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چکیده

بهرغم گسستهاي تاريخي و نفوذ فرهنگهاي بيگانه ،تحوالت نگارگري ايران از پيوستگي و تداوم نسبي برخوردار بوده است و وجوه
اشتراكات صوري و مضموني فراواني در آثار دورههاي مختلف مشاهده ميشود .نمادگرايي به عنوان يكي از ابزارهاي بيان تصويري و
انتقال مفاهيم ،آثار زيادي از نگارگري ايراني را در صورت و معنا به هم نزديك كرده است .بنابراين ،بررسي عناصر نمادين و نمادشناسي
در نگارگري ايران ،با توجه به جايگاه نمادها و چگونگي كاربرد آنها در دورههاي مختلف قابل مالحظه است .در این نوشتار بررسی انواع
عناصر نمادين براساس طبقهبندی نمادهاي هندسي ،تلفيقي و طبيعي ،روند شناخت عمیقتري را از عملكرد عناصر و نمادگرايي در آثار
نگارگري ايران فراهم ساخته است .عناصر نمادين به عنوان نمايندههايي از مفاهيم واال و دور از دسترس ،در نگارگري ايران جلوههاي بارز و
چشمگيري دارد و اغلب به صور گوناگون ،رشتههاي ارتباطي خود را با واقعيت ملموس حفظ كرده است .هنرمند ايراني در فضایی نمادین به
آفرینش میپردازد؛ بر این اساس ،گاهي به شيوة كام ً
ال مجرد و انتزاعي ،گاه ملهم از واقعيت و گاهي با اغراق در ويژگيهاي واقعي و زماني
با تركيب ويژگيهاي مختلف ،نقوش خاصي را با عملكردهاي متفاوت به منصة ظهور رسانده است؛ كه در فضاي نگارهها با چیدمانهاي
نمادين ،پيوند و ارتباط با معناها و مفاهيم نامحسوس را فراهم ساختهاند .در واقع ،نگارگر ایرانی با بهرهگرفتن از بستر ارزشمند شعر و ادب
فارسی و همچنین مفاهیم عمیق حکمت ایرانی و عرفان اسالمی ،نه در پی بازنمایی طبیعت ملموس ،بلکه به فرانمایی جلوههای نمادین
پرداخته است .با بررسی طبقهبندی نمادها در این نوشتار میتوان به این نتیجه اذعان داشت که ابداع و استفاده از عناصر نمادين در دورههای
مختلف نگارگري ايران ،صورت مستقلی نداشته بلکه روند تكاملي را در صورت و محتوا طي كرده است.
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مقدمه
روند کمابیش پیوسته تحوالت نگارگری ایران ،بیشتر از اینکه در
زمینة سبک و اسلوب نگارگری دورههای مختلف باشد ،در امتداد
مبانی زیباییشناسی و روح فرهنگ و هنر ایرانی قابل مالحظه است.
در نگارگری دورههای مختلف ،از جمله وجوه اشتراکات مضمونی
میتوان به نمادشناختی مضامین برگرفته از فرهنگ و ادبیات ایران،
و در زمینة اشتراکات صوری به استفاده از اشکال مجرد ،رنگهای
ناب و عناصر نمادین اشاره کرد .نگارگری ایران با شعر و ادب
فارسی الفت دیرینه دارد و به مرور زمان با حکمت کهن ایرانی
و عرفان اسالمی درآمیخته است؛ به طوری که بر اساس همین
نگرش اسالمی و حکمت ایرانی ،نگارگر نیز نه در پی بازنمایی
طبیعت ملموس بلکه در راستای بازنمایی جلوههای نامحسوسی
که بسترهای مادی معینی ندارند ،به ارایة نمودهایی از جوهر صور
طبیعی میپردازد .بنابراین میتوان گفت یکی از ویژگیهایی که
آثار نگارگری ایران را در صورت و معنا به هم نزدیک و اشتراکاتی
حاصل کرده است ،سنت دوری از واقعگرایی و عدم رغبت هنرمند
ایرانی به تقلید صرف از طبیعت و تأکیدش به بیان مفاهیم ذهنی
و نمادین است .در واقع ،نمادگرایی به عنوان یکی از مؤثرترین
ابزارهای انتقال معنا ،مورد توجه هنرمندان ایرانی است.
هدف اين نوشتار ،شناخت جلوههای نمادگرایی به عنوان یکی از
شیوههای بیان تصویری در نگارگری ایران است .بر این اساس در
این نوشتار برای ورود به بحث ،به موضوع «نمادگرایی در هنرهای
تجسمی» و «زمینههای پيدايش نماد در هنر و نگارگری ايران»
پرداخته شده است .پس از بررسی» نمادگرايي در نگارگري ايران»
در مبحث»عناصر نمادین در نگارگری ایران» با هدف شناخت
بهتر ،به طبقهبندی انواع عناصر ،تعریف و ارایة نمونههای تصويري
پرداخته میشود .هرچند روند این بررسی ،به سبب کافی نبودن
مدارک و اطالعات و بضاعت دانش نگارندگان دشوار مینماید،
اما تالش شده تا حد ممکن بر اساس اسناد کتابخانهای موجود،
ترجمه برخی منابع و تجزیه و تحلیل زیباشناختی آثار ،به این مهم
رسیدگی شود.
نمادگرايي در هنرهاي تجسمي
نمادپردازی جزو قديميترين روشهای بيان مفاهيم محسوب ميشود؛
به طوري كه انسان بدوي غايات مطلوب خويش را در قالب نماد بيان
كرده و ميكوشيد از طريق عالیم نمادين (حیوانی ،انسانی ،گیاهی،
تلفیقی) با همنوعان خود ارتباط برقرار كند .1در هنرهاي تجسمي ،نماد،
«تأويل بصري از يك موضوع انتزاعي از طريق تبديل مشخصات
پوياي آن موضوع به صفات ويژة شكل ،رنگ و حركت و  »...تعريف
شده است [پاكباز«.]604 :1381،آني ياليافه »2در باب نمادگرايي در
هنرهاي تجسمي ميگويد « :تاريخ نمادگرايي نشان ميدهد كه هر
چيزي ميتواند معناي نمادين پيدا كند ،مانند اشياء طبيعي (سنگها،
حيوانات و  )...يا آنچه دستساز انسان است (خانه ،كشتي و  )...و

حتي اشكال تجريدي (اعداد ،دايره )... ،در حقيقت تمامي جهان يك
نماد بالقوه است و انسان با گرايش طبيعي كه به آفرينش نمادها
دارد به گونهای ناخودآگاه اشياء يا اشكال را تغيير ميدهد تا حالتي
مذهبي يا هنري به خود بگيرند» [يونگ.]352: 1383 ،
3
اما در چگونگي نمادگزيني دو روش عمده معرفي میشود :
الف .واقعگرایی؛ شیوهای كه هنرمند با توجه به ميزان ادراك و تصور
خود از موضوع ،آن را به برخي جلوههاي طبيعي ،نزديك احساس
ميكند؛ در نتيجه درصدد انتخاب نقشی برميآيد كه براي انسان
شناخته شده و از طبيعت الهام گرفته شده است .ب .انتزاعی؛ در این
روش ،هنرمند با توجه به نوع برداشت خود از موضوع ،جهانبيني
و ویژگیهای زمانی و مکانی ،درصدد خلق و ابداع عنصر نمادين
است .به این روش هنرمند ،سعي در شناخت هرچه بيشتر و دقيقتر
ويژگيها و جنبههاي موضوع دارد تا بدين وسيله عناصر تا حد امكان
بتواند پاسخگوي ذهن و احساس هنرمند و مخاطب از موضوع باشد.
اینگونه است كه عناصر نمادين رشد كرده و پرورش پیدا میکند .در
واقع در هر اثر تجسمي ،هنرمند نحوة نگرش خود را به موضوعي
خاص به تصوير ميكشد و مجموعة پیامهای تصویری ،باعث ایجاد
ارتباط بصری میشود .در حوزة هنرهاي نمادين اين تصوير ،صرف ًا
تقليدي ناب از موضوع طبيعي نيست ،بلكه لحظهاي برگزيده از جهان
است كه در محدودة عناصر نمادين در قالبي نمادين ارائه شده و
تفكري فراتر در پس آن نهفته است و مخاطب به سهم ادراك،
فرهنگ و دانش خود با اثر ارتباط برقرار ميكند.
زمينههاي پيدايش نماد در هنر ايران
زمینههای پيدايش نماد در هنرهاي تجسمي و به طور خاص در
هنر ايران را ميتوان در دو بستر عمده بررسی كرد« .اسطورهها» و
«آئينها» بنا به سرشت و ويژگيهاي مشتركشان با نماد پيوندي ذاتي
دارند؛ زيرا همانگونه كه نماد بر معنايي جز معناي ظاهري داللت
ميكند ،در اسطورهها و آئينها نيز شاهد مفاهيمي خارج از حوزة درك
مستقيم هستيم؛ به طوری كه همواره براي ارایه آنها ملزم به استفاده
از نمادها بودهايم .اسطورهها ،بستر مناسبي جهت پيدايش و پرورش
نمادها ،به عبارتی موضوع خالقيت و ابداع نمادها در هنرهاي تجسمي
به شمار ميروند .همانگونه كه در «فرهنگ اساطير» آمده « :اسطوره
به عنوان جلوهاي از فرهنگ با خالقيت قومي رابطهاي مستقيم دارد و
اينجا ،خالقيت نوعي آفرينش هنري است .هنر و اسطوره خاستگاه
و غايت يكسان دارند ،مانند دو روي سكه .نقطه فاصله بين اين
دو يكي نحوة ارائه و به اصطالح ظرف بيان آن دو است و ديگر
اينكه پديدآورندة اسطوره ،خالقيت جمعي است و بيانكنندة اعتقاد قومي
و قبيلهاي ،ولي عامل خلق اثر هنري عموم ًا آفرينش فردي است .اما هر
دوي اينها در غايت به جامعه و فرهنگ تعلق دارند» [یاحقی.]7 :1369 ،
«در ايران ،پيشينة اسطوره به هزارة پنج پيش از ميالد مسيح ميرسد.
نخستين جلوة آن ،باور ايزدبانوي مادر است كه پيكرهاش در ميان آثار
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و نقوش سيلك ،در كنار نقشهاي نمادين آب ،مار ،خورشيد و ماه
بر سفالينههاي زيباي چند هزار سالة ايراني يافت شده است .پس از
آن ،به اساطير آريایي هزارة دو پ.م و اسطورههاي ميترايي و زردشتي
هزارة نخست پ.م ميرسيم» [اسماعيلپور .]9 :1377 ،در نظر
ايرانيان باستان نيروهاي طبيعي شامل باران ،خورشيد ،خشكسالي و
مظاهر زندگي مانند آفرينش ،تولد ،مرگ و  ...جملگي داراي پيشينة
اسطورهاي بودهاند ،چنانكه بسياري از آثار ادبي كالسيك ايران زمين
از جمله شاهنامة فردوسي ريشهاي اسطورهاي دارند .در هنر ايران قبل
و بعد از اسالم ،باورهاي مذهبي نیز به عنوان بستری مناسب جهت
رشد نمادها محسوب ميشوند؛ همانطور که «ارنست هرتسفلد»4
ميگويد « :پيشرفت تدريجي و مداوم هنر ايران در دورة ساسانيان با
تحول عظيم ورود اسالم به ايران كامل شد .اعراب با خودشان هيچ
هنري به اين سرزمين نياوردند .هنر ايراني نه تنها با اسالم ادامه يافت
بلكه با پذيرش فرهنگ اسالمي ،قدرتمندتر از گذشته به حيات نويني
دست يافت .در اين دوره هنرمندان بسياري از نقشمايههاي قبل از
اسالم را اقتباس و به آنها مفهوم كام ً
ال نو و هماهنگ با جهانبيني
اسالمي دادند» [خزائي .]171 : 1379 ،بعد از ورود اسالم به ايران و بر
پايه تعليمات مذهبي مبني بر منع تصويرگري ناتوراليستي ،نمادگرايي
و چكيدهنگاري در هنرهاي تجسمي در امتداد هنر قبل از اسالم
ادامه يافت .در این دوران ،هنرهاي ايران با عنوان هنرهاي ايرانيـ
اسالمي شناخته ميشوند؛ چرا كه همواره ضمن حفظ سنتهاي كهن
درصدد اشاعه فرهنگ اسالمي و تجسم عالم معنوي بودهاند .بنابراین
میتوان گفت بسترهاي غني ادبيات ديني و قومي همانند اسطورهها و
آئينهاي ديني اين سرزمين ،تداوم و پيشرفت اصل يگانگي هنر ايران
يعني نمادگرایی ،چكيدهنگاري و تزئين را همواره تضمين کرده است.
نمادگرایی در نگارگري ايران

در نگارگري ایران استفاده از صور نمادين رواج یافته و آنچه این
هنر را در حد كمال برجسته ميكند ،همان محتوا و كيفيت نهفتة
دروني و نمادگونهای است كه از وراي زيباييهاي صوري و تجسمي
آن قابل رديابي است .به معنای دیگر ،در آثار نگارگري ،هر عنصر
تجسمي داراي ظاهر و باطن و به عبارتي كميت و كيفيتي است كه
مجموع آنها هر عنصر را از ديگر عناصر تجسمي متمايز میکند .البته
در آثار نگارگری ،تركيببندي نیز ناگزير با موضوع آن در ارتباط و
مجموعة كميت ،كيفيت و انسجام نمادين عناصر بصری ،آنها را با
مفاهيم فراواقعي پيوند داده ،همچنان که «آيتاللهي» در خصوص
ساختار زيباييشناسي نگارگری ایران ميگويد « :در ايران ،مباني
زيباييشناسي از دو گونه تفكر متفاوت نشأت ميگيرد كه يكي
«فني» و ديگري «اعتقادي» است .مباني فني زيباييشناسي عبارت
است از  .1 :سنت دوري از واقعيگرايي و ايجاد اثري بيزمان و مكان؛
 .2مركزيت اثر؛  .3بيزاري از فضاي خالي؛  .4ذرهگرايي؛  .5القاء فضا
و ژرفاي فضا با نشان دادن عناصر تركيب از روبهرو ،باال و كنارهها
ب درخشان
در آن واحد؛  .6تكيه بر اشكال مجرد و رنگهاي نا 

زمستان1390
هشتم/
شمارهنوزدهم /
شماره
هشتم /پاییز1390
سالسال
هجدهم /

 .7تفاوتگذاري ميان جهان نقاشي شده با جهان واقعي و ايجاد ارتباط
ميان اين دو جهان توسط نوشتار و يا فراگذاري برخي از عناصر
تركيب از قاب اثر و اشغال فضاي مربوط به مخاطب .اما مباني
اعتقادي فراوانند ...در هنر اسالمي ايران ،همة انسانها ،گياهان و
گلها ،جانوران و حيوانات ،چه در جلو باشند يا در پشت تپهها و در
خانهها ،در پايين يا در باال ،همه برابر و هم اندازه و با همان رنگهاي
ناب تصوير ميشوند .در تمام صفحه ،نور به صورت يكنواخت و در
درون رنگها به كار ميرود كه بر مبناي انديشة برابري انسانها در
تفكر اسالمي ميباشد» [.]41-49 :1379
بنابراين ،به نظر میرسد در نگارگری ايران ـ قبل و بعد از اسالم ـ
شاهد پيروي از مباني فني زيباييشناسي به شکل استفاده از اجزای
الزمان و المكان و يا همان عناصر نمادين و اشكال تجريدي هستيم
كه با رعايت مباني اعتقادي زيباييشناسي ايراني ،در تركيببنديهاي
منسجم و متمركز به انتقال مضامين فراواقعي پرداختهاند .چنین
انسجامی باعث حركت ذهن مخاطب از عالم صورت به عالم معنا،
از عين به ذهن ،از ملموس به انتزاع و از فضاي محسوس به فضاي
متعالي ميشود .بدین ترتیب ،نگارگر ايراني با ترکیببندی نمادين
به تجسم فضايي چند زمانه و چند مكانه ميپردازد كه برخالف هنر
غرب مبني بر هندسة اقليدوسي ،تابع يك زاوية ديد خاص نيست،
بلکه طبق نياز ذهن ،فضا و تصوير از پنجرههاي متعددي به جهان
مينگرد .البته جهان نگارگري ايران اغلب با توجه به رابطة عناصر
تصويري و عناصر نوشتاري قابل خوانش است .5بنابراین برای درک و
فهم بهتر آثار نگارگری ،بايستي در پي رگههاي نامحسوس و ماورايي
و دانههاي معنايي جلوههای تزئيني و نمادين نقاشي ايراني باشيم
كه بيشك شناخت آنها با بررسي و شناخت مأخذ نمادها امكانپذير
خواهد بود.
زبان تصويري ايران در طي قرنها به تدريج قالبها و قواعد خود را
فراهم آورده ،به عبارتی برخي از عناصر نمادين و تمهیدات تصويري
به صورت قراردادي و از پيش تعيين شده در تداوم سنتها منتقل
شدهاند و برخي نيز به نيروي تعقل و تخيل نگارگران و تأثير متغيرهاي
سياسي ،فرهنگي ،عرفاني در هر دوره رقم خورده و مجموعة آنها در
ارتباطي منسجم ،در هر دوره به سبكي خاص منجر شدهاند.6
7

انواع عناصر نمادین در نگارگری ایران

برای شناخت عناصر نمادين در نگارگری ایران ،میتوان آنها را در سه
گروه عمده بررسی کرد (جدول.)1
نمادهای هندسي

مجموعهای از اشکال هندسی منظم همانند دايره ،مربع ،مثلث یا
ترکیبهایی همچون سطوح شطرنجي ،ستارههای شش پر ،اشكال
مانداال ،چلیپا و  ...نمادهاي هندسي هنر ايران محسوب میشوند.
در نگارگري ايران استفاده از اشکال هندسی ،به صورت تركيبي و
ابداع نقشمايههاي خاص هندسي رواج داشته و همواره ضمن حفظ
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جدول  .1گونههای عناصر نمادین در نگارگری ایران .مأخذ  :نگارندگان.

ﻫﻨﺪﺳﻲ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ
ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ
ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ
ﻃﺒﻴﻌﺖ

ارزشهاي نمادين ،براي آراستن فضاها مورد استفاده قرار گرفتهاند.
كاربرد عناصر هندسي تركيبي در نگارهها ،میتواند تحت تأثير نقوش
كاشيكاريها ،معرف و نمادي از حكمت اسالمي مبتني بر کثرت در
عین وحدت و وحدت در عین کثرت باشد.8
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اسلیمی:9 ترکیبی از نقوش استلیزه شده نقوش گیاهی  -حیوانی و
یا ترکیبی از تقسیمات منظم دایره است كه ابداعش به گچبريهاي
دورة اشکانی ميرسد« .پاکباز» در این خصوص میگوید « :هنرمند
اشكاني با كاربست دلخواه نقوش مسبب نقش آفرینیهای تازهاي
شد ،به طوري كه نقش دايرهاي انباشته از دستههاي پيچك را دو
نيم كرد و آن را پشت بر پشت هم گذارده و از مجموعهشان عنصري
تزئيني ابداع كردند كه بعداً اسليمي خوانده شد» [ .]23 :1383در
دورة اسالمی تحت تأثير معارف اسالمي مبني بر منع نقشپردازي
واقعگرايانه ،روز به روز ،نقوش اسلیمی تكامل بيشتري يافتند و به
صورتهاي متنوعتري درآمدند (تصویر« .)1اسليمي در مفهوم كلي
متضمن تزئين است؛ چه به صورت گياهان استليزه و چه به صورت
خطهاي هندسي در هم پيچيده .این فرم در عين اينكه مانند آهنگ و
وزن در یک اثر جلوه ميكند ،آشكارا نیز پيوند اصلي خود را با گياهان
نگاه ميدارد و با آنكه (ظاهراً) از طبيعت دور شده است ،باز با غنا و
فراواني مرتبط است» [بوركهارت.]72 :1365 ،

تصویر .1نقوش اسلیمی ،سوگواری فرامرز بر تابوت رستم و زواره ،شاهنامه بایسنقری،
 833ه.ق .مأخذ  :شاهکارهای نگارگری ایران.44:1384 ،

Fig1. Arabesque motif. Faramarz mourns death of his father and
his uncle, Zavareh.Baysonqori Shahnameh, 1429. Source: Masterpieces of Persian Painting, 2005: 44.

چليپا :10اين نماد هندسی که بر یک نظام مربع استوار است ،داراي
معاني بسياري است و در سطح عموم نماد خورشيد محسوب ميشود.
«چليپا به هر گونه و در هر ساختار ،مظهر و نشانة گردش چرخ زمانة
بيكران و روند آن به چهرة  :زايش و ميرش ،هست و نيست ،گشاد
و بست و پيوست و گسست ميباشد و اين آسياي فلك و چرخ زمان
است كه ميچرخد و ميچرخد و همه چيز را خرد ميكند ،نه آغازي
دارد و نه پاياني» [بختورتاش.]184 :1380 ،
نمادهای تلفيقي

بشر در روند ابداع صورتهاي نمادين از مجردات ،به ويژگيهاي
خاص هر ساختاري اعم از حيواني ،گياهي ،انساني ،طبيعی و اشكال
هندسي توجه داشته و تالش او در جهت بزرگنمایی ویژگیهای

تصویر .2صخرههای جاندار ،خاقان و کاموس ،ایرانیان را میبینند ،شاهنام ه طهماسبی،
944ه.ق .مأخذ  :شاهکارهای نگارگری ایران.282:1384 ،

Fig2. Living Rocks.The Khaqan and Kamous observe the Iranians.Shah Tahmasb ‘s Shahnameh,1540. Source: Masterpieces of
Persian Painting, 2005: 282.

فصلنامه علمی-پژوهشی

مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر
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اهندسي توجه داشته و تالش او در جهت بزرگنمایی ویژگیهای
شاخص هر ساختار و پااليش و زدودن زوايد آن ،برای رسيدن به يك
صورت مفهومی و نمادين جدید بوده است .در اين راستا ،به تناسب
ادراک وجوه معنایی هر عنصر ،وجود جوهرههايي از ساختارهای
متفاوت ،براي هنرمند حايز اهميت ميشود؛ به طوري كه تلفيق آنها
براي بيان مفاهيم مجرد ضروري بهنظر میرسد.
صخرة جاندار« :11صورتهاي سنگي آدمنما يا جانورنما ،در نسخ
خطي جاليريان در بغداد پديد آمد و اين موضوع در نقاشي دورة
تيموري رونق بسيار يافت» [ریشار .]62 : 1383 ،در برخي نگارهها
(تصویر )2شاهد استفاده از صور صخرهنمايي هستيم كه اغلب با
صورتهای انساني و حيواني تركيب شدهاند .اين صخرهها گاهي نيز
با تركيبهاي رنگي متنوع و مواج ،نمادي از روح و زندگي جاري در
سنگها هستند».سنگهاي تراش نخورده براي جوامع قديم و بدوي
از معناي نمادين وااليي برخوردار بودند و اغلب به منزلة جايگاه ارواح
يا خدايان انگاشته ميشدند  ...در نخستين دوران تاريخ ،انسانها
كوشيدند به آنچه كه روح يا روان صخره ميپنداشتند شكلي قابل
شناخت بدهند؛ در بسياري موارد اين شكل كم و بيش به انسان
ميمانست» [يونگ .]353-354 :1383 ،بنابراين شايد نقشهاي
انساني و جانوري موجود در شكل صخرهها ،نمادي از روان زنده و
پوياي سنگها باشد كه به صورت مستقيم قابل ارائه نيستند و براي
انتقال مفهوم زندگیشان از تلفيق و تركيب آنچه زنده و جاري است
با آنچه سخت و غير قابل انعطاف است ،مدد جستهاند.
فرشته 12به صورت (انسان بالدار) « :فرشتگان ،پیامآوران بالداری هستند
که میان خدایان و بشر ارتباط برقرار میکنند» [هال .]260 : 1383 ،نقش
انسان بالدار در هنر ايران داراي پيشينهاي طوالني است؛ برای مثال
نقش حكاكي شده درواز ه كاخ پاسارگاد ،تلفيق پيكر انسان با بالهاي
بزرگ ،میتواند نمادي از انسان -خدا محسوبشود .در دورة اسالمي
نیز تحت تأثیر اعتقادات مذهبي ،فرشتهها از طرف پروردگار عالم ،بر
انسانهاي برگزيدة او نازل ميشوند و با آنها ارتباط برقرار میکنند.
شايد حضور فرشته به عنوان واسطه میان بارگاه الهی و انسان كه با
ابزار كالم به انتقال پيام ميپردازد و وجود انسان به عنوان اشرف
مخلوقات كه به نيروي كالم زيور يافته ،باعث شده كه نقش فرشتهها
در تركيبی از پيكرة انسان و بالهای پرنده به ظهور برسد (تصویر.)3
فرشته در قديميترين نسخههاي مصور دورة اسالمي دیده میشود.
ازجمله در كتاب «شمس و پريان» ،نقش پري به روشني تداوم روند
شكلگيري صورت تصويري فرشته را نشان ميدهد« .الینرسیمز»13
در کتاب «تصاوير بينظير نقاشي ايراني و منابع آن »14به این
مطلب پرداخته است « :شمس و پريان ،تركيبي از حادثه و رمان
با خيالپردازي بسيار است كه در آن پريان ،شياطين و ديوها عناصر
مهمیاند .سرهاي دو پري عالوه بر تاج طاليي داراي هالة طاليي
است .بالهاي بزرگ و رنگي پريها به تصاويري از نسخههاي خطي
ديگر دورة سلجوقي و نقوش صنايع دستي آن دوره ،گرگ ،یوزپلنگ

تصویر .3معراج پیامبر (ص) ،هفت اورنگ جامی 963،ه.ق .مأخذ  :آژند.218 : 1384 ،

Fig3.Ascension of Prophet Mohammad (PBUH).Haft-Orange
Jami, 1559.Source: Azhand, 2005: 218.
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تصویر .4جنگ رستم با ارژنگ دیو ،شاهنامه طهماسبی944،ه.ق .مأخذ  :شاهکارهای
نگارگری ایران.257:1384 ،

Fig4. Rostam slays Arzhang. Shah Tahmasb ‘s Shahnameh,1540.
Source: Masterpieces of Persian Painting, 2005: 257.

شباهت دارد» [ .]Sims, 2002: 261با توجه به تأثير فرهنگ ايران-
ادبيات ،مذهب و اسطوره -برنگارگري ،بيترديد استفاده از اين سري
عناصر تلفيقي نمادين تداوم داشته و نقش فرشته رفته رفته با الهام از
دورههاي گذشته و تأثير متغيرهاي جامعه به نقش درخشان نماديني
در نگارگري ايران تبديل شده است.
ديو  :در نگارگري با چهرهاي هولانگيز و ترسناك به تصویر كشيده
شده است .نگارگران در تصوير ديوها ،بار ديگر به تركيب و تلفيق
عناصري پرداختهاند؛ كه شايد سادهترین آنها تركيب پيكرة انسان
با سر ،دست ،پا و دیگر اعضای بدن حيواناتي نظير سگ ،بوزينه،
گرگ ،یوزپلنگ و  ...باشد كه در شكل كلي ،نمادي از ويژگيهاي
درندهخويي اين موجود ترکیبی محسوب ميشوند (تصویر .)4چنانکه
میتوان گفت دیوها ،نمادی از خوی زشت آدمیاند که در هیئت
انسان – حیوان به نمایش در آمدهاند« .برخي از اشكال ديو كه
شباهت با آدمي دارند ،دامنهاي سرخ يا سبز پوشانده .و دستهاي
آنها را با دست برنجنها و پاهايشان را با خلخالها آراسته و اشكال
جانورنما را برهنه واگذارده است» [عکاشه .]142 :1380،همانا اين
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تصاوير تلفيقي نمادين ،بيانگر دريافت انسان از اين موجودات دست
نيافتني و خیالی محسوب ميشوند؛ که گاه با قوة تخيل درك شده و
به مدد عناصر نمادين به تصوير كشیده شدهاند و گاه تخیل تصویرگر
افسانهها و قصص و گاه ادبیات تصویری هستند.
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اژدها« :15اژدها تركيبي از مار و پرنده به معني ماده و روح ،اساس ًا در
شرق به ويژه در چين موجودي سعد و نشانة نيروي ملكوتي و در غرب
به موجودي مرتبط با ايزدان جهان زيرين ،ويرانگر و شرور مبدل گشته
است ...در اديان توحيدي اژدها به مفهوم شر است ...نبرد با اژدها يعني
غلبه بر مشکالت براي دستيابي به گنج معرفت باطني ،كشتن اژدها
يعني كشمكش ميان نور و تاريكي ،نابودي نيروهاي ويرانگر شر ،غلبة
انسان بر نفس ا ّماره و سلطه برنفس» [كوپر 17: 1379 ،و  .]18برخی،
این موجود افسانهای را چنین توصیف میکنند « :اژدها معمو ًال داراي
شاخ و دندانهاي دراز و سبيل دراز و يال و بدني كشيده و فلسدار
است .بعضيها ميگويند اژدها در غارها يا در اعماق درياها سكونت
دارد» [هال . ]21 :1383 ،در فرهنگ و هنر ايرانی ،اژدها نمادي از
شر و بدي محسوب شده که دارای طبيعتی رامنشدني و نبرد با آن
و كشتنش در واقع دستيابي به چشمة حياتبخش است (تصویر.)5
سيمرغ « :نماد جبرئيل ،عقل فعال و روحالقدس ،فرشتة بالدار»
[اسماعيلپور ]21 :1377 ،محسوب میشود .مطابق ادبيات داستانی
و فرهنگ ايراني ،از جمله در منطقالطیر عطار ،نماد سي پرنده است
که در پي يافتن پاسخ براي سؤاالت عرفاني خود در مسير شناخت
حق ،تن به سفري دور و دراز ميدهند و «چون به حضرت سیمرغ
ميرسند ،درمييابند كه طالب و مطلوب يكي است ،زيرا آنها سی
مرغ طالب بودند كه مطلوبشان سی مرغ بود ،اين چنين اتحاد جان
با جانان بيان ميشود» [ستاري .]61 :1372 ،سیمرغ بارها در ادبیات
اسطورهای ایران حضور داشته ،به عنوان مثال در شاهنامه ،داستان
سيمرغ كه در جنگ رستم و اسفنديار ،كمكهاي گرانبهايي به رستم

تصویر .5نبرد اسفندیار با اژدها ،شاهنامه شاه اسماعیل
دوم 982 ،ه.ق .مأخذ  :شاهکارهای نگارگری ایران،
.309:1384

Fig5. Esfandiyar battles the Dragon.
Shahnameh of Shah Ismail II, 1576.
Source: Masterpieces of Persian Painting,
2005: 309.

كرد و برفراز كوه البرز ،زال را پرورش داد .بنابراین نگارگر ايراني،
تحت تأثير فرهنگ و ادبيات ،به نقش نمادين اين پرندة اسطورهاي
پرداخته است؛ پرندهاي بسيار بزرگ با پنجهها و منقار قوي گاهي
شبيه پنجه و منقار عقاب ،با تيزبيني يك پرندة شكاري ،تاج و بال و پر
و دم رنگين وامگرفته از پرندگان زيباي مختلف كه تركيبي قدرتمند و
در عين حال زيبا و باشكوه را تشكيل ميدهد (تصویر.)6
نمادهای طبیعی

همواره طبيعت و عناصر متشكلة آن ،الگو و منبع الهام هنرمندان بوده
و چگونگی ارتباط عميق و گستردة انسان با طبيعت و نتايج حاصل
از آن ،نوع نگرش و جهانبيني او را رقم زده است .در طبقهبندی،
عناصری همچون انسان ،گياه ،جانور و نيز نيروهایي چون آتش ،باد،
آب به عنوان عناصر نمادین واقعگرا در اين گروه مورد بررسی قرار
میگیرند.
نقوش انسانی نمادین  :نگارگر ایرانی با به تصویر کشیدن انسان
با اصولی ثابت ،بدون توجه به شخصیتپردازی یا انعکاس حالت
عاطفی در چهرهها ،در واقع به نوعی نمود کلی از انسان دست یافت
که در برخی موارد حتی تشخیص زن و مرد در آن تنها با توجه به
نوع سربند یا لباس مشخص میشود .این نمود در عین الهام گرفتن
از طبیعت ،با دخل و تصرفی خالقانه به نقش قراردادی و نمادین از
انسان تبدیل شده که چندان فردیت او مهم نیست؛ بلکه انسانیت او در
قالب و صورتی قراردادی و همواره در جایگاه خاص به تصویر کشیده
شده است .این جلوههای قراردادی به باور هنرمند و انسان هر دوره
اشاره میکند و به این شکل نقشی تفکر برانگیز و نمادین پیدا میکند.
«در نقاشی ایرانی همانگونه که فرشتگان سایه ندارند ،انسانها نیز
سایه ندارند .همه چیز نور است ،نقش انسان واقعیتی مجرد و آسمانی
بدون پایه و آزاد از سنگینی و حجم واقعیت روزمره است .این تمثیل
انسان ،فرشتگان که از دیرباز با نام امشاسبندان در اندیشة مزدیسنا

تصویر .6دیدار سام از زال در النه سیمرغ ،شاهنامه شاه
اسماعیل دوم984 ،ه.ق .مأخذ  :شاهکارهای نگارگری
ایران.311:1384 ،

Fig6. Sam visits Zall who is in the Phoenix’s
nest. Shahnameh of Shah Ismail II, 1576.
Source: Masterpieces of Persian Painting,
2005: 311.

تصویر  .7یوسف در مهمانی زلیخا ،پنج گنج928 ،ه.ق.
مأخذ  :شاهکارهای نگارگری ایران.112:1384،

Fig7.Yusof enters Zoleikha’s Banquet.
Panj Ganj, 1521.Source: Masterpieces
of Persian Painting, 2005: 112.
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و سرودههای یشتها دیده میشود ،یکی از آشکارترین چهرههای
روح ایرانی در ادب و نقاشی است» [آغداشلو .]105 : 1384 ،در نقوش
انساني آنچه گهگاه جلب توجه ميكند ،استفاده از «هالة مقدس»16
است.
هالة مقدس « :نور الهي و نيروي تركيبي آتش و طالي شمسي يا
انرژي الهي است؛ نور ساطع از تقدس؛ نيروي معنوي و قدرت نور؛ تق ّدس؛
فر؛ «دايرهي شكوهمند»؛ نبوغ؛ فضيلت؛ صدور قوة حياتي موجود در سر؛
ّ
انرژي حياتي خرد؛ نور متعالي معرفت»[كوپر .]378 : 1379 ،در برخي از
نسخههاي مصور قديمي مثل«الترياق» (سدة هفت ه .ق ).اين هاله بر
دور سر همة پيكرههاي انساني و همچنين پرندهها و حيوانات به چشم
ميآيد كه شايد با توجه به تأثير انديشههاي اسالمي مبني بر تقدس همة
موجودات و جايگاه يكسان همة آنها نزد خداوند باشد .اما رفته رفته اين
هالة مقدس تنها سر مقدسين را احاطه كرده و نماد درخشش نور الهي از
شخصيت مقدس ميشود .شكل هاله نخست فرم ديسك مانند داشت
كه كمكم به هالة وسيع با زبانههاي آتشين و طاليي كه به سوي آسمان
سر كشيده تبديل شد كه ميتواند نمودار و نماد ن ََسب پاك ،آسماني و
الهي آن شخصيت باشد (تصویر.)7
نقوش حیوانی نمادین  :نگارگري ايران ،متأثر از ادبيات و فرهنگ
ايراني ،به تصويرنگاري متوني پرداخت كه بخش ويژهاي از آنها شامل
داستانهاي جانوران و روايت پند و اندرزهايي از زندگي آنها و قياس
وقايع آن داستانها با حوادث زندگي روزمرة انساني است .در واقع اين
نسخهها ،جانوران را به عنوان نمادهاي اخالقي معرفي ميكنند .گاهي
نيز از جانوران به عنوان نمادهاي برتري و قدرت ياد شده كه طبق تعريف
«ال هندرسن ،»17از آنها به عنوان «سمبلهاي تعالي »18ياد ميشود .در
نگارگري ايران ،بُراق و سيمرغ جزو نمادهاي تعالي محسوب ميشود.
از جمله این کتابها ميتوان به«كليله و دمنه»« ،مقامات حريري» و
«منافعالحيوان» و از جمله عناصر حيواني نمادین در نگارگري ايران
ميتوان به شير ،گاو و انواع پرندگان اشاره كرد .به عنوان مثال ،نقش
نبرد شیر و گاو که بارها در هنر و نگارگری ایران به آن پرداخته شده،
میتواند عالوه بر جلوههای تصویری ،دارای مفاهیم نمادین نیز باشد.
شیر با «اصل آتشین خود ،نمادی از گرمای خورشید ،نیروی شمسی و
نور» [کوپر]235 : 1379 ،محسوب میشود و در مقابل گاو ،که «نماد
زمین و نیروی مرطوب طبیعت ،تداعی گر ماه و ابرهای باران زا» [همان
 ]301 :است ،میتوانند نمادی از نیروهای متضاد جهان باشند .بنابراین در
ایران باستان ،نقش نبرد نمادین شیر و گاو ،در نقش برجستههای تخت
جمشید میتواند عالوه بر القای قدرت پادشاهي آن زمان ،نمادی از
جدال نیروهای خیر و شر ،روشنایی و سیاهی ،گرما و سرما نیز محسوب
شود .در دورة اسالمي ،اين تصوير نمادین در چندي از نسخههاي مصور،
اغلب متأثر از متن ادبي ظاهر شده است (تصویر.)8
نقوش گياهي نمادين  :گیاهان و درختان در ايران زمين از ديرباز مورد
احترام و توجه بوده و همواره در محيط زندگي انسان ،جاي خاصي را
به خود اختصاص دادهاند .چنانكه برخی از آیينها و جشنها در طبیعت
برگزار میشده است .در اين ميان ،برخي گياهان بسته به كيفياتي چون
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زيبايي ،سرسبزي ،ثمردهي يا بيثمري با برخي مفاهيم خاص در آميخته
و در فرهنگ ايراني تبديل به نقشمايه و نماد شدهاند .هنر ايران در ارتباط
با فرهنگ ايراني به نقشآفريني اين عناصر گياهي نمادين پرداخت و
هنرمند ايراني در روند شكلگيري اين نمادها بنا به ضرورت دست به
دخل و تصرف در شكل طبيعي آنها ،پالودن صور طبيعي و رسيدن به
جوهرههايي گرانبها توجه داشته است .در اين ميان ميتوان به نقش
اسطورهاي ،آئيني و نمادين درختهاي سرو و چنار اشاره کرد که در
فرهنگ و هنر ايران بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
سرو : 19مانند دیگر درختان همیشه بهار ،نماد جاودانگی ،یعنی حیات
پس از مرگ است و از اینجاست که در کنار گورها در یونان باستان ،ایتالیا،
خاور میانه ،و چین یافت میشود» [هال .]193 : 1383 ،سرو از ديرباز در
انواع هنرهای ایران از جمله نقاشي ،صنايع دستي و معماري استفاده شده
است .در نقاشی و نگارگري ايران نقش سرو نمادين حضور پيوستهاي
دارد و در اغلب موارد با قرارگرفتن در حاشية كادر ،متن تصوير را به فضاي
باغ نزديك کرده و به خارج كادر كشيده شده كه شايد تداعيگر مفهوم
بلند بااليي سرو در ذهن مخاطب باشد.
چنار :20از عظيمترين و پرعمرترين درختان ايران است .این درخت
هر ساله پوست انداخته و شاخههاي آن رنگ سبز روشني به خود
ميگيرند؛ اين جوان شدن هر سالة چنار قداست خاصي به آن بخشيده
است .چنار در فرهنگ ایرانی نماد «شکوه و تعلیم» محسوب میشود
[کوپر .]115 :1379 ،همچنان که در نگارههاي ايراني ،جشنهای با
شکوه و آیینهای سرور در سایه چنار برقرار است و چنار به نشانة
بلندبااليي ،به خارج كادر كشيده شده است .شاید چنار در نگاره «لیلی
و مجنون در مکتب» نمادی از فضای تعلیم و چتر تربیت بر سر
کودکان باشد (تصویر .)9

تصویر. 8کشته شدن شانزبا توسط شیر ،کلیله و دمنه 833 ،ه.ق .مأخذ  :آژند،
.156:1387

Fig8.The Lion kills Shanzaba.Kalila va Dimna, 1429. Source:
Azhand, 2008: 156.
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تصویر  .9لیلی و مجنون در مکتب ،هرات899 ،ه.ق .مأخذ  :مجموعه مقاالت همایش
کمالالدین بهزاد.508 :1386 ،

تصویر . 10گذر سیاوش از آتش ،شاهنامه شاه طهماسبی944،ه.ق .مأخذ  :شاهکارهای
نگارگری ایران.261:1384 ،

Fig9. Leili and Majnon at school, 1495. Source: Conferences
collected essays Kamal-al-Din Behzad.2007:508.

Fig10. The Fire Trail of Siyavash.Shah Tahmasb’s Shahnameh,
1540. Source: Masterpieces of Persian Painting, 2005: 261.

عناصر نمادین بنیادی  :آب ،باد ،خاک و آتش ،صریحترین عناصر
هستی محسوب میشوند .چرخش این چهار عنصر ،نظام طبیعت
و ذات آفرینش را حفظ کرده و به عنوان عناصر بنیادی در طبیعت
شناخته میشوند .در آثار نگارگری ایران به وفور شاهد حضور
نمادین این عناصر بنیادی به گونههای خاص هستیم که در اینجا
به آب و آتش به دلیل جلوههای بارزتر آنها اشاره میشود.
آتش  :یکی از عناصر بنیادین هستی ،مظهر روشنايي ،حرارت
و گرماست .آتش ،نماد خورشيد بر روي زمين است .آتش مظهر
پاكي و سمبل مهر و زندگي است ،كه در نگارهها نيز با همين
مفهوم به كار ميرود ،مانند نگارة عبور سياوش از آتش كه آتش
عامل تشخیص پاكي و بيگناهي او ميشود (تصویر« .)10آتش كه
تفكيك و تركيبكنندة عناصر است و آنها را از هم ميگسلد و بههم
ميپيوندد ،بيش از هر چيز حيات پاك صافي است ...آتش جسم
ناقص را به كمال ميرساند و از صافي ميگذراند و آدمي به حكم
استحالهيابي و به حكم قانون تكامل ،ارتقاء و اعتال مييابد و گاه به
فلك كيهان عروج ميكند» [بايار .]277 :1376 ،در نگارگري ايران،
آتش نمادي است كه بارها با همتاي ادبي خود يكي ميشود و به
همان شكل شعلههاي پرفروغ به تصوير كشيده ميشود .چنانکه در
س به صورت
بخش نقوش انساني نمادين اشاره شد كمكم هالة مقد 
شعلههاي آتشين تبديل شد كه جزو نمادگزيني آتش در نگارگري
ايراني محسوب ميشود .چرا كه آتش ،نمادي از قداست و پاكي
شخصيت ميشود.22

آب  :از عناصر بنیادی هستی که «نماد زندگي ،مرگ ،رستاخيز،
راز آفرينش ،پاكي و رستگاري ،باروري و رشد ،تجديد حيات و
دگرديسي» [اسماعيلپور]20 : 1377 ،محسوب میشود .زنده بودن
آب و زاييده شدن زمين از آب در فرهنگ و انديشه ايراني بسيار
مورد توجه قرار گرفته است .در تفكر اسالمي نيز «آب يعني شفقت،
معرفت باطني ،تطهير ،زندگي .آب به شكل باران يا چشمه يعني
مكاشفة الهي و حقيقت و نيز آب يعني آفرينشَ .وجعلنا من الماء
حي  :و هرچيز زندهاي را از آب آفریدهایم (سوره انبياء،
كل شيء ّ
آيه[ »)30كوپر .]2 :1379 ،زندگيبخشي آب ،سبب نمادين شدن
اين وجه آن در تمامی فرهنگها شده و آب حيات نيز از همين باور،
از كهنترين روزگاران در انديشة اقوام كهن شكل گرفته و تا به
امروز ادامه دارد .وجه ديگر نمادين آب ،پيوند آن با خرد و دانش
است كه جان آدمي را زنده میکند .آب ،نمادي از عالم ملكوت و
عنصري است كه رابطة انسان با طبيعت را به وجود ميآورد .آب
در نگارههاي ايراني به رنگ نقرهاي و در واقع با فلز نقره نمود
پيدا ميكند و هدف استفاده از نقره براي نشان دادن آب ،ايجاد
روشنايي ،انعکاس نور و ايجاد پرتوهايي است كه با روح بيننده وارد
خاص شوند .بنابراين ،نمايش نمادین آب به رنگ
تبادل معنوي
ّ
نقرهاي مبتنی بر اعتقادي متفاوت با خصلتهاي دنياي مادي است
که از عينيت فراتر رفته است.23
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نتيجهگيري

نمادگزینی یا نمادپردازی در آثار هنری ایران را میتوان جزو اصول و مباني زيباييشناسي هنر و نگارگری ایران به شمار آورد« .اسطوره»
و«مذهب» به عنوان دو بستر عمدة پرورش نمادها و در واقع موضوع و زمینة خالقيت و ابداع نمادها ،در هنر و نگارگري ايران محسوب
میشوند .آنچه در نمادشناسي ادوار تاريخي هنر و نگارگري ايران مشاهده میشود ،رشتههای ارتباطي نمادها با واقعيت و طبيعت محسوس
است .هنرمندان در مواردي با اغراق در ویژگیهای طبيعي و يا تركيب ویژگیهای مختلف ،به نمادي خاص دست يافته و در برخي موارد
نيز تنها با نقش ساده شدة فرم به صورت هندسي يا ابداع صورتي انتزاعي ،به نقوش نماديني دست یافتهاند كه به واقعياتي در وراي ظاهر
خويش میپردازند .در نگارگري ايران دورة اسالمی ،با توجه به ارتباط مستقيم تصاویر با متون و نسخ خطی مذهبي و اسطورهای ،استفاده
از انواع عناصر نمادين معمول بوده است .همچنین نگرش آیهای و نمادین به تمامی مخلوقات ،باعث شده تا هنرمندان نگارگر ایرانی ضمن
رعایت جنبة واقعگرایی در نمادها ،از نمادهاي طبيعي نيز در آثار خود بهره ببرند .به طوري كه متناسب با نياز و نیات تصوير و محتواي مورد
نظر،انواع نمادها ملهم از طبيعت و با ویژگیهایی نزديك به جهان مادي ابداع شده و بیش از بیش مورد استفاده قرار گرفتند .با توجه به اینکه
زبان تصويري نگارگري ايران در طي قرنها ،به تدريج قالبها و قواعد خود را فراهم آورده و نگارگر هر دوره ضمن وفاداري به سنتهای
تصويري ،با پشتوانهای از ذوق و زيباييشناختي و تأثیر متغيرهاي سياسي ،فرهنگي ،عرفاني به استفاده از عناصر نمادين و قراردادهاي
تصويري پرداخته ،میتوان اذعان داشت که شیوة كاربرد عناصر نمادين در هريك از دورههای نگارگري ايران به صورت مستقل نبوده؛ بلكه
بيشتر روندی تكميلي دارد .به اين معنا كه میتوان در دورههای متمادي نگارگري ،شاهد تكامل نقشمایهها و نمادها در صورت و محتوا
بود؛ كه میتوانند موضوع و موضوعاتي براي تحقیقهای ديگر باشند.

پينوشتها

 .1رجوع شود به آثار غارهای آلتامیرا کاستنن در اسپانیا ،السکو ،فون دوگوم ،پش مرل در فرانسه ،دوشه و میر مالس در لرستان.
Aniela Jaffe .2
 .3رجوع شود به کتاب «مبادی سواد بصری» ،ص .103
Ernest Herzfiled .4
« .5اروين پانوفسكي» در مقال ه «شمايلنگاري و شمايلشناسي» معتقد است « :در مواجهه با يك اثر ،مرحلة اول ،ادراك ابتدايي تصوير ناميده ميشود .در اين مرحله
تصوير مقدم بر ادبيات موجود ،مورد بحث قرار ميگيرد .در مرحلة دوم ،نگاه با پشتوانهاي از ادبيات موجود در متن شكل ميگيرد و در مرحلة آخر تحليل عميق نگاره
با توجه به موضوع تصوير ،لحظه و مكان تحقق روايت و ديگر مسائل گرد جهان تصوير به وجود ميآيد .به معنايي ديگر در اين پويه ،بحث بيشتر پيرامون چيزي
است كه ظاهراً به هيچ وجه در خود اثر مشهود نيست و به «ساحت ديگر مرتبط ميشود» [ضيمران.]189 :1383 ،
 .6رجوع شود به کتاب «دایرهالمعارف هنر» ،ص .599
 .7برای مطالعه بیشتر به رساله کارشناسی ارشد مریم یاحقی تحت عنوان «بررسی عناصر نمادین در نگارگری ایران (مکتب هرات)» ،به راهنمایی آقای دکتر اصغر
کفشچیان مقدم و مشاوره آقای دکتر عبدالمجید حسینی راد ،دانشکده هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران مراجعه شود.
 .8برای مطالعه بیشتر به دوفصلنامه هنر اسالمی ،شماره  ،1مقاله «بررسی معماری موجود در نگارههای دوران تیموری و صفوی»« ،دکتر مهناز شایسته فر» و «تاجی
کیایی» مراجعه شود.
 Arabesque .9اسلیمی یا عربانه ،واژهای مأخوذ از «عرب» در زبانهای اروپایی و به مفهوم «عربوار» یا «نقش عربی» که در توصیف کلی انواع نقوش و
نگارههای به وام گرفته شده از هنرهای ساسانی و بیزانسی و اسالمی به کار رفت  ...واژه عربانه در زبانهای مغرب زمین مشتمل است بر انواع نگارههای گیاهیـ
تاکی ،نخلی ،کنگریـ با ساقه و برگ و گاهی گل در هم تابیده؛ و خطوط گردان و متوازی و متقارن که به طور مکرر با هم متقاطع و یا در پی یکدیگر دوان شدهاند
و نیز هندسی راستخط و گرهبندیهای زاویهدار؛ و سرانجام آن همه آمیخته به تصاویر پرندگان و جانوران و آدمیان نقشپردازی شده و نامهای جداگانهای یافتهاند
که در زبانهای اروپایی نیامده است ،چون  :اسلیمی انواع آنـ خرطوم فیلی ،ماری ،دهان اژدریـ ختایی و ختایی اسلیمی ،و چنگ و گره و بته جقه و جز آن [مرزبان
و معروف.]20 : 1380 ،
Cross .10
Living Rock .11
Angel .12
Eleanor G.Sims .13
Perless Images: Persian painting and its sources .14
Dragon .15
Nimbus .16
L. Henderson .17
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« .18سمبلهاي تعالي ،سمبلهايي كه كوشش انسان را براي رسيدن به هدفي عالي مينمايانند .اين سمبلها وسيلهاي فراهم ميآورند كه با آن محتويات ناخودآگاه
وارد ذهن خودآگاه ميشود و نيز خودشان نمايش فعالي هستند از محتويات مذكور .اين سمبلها مربوطند به ،نجات انسان از هر گونه الگوي وجودي محدودكننده
كه ممكن است ،ضمن حركت وي به سوي يك مرحلة عاليتر و رشد او ظاهر شود .رايجترين سمبلهاي تعالي پرنده است .پرندگان به عنوان سمبلهاي عروج،
پرواز و اعتالي روح و روان تقريب ًا در همة ملل وجود دارند .در هنر و ادبيات ايران پرنده از مهمترین نمادهاي تعالي است و رسالهالطير شرح نمادين تعالي روح و
نفس توسط پرندگان است» [يونگ.]231 : 1383 ،
Cypress .19
Plan-tree .20
Bayar .21
 .22رجوع شود به کتاب «دایرهالمعارف هنر» ،ص.641
 .23برای مطالعه بیشتر رجوع شود به کتاب  :صحی ،منیژه  .1384.طبیعت (آب ،خاک ،باد و آتش)( ،مقاالت اولین هم اندیشی هنر و عناصر طبیعت ،منیژه صحی)،
تهران  :فرهنگستان هنر.
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Symbolic Elements in Persian Painting
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Abstract
Developments in the Persian painting enjoy a relative continuity and progression despite historic interruptions and the
influence of foreign cultures, and many visual and thematic commonalities are observed in the works of different ages of
the Persian painting. Symbolism as one of the tools of visual expression and a representation of concepts has brought many
works of the Persian panting together both in terms of form and concept. Therefore, a survey on the symbolic elements and
semiotics in the Persian painting is considerable with regards to the status of the symbols and the method of their application
in various eras. Evaluation of the various symbolic elements through their categorization into geometrical, composed and
natural symbols has prepared the ground for a better and more accurate process of studying the function of the elements,
the symbolic setting and symbolism in general in the Persian paintings. The symbolic elements as representations of exalted
and remote concepts and have evident and remarkable manifestations which have often maintained their connections with
tangible reality. The Persian artist has exposed symbolic paintings with different functions, sometimes through a completely
immaterial and abstract method, sometimes inspired by the reality, sometimes by exaggerating the actual characteristics and
sometimes by composing different characteristics, which have facilitated the bounds and relations with intangible concepts
and meanings in the picture setting by means of symbolic composition. In fact, the Persian painter in various eras uses the
valuable background of Persian poem and literature as well as deep concepts of Iranian Wisdom and Islamic Mysticism,
not to represent the tangible nature but to express the symbolic significance. Therefore, innovation and application of the
symbolic elements in the visual language of the Persian painting in various eras have gone through a complementary process
in terms of form and content.
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