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مقدمه
تصاویرانتخابیدراینپژوهش،مربوطبهشاهنامة
بزرگایلخانیوجامعالتواریخمیباشد.شاهنامةبزرگ،
بهدلیلشكلگیریدرزمانسلطانابوسعید1»شاهنامة
در نسخه، این که آنجا از میشود. گفته ابوسعیدی«
سالهایاولیةقرنبیستممیالدیتوسطدموت،دالل
مشهوراوراقشدهودرحراجیهابهفروشمیرسد؛به
شاهنامةدموتنیزمشهورگردیدهاست.امروزهازاین
شاهنامةبزرگ،تنها۵7نگاره2اوراقشدهدرقطعبزرگ
باقیاست.بهدلیلازبینرفتنبخشبیشترآن،معلوم
نیستکهاینشاهنامهدرچهتاریخیودرچهمكانی
کتابآراییشدهاست.اماباتوجهبهویژگیهایفنِیآن
مانندقطعبزرگ)متننوشتاریآن290×۴10میلیمتر
است(،کیفیتکاغذ،کتابتآنونیزمشخصاتتصویری
نگارهها،آنرابهکارگاههنریتبریِزدورةایلخانیوبه
تاریخبعدازتأسیسکتابخانههایغازانیهورشدیةتبریز
منتسبدانستهاند.بههمیندلیل،سالهایشكلگیری
این و کردهاند قلمداد تا73۵ه.ق بین730ه.ق را آن
تاریخموردقبولاکثرهنرپژوهاندنیاواقعشدهاست
)آژند،1۴7:1389(.جامعالتواریخنیز،کهخودمحصول
تصویرسازی نسخه، سه در میباشد، ایلخانی گفتمان
شدهاست؛دونسخةمصورآنبهزبانفارسی،یكیبه
سال71۴ه.قودیگریبهسال716ه.ق.ونسخةمصور
)همان:1۴۵(. است موجود ازسال71۴ه.ق نیز عربی
ازنسخةمصورعربی پژوهش، این انتخابیدر تصاویر
میباشدکهدرمجموعةناصرخلیلیدرلندننگهداری
یک با میشود تالش منتخب، نگارههای در میشود.
دیدگاهمتفاوتموضوع»درخت«درفضایفرهنگیو
لذا گیرد. قرار کنكاش مورد ایلخانی نشانهای سپهر
تأکیدوهدفاینپژوهش،مشخصنمودنسهِمفرهنگ
نگارههای شكلگیرِی در مغولی ـ ترکی اساطیِر و
در میباشد. جامعالتواریخ و ایلخانی بزرگ شاهنامة
واقع،مقالةحاضر،درصددپاسخگوییبهاینسؤالاست
کهشكلگیرِینگارههایمذکور،چگونهوتاچهمیزان

متأثرازسپهرنشانهایترکیـمغولیبودهاست؟

پیشینة پژوهن
تاکنون،هیچپژوهشی،حضوردرختدرنگارگری
ایلخانیرابراساسمحتوابررسینكردهاست.تنهادر
ایلخانی، نگارههای فرمی بررسیهای در مواردمعدود،
فرمدرخترابرگرفتهازنقاشیچینیدانستهودلیل
حضورآندرنگارگریایرانیرابهتأثیراتنقاشیچینی
محدودکردهاند.درموردریشهشناسِیمحتواییوتحلیل
اساس بر ایلخانی نگارگری در درخت اساطیرِی
اسطورههایترکی-مغولِیآسیایمیانهنیز،پژوهشهای
پژوهشهای در نمیشود. مشاهده جامعی و جدی
از موردی، هیچ در هم، نشانهشناسی به مربوط
برای لوتمان یوری رویكرد با فرهنگی نشانهشناسی
استفاده ایلخانی دورة نگارگری کدگشایی و واکاوی
از سجودی، فرزان معدودی، موارد در تنها و نشده
نشانهشناسیاجتماعیبرایتحلیلنگارههابهرهگرفته
است.البتهنبایدفراموشکنیمکهبهطورکلی،کمیت
وکیفیتدرحوزةمطالعاتنگارگریایلخانیپایینبوده
وپژوهشهایجدیوهدفمندکمتریدراینزمینه
جای به اغلب، موجود، پژوهشهای دارد. وجود
نگارگری مورد در کلیگویی به روشمند تحلیلهای
ایلخانیپرداختهاند.برخیازپژوهشگرانمانندحسین
مهرپویا،ابوالقاسمدادورومحمدخزائیوغیره،بررسی
نظر در را زیباییشناسانه جنبههای و نگارهها فرمی
مهناز محمدزاده، مهدی مانند نیز برخی و داشته
شایستهفر،بهارهخردمندوغیره،پیشازاین،نگارههارا
و بودایی و )قرآنی دینی مفاهیم براساس بیشتر،

مسیحیت(موردنقدوبررسیقراردادهاند.

رویکرد نظری
نشانهشناسیفرهنگییكیازحوزههاینشانهشناسی
استکهتوسطیوریلوتمان3بنیانگذاریشدهوبانام
صحنة وارد  م. 1973 سال در مسكو ـ تارتو مكتب
بینالمللیعلممیشود)سرفرازودیگران،77:1396(.
ایننوعنشانهشناسیبهطورمعمول،درهیئتتحولاز
ساختگراییبهنشانهشناسیفرهنگیتوصیفمیگردد
)سمننكو،12:1396(.نشانهشناسیفرهنگیبهموضوع
دوگانة از عبور ضمن بلكه نمیشود محدود فرهنگ
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طبیعتوفرهنگ،هرچیزیرافرهنگیدیدهوآنچهرا
کهتوسطانساندریافتمیگردددرحیطةپژوهشو
)نامورمطلق،12:1389(.در قرارمیدهد بررسیخود
مورد را فرهنگ ماهیت فرهنگی، نشانهشناسی واقع
تأملقراردادهوبهآنالگوهایذهنیومادیایکهما
میسازیم، دیگران فرهنگ و خود فرهنگ فهِم برای
توجهنشانمیدهد)لیونگبرگ،126:1390(.فرهنگاز
ایننظرگاه،هیچگاهیکمجموعةعاموجهانینیست،
باروشویژهای بلكههمیشهزیرمجموعهایاستکه
یافتهاست.فرهنگبههیچوجه نظمگرفتهوسازمان
دربرگیرندةهمهچیزنمیباشد،بلكهیکسپهرنشاندار
معیناست.فرهنگتنهادرحكمیکبخش،یکحوزة
بستهبرزمینةنهفرهنگدریافتمیگردد.دربسترنه
آشكار نشانهای نظام یک منزلة به فرهنگ فرهنگ،
اینویژگیهایفرهنگرا میگردد.بهطورخاص،چه
ساختةانسان،درتقابلباآنچهطبیعیاست،بدانیمو
چهقراردادی،درتقابلباآنچهکهغیرقراردادیاست،
ماهیت مختلف جنبههای با حال هر در کنیم؛ تصور
و )لوتمان داریم سروکار فرهنگ نشانهشناسی
اوسپنسكی،۴2:1390(.درواقعمیتوانچنیندرنظر
گرفتکهدرتعریفلوتمانازفرهنگ،آنروشسنتی
میکنم؟« درک چگونه را فرهنگ »من میپرسد: که
جایخودرابهرویكرددیگریدادهاستکهمیپرسد:
»فرهنگچگونهخودیادیگرفرهنگرافهممینماید؟«
اساسی مفاهیم رویكرد، این در )توروپ،23:1390(.
دیالوگ، نشانهای، سپهر الگوساز، نظام از: عبارتند
ترجمه،مرز،دوگاِنمتنونهمتن،دوگانمرکزوحاشیة
مورد در لوتمان )نمودار1(. و...)ُسِنسون،76:1390(
نشانهای، نظامهای مینویسد: الگوساز نظامهای
میکنیم، زیست آن در که را جهانی که الگوهاییاند
توصیفمیکنند.برطبقاین،زبانطبیعیدرارتباطبا
واقعیت،نظامالگوسازاولیهاستونظامالگوسازثانویه
در و هنر زبانهای همة به توصیف، زبان حكم در
مفهومیوسیعترباهمةدیگرزبانهایفرهنگ)اسطورة،
میکند پیدا ارتباط و...( رفتاری هنجارهای مذهب،
»سپهر دیگر، اهمیت با مفهوم .)19:1390 )توروپ،
در را اصطالح این لوتمان میباشد. نشانهای«

ورنادسكی۴ والدیمیر زیستی« »سپهر از سال198۴م.
متأثرشدهاست)سمننكو،129:1396(.سپهرنشانهای،
یکفضاینشانهایاستکهبیرونازآننشانگیممكن
نمیباشد)لوتمان،221:1390(.بهعبارتبهتر،خارجاز
این باشد. داشته وجود نمیتواند نشانهای فرایند آن،
فضا،محلقرارگرفتنفرهنگوزباناست.بهاعتقاد
لوتمان،بیرونازسپهرنشانهاینهارتباطوجودداردو
نهزبان)لیونگبرگ،127:1390(واینسپهرنشانهای
باعث را فرهنگ در ارتباط و زیست امكان که، است
میشود.لوتمانیكیازمشخصههایسپهرنشانهایرا،
دوگانمحوریقلمدادمینماید.اودوگانمحوریرابه
منزلةاصلیتعریفمیکندکهدرکثرتمعناداراست.
چونهرزباننوظهوریبهنوبةخودمبتنیبریکاصل
)سمننكو، میگردد تقسیم زیربخشهایی به دوگان
نظریة اساس دوگانها، واقع در .)13۴:1396
نشانهشناسیفرهنگیراتشكیلمیدهند.دوگانهایی
خائوس )نظم(- کاسموس فرهنگ، طبیعت-  مانند:
)آشوب(،مرکز-حاشیه،متن-نهمتن،خود-دیگریو...
)ُسِنسون،76:1390(.بدینترتیب،طبیعت)بینظمی(
انسان،درمقابل بهمثابةامریناظربرمحیطزندگی
فرهنگ)نظاممند(قرارمیگیردکهبهمنزلةامریناظر
است انسان زندگی طبیعی فرا ویژگیهای بر
یافتهترین تثبیت شامل مرکز، )پاکتچی،89:1390(.
مقابل، در و است. متون( و ساختارها )مشروعترین
حاشیهفضاییاستکهغیرساختمندونامنظمبهنظر
میآیدودرآن،متوندینامیکترودراصطالحنامشروع
ومنحرفیقراردارند)سمننكو،۵۵:1396(.تحتاین
درون آنچه هر برخورد اولین در )که شرایط»متن«
فرهنگوقابلدرکباشدمتنتلقیمیگردد(نمیتواند
بیرونازفرهنگوجودداشتهباشد.امادستکمامكان
تبدیل متن به و میآید بیرون از که »نهمتن« بالقوة
میگردددرنظرگرفتهشدهاست)ُسِنسون،77:1390(.
و طرد سازوکار و فرهنگ دو بین تعامل و دیالوگ
در میگیرد. صورت »مرز« نام به جایی در ترجمه،
را نشانهای سپهر درون قابهای مرز، لوتمان، دیدگاه
که است دوزبانه سازوکاِر یک مرز، میکند، تعیین
پیامهایبیرونیرابهزباِندرونیسپهرنشانهایترجمه
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میکندوبرعكس.بنابراین،سپهرنشانهایتنهابهوسیلة
مرزمیتواندبانانشانهوفضاینشانهایبیگانهدرارتباط
مرز، لوتمان،222:1390(. 33:1390؛ )توروپ، باشد
عالوهبرفیلتروتطبیقامربیرونیباامردرونی،بهمنزلة
)سمننكو، میکند عمل نیز ارتباطات کاتالیزور
60:1396(.اصل»دیالوژیک«،اصلدیگریکهلوتمان
مداوِم تعامِل فرِض بر دارد، تأکید برآن نظریهاش در
نوع هر او، دیدگاه از است. استوار نشانهای نظامهای
ارتباطی،اساساًدیالوژیکاست.چهارتباطباخودوچه
لوتمانهرگز،هیچ بههمینخاطر دیگری. با ارتباط
پدیدارفرهنگیرادرحالتیتکافتادهیاایزولهتوضیح

نمیدهد)همان:39(

روش تحقیق
تحلیلیصورت و توصیفی روش با پژوهش، این 
گرفتهویکتحقیقکیفیبودهوازلحاظهدف،بنیادین
محسوبمیشود.دراینبررسی،عالوهبرنشانهشناسی
فرهنگی،ازمطالعاتاسطورهاینیزاستفادهشدهاست.
تا بهمطالعاتکتابخانهایسعیشده اتكاء با ابتدا در
موضوع با مرتبط مغولِی ـ ترکی اعتقادات و اساطیر
شناساییشود.درمرحلةبعدی،نگارههاییازشاهنامة
بزرگایلخانیوجامعالتواریخکهدربردارندة»درخت«

میباشند،بررسیوانتخابشدند.درنهایت،بااستفاده
ازروشنشانهشناسیفرهنگی،»سپهرنشانهای«،»سازو
کارترجمه«،»متن«و»نهمتِن«موجوددرنگارههای
و گفتگو راستای در طریق بدین و مشخص مذکور
تعاملدوفرهنگ»ایرانی«و»ترکی-مغولی«،چگونگی
حضورمسلِطدرخت،درنگارگریایلخانیتوضیحداده

شدهاست.

هایگاه درخت در لرهنگ ترکی ـ م)ولی
که است معدودی موارد جزو »درخت« بیتردید،
بهخود مغولی ـ ترکی فرهنگ در را جایگاه باالترین
و اساطیری عناصر مهمترین از یكی و داده اختصاص
اعتقادیاینفرهنگمحسوبمیشود.ازمنظِراساطیر
عنصر پنج از یكی عنوان به درخت مغولی، ترکی-
حساب به آهن- خاک، آتش، آب، درخت، مقدس-
میآید.ترکانومغوالن،درخترامتعالیدانستهوگاه
حتیآنرابهصورتخدایانمادیازخدامیانگارند
به را احترام بیشترین شامانها )اوراز،177:1396(.
درخت این البته هستند. قائل قایین۵ جنگلی درخت
عنصرینیستکهفقطدربرگزاریمراسمبهکارگرفته
مورد که است مقدسی ماهیت دارای بلكهخود شود؛
کنار در قامها، ُدُهِل روی بر میگیرد. قرار پرستش

نمودار1. الگوی مکتب تارتو) ُسنِسون،76:1390(.
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نیز قایین تصویِرخورشید،ستاره،رعد،تصویردرخت
باورشامانهای به .)83:139۵ )اینان، میشود دیده
اولگئن6 بزرگ خدای فرستادة قایین، درخت آلتایی،
میباشدکهازآسمانبردستانالهةاومای7فرودآمده
کیهانشناسی لحاظ به .)177:1396 )اوراز، است
شامانیزمی،درختعالم،درمرکزومحلنافزمین،قرار
محل تا آن شاخههای و )260:1389 )الیاده، داشته
اقامتاولگئنباالرفتهاست)الیاده،۴11:1392(.ازاین
منظر،درخت-درختانکهنساِلسربهفلککشیده-
از که میشود محسوب ارتباطی محورهای عنوان به
طریقآن،امكانورودبهجهاندیگروجوددارد)مولر،
اعتقادات اساس بر که اینجاست جالب .)۵7:1398
مراسم در شامان طبِل شدن نواخته هنگام شامانی،
مربوطه،شامانبهمرکزعالممنتقلمیشود؛جاییکه
درآن،درختکیهانی،آسمانرابازمینوموجودات
متعالیمتحدمیسازد)استوتلی،78:1390(.عالوهبر
مواردمذکور،درشامانیزمودربیشتراساطیرآفرینش
ترکی-مغولی،درخت،بهعنوان»مادر«تلقیگردیدهو
دارایقدرتآفرینشگریمیباشد؛انساناولیهازدرون
در 16۵:1381(؛ )سیداوف، است افتاده بیرون غنچه
باورهایآلتایی،اولینانسانمانندمیوهازشاخةدرخت
مقدسمیروید)اینان،21:139۵(؛مادِرفرزنداناوغوز-
دنیزخان)دریا(،تاغخان)کوه(،گؤگخان)آسمان(-در
داستاناوغوزنامه،زنیاستکهفرمانسانیشدةدرخت
رشیدالدین، 193،138۴؛ )سیداوف، میشود محسوب
اویغوریبه 2۵،1367(؛بوغوتكین8قهرماناسطورهای
همراهچهاربرادرخودازدرختزادهمیشوند)جوینی،
درخت 1390،130(؛ دیگران، و 1۵0:139۵؛گورون
قهرمان مادر قورقوت، دهده داستانهای در قاباآغاج
قورقوت، )دهده میآید حساب به )باسات( داستان
168:13۵8(؛درداستان»مادایقارا«نیز،مادایقارا،
نوزادتازهمتولدشدهاشرابه»کوهسیاه«میآورد.در
میگوید: و کرده آویزان چنار درخت چهار از آنجا
مادر تو برای چنار درخت چهار این بگذار »فرزندم،
شود«.درواقعمادر»مرقن«9-فرزندمادایقارا-همان
میشود گرفته نظر در دنیا درخت یا چنار درخت
داستانهای اکثر در )سیداوف،16۴:1381(.همچنین،

ترکانازجملهدرداستان»خمشو،چنارمخمشو«،
»کوراوغلی« مشهور داستان و سفید« »پسر افسانة
درختبههمراهچشمهایکهدرپایآنجاریاستدر
بخشی، نیرو قدرت، کنندة اعطا ویژگیهای بردارندة
به شكستناپذیری قوة بخشایندة نیز و استعداددهی
انسانمیباشد.بهعنوانمثال،قوشابوالِغ)دوچشمه(
اساطیریکهآلیکیشی)پدرکوراوغلی(آدرسآنرابه
زیر در بئل چنلی کوه در میدهد نشان کوراوغلی
درختیکهنسالقراردارد)رئیسنیا،16۴:1377(.در
واقعکوراوغلیباپیداکردنایندرختونوشیدنازآب
چشمةمذکور،صاحبقدرت،نیروواستعدادعاشیقی
در همچنین درخت، بخشی استعداد میگردد.
داستانهایمشهور»قربانی«و»عباسوگولگز«نیزبه
چشممیخورد.درهردوداستان،قهرماِنروایتبعداز
»عاشیقی« استعداد صاحب درخت زیر در خوابیدن
میگردند)سیداوف،17:1381(.باتوجهبهآنچهتوضیح
دادهشد،درختومفاهیماساطیریواعتقادیوابسته
بهآن،بخشعظیمیازفرهنگترکی-مغولیراتحت
تأثیرخودقراردادهودرستبههمینخاطراستکه
ترکانومغوالنحتیمراسمبسیارمهمواساسیخود
مانندمراسمقربانیوسوگندرادرمقابلدرختاجرا
دخیل مثال عنوان به .)177:1396 )اوراز، میکردند
بستنبهدرختوپایكوبیدراطرافآنازرسومیاست
کههموارهباترکانومغوالنبودهوحتیغازانخانکه
این بود، اسالم اصول به وفادار و متعصب مسلمانی
مراسمرابرگزارمیکردهاست)رشیدالدین،۴1:13۵8(.
و دینی بزرگان مرگ زمان در حتی درخت تقدس
بر را اجسادشامانها است؛ قابلمشاهده سیاسیهم
رویشاخةدرختانیادرحفرةتنةدرختقرارمیدادند
)استوتلی:187،1390(یااینكهچنگیزخانمغولبنابر
است شده مدفون درختی زیر در خود دستور

)رشیدالدین،387:1367(.

تحلیل نگاره ها
حضورفراوان»درخت«درنگارههایشاهنامةدموت
وحتیدربرخیازنگارههایجامعالتواریخ،اتفاقینبوده
وازیکمنبعاعتقادیسرچشمهگرفتهاست.همانطور
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کهدرنگارههایانتخابیدیدهمیشود،»درخت«–که
دراکثرمواردبهصورتتکدرختهمدیدهمیشود-
صحنههای در شكار، صحنههای نبرد، صحنههای در
مربوطبهدرباروتختگاِهپادشاه،درصحنههایمربوط
بهاقامتگاِهشخصیوحتیدرصحنههاییکهموضوع
مذهبیدارند،حضورفعالوچشمگیریدارد.اینتكراِر
حضور،»درخت«رابهیكیازاستانداردهاینگارگری
عناصر از یكی بهعنوان را آن و کرده تبدیل ایلخانی
ضروریایننگارگریقراردادهاست.اینعنصرضروری،
علیرغمتأثیراتنگارگریایلخانیازنقاشیچینی،صرفاً
اساطیر و اعتقادات در ریشه و نداشته فرمی جنبة
حامیانومخاطبانآنداشتهاست.اگرچهدرزمینةفرم
نیز،نگارگریایلخانیازیکماهیتمستقلیبرخوردار
بودهوفضاینگارههایآنبافضاینقاشیهایچینی
متفاوتمیباشد.باایناوصاف،معناینشانة»درخت«
ایلخانی« »نگارگری نشانهای سپهر درون در باید را
جستجوکرد.آنسپهرنشانهایکهدینامیسمپویاییدر
سپهر سه مرهون را خود پویایی و دارد خود درون
»ایلخانی« و »ایرانی« مغولی«، »ترکی- نشانهای
میباشد)نمودار2(بهعبارتدقیقتر،مفاهیممربوطبه
نشانهای )سپهر منتخب نگارههای در نشانة»درخت«
روایت اساس بر فقط نمیتوان را ایلخانی( نگارگری
مربوطهتحلیلکردبلكهدرکنارروایتشاهنامه)سپهر

نشانهایایرانی(وروایتجامعالتواریخ)سپهرنشانهای
ایلخانی(بایداساطیرواعتقاداتترکانومغوالن)سپهر

نشانهایترکی-مغولی(رانیزدرنظرداشت.
نشانهای سپهر در »درخت«، که اهمیتی علیرغم
ایرانی)روایتفردوسی(داردولیدامنةمفاهیماساطیری
آنزیادگستردهنبودهاست.بنابراینتنهامواردبسیار
محدودیمانند»سخنگوبودندرخت«ازطریقترجمة
)نگارگری بزرگتر نشانهای سپهر وارد بینانشانهای
ایلخانی(شدهاست.روایتجامعالتواریخنیزازآنجاکه
برایشناساندنمغوالنبهجهاناسالمتولیدشدهبود،
بیشترحاویمفاهیمتاریخیودینیبودهونشانههای
در  کرد. مشاهده آن در میتوان کمتری اساطیری
مقابل،»درخت«جایگاهبسیارخاصیدرسپهرنشانهای
ترکی- اعتقادات و اساطیر و )شامانیزم مغولی ترکی-
مغولی(دارد.درواقع،اینحضورپررنِگ»درخت«در
ترجمة ایلخانی، نگارگری نشانهای سپهر فضای
بینافرهنگیهمانحضورمسلطیاستکه»درخت«در
ترجمة است. داشته مغولی ترکی- نشانهای سپهر
بینافرهنگیایکهروایتشاهنامهوجامعالتواریخرابا
)اساطیرو فیلترفرهنگترکیـمغولی از عبوردادن
اعتقاداتترکیـمغولی(رابهدرونفرهنگایلخانی
)نگارگریدورةایلخانی(واردکردهاست.دراینارتباط،
مهمترینویژگیهایدرختدرسپهرنشانهایترکی-

نمودار 2. چگونگی شکل گیری سپهر نشانه ای نگارگری ایلخانی. )نگارندگان: 1399(
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فعال حضور دالیل که میباشند زیر شرح به مغولی،
درختدرنگارههایمنتخبراتوضیحدادهونشانههای
مستتردرآنهاراکدگشاییومعنادارمیکنند:»درخت«
درفرهنگترکی-مغولی،بخشایندةقدرت،اعطاکنندة
سلطنتونیزبهعنوانمدافعوحافظوطنوخاقان
)رئیسنیا،16۴:1377(محسوبمیشود.ترجماناین
ویژگیهارادربیشترنگارههاییمالحظهمیکنیمکهدر
آنهاپادشاهیاخاقاندرمحلتختگاه،درباروچادرخود
قراردارد)تصویر1(.درایننگارهها،درختبهگونهای
نمادیندرفضاییدرپشتپادشاهیاخاقانقرارداشته
ومنبعقدرتوسلطنتاوونیزحافظآنبهحساب
قوة اعطاکنندة »درخت«، همچنین میآید.
دارد نیروبخشی توان و بوده شكستناپذیری
نگارههاییکه )سیداوف،26:1381(.درخِتموجوددر
این ترجمان میباشند، نبرد یا شكار موضوع دارای
اندیشةاساطیریهستند.حضورنمادیندرختدراین

مربوطه قهرمان شكستناپذیری بیانگر صحنهها،
میباشد)تصویر1(.

درموردنیروبخشبودندرختنیز،میتوانبهنگارة
نسخة از مدینه« راه  در ابوبكر و »محمد)ص(
جامعالتواریخنیزاشارهکرد؛حضورنمادیندرختدر
زمینةتصویرودرفضاییبینآندووپیرزنیکهآنهارا
بدونوابستگیبهروایت، باشیِربزخودسیرابمیکندـ
نشانازنیروبخشیدرختداشتهوبهطورضمنیبهآن

ویژگیدرختاشارهمیکند)تصویر2(.
دراساطیرواعتقاداتترکی-مغولی،بارهاباویژگی
که همانطور میشویم. مواجه درخت بودِن »مادر«
پیشتراشارهشد؛انساناولیهازدرونغنچهبیرونافتاده
است،مادرفرزنداناوغوزدرداستاناوغوزنامه،زنیاست
کهفرمانسانیشدةدرختمحسوبمیشود،بوغوتكین
قهرماناسطورهایاویغوریبههمراهچهاربرادرخوداز
داستانهای در قاباآغاج درخت میشوند، زاده درخت

تصویر 1. نگاره های در بردارندة »درخت« شاهنامة دموت. )نگارندگان:1399(
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دهدهقورقوت،مادرقهرمانداستان)باسات(بهحساب
رشیدالدین،2۵،1367؛ )سیداوف،193،138۴؛ میآید
جوینی، اینان،21:139۵؛ سیداوف،16۵:1381؛
دهده دیگران،1390،130؛ و گورون 1۵0:139۵؛
فرهنگ در درخت بودن مادر .)168:13۵8 قورقوت،
ترکی-مغولینشانازقدرتآفرینشگریآنداشتهو

)warfare.ga,2020( و ابوبکر در  راه مدینه. جامع التواریخ )تصویر2. نگارة محمد )ص

مطرح قدرتخدایی و ازخدا نمادی عنوان به را آن
میسازد.اینمفهوم،بهخوبیبهعنوانیکنشانه،در
)تصویر3(. است مشاهده قابل نبی« »ارمیای نگارة
موضوعروایتعبارتاستازقدرتپروردگاریکهاوو
زنده دوباره و میمیراند سال صد مدت به را االغش
دوباره حیات چشمانش برابر در نیز االغش میکند.

)warfare.ga,2020( تصویر3. نگارة ارمیای نبی. جامع التواریخ
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بدون مذکور- نگاره در که است درحالی این مییابد.
آن پای در وچشمهای درخت ، روایت- به وابستگی
جاریاست.درختدراینجانشانةآفرینشگریاست
واردسپهر مغولی ترکی- نشانهای فضایسپهر از که

نشانهاینگارگریایلخانیشدهاست.
درختدرفرهنگترکی-مغولی،نافومرکزعالَم
میباشد؛بههمینخاطردرمراسمشامانیزمبهعنوان

)warfare.ga,2020( تصویر5. نگارة »قضاوت داود میان دو برادر. جامع التواریخ

یکعنصرمحوریمطرحمیشود)الیاده،260:1389(.
قلمداد دیگر عالم به ورود گذرگاه همچنین، درخت
میشود)مولر،۵7:1398(.ایندوموردبهخوبیدر
نگارة»کوههایهند«قابلمشاهدهمیباشد)تصویر۴(.
اگرچهقواعدترسیمنگارهتحتتأثیرنقاشیچینیبوده
قرارگیری ولی دارد اشاره کوه موضوع به آن عنوان و
اندیشة ترجمان کوهها، باالی در درخت نمادین

)warfare.ga,2020( تصویر4. نگارة کوه های هند. جامع االتواریخ
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»مرکزیتعالمبودندرخت«واندیشة»گذرگاهبودن
درختبهعالمدیگر«میباشد.

درفرهنگترکی-مغولی،درمقابلدرختمراسم
میکردند یاد سوگند و داده قربانی کرده، اجرا
نگارة در درخت نمادین حضور )اوراز،177:1396(.
»قضاوتداودمیاندوبرادر«،نشانةجایگاهتقدسگونة
دارد قضاوت درستی بر دلیل نیز و مراسم در آن
)تصویر۵(.همانطورکهپیشتراشارهشد،درختیكی
ازپنجعنصرمقدسدرمیانترکانومغوالنمحسوب

میشود)اوراز،177:1396(.
درفرهنگترکی-مغولی،بزرگانوسرکردههارا-
مانندآنچهکهدرروایتتدفینچنگیزدیدهمیشود-
)رشیدالدین، میسپردند خاک به درخت، زیر در
387:1367(ویابررویشاخةدرختانیادرحفرةتنة
انعكاس )استوتلی:187،1390(. میدادند قرار درخت
ایننشانهرانیزمیتواندرنگارة»مرگموسیدرکوه

نبو«مشاهدهکرد)تصویر6(.

نتیجه ایری
و بزرگ شاهنامة نگارههای به مربوط نشانههای
جامعالتواریخ،تنهادردرونسپهرنشانهای»نگارگری
ایلخانی«معناداربودهونشانگیشانتنهادراینفضا
تحققمییابد.باتوجهبهالگوینشانهشناسیفرهنگی،
بهعنوانیکسپهر ایلخانی نگارگری نشانهای سپهر
دیالوگسه و بزرگ،حاصِلگفتگو و اصلی نشانهای
بوده مغولی ترکی- و ایلخانی ایرانی، نشانهای سپهر

است.بهعبارتبهتر،سهسپهرنشانهایایرانی،ایلخانیو
سپهر شكلگیری باعث هم همزمان، مغولی ترکی-
نشانهاینگارگریایلخانیشدهوهمدردرونآنقرار
دسته آن از »درخت«، با مرتبط نشانههای دارند.
نشانههایینیستندکهبامكانیسمترجمةبینانشانهایو
)سپهر فردوسی روایت »نهمتِن« از مستقیم طور به
نشانهایایرانی(ویا»نهمتِن«روایتجامعالتواریخ)سپهر
نگارگری نشانهای »متِن«سپهر وارد ایلخانی( نشانهای
ایلخانیشدهباشند.بلكهایننشانههاجزوآندستهاز
فرهنِگ سه دیالوگ راستای در که نشانههاییهستند
مذکور،ابتدا،بامكانیسمترجمةبینافرهنگیاز»نهمتِن«
سپهرنشانهایایرانیو»نهمتِن«سپهرنشانهایایلخانی
وارد»متِن«سپهرنشانهایترکی-مغولیشدهوسپس
وارد»متِن« مغولی ترکی- نشانهای »نهمتِن«سپهر از
عبارت به شدهاند. ایلخانی نگارگری نشانهای سپهر
نگارههای به مربوط روایتهای نگارگر، دقیقتر،
دربردارندة»درخت«راازمتنشاهنامةفردوسیومتن
آنها تصویرکردن در ولی کرده انتخاب  جامعالتواریخ،
از را آنها بلكه نمانده وفادار روایت، نشانههای به فقط
فیلترفرهنگترکانومغوالنعبوردادهاست.اینفیلتر
فرهنگیکهبامكانیسمترجمةبینافرهنگیهمراهبوده،
مذکور نگارههای در جدیدی نشانههای تا شده باعث
و روایتشاهنامه به معنایی وابستگی که گیرند شكل
جامعالتواریخنداشتهومعناداربودنآنهادرفضایسپهر
نشانهایبزرگنگارگریایلخانیبهسپهرنشانهایترکی-
در نشانة»درخت«، ترتیب، بدین باشد. وابسته مغولی

)warfare.ga,2020( تصویر6. نگارة »مرگ موسی در کوه نبو. جامع التواریخ
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و نگاره های شاهنامة دموت و هامع التواریخ ابا رویکرد نشانه شناسی لرهنگیی ادرختت ���������������������������������������� مکالعة ارتباش ااساطیر ترکی  م)ولیو با نقنت

نگارههایمذکور،مفاهیماساطیریزیادیازقبیل:مادر
بودنوقدرتآفرینشگری،قدرتوسلطنتبخشی،
محافظتازوطنوخاقان،اعطاگریقوةشكستناپذیری
برای بودن گذرگاه قهرمان، به نیروبخشِیجسمانی و
ورودبهعالمدیگر،حضورتقدسگونهدرمراسممهمو
جایگاهبودنبرایدفنجسدخاقانوشامانرانمایندگی

میکند.

پی نوشت
 1.اینشاهنامهدراصلدربردارندةدستکم280ورقو180

نگارهبودهاست)آژند،1۵0:1389(.
2. Lotman
3. Veladimir Vernadsky
4. Gayin
5. Olgen
6. Umay
7. Bughutakin
8. Mergen

کتابنامه
استوتلی،مارگارت.)1390(.شمنیزم،ترجمةبیژناسدیمقدم،

بیجا:بینا.
اوراز،مراد)1396(.اساطیرتورک،ترجمةروحاهللصاحبقلم،

تبریز:قاالنیورد.
اینان،عبدالقادر)139۵(.آیینباستانیترکان،ترجمةمحبوبة

هریسچیان،تبریز:دنیزچین.
آژند،یعقوب)1389(.نگارگریایران،2ج،تهران:سمت.

پاکتچی،احمد)1390(.»معناسازیباچینشآشوبدرنظم،
مقاالت مجموعه کتاب فرهنگی« نشانهشناسی رویكرد در
نجومیان، امیرعلی کوشش به فرهنگ)ی(، نشانهشناسی

تهران:سخن.
فرهنگ«، و فرهنگی »نشانهشناسی .)1390( پیتر توروپ،
ترجمةفرزانسجودی،کتابمجموعهمقاالتنشانهشناسی
فرهنگ،گروهمترجمان،بهکوششفرزانسجودی،تهران:

علم.
جوینی،عطاملک)1387(.تاریخجهانگشایجوینی،تصحیح

محمدقزوینی،تهران:هرمس.
شاهكار مهمترین ابوسعید »شاهنامة .)1387( محمد خزائی،

نگارگریدورةایلخانی«،ماههنر،اسفند.

کوشش به قورقوت، دهده کتاب .)13۵8( قورقوت دهده
محمدعلیفرزانه،تهران:فرزانه.

تدوین جامعالتواریخ، .)13۵8( همدانی فضلاهلل رشیدالدین،
کارلیان،هرتفرد:استفناوستین.

رشیدالدین،فضلاهللهمدانی)1367(.جامعالتواریخ،تصحیح
بهمنکریمی،تهران:اقبال.

رئیسنیا،رحیم)1377(،کوراوغلودرافسانهوداستان،تهران:
دنیا.

فرهنگِی نظریة »واکاوی .)1396( دیگران و حسین سرفراز،
سپهرنشانهاییوریلوتمان«،راهبردفرهنگ،ش39،پاییز.
حسین ترجمة فرهنگ، پود و تار .)1396( الكسی سمننكو،

سرفراز،تهران:علمیوفرهنگی.
نشانهشناسی در متن »مفهوم .)1390( گوران ُسِنسون،
مقاالت مجموعه سجودی، فرزان ترجمة فرهنگ«،
فرزان کوشش به مترجمان، گروه فرهنگ، نشانهشناسی

سجودی،تهران:علم.
اساطیر به نگاهی و شامان قام .)1381( میرعلی اوف، سید

خلقهایترک،ترجمةصمدچایلی،تبریز:اختر.
سیدواف،میرعلی)138۴(.آذربایجانسویکوکونودوشونرکن،

برگردانرحیمشاوانلی،تبریز:اختر.
ترجمة اسالم، از قبل ترکان تاریخ .)1390( کامران گورون،

اسماعیلجعفرزادهودیگران،تبریز:نشرسومر.
لوتمان،یوریوبی.ای.اوسپنسكی)1390(.»دربابسازوکار
مجموعه سجودی، فرزان ترجمة فرهنگ«، نشانهشناختی
کوشش به مترجمان، گروه فرهنگ، نشانهشناسی مقاالت

فرزانسجودی،تهران:علم.
فرناز ترجمة نشانهای«، سپهر »دربارة .)1390( لوتمان،یوری
فرهنگ، نشانهشناسی مقاالت مجموعه کتاب کاکهخانی،

گروهمترجمان،بهکوششفرزانسجودی،تهران:علم.
فرهنگی«، بادیگری لیونگبرگ،کریستینا)1390(.»مواجهه
ترجمةتیناامراللهی،مجموعهمقاالتنشانهشناسیفرهنگ،

گروهمترجمان،بهکوششفرزانسجودی،تهران:علم.
مولر،کالوس)1398(.شمنیزم،ترجمةشاهرخراعی،تهران:

حكمت.
نامورمطلق،بهمن)1390(.»نشانهشناسیوفرهنگ«،مجموعه
امیرعلی کوشش به فرهنگ)ی(، نشانهشناسی مقاالت

نجومیان،تهران:سخن.
جالل ترجمة ادیان، تاریخ در رساله .)1389( میرچا الیاده،

ستاری،تهران:سروش.
ترجمة خلسه، کهن فنون شمنیسم .)1392( میرچا الیاده،
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محمدکاظممهاجری،تهران:نشرادیان.
حسینی،سیدمحمود)1392(.شاهنامةبزرگایلخانی،تهران:

عطار.
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