درخت تشکيل داده است که يادآور سادگي آغاز خلقت 
ارتباط آن با کوه ها و زمين قبل از آفرينش نباتات است. 
رنگ آبي کوه ها مي تواند تداعي کننده مفهوم «آب» باشد 
که از اين منظر نيز با آب هاي اوليه خلقت در ارتباط است. 
از ميان کوه هاي آبي رنگ که بخش اعظم زمينه را تشکيل 
اولين  همان  واقع  در  که  رنگي  کوه هاي طاليي  مي دهند، 
قله هاي برآمده از دل زمين اند، سر برآورده اند. مي دانيم 

تصوير٧. نبرد اسفندياروسيمرغ،شاهنامه شيراز٧٣١هق،کتابخانه 
توپکاپي استانبول،مأخذ:آژند١٣٨٧: ٧٩ .

تصوير٨.بخشي از تصويرقبلي

1.همچنين رنگ آب به عنوان ديگر 
عنصر با اهميت طبيعت در نگارگري 
هميشه با فلز گرانقيمت «نقره» نقاشي 
اين  در  که  طاليي  رنگ  مي شود. 
تصوير براي کوه درنظر گرفته شده 
در  هميشه  براي  و  زودي  به  است 
نگارگري ايران رنگ آسمان در نظر 
گرفته مي شود. جالب است که آسمان 
به عنوان اولين عنصر آفرينش طبيعت 
بااليي  تقدس  از  ايراني  اساطير  در 
برخوردار است که با بارش هاي اوليه 
خود آب هاي نخستين خلقت را فرهم 
مي آورد و موجب آفرينش کوه ها از 
دل اين آب ها شود. فارغ از ارزش هاي 
زيبا شناختي  سنت هاي  و  بصري 
مي توان قائل شدن تقدس طال براي 
نگاهي  را  آب  براي  نقره  و  آسمان 

رمزگرا توصيف کرد.



که رنگ هاي طاليي١به کار رفته در نقاشي کوه، به غير 
از تزيين و زيبايي به نوعي باري از تقدس داشته است 
و بنابراين، اين تصوير قديمي الگوي ساده و اوليه اي از 
منظره نگاري ايراني و تقدس عناصر طبيعت ارايه مي دهد 
که از چندين منظر با نظريات مطرح شده الياده پيرامون 

تقدس و آفرينش طبيعت همخواني دارد.
مکتب شيراز در ادامه مسير متفاوت خود در منظره نگاري 
ديگري  تازه  دستاوردهاي  به  سلطان  ابراهيم  کارگاه 
دوران  موضوع  به  ديگر  بار  کارگاه،  اين  در  مي رسد. 
کيومرث بر مي خوريم(تصوير١٠). اين تصوير همچنان 
در مرکز ترکيب بندي، کوه و کيومرث را حفظ کرده است، 
اما «زمين» با هويتي مجزا و به صورت تفکيک شده در 
پس زمينه حضور مي يابد. زمين در اين اثر تا حداکثر افق 
باالي کادر به عنوان بخشي از منظره امتداد پيدا کرده و 
قسمت اندکي از آسمان با رنگ طاليي نقاشي شده است. 
بر دو سوي  بزرگ،  تنومند همچون دو چتر  دو درخت 
کوه مرکزي روييده و به منظره افزوده شده اند. کيومرث 
با زير اندازي از پوست پلنگ بر روي کوه يا صخره اي 
در «مرکز»(که در حقيقت نقش تخت و اورنگ پادشاهي 
کيومرث را دارد) نشسته است و بر نقش با اهمت کوه در 
مرکز تصوير تأکيد شده است. بافت اسفنجي و تزييني کوه 
که ديگر مانند تصوير قبل، فقط با چند شيار ساده ترسيم 
نشده توجه بيشتري به اين عنصر را نشان مي دهد. در 
اين تصوير نيز با غلبه رنگ هاي آبي و بنفش که مي تواند 
زمين  با  آنها  پيوند  و  نخستين  آب هاي  مفهوم  تداعي گر 
است در جهت  منظره نگاري تالشي  اين  باشد مواجهيم. 
موازنه دو دنياي تجريد و طبيعت پردازي که در نگارگري 
شيراز دوره اسکندر سلطان و بعدها در مکتب هرات به 
انسجام و وحدت مي رسد و نقاشي به نام سلطان محمد 

آنرا به اوج خواهد رساند. 
توجه  قابل  تصوير  شيراز،  مکتب  بعد(١٠هق)  قرن  يک 
ارايه  کيومرث  نگاره  در  کوه  و  زمين  مفهوم  از  ديگري 
مي دهد(تصوير١١). زمين و کوهستان پيرامون کيومرث 
بافتي  با  تنيده و  اين تصوير به گونه اي کامًال درهم  در 
و  دارد  ادامه  کادر  باالي  تا  پايين  از  انتزاعي  و  تزييني 
از سنگ ها و کوه ها  انبوهي  نقاش، کيومرث را در ميان 
نقاشي کرده است. در اين تصوير، ميان زمين و صخره 
و کوه تمايزي ديده نمي شود و با اتخاذ يک کادر عمودي، 
تا  حتي  و  يافته  گسترش  باال  سوي  به  پايين  از  زمين 
آخرين حد آسمان به پيش مي رود که تنها بخش بسيار 
کوچکي از باالي کادر را به خود اختصاص داده است. 
بر روي بلندترين صخره ها، نيم تنه هاي درختان تنومندي 
داده  ادامه  همچنان  را  باال  به  صعود  که  مي شود  ديده 
است. اشارات الياده درباره آفرينش، اينجا مصداق ديگري 
پيدا خواهد کرد اگر به گفته او پيوند آسمان به زمين در 
مرکز را همان پيوند قدسي اي بدانيم که نتيجه و بازده آن 

«آفرينش جهان» است. استيالي فرم ها و اشکال پيچان 
اين تصوير، عالوه بر جنبه هاي نمادين اشکالي از طبيعت، 
قالبي  در  طبيعت  توصيف  از  تجريدي  به روشي  اشاره 
تزئيني دارد که به آنها جنبه اي خيال آلود و رمزگونه داده 

است. 
نکته تازه و جالب توجه اين تصوير موضوعي است که 
با کمي دقت در تصاوير تپه ها و سنگ هاي اين نگاره به 
چشم مي خورد. آنها مملو از تصاويري خيالي با موضوع 
به  را  کوهستان  که  حيواني اند  و  انساني  چهره هاي 
گونه اي کامًال «جان دار» توصيف مي کنند. اين عمل، يعني 
افسانه هاي  با  کامًال  زمين،  و  سنگ ها  براي  جان انگاري 
آفرينش ايراني درباره حيات کوه ها و زمين و منشأ بودن 
آنها در آفرينش ساير جانداران، همخواني دارد. نقاشي 
صورت هاي زندة پنهان در کوه ها يا صخره ها تا دوره هاي 
بعد همچنان سنت مورد عالقه بسياري از نگارگران ايراني 
باقي مي ماند. جاندار بودن، زايش و نمو کوه ها که کتاب 
بندهش نيز به آن اشاره دارد، جوهر حقيقي زمين را بر 

تصوير٩.دربارکيومرث،شاهنامه٧٣٣هق،شيراز،موزه فريرگالري 
واشنگتن،مأخذ:بازيل گري ١٣٨٤: ١٧٤.

تا   ٨٣٣ سلطان،  ابراهيم  تصوير١٠.دربارکيومرث،شاهنامه 
٨٣١هق،شيراز،موزه بادليان آکسفورد،مأخذ: آژند:٢٧٥:١٣٨١.
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کوه هاي اوليه و رشد آنها قرار داده است و اهورمزدا با 
قرار نهادن «آتش» در دل کوه ها، آنها را از گوهر «نور» 

رويانده و کامًال نگاهي زنده و جاندار به کوه دارد.

مؤخره: تجلي «مکان مقدس» در مناظري ناب (گلچين 
بهبهان فارس)

اگر در تصاوير قبلي «تقدس» با موضوع طبيعت و بيشتر 
بود،  پيوند خورده  انسان(شاه)  پيکره مرکزي  با کوه و 
نگاره هايي متعلق به اين مکتب(جنوب فارس/بهبهان) در 
حدود فاصله زماني بين دو نگاره قبلي آفريده شده اند که 
کامًال بدون حضور پيکره انساني و يا روايتي داستاني 
مي باشند. در تمام آنها، مرکزيت و قرينه سازي به کمال 
رعايت شده است. چند کوه با مرکزيت يک کوه اصلي و 
زميني پوشيده از گياهان و درختان سرسبز پر شکوفه(که 
خبر از فصل بهار مي دهند) بخش اعظم موضوعات نقاشي 
مه  با حالتي  آثار  اين  از  تعدادي  در  است. آسمان  شده 
فارغ شده  بارشي عظيم  از  تازه  که گويي  ابري  و  آلود 
است قسمت کوچکي از ترکيب بندي باالي کادر را به خود 

منظره نگاري هايي  که  تصاوير  اين  مي دهد.  اختصاص 
بوده اند.  ادبي  جنگ  يک  به  متعلق  مي باشند  صرف 
ترکيب بندي و رنگ بندي  کوه هاي قرينه در کنار و پشت 
يکديگر با کوهستان سه قله اي به مرکزيت يک قله، ساختار 
کلي اين نقاشي ها را تشکيل مي دهد. رنگ بندي آنها تضاد 
شديدي دارد  و همانطور که کوماراسوامي١ اشاره کرده 
است: «در همه اين نگاره ها نوعي دوتايي و قرينگي حاکم 
و  درختان  گرفتن  قرار  در طرز  قرينگي حتي  اين  است. 
گياهان هم ديده مي شود. اين عناصر موجب شده تا بعضي 
از هنرپژوهان آنها در قلمرو انديشه مزدايي سنجيده و در 
دهند»  (کومار  قرار   هورنه-خورنق  منظره پردازي  زمره 
احتمال  اين  محققان  از  برخي  حتي   .(٨ اسوامي،١٩٢٧: 
را پيش مي کشند که سفارش دهنده آنها مزداييان بومي 
بوده باشند، چرا که: «بنياد شهر شيراز يکي از مراکز مهم 
مذهب مزدايي بود که در آن زمان سه آتشگاه در داخل و 
خارج از شهر داشت و زرتشتيان هنوز يک عنصر مهم از 

.(aga oglu1936: 53) «مردم جنوب ايران بودند
آغااوقلو٢ که اولين بار اين نسخه را معرفي کرده بود٣ 

هق،شيراز،مجموعه   ٩٤٦ کيومرث،شاهنامه  تصوير١١.دربار 
کورکيان، مأخذ: عدل١٣٧٩: ٧١ . 

تصوير١٢.چهره هاي حيوانات و انسان در ميان سنگ ها وصخره ها 
(بخشي از تصوير١١).

1.Ananda Kentish 
Coomaraswamy (1947-1877)
2.mohamad Aqa Oqlu 
(1896-1949)
3.ARSislamica(1936):”the 
landscape miniatures of 
an anthology manuscript” 
University of Michigan  
press.no3.p77-99.
4.Strzygowski (1941-1862)



اهميت  بر  مبني  استرزيوفسکي٤  نظريات  به  اشاره  با 
مزداگرايي در تکامل هنرهاي خاورميانه، اين نقاشي ها را 
در ارتباط با مفهوم «خورنه» ايراني مي دانست و خيلي 
منظره پردازي  توصيف  در  استرزيوفسکي  او  از  قبل تر 
چنين  آيا  اصوًال   » که:  بود  پرسيده  مزدايي(خورنه) 
منظره هايي وجود دارند؟ اگر چنين است، آنها نمي توانند 
بيان  شيوه   اين  که  چرا  شوند  بيان  دقيق  معناي  به 
طبيعت، عاري از واقع گرايي است و در قالب هاي هنري 
Strzygows-) «به سختي مي تواند مورد توجه قرارگيرد

نظريه اش  شدن  روشن تر  براي  آغااوقلو   .(ki1923:21
امشاسپندان  ويژگي هاي  شرح  به  نقاشي ها،  اين  درباره 
مزدايي پرداخته و به نقش سه امشاسپند مرداد؛ اسفند و 
خرداد در رابطه مستقيم با طبيعت اشاره مي کند. اگرچه 
او منابع مورد استفاده اش را ذکر نکرده است ولي به نظر 
مي رسد منبع اصلي نظرياتش، بر پايه متن ساساني «بن 

دهش» باشد١.
در هر حال مشابهت هاي قريب به يقيني بين نگاره ها و 
همانا  که  دارد  وجود  آثار  اين  در  ايراني  اسطوره هاي 

و  عالم  ميانه  در  البرز  مقدس  کوه  نمونه،  واضح ترين 
دو کوه پيرامون آن است که از آن به عنوان جايگاه بر 
آمدن خورشيد و ماه و ريزش آب هاي مقدس آناهيتا ياد 
شده است و دو رود مقدس سرچشمه گرفته از کوه هاي 
اينکه به درياي فراخکرت در پاي  از  نخستين عالم، قبل 
به  توصيف  اين  و  مي پيوندند  يکديگر  به  بريزند  البرز 

وضوح در نگاره ها ديده مي شود.
يا  و  روز  و  همزماني شب  نمادين  به صورتي  نگاره ها 
و  غلبه  البته  که  مي دهند  نشان  را  فصول  اجتماع  گاهي 
تأکيد بر فصل بهار و آغاز آفرينش در کليت آنها حاکم و 
مشهود است. مي توان گفت براساس نظريات الياده درباره 
زمان مقدس و اساطيري، اين مناظر در زمان اساطيري 
که  دارند  قرار  جاودانه اي  زايش هاي  و  مجدد  بازگشت 
همان بهار نمادين آغاز خلقت است. تصوير شماره ١٦ که 
آخرين تصوير از اين گلچين است و در پايان نسخه جاي 
را روايت مي کند.  نگاره ها  ديگر  از  متفاوت  دارد، زماني 
اين نگاره که آسمان شب را وصف کرده است همزمان 
به نمادي از تولد و  صبحي ديگر نيز اشاره دارد. مفهوم 

فارس،٨٠١  ادبي،بهبهان  گلچين  يک  از  تصوير١٣.منظره اي 
هق،مکتب شيراز،موزه استانبول، مأخذ: آژند١٣٨١: ٢١٥.

فارس،٨٠١هق،مکتب  بهبهان  ازگلچين  منظره  دو  تصوير١٤. 
شيراز،موزه استانبول.مأخذ: همان،٢١٥و٢١٧ .

 « طبيعت » تجلي مکان مقدس در 
نگارگري ايران بازتاب کهن الگوي ايراني 
«زمين»و «کوه» در نگارگري ايران با 

کمک از آراي ميرچا  الياده

1. مرجع اصلي تحقيق حاضر نيز 
بيشتر بر نوشته هايي از متن بن دهش 
اساطير  قسمت  در  و  است  استوار 
ايران به مراحل آفرينش در انديشه 
آب،  آسمان،  که  شد  اشاره  ايراني 
زمين، گياهان و آخر از همه حيوانات 
آفريده مي شوند. اين روند با کمک ايزد 
تيشتر و براي ايجاد آب، ادامه مي يابد 
تا زمين با رودخانه ها، درياها، کوه ها 
وگياهان، آفريده مي شوند. در اين متن، 
مرز البرز، به طوري گسترده پيرامون 
زمين را فرا مي گيرد و اقيانوسي از 
هزار درياچه توسط آناهيتا، تشکيل 
مي شود. درجنوب کوه البرز است که 
صد هزار نهر طاليي وجود دارد و از 
آب آنها گياهان و درختان مختلف زاده 

مي شوند.
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جاودانگي و بي مرگي در اين اثر به گونه اي توصيف شده 
است که همزمان با آسمان شبانه، زمين و به ويژه دل 

کوهستان مرکزي آن غرق نور و روشنايي است.
تنها حضور  جانداران و حيوانات در اين مناظر، مربوط 
به همين تصوير پاياني است و به حضور زاغ و مرغابي 
بر مي گردد. مطابق با آموزه هاي اوستا، زاغ ها باعث دور 
شدن ارواح خبيث و پاک شدن طبيعت مي شوند و مرغابي 
از برکت و  نمادي  بنابراين  و  از حضور آب  نمادي  نيز 
القاي  راستاي  در  بيشتر  عالئم  اين  تمام  است.  فراواني 
مفهوم «مکان مقدس» و تجلي آن در قالب «طبيعت» به 
کار رفته است. اين تصاوير آرماني تنها در درکي از حالت 
آغازين خلقت است که تخيل شدني اند و تبلور و تجسم پيدا 
مي کنند. حالتي که الياده در آثارش به عنوان بياني از «کمال 
و وحدت» ، «ديگر بودگي» و «تجلي قدرت» به دنبال شرح 
آن است- از ويژگي هاي بارز اين نقاشي هاست. مجزا و 
غريب بودن و «تجلي قدرت» به ويژه در تصاويري که از 
«کوه» ارايه شده است، الگوهاي مقدسي را ارائه و تکرار 
است.  اساطير  اصلي  کاربرد  الياده  نگاه  از  که  مي کنند 
«زمين» بهشتي اين نگاره ها با خرمي و شادابي ميوه ها 

فارس،٨٠١  ادبي،بهبهان  گلچين  ازيک  تصوير١٥.منظره اي 
هق،مکتب شيراز،موزه استانبول، مأخذ: همان،٢١٥.

تصوير١٦.منظره اي ازيک گلچين ادبي، بهبهان فارس،٨٠١ هق، 
مکتب شيراز،موزه استانبول، مأخذ: همان،٢١١ .

و درختاني از تمام فصول را درخود گردآورده است، در 
اين نقاشي هاي بهشتي «مقدس» بوسيله ارتباط و درکي 
از «فضا» آفريده مي شود که خود بسنده و کامل است 
و تمام الگوهاي حيات را در دل خود دارد. اين فضا که 
تجربه  مقدس را براي انسان فراهم مي آورد، به گفته الياده 
به دنبال يادآوري يک اصل است و آن، نزديک شدن و 
از هبوط است. فضايي  به وضع مطلوب پيش  بازگشت 
کامًال تحت قلمرو مقدس که با « نظمي بنيادين» از عناصر 

آغازين حيات و طبيعت شکل گرفته است.
از آنجا که «مقدس» براي انسان، همواره موجب فراموش 
و  است  بوده  زميني اش  کاستي هاي  و  تضادها  کردن 
مي آورد،  خاطر  به  را  حيات  آغازين  برکت  و  فراواني 
اجتماع مجموعه اين مفاهيم با منظره نگاري اهميت زيادي 
از  را  آن  وعناصر  نقاشي ها  اين  مسلمًا  و  مي کنند  پيدا 
توصيفات طبيعت پردازانه فراتر مي برند. تمامي کوه هاي 
اين تصاوير با ترکيب بندي در مرکز به طوري واضحي 
تأکيد بر جايگاه مقدس «مرکز» دارند. اين کوه ها مي توانند 
تصوري از سرزمين اوليه و مکان مقدس ايرانيان(خونيرث) 
در مرکز عالم و يا همان مبدأ اوليه انسان در مرکز عالم 



نتيجه
تجلي طبيعت در نگارگري ايراني الگويي رايج دارد که مي توان با مطالعه اساطير آفرينش ايران باستان 
به مطابقت هايي در اين زمينه دست يافت. معموًال «زمين وکوه» به همراه اشاره به نماد «آب» در مرکز، 
ترکيبي رايج در نگاره هاي مکاتب مختلف ايراني است که هميشه در قالب مناظري بهاري توصيف مي شود. 
آنچه اهميت دارد درک معناي وجودي اين ترکيب و نوع نگاه منظره پردازي در توجه به الگوهاي اساطيري 
کوه و زمين است. مسلم است که تجسم مکان و زمان در منظره پردازي نگارگري، صرفًا برداشت بصري 
و يا هيجان را القا نمي کند، بلکه بيشتر حکايت از وفور حياتي پنهان و دائمي در نگاره ها دارد که به نوعي 
روايت گر يک مکان مقدس است. درخشش تمامي فرم هاي نگارگري درميان نور يا فقدان سايه روشن و 

پرسپکتيو در منظره ها نيز در همين راستا مي باشد.
نگارگري ايراني در يک ايده کمال گرا و وحدت بخش، تصاوير تک تک عناصر طبيعت، را با هويت و اهميت 
خودشان و به گونه اي برخوردار از هماهنگي آغازين و ازلي به تصوير مي کشد که آنها را به «تقدس 
طبيعت» و الگوهاي «آفرينش» در اساطير از ديدگاه الياده نزديک مي سازد. در ميان منظره پردازي هاي 
نگارگري گاهي با عناصر اصلي اسطوره هاي ايراني همچون کوه ها و به ويژه مهمترين آنها «البرز» روبه 
رو مي شويم که با توصيفات اين عناصر در متون اساطيري ايران باستان مشابهت دارد. اين تشابه به ويژه 
در مورد خلقت و رويش «زمين» از کوه و يا وجود گوهر «روشني» در تمامي عناصر طبيعت همچون: 

زمين، صخره ها(کوه) و آسمان در فضاي منظره پردازي غالب است.
در ميان مکاتب مختلف نگارگري ايراني مکتب شيراز و به ويژه مناظر گلچين بهبهان با توصيف جريان 
آب هاي مقدس«اردويسورآناهيتا» از کوه ها و ارتباط آنها با درياچه «فراخکرد» که منجر به تشکيل يک 
سه گانه در مرکز زمين اساطيري ايراني(ايرانوويج)، مي شود،  به وضوح به اين کهن الگوي اساطيري 
اشاره دارد. با نگاهي به قالب هاي بيان مناظر و طبيعت پردازي سده ٨ تا ١٠هق مکتب شيراز ارتباط آنها 
با اساطير ايراني و وجود پيوند و ميان روح مشترک آنها قابل قبول به نظر مي رسد، امري که نظريات 
اسطوره شناسي الياده، درباره خلقت آغازين و تجلي امر مقدس در قالب « کهن الگوهاي طبيعت » را 
براي هنر نگارگري ايران صادق مي داند. چرا که از ديدگاه الياده، اسطوره به دنبال روايت هر رويداد از 
زمان آغاز آن است و زمان بدايت هر واقعه از همه چيز مهم تر است و وظيفه اصلي اساطير، يادآوري 
ادواري همين حادثه آغازين است. بنابراين اسطوره ها راوي کمالي هستند که فقط در سرآغازهاست. پس 
شناسايي و بازيابي «نمونه ها و الگوها»ي مقدس از طبيعت هدفي است که توسط هنرمند به منظور تجديد 
مداوم و فعليت بخشيدن به آنها، صورت مي گيرد. اين نمونه ها به طوري مشترک در سليقه و حافظه 
تصويري نگارگران ايراني دوره هاي مختلف، حضور داشته است و با تفاوت هاي اندکي از يک قاعده کلي 
پيروي مي کند. بيان تجسمي ويژه طبيعت پردازي نگارگري ايراني و به ويژه استفاده آنها از عناصر بنيادين 
خلقت طبيعت،  همان است که در روايت هاي اساطيري ايرانيان آمده است و حتي در مواردي به آنها اشاره 
مستقيم مي شود. اين امر درباره نگاره هاي مکتب شيراز و مناطق مرکزي ايران که نسبت به ديگر مناطق 

به سنت ها و فرهنگ هاي کهن ايراني وفادارتر بودند، بروز بيشتري داشته است.

 « طبيعت » تجلي مکان مقدس در 
نگارگري ايران بازتاب کهن الگوي ايراني 
«زمين»و «کوه» در نگارگري ايران با 

کمک از آراي ميرچا  الياده
باشند و با «البرز»،«هوگر»،«اوسيندام»،«چکاد دايتي» و 
يا ساير قله هاي نمادين و اسطوره اي... در انديشه ايرانيان 
يکي انگاشته شوند. قله هايي که که آب هاي حيات بخششان 
از طريق نهرهاي طاليي  به شکل وسيعي به زمين جاري 
مي شود. اين کوه ها همانگونه که در اين نقاشي ها سر در 
آسماني پر از ابر دارند و از آنها تغذيه مي شوند، موجب 

مي شوند.  زمين  دل  از  نباتات  رويش  و  آب ها  زايش 
اين اتحاد و يکپارچگي با توصيف خلقت اوليه و آغاز 
آفرينش کامًال در تناسب است و نگارگر اين آثار در به 
تصوير کشيدن مکاني مقدس با بهره گرفتن از عناصر 
عمل  موفق  کامًال  زمان،  از  جاودانه گي  يک  در  طبيعت 

کرده است.
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unifying idea portrays the images of each element of nature with their own identity and importance, 
and in a manner of early and eternal harmony, which portrays them as «the sanctity of nature» and the 
patterns of «creation» in mythology. This point approaches to Eliade,s view.
Iranian landscapes sometimes have the main mythological elements of Iran,s nature, such as the 
mountains, and especially the Alborz Mountains, which is consistent with the description of these 
elements in the mythological context of Iran. 
Looking at the forms of expressing the landscapes and nature in Shiraz school from the 8th to 10th 
centuries AH, it seems that their relationship with Iranian myths and the existence of a bond between 
their common souls is acceptable. In this regard, the ideas of mythology of Eliade about Creation 
and manifestation of the sacred in the form of «ancient patterns of nature» is acceptable for the art of 
Persian painting. Because from the viewpoint of Eliade, the narrative myth is an event at the time of 
its beginning in this regard and the main task of mythology is the recurrent recall of the same incident. 
So the perfection that myths narrate is only at the beginning. Therefore, the identification and retrieval 
of «sacred samples and patterns» of nature is an aim which is pursued by the artist in order to re-
establish and sustain them.
These ancient patterns are commonly used according to the taste and memory of the Iranian painters 
of different periods, and involved small differences in a general rule. The special expression of the 
naturalization of Iranian painting, and in particular the use of the fundamental elements of the creation 
of nature, is the same as in the mythological narratives of the Iranians, and is even referred to directly 
in some cases. This was more evident in the paintings of the Shiraz school and in the central Iranian 
area which was more loyal to ancient Iranian culture than other Iranian areas. Data were collected via 
library sources and examined using descriptive-analytic method.
Keywords: Persian Painting, Nature, Ancient Iran, MirceaEliade, Archetype, Myth.
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Landscape painting in Iran, is part of the narrative and literary context, but it has a particularly influential 
and distinctive look, which takes a particular look at nature and has a symbolic aspect. In one general 
principle of Persian painting, spring is considered for the scene and location of the adventures and their 
time represents an eternal state that gives it an expression of holiness. In this research, the mythological 
aspects of nature in the Shiraz school of painting of the 8th to 10th centuries AH are examined, which 
appear to be related to the themes of the creation of nature in ancient Iranian culture.
The symbols of nature and the story of creation, which are one of the most important subjects of 
the mythology of each culture, are represented by the specific expressions of the elements of nature 
and landscapes in Iranian art. The reflection of some of the «sacred place» themes in Iranian art is 
accompanied by evidence of nature and more in relation to the elements of «mountain» and «earth».
To this end, this study uses Eliade,s view of  «sacred» in the creation myth and for the study of the 
Iranian myths of creation, pre-Islamic texts are referred to as the different parts of the Avesta, and in 
particular the «Bondahesh.
By examining the landscapes of Persian paintings from the 8th to 10th centuries AH, it is clear that 
the manifestation of nature in Persian painting has a common pattern that can be found through the 
study of the mythology of ancient Iranian creation. Usually, «the land and the mountain», along with 
the reference to the symbol «water» in the center, is a common combination in the various schools of 
Iran, which is always described in the form of spring scenery. What matters is the understanding of the 
existential meaning of this composition and the kind of landscape-oriented look at the mythological 
patterns of the mountain and the earth. It is certain that the visualization of place and time in the 
landscape of Persian painting does not simply imply visual perception or excitement, but rather, it 
represents a permanent eruption of life in images and it is a sacred place. Shining all forms of painting 
in light and dismissing perspective science are also for the sights. Iranian painting in a perfectionist and 


