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بررسی عناصر نمادین در نگارگری ایران
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 چکیده
به رغم گسست هاي تاریخي و نفوذ فرهنگ هاي بیگانه، تحوالت نگارگري ایران از پیوستگي و تداوم نسبي برخوردار بوده است و وجوه 
بیان تصویري و  ابزارهاي  از  آثار دوره هاي مختلف مشاهده مي شود. نمادگرایي به عنوان یكي  اشتراکات صوري و مضموني فراواني در 
انتقال مفاهیم، آثار زیادي از نگارگري ایراني را در صورت و معنا به هم نزدیك کرده است. بنابراین، بررسي عناصر نمادین و نمادشناسي 
در نگارگري ایران، با توجه به جایگاه نمادها و چگونگي کاربرد آنها در دوره هاي مختلف قابل مالحظه است. در این نوشتار بررسی انواع 
عناصر نمادین براساس طبقه بندی نمادهاي هندسي، تلفیقي و طبیعي، روند شناخت عمیق تري را از عملكرد عناصر و نمادگرایي در آثار 
نگارگري ایران فراهم ساخته است. عناصر نمادین به عنوان نماینده هایي از مفاهیم واال و دور از دسترس، در نگارگري ایران جلوه هاي بارز و 
چشمگیري دارد و اغلب به صور گوناگون، رشته هاي ارتباطي خود را با واقعیت ملموس حفظ کرده است. هنرمند ایراني در فضایی نمادین به 
آفرینش می پردازد؛ بر این اساس، گاهي به شیوة کاماًل مجرد و انتزاعي، گاه ملهم از واقعیت و گاهي با اغراق در ویژگي هاي واقعي و زماني 
با ترکیب ویژگي هاي مختلف، نقوش خاصي را با عملكردهاي متفاوت به منصة ظهور رسانده است؛ که در فضاي نگاره ها با چیدمان هاي 
نمادین، پیوند و ارتباط با معناها و مفاهیم نامحسوس را فراهم ساخته اند. در واقع، نگارگر ایرانی با بهره گرفتن از بستر ارزشمند شعر و ادب 
فارسی و همچنین مفاهیم عمیق حكمت ایرانی و عرفان اسالمی، نه در پی بازنمایی طبیعت ملموس، بلكه به فرانمایی جلوه های نمادین 
پرداخته است. با بررسی طبقه بندی نمادها در این نوشتار می توان به این نتیجه اذعان داشت که ابداع و استفاده از عناصر نمادین در دوره های 

مختلف نگارگري ایران، صورت مستقلی نداشته بلكه روند تكاملي را در صورت و محتوا طي کرده است.
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مقدمه 
روند کمابیش پیوسته تحوالت نگارگری ایران، بیشتر از اینكه در 
زمینة سبك و اسلوب نگارگری دوره های مختلف باشد، در امتداد 
مبانی زیبایی شناسی و روح فرهنگ و هنر ایرانی قابل مالحظه است. 
در نگارگری دوره های مختلف، از جمله وجوه اشتراکات مضمونی 
می توان به نمادشناختی مضامین برگرفته از فرهنگ و ادبیات ایران، 
و در زمینة اشتراکات صوری به استفاده از اشكال مجرد، رنگ های 
ادب  و  شعر  با  ایران  نگارگری  کرد.  اشاره  نمادین  عناصر  و  ناب 
ایرانی  کهن  با حكمت  زمان  مرور  به  و  دارد  دیرینه  الفت  فارسی 
اساس همین  بر  که  به طوری  است؛  درآمیخته  اسالمی  عرفان  و 
بازنمایی  پی  در  نه  نیز  نگارگر  ایرانی،  حكمت  و  اسالمی  نگرش 
نامحسوسی  جلوه های  بازنمایی  راستای  در  بلكه  ملموس  طبیعت 
که بسترهای مادی معینی ندارند، به ارایة نمودهایی از جوهر صور 
که  ویژگی هایی  از  یكی  بنابراین می توان گفت  طبیعی می پردازد. 
آثار نگارگری ایران را در صورت و معنا به هم نزدیك و اشتراکاتی 
حاصل کرده است، سنت دوری از واقع گرایی و عدم رغبت هنرمند 
ایرانی به تقلید صرف از طبیعت و تأکیدش به بیان مفاهیم ذهنی 
مؤثرترین  از  یكی  عنوان  به  نمادگرایی  واقع،  در  است.  نمادین  و 

ابزارهای انتقال معنا، مورد توجه هنرمندان ایرانی است.
از  به عنوان یكی  نمادگرایی  این نوشتار، شناخت جلوه های  هدف 
اساس  این  بر  است.  ایران  نگارگری  در  تصویری  بیان  شیوه های 
در  "نمادگرایی  موضوع  به  بحث،  به  ورود  برای  نوشتار  این  در 
هنرهای تجسمی" و "زمینه های پیدایش نماد در هنر و نگارگری 
نگارگري  در  بررسی"نمادگرایي  از  پس  است.  شده  ایران"پرداخته 
هدف  با  ایران"  نگارگری  در  نمادین  "عناصر  مبحث  در  ایران" 
شناخت بهتر، به طبقه بندی انواع عناصر، تعریف و ارایة نمونه های 
تصویري پرداخته می شود. هرچند روند این بررسی، به سبب کافی 
دشوار  نگارندگان  دانش  بضاعت  و  اطالعات  و  مدارک  نبودن 
می نماید، اما تالش شده تا حد ممكن بر اساس اسناد کتابخانه ای 
موجود، ترجمه برخی منابع و تجزیه و تحلیل زیباشناختی آثار، به 

این مهم رسیدگی شود. 

نمادگرایي در هنرهاي تجسمي
نمادپردازی جزو قدیمي ترین روش های بیان مفاهیم محسوب مي شود؛ 
به طوري که انسان بدوي غایات مطلوب خویش را در قالب نماد بیان 
 کرده و مي کوشید از طریق عالیم نمادین )حیوانی، انسانی، گیاهی، 
ارتباط برقرار کند1. در هنرهاي تجسمي،  با همنوعان خود  تلفیقی( 
نماد، "تأویل بصري از یك موضوع انتزاعي از طریق تبدیل مشخصات 
پویاي آن موضوع به صفات ویژة شكل، رنگ و حرکت و ..." تعریف 
شده است ]پاکباز،1381: 604[.»آني یالیافه2« در باب نمادگرایي در 
هنرهاي تجسمي مي گوید : "تاریخ نمادگرایي نشان مي دهد که هر 
چیزي مي تواند معناي نمادین پیدا کند، مانند اشیاء طبیعي )سنگ ها، 

حیوانات و ...( یا آنچه دست ساز انسان است )خانه، کشتي و ...( و

حتي اشكال تجریدي )اعداد، دایره، ...( در حقیقت تمامي جهان یك 
نماد بالقوه است و انسان با گرایش طبیعي که به آفرینش نمادها 
دارد به گونه ای ناخودآگاه اشیاء یا اشكال را تغییر مي دهد تا حالتي 

مذهبي یا هنري به خود بگیرند" ]یونگ، 1383 :352[.
اما در چگونگي نمادگزیني دو روش عمده معرفي می شود3: 

الف. واقع گرایی؛ شیوه ای که هنرمند با توجه به میزان ادراک و تصور 
خود از موضوع، آن را به برخي جلوه هاي طبیعي، نزدیك احساس 
انسان  براي  که  برمي آید  نقشی  انتخاب  درصدد  نتیجه  در  مي کند؛ 
شناخته شده و از طبیعت الهام گرفته شده است. ب. انتزاعی؛ در این 
از موضوع، جهان بیني  با توجه به نوع برداشت خود  روش، هنرمند 
نمادین  ابداع عنصر  و  زمانی و مكانی، درصدد خلق  و ویژگی های 
است. به این روش هنرمند، سعي در شناخت هر چه بیشتر و دقیق تر 
ویژگي ها و جنبه هاي موضوع دارد تا بدین وسیله عناصر تا حد امكان 
بتواند پاسخگوي ذهن و احساس هنرمند و مخاطب از موضوع باشد. 
این گونه است که عناصر نمادین رشد کرده و پرورش پیدا می کند. در 
واقع در هر اثر تجسمي، هنرمند نحوة نگرش خود را به موضوعي 
خاص به تصویر مي کشد و مجموعة پیام های تصویری، باعث ایجاد 
ارتباط بصری می شود. در حوزة هنرهاي نمادین این تصویر، صرفًا 
تقلیدي ناب از موضوع طبیعي نیست، بلكه لحظه اي برگزیده از جهان 
و  ارائه شده  نمادین  قالبي  در  نمادین  در محدودة عناصر  است که 
ادراک،  سهم  به  مخاطب  و  است  نهفته  آن  پس  در  فراتر  تفكري 

فرهنگ و دانش خود با اثر ارتباط برقرار مي کند.

زمینه هاي پیدایش نماد در هنر ایران
در  به طور خاص  و  در هنرهاي تجسمي  نماد  پیدایش  زمینه های 
هنر ایران را مي توان در دو بستر عمده بررسی کرد. »اسطوره ها« و 
»آئین ها« بنا به سرشت و ویژگي هاي مشترکشان با نماد پیوندي ذاتي 
بر معنایي جز معناي ظاهري داللت  نماد  دارند؛ زیرا همان گونه که 
مي کند، در اسطوره ها و آئین ها نیز شاهد مفاهیمي خارج از حوزة درک 
مستقیم هستیم؛ به طوری که همواره براي ارایه آنها ملزم به استفاده 
از نمادها بوده ایم. اسطوره ها، بستر مناسبي جهت پیدایش و پرورش 
نمادها، به عبارتی موضوع خالقیت و ابداع نمادها در هنرهاي تجسمي 
به شمار مي روند. همان گونه که در »فرهنگ اساطیر« آمده : "اسطوره 
به عنوان جلوه اي از فرهنگ با خالقیت قومي رابطه اي مستقیم دارد و 
اینجا، خالقیت نوعي آفرینش هنري است. هنر و اسطوره خاستگاه 
این  بین  نقطه فاصله  مانند دو روي سكه.  دارند،  و غایت یكسان 
دو یكي نحوة ارائه و به اصطالح ظرف بیان آن دو است و دیگر 
اینكه پدید آورندة اسطوره، خالقیت جمعي است و بیان کنندة اعتقاد قومي 
و قبیله اي، ولي عامل خلق اثر هنري عموماً آفرینش فردي است. اما هر 
دوي اینها در غایت به جامعه و فرهنگ تعلق دارند" ]یاحقی، 1369: 7[. 
"در ایران، پیشینة اسطوره به هزارة پنج پیش از میالد مسیح مي رسد. 
نخستین جلوة آن، باور ایزدبانوي مادر است که پیكره اش در میان آثار
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و نقوش سیلك، در کنار نقش هاي نمادین آب، مار، خورشید و ماه 
بر سفالینه هاي زیباي چند هزار سالة ایراني یافت شده است. پس از 
آن، به اساطیر آریایي هزارة دو پ. م و اسطوره هاي میترایي و زردشتي 
نظر  در   .]9  :1377 ]اسماعیل پور،  مي رسیم"  پ. م  نخست  هزارة 
ایرانیان باستان نیروهاي طبیعي شامل  باران، خورشید، خشكسالي و 
مظاهر زندگي مانند آفرینش، تولد، مرگ و ... جملگي داراي پیشینة 
اسطوره اي بوده اند، چنان که بسیاري از آثار ادبي کالسیك ایران زمین 
از جمله شاهنامة فردوسي ریشه اي اسطوره اي دارند. در هنر ایران قبل 
و بعد از اسالم، باورهاي مذهبي نیز به عنوان بستری مناسب جهت 
رشد نمادها محسوب مي شوند؛ همان طور که »ارنست هرتسفلد4« 
مي گوید : "پیشرفت تدریجي و مداوم هنر ایران در دورة ساسانیان با 
تحول عظیم ورود اسالم به ایران کامل شد. اعراب با خودشان هیچ 
هنري به این سرزمین نیاوردند. هنر ایراني نه تنها با اسالم ادامه یافت 
بلكه با پذیرش فرهنگ اسالمي، قدرتمندتر از گذشته به حیات نویني 
دست یافت. در این دوره هنرمندان بسیاري از نقش مایه هاي قبل از 
اسالم را اقتباس و به آنها مفهوم کاماًل نو و هماهنگ با جهان بیني 
اسالمي دادند" ]خزائي، 1379 : 171[. بعد از ورود اسالم به ایران و بر 
پایه تعلیمات مذهبي مبني بر منع تصویرگري ناتورالیستي، نمادگرایي 
اسالم  از  قبل  هنر  امتداد  در  تجسمي  هنرهاي  در  و چكیده نگاري 
ادامه یافت. در این دوران، هنرهاي ایران با عنوان هنرهاي ایراني ـ 
اسالمي شناخته مي شوند؛ چرا که همواره ضمن حفظ سنت هاي کهن 
درصدد اشاعه فرهنگ اسالمي و تجسم عالم معنوي بوده اند. بنابراین 
می توان گفت بسترهاي غني ادبیات دیني و قومي همانند اسطوره ها و 
آئین هاي دیني این سرزمین، تداوم و پیشرفت اصل یگانگي هنر ایران 
یعني نمادگرایی، چكیده نگاري و تزئین را همواره تضمین کرده است.

نمادگرایی در نگارگري ایران
این  آنچه  و  یافته  رواج  نمادین  از صور  استفاده  ایران  نگارگري  در 
هنر را در حد کمال برجسته مي کند، همان محتوا و کیفیت نهفتة 
دروني و نمادگونه ای است که از وراي زیبایي هاي صوري و تجسمي 
آن قابل ردیابي است. به معنای دیگر، در آثار نگارگري، هر عنصر 
تجسمي داراي ظاهر و باطن و به عبارتي کمیت و کیفیتي است که 
مجموع آنها هر عنصر را از دیگر عناصر تجسمي متمایز می کند. البته 
در آثار نگارگری، ترکیب بندي نیز ناگزیر با موضوع آن در ارتباط و 
مجموعة کمیت، کیفیت و انسجام نمادین عناصر بصری، آنها را با 
مفاهیم فراواقعي پیوند داده، همچنان که »آیت اللهي« در خصوص 
مباني  ایران،  "در   : مي گوید  ایران  نگارگری  زیبایي شناسي  ساختار 
یكي  که  مي گیرد  نشأت  متفاوت  تفكر  گونه  دو  از  زیبایي شناسي 
»فني« و دیگري »اعتقادي« است. مباني فني زیبایي شناسي عبارت 
است از : 1. سنت دوري از واقعي گرایي و ایجاد اثري بي زمان و مكان؛ 
2. مرکزیت اثر؛ 3. بیزاري از فضاي خالي؛ 4. ذره گرایي؛ 5. القاء فضا 
و ژرفاي فضا با نشان دادن عناصر ترکیب از روبه رو، باال و کناره ها 
درخشان ناب   رنگ هاي  و  مجرد  اشكال  بر  تكیه   .6 واحد؛  آن  در 

7. تفاوت گذاري میان جهان نقاشي شده با جهان واقعي و ایجاد ارتباط 
عناصر  از  برخي  فراگذاري  یا  و  نوشتار  توسط  جهان  دو  این  میان 
مباني  اما  مخاطب.  به  مربوط  فضاي  اشغال  و  اثر  قاب  از  ترکیب 
ایران، همة انسان ها، گیاهان و  اعتقادي فراوانند... در هنر اسالمي 
گل ها، جانوران و حیوانات، چه در جلو باشند یا در پشت تپه ها و در 
خانه ها، در پایین یا در باال، همه برابر و هم اندازه و با همان رنگ هاي 
ناب تصویر مي شوند. در تمام صفحه، نور به صورت یكنواخت و در 
درون رنگ ها به کار مي رود که بر مبناي اندیشة برابري انسان ها در 

تفكر اسالمي مي باشد" ]1379: 41-49[. 
بنابراین، به نظر می رسد در نگارگری ایران ـ قبل و بعد از اسالم ـ 
شاهد پیروي از مباني فني زیبایي شناسي به شكل استفاده از اجزای 
الزمان و المكان و یا همان عناصر نمادین و اشكال تجریدي هستیم 
که با رعایت مباني اعتقادي زیبا یي شناسي ایراني، در ترکیب بندي هاي 
چنین  پرداخته اند.  فرا واقعي  مضامین  انتقال  به  متمرکز  و  منسجم 
انسجامی باعث حرکت ذهن مخاطب از عالم صورت به عالم معنا، 
از عین به ذهن، از ملموس به انتزاع و از فضاي محسوس به فضاي 
متعالي مي شود. بدین ترتیب، نگارگر ایراني با ترکیب بندی نمادین 
به تجسم فضایي چند زمانه و چند مكانه مي پردازد که بر خالف هنر 
غرب مبني بر هندسة اقلیدوسي، تابع یك زاویة دید خاص نیست، 
بلكه طبق نیاز ذهن، فضا و تصویر از پنجره هاي متعددي به جهان 
مي نگرد. البته جهان نگارگري ایران اغلب با توجه به رابطة عناصر 
تصویري و عناصر نوشتاري قابل خوانش است5. بنابراین برای درک و 
فهم بهتر آثار نگارگری، بایستي در پي رگه هاي نامحسوس و ماورایي 
و دانه هاي معنایي جلوه های تزئیني و نمادین نقاشي ایراني باشیم 
که بي شك شناخت آنها با بررسي و شناخت مأخذ نمادها امكان پذیر 

خواهد بود.
زبان تصویري ایران در طي قرن ها به تدریج قالب ها و قواعد خود را 
فراهم آورده، به عبارتی برخي از عناصر نمادین و تمهیدات تصویري 
به صورت قراردادي و از پیش تعیین شده در تداوم سنت ها منتقل 
شده اند و برخي نیز به نیروي تعقل و تخیل نگارگران و تأثیر متغیرهاي 
سیاسي، فرهنگي، عرفاني در هر دوره رقم خورده و مجموعة آنها در 

ارتباطي منسجم، در هر دوره به سبكي خاص منجر شده اند6.

انواع عناصر نمادین در نگارگری ایران7
برای شناخت عناصر نمادین در نگارگری ایران، می توان آنها را در سه 

گروه عمده بررسی کرد )جدول1(.

نمادهای هندسي
مجموعه ای از اشكال هندسی منظم همانند دایره، مربع، مثلث یا 
ترکیب هایی همچون سطوح شطرنجي، ستاره های شش پر، اشكال 
مانداال، چلیپا و ... نماد هاي هندسي هنر ایران محسوب می شوند. 
در نگارگري ایران استفاده از اشكال هندسی، به صورت ترکیبي و 
ابداع نقش مایه هاي خاص هندسي رواج داشته و همواره ضمن حفظ
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تصویر1. نقوش اسلیمی، سوگواری فرامرز بر تابوت رستم و زواره، شاهنامه بایسنقری، 
833 ه.ق. مأخذ : شاهكارهای نگارگری ایران، 44:1384.

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

تصویر2. صخره های جاندار، خاقان و کاموس، ایرانیان را می بینند، شاهنامه  طهماسبی، 
944ه.ق. مأخذ : شاهكارهای نگارگری ایران، 282:1384.

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

 جدول 1. گونه های عناصر نمادین در نگارگری ایران. مأخذ : نگارندگان.
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ارزش هاي نمادین، براي آراستن فضاها مورد استفاده قرار گرفته اند. 
کاربرد عناصر هندسي ترکیبي در نگاره ها، می تواند تحت تأثیر نقوش 
کاشي کاري ها، معرف و نمادي از حكمت اسالمي مبتني بر کثرت در 

عین وحدت و وحدت در عین کثرت باشد8.
اسلیمی9:   ترکیبی از نقوش استلیزه شده نقوش گیاهی - حیوانی  و 
یا ترکیبی از تقسیمات منظم دایره است که ابداعش به گچ بري هاي 
دورة اشكانی مي رسد. »پاکباز« در این خصوص می گوید : "هنرمند 
اشكاني با کاربست دلخواه نقوش مسبب نقش آفرینی های تازه اي 
شد، به طوري که نقش دایره اي انباشته از دسته هاي پیچك را دو 
نیم کرد و آن را پشت بر پشت هم گذارده و از مجموعه شان عنصري 
در   .]23 :1383[ خوانده شد"  اسلیمي  بعداً  که  کردند  ابداع  تزئیني 
دورة اسالمی تحت تأثیر معارف اسالمي مبني بر منع نقش پردازي 
واقع گرایانه ، روز به روز، نقوش اسلیمی تكامل بیشتري یافتند و به 
صورت هاي متنوع تري درآمدند )تصویر1(. "اسلیمي در مفهوم کلي 
متضمن تزئین است؛ چه به صورت گیاهان استلیزه و چه به صورت 
خط هاي هندسي در هم پیچیده. این فرم در عین اینكه مانند آهنگ و 
وزن در یك اثر جلوه مي کند، آشكارا نیز پیوند اصلي خود را با گیاهان 
نگاه مي دارد و با آنكه )ظاهراً( از طبیعت دور شده است، باز با غنا و 

فراواني مرتبط است" ]بورکهارت، 1365: 72[.
چلیپا10: این نماد هندسی که بر یك نظام مربع استوار است، داراي 
معاني بسیاري است و در سطح عموم نماد خورشید محسوب مي شود. 
"چلیپا به هر گونه و در هر ساختار، مظهر و نشانة گردش چرخ زمانة 
بیكران و روند آن به چهرة : زایش و میرش، هست و نیست، گشاد 
و بست و پیوست و گسست مي باشد و این آسیاي فلك و چرخ زمان 
است که مي چرخد و مي چرخد و همه چیز را خرد مي کند، نه آغازي 

دارد و نه پایاني" ]بختورتاش، 1380: 184[. 

نمادهای تلفیقي
بشر در روند ابداع صورت هاي نمادین از مجردات، به ویژگي هاي 
خاص هر ساختاري اعم از حیواني، گیاهي، انساني، طبیعی و اشكال 
هندسي توجه داشته و تالش او در جهت بزرگنمایی ویژگی های
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تصویر4. جنگ رستم با ارژنگ دیو، شاهنامه طهماسبی،944ه.ق. مأخذ : شاهكارهای 
نگارگری ایران، 257:1384. 

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

تصویر3. معراج پیامبر )ص(، هفت اورنگ جامی،963 ه.ق. مأخذ : آژند، 1384 : 218.
Fig3.Ascension of Prophet Mohammad (PBUH).Haft-Orange 
Jami, 1559.Source: Azhand, 2005: 218.
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شاخص هر ساختار و پاالیش و زدودن زواید آن، برای رسیدن به یك 
صورت مفهومی و نمادین جدید بوده است. در این راستا، به تناسب 
ساختارهای  از  جوهره هایي  وجود  عنصر،  هر  معنایی  وجوه  ادراک 
متفاوت، براي هنرمند حایز اهمیت مي شود؛ به طوري که تلفیق آنها 

براي بیان مفاهیم مجرد ضروري به نظر می رسد.
نسخ  در  جانور نما،  یا  آدم نما  سنگي  "صورت هاي  جاندار11:  صخرة 
دورة  نقاشي  در  موضوع  این  و  آمد  پدید  بغداد  در  خطي جالیریان 
تیموري رونق بسیار یافت" ]ریشار، 1383 : 62[. در برخي نگاره ها 
با  اغلب  که  هستیم  از صور صخره نمایي  استفاده  شاهد  )تصویر2( 
صورت های انساني و حیواني ترکیب شده اند. این صخره ها گاهي نیز 
با ترکیب هاي رنگي متنوع و مواج، نمادي از روح و زندگي جاري در 
سنگ ها هستند."سنگ هاي تراش نخورده براي جوامع قدیم و بدوي 
از معناي نمادین واالیي برخوردار بودند و اغلب به منزلة جایگاه ارواح 
انسان ها  تاریخ،  دوران  نخستین  در   ... مي شدند  انگاشته  خدایان  یا 
کوشیدند به آنچه که روح یا روان صخره مي پنداشتند شكلي قابل 
انسان  به  بیش  و  این شكل کم  موارد  بسیاري  در  بدهند؛  شناخت 
نقش هاي  شاید  بنابراین   .]353-354  :1383 ]یونگ،  مي مانست" 
انساني و جانوري موجود در شكل صخره ها، نمادي از روان زنده و 
پویاي سنگ ها باشد که به صورت مستقیم قابل ارائه نیستند و براي 
انتقال مفهوم زندگی شان از تلفیق و ترکیب آنچه زنده و جاري است 

با آنچه سخت و غیر قابل انعطاف است، مدد جسته اند.
فرشته12 به صورت انسان بالدار : "فرشتگان، پیام آوران بالداری هستند 
که میان خدایان و بشر ارتباط برقرار می کنند" ]هال، 1383 : 260[. نقش 
انسان بالدار در هنر ایران داراي پیشینه اي طوالني است؛ برای مثال 
نقش حكاکي شده دروازه  کاخ پاسارگاد، تلفیق پیكر انسان با بال هاي 
بزرگ، می تواند نمادي از انسان- خدا محسوب  شود. در دورة اسالمي 
نیز تحت تأثیر اعتقادات مذهبي، فرشته ها از طرف پروردگار عالم، بر 
انسان هاي برگزیدة او نازل مي شوند و با آنها ارتباط برقرار می کنند. 
شاید حضور فرشته به عنوان واسطه میان بارگاه الهی و انسان که با 
انتقال پیام مي پردازد و وجود انسان به عنوان اشرف  ابزار کالم به 
مخلوقات که به نیروي کالم زیور یافته، باعث شده که نقش فرشته ها 
در ترکیبی از پیكرة انسان و بال های پرنده به ظهور برسد )تصویر3(. 
فرشته در قدیمي ترین نسخه هاي مصور دورة اسالمي دیده می شود. 
ازجمله در کتاب »شمس و پریان«، نقش پري به روشني تداوم روند 
شكل گیري صورت تصویري فرشته را نشان مي دهد. »الینرسیمز13« 
این  به  آن14«  منابع  و  ایراني  نقاشي  بي نظیر  »تصاویر  کتاب  در 
رمان  و  حادثه  از  ترکیبي  پریان،  و  "شمس   : است  پرداخته  مطلب 
با خیال پردازي بسیار است که در آن پریان، شیاطین و دیوها عناصر 
مهمی اند. سرهاي دو پري عالوه بر تاج طالیي داراي هالة طالیي 
است. بال هاي بزرگ و رنگي پري ها به تصاویري از نسخه هاي خطي 
دیگر دورة سلجوقي و نقوش صنایع دستي آن دوره، گرگ، یوزپلنگ 
شباهت دارد" ]Sims, 2002: 261[. با توجه به تأثیر فرهنگ ایران-

 ادبیات، مذهب و اسطوره- برنگارگري، بي تردید استفاده از این سري 
عناصر تلفیقي نمادین تداوم داشته و نقش فرشته رفته رفته با الهام از 
دوره هاي گذشته و تأثیر متغیرهاي جامعه به نقش درخشان نمادیني 

در نگارگري ایران تبدیل شده است.
دیو : در نگارگري با چهره اي هول انگیز و ترسناک به تصویر کشیده 
شده است. نگارگران در تصویر دیوها، بار دیگر به ترکیب و تلفیق 
انسان  پیكرة  ترکیب  آنها  پرداخته اند؛ که شاید ساده ترین  عناصري 
بوزینه،  پا و دیگر اعضای بدن حیواناتي نظیر سگ،  با سر، دست، 
گرگ، یوزپلنگ و ... باشد که در شكل کلي، نمادي از ویژگي هاي 
درنده خویي این موجود ترکیبی محسوب مي شوند )تصویر4(. چنانكه 
هیئت  در  که  آدمی اند  زشت  از خوی  نمادی  دیوها،  گفت  می توان 
که  دیو  اشكال  از  "برخي  آمده اند.  در  نمایش  به  حیوان   – انسان 
شباهت با آدمي دارند، دامن هاي سرخ یا سبز پوشانده. و دست هاي 
آنها را با دست برنجن ها و پاهایشان را با خلخال ها آراسته و اشكال 
جانورنما را برهنه واگذارده است" ]عكاشه،1380: 142[. همانا این 

. معراج پیامبر )ص(، هفت اورنگ جامی،963 ه.ق. مأخذ : آژند، 
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تصاویر تلفیقي نمادین، بیانگر دریافت انسان از این موجودات دست 
نیافتني و خیالی محسوب مي شوند؛ که گاه با قوة تخیل درک شده و 
به مدد عناصر نمادین به تصویر کشیده شده اند و گاه تخیل تصویرگر 

افسانه ها و قصص و گاه ادبیات تصویری هستند.
اژدها15: "اژدها ترکیبي از مار و پرنده به معني ماده و روح، اساساً در 
شرق به ویژه در چین موجودي سعد و نشانة نیروي ملكوتي و در غرب 
به موجودي مرتبط با ایزدان جهان زیرین، ویرانگر و شرور مبدل گشته 
است... در ادیان توحیدي اژدها به مفهوم شر است... نبرد با اژدها یعني 
غلبه بر مشكالت براي دست یابي به گنج معرفت باطني، کشتن اژدها 
یعني کشمكش میان نور و تاریكي، نابودي نیروهاي ویرانگر شر، غلبة 
انسان بر نفس اّماره و سلطه برنفس" ]کوپر، 1379 :17 و 18[. برخی، 
این موجود افسانه ای را چنین توصیف می کنند : "اژدها معمواًل داراي 
شاخ و دندان هاي دراز و سبیل دراز و یال و بدني کشیده و فلس دار 
است. بعضي ها مي گویند اژدها در غارها یا در اعماق دریاها سكونت 
دارد" ]هال، 1383: 21[ . در فرهنگ و هنر ایرانی، اژدها نمادي از 
شر و بدي محسوب شده که دارای طبیعتی رام نشدني و نبرد با آن 
و کشتنش در واقع دست  یابي به چشمة حیات بخش است )تصویر5(. 
بالدار"  فرشتة  روح القدس،  و  فعال  عقل  جبرئیل،  "نماد   : سیمرغ 
]اسماعیل پور، 1377: 21[ محسوب می شود. مطابق ادبیات داستانی 
و فرهنگ ایراني، از جمله در منطق الطیر عطار، نماد سي پرنده است 
که در پي یافتن پاسخ براي سؤاالت عرفاني خود در مسیر شناخت 
حق، تن به سفري دور و دراز مي دهند و "چون به حضرت سیمرغ 
مي رسند، در مي یابند که طالب و مطلوب یكي است، زیرا آنها سی 
مرغ طالب بودند که مطلوبشان سی مرغ بود، این چنین اتحاد جان 
با جانان بیان مي شود" ]ستاري، 1372: 61[. سیمرغ بارها در ادبیات 
اسطوره ای ایران حضور داشته، به عنوان مثال در شاهنامه، داستان 
سیمرغ که در جنگ رستم و اسفندیار، کمك هاي گرانبهایي به رستم 

ایراني،  بنابراین نگارگر  البرز، زال را پرورش داد.  کرد و برفراز کوه 
تحت تأثیر فرهنگ و ادبیات، به نقش نمادین این پرندة اسطوره اي 
پرداخته است؛ پرنده اي بسیار بزرگ با پنجه ها و منقار قوي گاهي 
شبیه پنجه و منقار عقاب، با تیزبیني یك پرندة شكاري، تاج و بال و پر 
و دم رنگین وام گرفته از پرندگان زیباي مختلف که ترکیبي قدرتمند و 

در عین حال زیبا و باشكوه را تشكیل مي دهد )تصویر6(.

نمادهای طبیعی
همواره طبیعت و عناصر متشكلة آن، الگو و منبع الهام هنرمندان بوده 
و چگونگی ارتباط عمیق و گستردة انسان با طبیعت و نتایج حاصل 
از آن، نوع نگرش و جهان بیني او را رقم زده است. در طبقه بندی، 
عناصری همچون انسان، گیاه، جانور و نیز نیروهایي چون آتش، باد، 
آب به عنوان عناصر نمادین واقع گرا در این گروه مورد بررسی قرار 

می گیرند.
نقوش انسانی نمادین : نگارگر ایرانی با به تصویر کشیدن انسان با 
اصولی ثابت، بدون توجه به شخصیت پردازی یا انعكاس حالت عاطفی 
در چهره ها، 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 می شود. 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؛ بلكه انسانیت او در قالب و 
صورتی قراردادی و همواره در جایگاه خاص به تصویر کشیده شده 
است. این جلوه های قراردادی به باور هنرمند و انسان هر دوره اشاره 
می کند و به این شكل نقشی تفكر برانگیز و نمادین پیدا می کند. 
"در نقاشی ایرانی همان گونه که فرشتگان سایه ندارند، انسان ها 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 
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تصویر5. نبرد اسفندیار با اژدها، شاهنامه شاه اسماعیل 
دوم، 982 ه.ق. مأخذ : شاهكارهای نگارگری ایران، 

.309:1384
Fig5. Esfandiyar battles the Dragon.
Shahnameh of Shah Ismail II, 1576. 
Source: Masterpieces of Persian Painting, 
2005: 309.

تصویر 7. یوسف در مهمانی زلیخا، پنج گنج، 928ه.ق. 
مأخذ : شاهكارهای نگارگری ایران،112:1384.

Fig7.Yusof enters Zoleikha’s Banquet.
Panj Ganj, 1521.Source: Masterpieces 
of Persian Painting, 2005: 112.

تصویر6. دیدار سام از زال در النه سیمرغ، شاهنامه شاه 
اسماعیل دوم، 984ه.ق. مأخذ : شاهكارهای 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.
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انسان، فرشتگان که از دیرباز با نام امشاسبندان در اندیشة مزدیسنا و 
سروده های یشت ها دیده می شود، یكی از آشكارترین چهره های روح 
ایرانی در ادب و نقاشی است" ]آغداشلو، 1384 : 105[. در نقوش انساني 

آنچه گهگاه جلب توجه مي کند، استفاده از »هالة مقدس16« است.
هالة مقدس : "نور الهي و نیروي ترکیبي آتش و طالي شمسي یا انرژي 
الهي است؛ نور ساطع از تقدس؛ نیروي معنوي و قدرت نور؛ تقّدس؛ فّر؛ 
»دایره ي شكوهمند«؛ نبوغ؛ فضیلت؛ صدور قوة حیاتي موجود در سر؛ 
انرژي حیاتي خرد؛ نور متعالي معرفت" ]کوپر، 1379 : 378[. در برخي از 
نسخه هاي مصور قدیمي مثل»التریاق« )سدة هفت ه. ق.( این هاله بر 
دور سر همة پیكره هاي انساني و همچنین پرنده ها و حیوانات به چشم 
مي آید که شاید با توجه به تأثیر اندیشه هاي اسالمي مبني بر تقدس همة 
موجودات و جایگاه یكسان همة آنها نزد خداوند باشد. اما رفته رفته این 
هالة مقدس تنها سر مقدسین را احاطه کرده و نماد درخشش نور الهي از 
شخصیت مقدس مي شود. شكل هاله نخست فرم دیسك مانند داشت 
که کم کم به هالة وسیع با زبانه هاي آتشین و طالیي که به سوي آسمان 
سر کشیده تبدیل شد که مي تواند نمودار و نماد نََسب پاک، آسماني و 

الهي آن شخصیت باشد )تصویر7(.
و فرهنگ  ادبیات  از  متأثر  ایران،  نگارگري   : نقوش حیوانی نمادین 
ایراني، به تصویرنگاري متوني پرداخت که بخش ویژه اي از آنها شامل 
داستان هاي جانوران و روایت پند و اندرزهایي از زندگي آنها و قیاس 
وقایع آن داستان ها با حوادث زندگي روزمرة انساني است. در واقع این 
نسخه ها، جانوران را به عنوان نمادهاي اخالقي معرفي مي کنند. گاهي 
نیز از جانوران به عنوان نمادهاي برتري و قدرت یاد شده که طبق تعریف 
»ال هندرسن17«، از آنها به عنوان »سمبل هاي تعالي18« یاد مي شود. در 
نگارگري ایران، بُراق و سیمرغ جزو نمادهاي تعالي محسوب مي شود. 
از جمله این کتاب ها مي توان به»کلیله و دمنه«، »مقامات حریري« و 
»منافع الحیوان« و از جمله عناصر حیواني نمادین در نگارگري ایران 
مي توان به شیر، گاو و انواع پرندگان اشاره کرد. به عنوان مثال، نقش 
نبرد شیر و گاو که بارها در هنر و نگارگری ایران به آن پرداخته شده، 
می تواند عالوه بر جلوه های تصویری، دارای مفاهیم نمادین نیز باشد. 
شیر با "اصل آتشین خود، نمادی از گرمای خورشید، نیروی شمسی و 
نور" ]کوپر، 1379 : 235[محسوب می شود و در مقابل گاو، که "نماد 
زمین و نیروی مرطوب طبیعت، تداعی گر ماه و ابرهای باران زا" ]همان 
: 301[ است، می توانند نمادی از نیروهای متضاد جهان باشند. بنابراین در 
ایران باستان، نقش نبرد نمادین شیر و گاو، در نقش برجسته های تخت 
جمشید می تواند 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، این تصویر نمادین در چندي از نسخه هاي مصور، اغلب 

متأثر از متن ادبي ظاهر شده است )تصویر8(. 
نقوش گیاهي نمادین : گیاهان و درختان در ایران زمین از دیرباز مورد 
احترام و توجه بوده و همواره در محیط زندگي انسان، جاي خاصي را 
به خود اختصاص داده اند. چنانكه برخی از آیین ها و جشن ها در طبیعت 
برگزار می شده است. در این میان، برخي گیاهان بسته به کیفیاتي چون 

زیبایي، سرسبزي، ثمردهي یا بي ثمري با برخي مفاهیم خاص در آمیخته 
و در فرهنگ ایراني تبدیل به نقش مایه و نماد شده اند. هنر ایران در ارتباط 
با فرهنگ ایراني به نقش آفریني این عناصر گیاهي نمادین پرداخت و 
هنرمند ایراني در روند شكل گیري این نمادها بنا به ضرورت دست به 
دخل و تصرف در شكل طبیعي آنها، پالودن صور طبیعي و رسیدن به 
جوهره هایي گرانبها توجه داشته است. در این میان مي توان به نقش 
اسطوره اي، آئیني و نمادین درخت هاي سرو و چنار اشاره کرد که در 

فرهنگ و هنر ایران بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند.
سرو19 :  "مانند 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 می شود" ]هال، 1383 : 193[. سرو از دیرباز در 
انواع هنرهای ایران از جمله نقاشي، صنایع دستي و معماري استفاده شده 
است. در نقاشی و نگارگري ایران نقش سرو نمادین حضور پیوسته اي 
دارد و در اغلب موارد با قرارگرفتن در حاشیة کادر، متن تصویر را به فضاي 
باغ نزدیك کرده و به خارج کادر کشیده شده که شاید تداعي گر مفهوم 

بلند باالیي سرو در ذهن مخاطب باشد.
چنار20: از عظیم ترین و پرعمرترین درختان ایران است. این درخت 
هر ساله پوست انداخته و شاخه هاي آن رنگ سبز روشني به خود 
مي گیرند؛ این جوان شدن هر سالة چنار قداست خاصي به آن بخشیده 
است. چنار در فرهنگ ایرانی نماد »شكوه و تعلیم« محسوب می شود 
]کوپر، 1379: 115[. همچنان که در نگاره هاي ایراني، جشن های با 
شكوه و آیین های سرور در سایه چنار برقرار است و چنار به نشانة 
بلندباالیي، به خارج کادر کشیده شده است. شاید چنار در نگاره »لیلی 
بر سر  تربیت  و چتر  تعلیم  از فضای  نمادی  در مكتب«  و مجنون 

کودکان باشد )تصویر 9(. 

تصویر8 .کشته 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.

Arc
hive

 of
 S

ID

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

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

شماره نوزدهم / سال هشتم/ زمستان1390/بررسی عناصر نمادین در نگارگری ایران /76-65

72/19

Arc
hive

 of
 S

ID
تصویر 9. لیلی و مجنون در مكتب، هرات، 899ه.ق. مأخذ : مجموعه مقاالت همایش 

کمال الدین بهزاد، 1386: 508.
Fig9. Leili and Majnon at school, 1495. Source: Conferences 
collected essays Kamal-al-Din Behzad.2007:508.

تصویر10 . گذر سیاوش از آتش، شاهنامه شاه طهماسبی،944ه.ق. مأخذ : شاهكارهای 
نگارگری ایران، 261:1384.

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، صریح ترین عناصر 
هستی محسوب می شوند. چرخش این چهار عنصر، نظام طبیعت 
و ذات آفرینش را حفظ کرده و به عنوان عناصر بنیادی در طبیعت 
حضور  شاهد  وفور  به  ایران  نگارگری  آثار  در  می شوند.  شناخته 
نمادین این عناصر بنیادی به گونه های خاص هستیم که در اینجا 

به آب و آتش به دلیل جلوه های بارزتر آنها اشاره می شود.
حرارت  روشنایي،  مظهر  هستی،  بنیادین  عناصر  از  یكی   : آتش 
آتش مظهر  بر روي زمین است.  نماد خورشید  آتش،  و گرماست. 
همین  با  نیز  نگاره ها  در  که  است،  زندگي  و  مهر  سمبل  و  پاکي 
مفهوم به کار مي رود، مانند نگارة عبور سیاوش از آتش که آتش 
عامل تشخیص پاکي و بي گناهي او مي شود )تصویر10(. "آتش که 
تفكیك و ترکیب کنندة عناصر است و آنها را از هم مي گسلد و به هم 
از هر چیز حیات پاک صافي است... آتش جسم  بیش  مي پیوندد، 
ناقص را به کمال مي رساند و از صافي مي گذراند و آدمي به حكم 
استحاله یابي و به حكم قانون تكامل، ارتقاء و اعتال مي یابد و گاه به 
فلك کیهان عروج مي کند" ]بایار، 1376: 277[. در نگارگري ایران، 
آتش نمادي است که بارها با همتاي ادبي خود یكي مي شود و به 
همان شكل شعله هاي پرفروغ به تصویر کشیده مي شود. چنانكه در 
بخش نقوش انساني نمادین اشاره شد کم کم هالة مقدس  به صورت 
شعله هاي آتشین تبدیل شد که جزو نمادگزیني آتش در نگارگري 
ایراني محسوب مي شود. چرا که آتش، نمادي از قداست و پاکي

شخصیت مي شود22. 
رستاخیز،  مرگ،  زندگي،  "نماد  که  هستی  بنیادی  عناصر  از   : آب 
و  حیات  تجدید  رشد،  و  باروري  رستگاري،  و  پاکي  آفرینش،  راز 
دگردیسي" ]اسماعیل پور، 1377 : 20[محسوب می شود. زنده بودن 
آب و زاییده شدن زمین از آب در فرهنگ و اندیشه   ایراني بسیار 
مورد توجه قرار گرفته است. در تفكر اسالمي نیز "آب یعني شفقت، 
معرفت باطني، تطهیر، زندگي. آب به شكل باران یا چشمه یعني 
الماء  مكاشفة الهي و حقیقت و نیز آب یعني آفرینش. َوجعلنا من 
کل شيء حّي : و هرچیز زنده اي را از آب آفریده ایم )سوره  انبیاء، 
آیه 30(" ]کوپر، 1379: 2[. زندگي بخشي آب، سبب نمادین شدن 
این وجه آن در تمامی فرهنگ ها شده و آب حیات نیز از همین باور، 
تا به  اقوام کهن شكل گرفته و  اندیشة  از کهن ترین روزگاران در 
امروز ادامه دارد. وجه دیگر نمادین آب، پیوند آن با خرد و دانش 
است که جان آدمي را زنده می کند. آب، نمادي از عالم ملكوت و 
عنصري است که رابطة انسان با طبیعت را به وجود مي آورد. آب 
نمود  نقره  فلز  با  واقع  در  و  نقره اي  رنگ  به  ایراني  نگاره هاي  در 
ایجاد  آب،  دادن  نشان  براي  نقره  از  استفاده  و هدف  پیدا مي کند 
روشنایي، انعكاس نور و ایجاد پرتوهایي است که با روح بیننده وارد 
رنگ  به  آب  نمادین  نمایش  بنابراین،  شوند.  خاّص  معنوي  تبادل 
نقره اي مبتنی بر اعتقادي متفاوت با خصلت هاي دنیاي مادي است 

که از عینیت فراتر رفته است23.
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نتیجه گیري
نمادگزینی یا نمادپردازی در آثار هنری ایران را می توان جزو اصول و مباني زیبایي شناسي هنر و نگارگری ایران به شمار آورد. »اسطوره« 
و»مذهب« به عنوان دو بستر عمدة پرورش نمادها و در واقع موضوع و زمینة خالقیت و ابداع نمادها، در هنر و نگارگري ایران محسوب 
می شوند. آنچه در نمادشناسي ادوار تاریخي هنر و نگارگري ایران مشاهده می شود، رشته های ارتباطي نمادها با واقعیت و طبیعت محسوس 
است. هنرمندان در مواردي با اغراق در ویژگی های طبیعي و یا ترکیب ویژگی های مختلف، به نمادي خاص دست یافته و در برخي موارد 
نیز تنها با نقش ساده شدة فرم به صورت هندسي یا ابداع صورتي انتزاعي،  به نقوش نمادیني دست یافته اند که به واقعیاتي در وراي ظاهر 
خویش می پردازند. در نگارگري ایران دورة اسالمی،  با توجه به ارتباط مستقیم تصاویر با متون و نسخ خطی مذهبي و اسطوره ای، استفاده 
از انواع عناصر نمادین معمول بوده است. همچنین نگرش آیه ای و نمادین به تمامی مخلوقات، باعث شده تا هنرمندان نگارگر ایرانی ضمن 
رعایت جنبة واقع گرایی در نمادها، از نمادهاي طبیعي نیز در آثار خود بهره ببرند. به طوري که متناسب با نیاز و نیات تصویر و محتواي مورد 
نظر،  انواع نمادها  ملهم از طبیعت و با ویژگی هایی نزدیك به جهان مادي ابداع شده و بیش از بیش مورد استفاده قرار گرفتند. با توجه به اینكه 
زبان تصویري نگارگري ایران در طي قرن ها،  به تدریج قالب ها و قواعد خود را فراهم آورده و نگارگر هر دوره ضمن وفاداري به سنت های 
تصویري،  با پشتوانه ای از ذوق و زیبایي شناختي و تأثیر متغیرهاي سیاسي، فرهنگي، عرفاني به استفاده از عناصر نمادین و قراردادهاي 
تصویري پرداخته، می توان اذعان داشت که شیوة کاربرد عناصر نمادین در هریك از دوره های نگارگري ایران به صورت مستقل نبوده؛ بلكه 
بیشتر روندی تكمیلي دارد. به این معنا که می توان در دوره های متمادي نگارگري، شاهد تكامل نقش مایه ها و نمادها در صورت و محتوا 

بود؛ که می توانند موضوع و موضوعاتي براي تحقیق های دیگر باشند.
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Symbolic Elements in Persian Painting

Asghar Kafshchian Moghadam*
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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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