
 

تصویري انتقال مفاهیم، توانسته بسیاري از آثار نگارگري  عنوان یكي از ابزارهاي بیان  نمادگرایي به

ها  هم نزدیك کند. از این رو، بررسي جایگاه نمادها و چگونگي کاربرد آنایراني را در صورت و معنا به

ي حاصل  هابرانگیز است. یافتهاي تأملویژه شاهنامه فردوسي، نكتهدر موضوعات مختلف کتب ادبي به

کتابخا مطالعات  جلوهاي  نهاز  از  متشكل  نظر  مورد  نگاره  که  است  مطلب  این  و  گویاي  بارز  هاي 

هاي ارتباطي خود را با واقعیت ملموس هاي نمادین گوناگون، رشتهنوازي است که با ویژگيچشم

گرفتن از بستر ارزشمند شعر نمادین شاهنامه و  عبارت دیگر، نگارگر ایراني با بهرهبه  ،حفظ کرده

هاي مختلف، عناصر بصري م عمیق حكمت ایراني و عرفان اسالمي، با ترکیب ویژگيهمچنین مفاهی

هاي  نا ها با چیدمو توانسته در فضاي نگاره،  استظهور رسانده  هرا با عملكردهاي متفاوت به منص

تنها در پي   نمادین، پیوند و ارتباط با معاني و مفاهیم نامحسوس را فراهم سازد. در واقع هدف او نه

. با بررسي انواع نمادها در  هاي نمادین بودهازنمایي طبیعت ملموس، بلكه در جهت فرانمایي جلوهب

نگاره شامل عناصر بصري   گفت توان  این نوشتار مي این  از عناصر نمادین در  ابداع و استفاده  که 

یرسازي  باشد و هنرمند دیدي فراتر از تصوطبیعت، اشكال حیواني، پرنده، رنگ و نقوش هندسي مي
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 مقدمه  

نگارگري ایراني همواره با شعر و ادب فارسي الفتي دیرینه دارد و به مرور زمان با حكمت کهن ایراني عرفان اسالمي   

بهآمیخته  درهم بازنمایي  طورياست؛  راستاي  در  نیز  نگارگر  ایراني،  حكمت  و  اسالمي  نگرش  همین  اساس  بر  که 

پردازد. بنابراین  هاي نامحسوسي که بسترهاي مادي معیني ندارند، به ارائه نمودهایي از جوهر صور طبیعي ميجلوه 

ویژگيمي از  یكي  ایرتوان گفت  نگارگري  آثار  که  بهرا    ناهایي  معنا  و  اشتراکاتي حاصل    در صورت  و  نزدیك  هم 

کید به بیان مفاهیم  أگرایي و عدم رغبت هنرمند ایراني به تقلید صرف از طبیعت و تاست، سنت دوري از واقعکرده

که  طوريآید؛ بهشمار ميهاي بیان مفاهیم بهترین روش»نمادپردازي جزو قدیمي  ،عبارت دیگربه  .ذهني و نمادین است

کوشید از طریق عالیم نمادین با همنوعان خود  انسان بدوي غایات مطلوب خویش را در قالب نماد بیان کرده و مي

ویل بصري از یك موضوع انتزاعي از طریق تبدیل مشخصات پویاي  أارتباط برقرار کند. در هنرهاي تجسمي، نماد، ت

در واقع، نمادگرایي  (.    604:  1381است )پاکباز،  آن موضوع به صفات ویژه شكل، رنگ و حرکت و... « تعریف شده  

طور بارزي به  است. در هنر ایراني بهعنوان یكي از مؤثرترین ابزارهاي انتقال معنا، مورد توجه هنرمندان ایراني بودهبه

هاي  گيبا ویژ فردوسي نماید. شایان ذکر است که شاهنامهاست و ارتباط بین هنر و ادبیات را بیشتر ميتجلي رسیده

بر این هنرمند نقاش نیز  عالوه  ، نمادین و جایگاهي بس دیرینه در بین سایر کتب ادبي از ارزش واالیي برخوردار است

گیري از این عناصر و همچنین خالقیت و برداشت خود از ارتباط عمیق با مخاطب توانسته وجوه نمادین عناصر  با بهره 

 .د جاي دهدبصري را به زیبایي هر چه تمام در اثر خو

هر چند مقاالتي  شاهنامه فردوسي انجام نشده  مجالس  نمادشناسي آثار نگارگري    در حوزه  تاکنون تحقیقي مستقل

  ( 1385)  حسنوند و همكاران   توان به مقالهها ميدر زمینه نمادشناسيِ نگارگري ایراني نوشته شده است که در میان آن

بازخواني دو  اشاره نمود که    "مشترک تصویري و ادبي در نگارگري سنتي ایرانهاي  نمادها و نشانه  مطالعه  " با عنوان

داشت و نویسندگان اثر بخشي  و نوع بر  مدنظر بوده استعاشقانه فرهاد و شیرین در نگارگري ایران    تصاویراز    اثر

اي  ( در مقاله1395) زادهقاضيجعفري دهكردي و   اند.قرار داده مورد واکاوي متن ادبي و نمادهاي کالمي را قاش از ن

  " هاي شاهنامه صفوي والترزاي در نگارهضلعي آئینههاي هشتهایي از نور و فر؛ بررسي موردي ستارهسالح"با عنوان

اند و این شكل هندسي را به عنوان سالحي نوري  کار رفته در سپري با نقش شمسه هشت را بررسي نمودهرموز به

 عناصر بررسي"اي با عنوان(، در مقاله1390کفشچیان مقدم و یاحقي )کرد.  جلوگیري مي  دانند که از خونریزيمي

عنوان یكي از ابزارهاي بیان تصویري  نمادگرایي بهکنند که  به این مهم دست پیدا مي  "ایران  نگارگري در نمادین

توانسته   و معنااست  انتقال مفاهیم،  را در صورت  ایراني  نگارگري  آثار  از  نزدیك  به  بسیاري  و    د.نمای هم  مرادخاني 

  "اسالمي   - شناختي رنگ از منظر حكمي در نگارگري ایرانيتفسیر نشانه"با عنواندیگر  اي  (، در مقاله1397چي )عتیقه

از  . اسالمي نماد و رمزي براي محاکات حقیقت عالم مثال است -اند که رنگ در نگارگري ایراني  به این نتیجه رسیده

جارو،  نیا چگونگي    گاهیبررسي  و  م آن  مفاهیمنمادها  در  شاهنامه،    جالسها  پسرکشي  بهمختلف  تراژدي  خصوص 
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بر این اساس هدف این نوشتار،    . باشديپژوهش م   نیاست و مشوق نگارندگان در به ثمر رساندن ا  زیبرانگتأمل  يانكته

در داستان کشته شدن سهراب به دست رستم  هاي بیان تصویري  هاي نمادگرایي به عنوان یكي از شیوهشناخت جلوه

هاي بصري نگاره و همچنین  براي ورود به بحث، به معرفي داستان رستم و سهراب و سپس ویژگي  نخست است؛  

شدن  کشته  ۀ به بررسي نمادگرایي در نگار  ادامه  . دراست  هاي پیدایش نماد در هنر و نگارگري ایران پرداختهزمینه

به پرداسهراب  رستم  داده  است.شدهختهدست  بر  تكیه  با  و  تحلیلي  و  توصیفي  روش  به  حاضر  منابع  پژوهش  هاي 

 اي انجام شده است. کتابخانه

 نمادگرايی در هنرهاي تجسمی و نگارگري .1

 داستان یك در پس مي گیرد؛  شكل آن محتواي  با کامل  تناسب در  که  است منسجم  ساختاري  داراي  داستاني  هر

باید سمبلیك  از  .  بود نمادین  طرحي و  ساختار کشف دنبال  به نیز  آثار حماسي  و  آثار عرفاني  فارسي، در  »ادب 

کند به زبان اشاره در تداعي معنا از کلمات با حقیقت  و سعي مياست.  )استعاره و تمثیل( استفاده کرده    نمادپردازي«

 :1387)شمیسا،    کردند«براي مخاطب معني ميمورد نظر ارتباط برقرار کند. گاه ادیبان در آثار خود این نمادها را  

تاریخ نمادگرایي نشان  کند.  طور بارزي نمود پیدا مي(. اما این نمادگرایي نه تنها در ادبیات بلكه در هنر به70-73

ها،  ها، گیاهان، حیوانات، انسانتواند معناي نمادین پیدا کند، مانند اشیاء طبیعي )سنگ دهد که هر چیزي ميمي

حتي    ساز انسان است )مانند خانه، کشتي و خودرو( و چه دست  ها، خورشید، ماه، باد، آب و آتش( یا آن ها، درهکوه

تمامي جهان یك نماد بالقوه است. انسان با    ،گوش، چهارگوش و دایره(. در حقیقتاشكال تجریدي )مانند اعداد، سه

دهد تا حالتي مذهبي یا  آگاه اشیاء یا اشكال را تغییر مياي ناخودگونهگرایش طبیعي که به آفرینش نمادها دارد به

ها  تر ویژگينگارگر، سعي در شناخت هرچه بیشتر و دقیق ،بر این اساس(.  352:  1395)یونگ،    هنري به خود بگیرند«

هاي زماني و مكاني،  شاخصهبیني و هاي موضوع دارد و با توجه به نوع برداشت و ادراک خود از موضوع، جهانو جنبه

این عناصر تا حد امكان بتواند پاسخگوي ذهن و احساسي    ،درصدد خلق و ابداع عنصر نمادین است. تا بدین وسیله

رسد. درواقع در هر  و به نُضج مياست  وه نمادین رشد کرده  گونه است که وجهنرمند و مخاطب از موضوع باشد. این

هاي تصویري، باعث ایجاد  کشد و مجموعه پیامنگرش خود را به موضوعي خاصي به تصویر مي  ۀنحو  ، اثر، هنرمند

اي  این تصویر صرفاً تقلیدي ناب از موضوع طبیعي نیست، بلكه لحظه  ،هنرهاي نمادین  ۀشود. در حوزارتباط بصري مي

عناصر نمادین در قالبي نمادین ارائه شده و تفكري فراتر در پس آن نهفته    ۀبرگزیده از جهان است که در محدود

 کند.  است و مخاطب به سهم ادراک، فرهنگ و دانش خود با اثر ارتباط برقرار مي

چه این هنر را در حد کمال  آنخصوص تصاویر شاهنامه نیز استفاده از صور نمادین رواج یافته و  در نگارگري ایراني به

هاي صوري و تجسمي  اي است که از وراي زیبایيکند، همان محتوا و کیفیت نهفته دروني و نماد گونهبرجسته مي

معناي دیگر، در آثار نگارگري، هر عنصر تجسمي داراي ظاهر و باطن و کمیت و کیفیتي  آن قابل ردیابي است. به

بندي نیز  کند. البته در آثار نگارگري، ترکیبا از دیگر عناصر تجسمي متمایز ميها هر عنصر راست که مجموع آن

ها را با مفاهیم فراواقعي  مجموعه کمیت، کیفیت و انسجام نمادین عناصر بصري، آنبا ناگزیر با موضوع آن در ارتباط 
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»در ایران،    بر این باور است که  شناسي نگارگري ایران،اللهي در خصوص ساختار زیبایيپیوند داده، همچنان که آیت

گیرد که یكي »فني« و دیگري »اعتقادي« است. مباني فني  مباني زیبایي شناسي از دو گونه تفكر متفاوت نشأت مي

بیزاري  . 3مرکزیت اثر؛ .  2 ؛زمان و مكانگرایي و ایجاد اثري بيسنت دوري از واقع. 1زیبایي شناسي عبارت است از:  

ها در آن  دادن عناصر ترکیب از روبه رو، باال و کنارهالقاء فضا و ژرفاي فضا با نشان.  5گرایي؛  ذره.  4از فضاي خالي؛  

گذاري میان جهان نقاشي شده با جهان واقعي و  تفاوت. 7 ؛ رتهاي ناب درخشانتكیه بر اشكال مجرد و رنگ  6واحد؛ 

خي از عناصر ترکیب از قاب اثر و اشغال فضاي مربوط  ایجاد ارتباط میان این دو جهان توسط نوشتار و یا فراگذاري بر

ها، در پایین یا در باال،  ها، گیاهان و خانهانسان  به مخاطب. اما مباني اعتقادي فراوانند... در هنر اسالمي ایران، همه

و در درون  صورت یكنواخت  شوند. در تمام صفحه، نور بههاي ناب تصویر ميهمه برابر و هم اندازه و با همان رنگ 

بهرنگ  ميها  انسانکار  برابري  اندیشه  مبناي  بر  که  ميرود  اسالمي  تفكر  در  )آیتها  (.  41-49:  1379الهيباشد« 

شاهد پیروي از مباني فني زیبایي شناسي به شكل    - قبل و بعد از اسالم   -رسد در نگارگري ایران نظر ميبنابراین، به

المكان و یا همان عناصر نمادین و اشكال تجریدي هستیم که با رعایت مباني اعتقادي  استفاده از اجزاي الزمان و  

اند. چنین انسجامي  هاي منسجم و متمرکز به انتقال مضامین فراواقعي پرداختهبنديشناسي ایراني، در ترکیبزیبایي

انتزاع و از فضاي محسوس به    باعث حرکت ذهن مخاطب از عالم صورت به عالم معنا، از عین به ذهن، از ملموس به 

بندي نمادین به تجسم فضایي چند زمانه و چند مكانه  د. بدین ترتیب، نگارگر ایراني با ترکیبشوفضاي متعالي مي

نگرد. البته جهان  هاي متعددي به جهان ميپردازد که برخالف هنر بلكه طبق نیاز ذهن، فضا و تصویر از پنجرهمي

بنابراین براي درک و فهم بهتر    .عناصر تصویري و نوشتاري قابل خوانش است  ۀوجه به رابطنگارگري ایران اغلب با ت

بایستي در پي رگه نگارگري،  نامحسوس و ماورایي و دانهآثار  نقاشي  هاي معنایي جلوههاي  نمادین  هاي تزئیني و 

 خواهد بود.   پذیرامكان انماده مأخذ شناخت و بررسي با  هاآن یابي به رموزشك دستکه بي ؛ ایراني باشیم

قالبزبان تصویري ایران در طي قرن برخي از عناصر    ، عبارتيبه  است؛  ها و قواعد خود را فراهم آورده ها به تدریج 

اند و برخي نیز به  ها منتقل شدهشده در تداوم سنتصورت قراردادي و از پیش تعییننمادین و تمهیدات تصویري به

ها  رقم خورده و مجموعه آن  ، نگارگران و تأثیر متغیرهاي سیاسي، فرهنگي، عرفاني در هر دورهنیروي تعقل و تخیل  

 (. 599 :1381اند )پاکباز، ارتباطي منسجم، در هر دوره به سبكي خاص منجر شده در

 ق والترز  1028شاهنامه در شدن سهراب توسط رستم توصيف اثر کشته .2

باشد که درترکیب متمرکز و متعادل در قطع  والترز آمریكا مي  ۀ موز  w 602خطي شاهنامه فردوسي به شماره    ۀنسخ

  میالدي  1619-1618قمري/  1028سانتیمتر توسط نقاش ناشناس در سال    5/25×5/36مستطیلي عمودي به ابعاد  

است.   شده  اثرتدوین  این  در    خط  شاهنامه  این  خوشنویس  و  نستعلیق  خط  این  ۀفحص به  بیان  ترقیمه  گونه 

)جعفري دهكردي و    "1028کتبه محمدبن میر محمد الحسیني استادي غفر ذنوبه و ستر عیوبه في سنه  "استشده

 (.  49-48: 1396زاده، قاضي
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داستان  نقاشي شده است.  پالن    هشتکه در    باشددست رستم ميشدن سهراب بهرونمایي از داستان کشته  1  تصویر

 . شود دیده مي مصورسبزه و تپه  ، طبیعتي مملوء از گل و گیاه در

هاي  شخصیت  ،باشندرنگي مي  هايلباسرخ با  رخ و سههاي نیمشخصیت مرد و با چهره  یازدهتصاویر انساني شامل  

  ،شودکه دستان خود را براي دریدن پیراهن باال برده، دیده ميپلنگینه پوش درحالياصلي داستان شامل رستمي  

بر  تر از سایر اشخاص مبتني بر پرسپكتیو مقامي  کمي بزرگ  ،سهراب نیز در حال مرگ با لباس سبز در مرکز تصویر

ست یادآور سبك رضا عباسي مكتب اصفهان است نمایان  رروي زمیني به رنگ ارغواني روشن و پوشش گیاهاني که د

ها قرار  صورت شاهد بر پشت تپهنویسان به و مأمورین نظمیه و تاریخ  است صحنه گویا کامالً نورپردازي شده اند.شده

 .سازندقوم ایراني را بر روي کاغذ ماندگار   ۀهاي تلخ در خاطرترین حادثهیكي از بزرگ گرفته تا

رود چیزي را  چنان اصرار ورزیده است که گمان نمي  مانند دشنه افزار  نقاش در تصویر جنگ الزم به ذکر است که   

،  بودههاي امروزي  فروگذار کرده باشد. حتي نشان نظامي دایره و مربع سهراب و رستم که یادآور عالئم نظامي ژنرال

.  نیز شاهد این ماجراي تلخ هستنداي  سفید و قهوها الوان  اسب در دوطرف این دو شخصیت ب  دواز قلم نیفتاده است. 

لفزارهایش در کنار دو نهر آب و تپه ماهورهایي از رنگ آبي کمرنگ صورتي و نارنجي کمرنگ دیده  عطبیعت سبز با  

باشند که درخت سرو کوهي بر باالي نهر  د. درختان نیز شامل سه اصله از نوع سرو کوهي، چنار و صنوبر مينشومي

را    جدول را از افق زرین مابین ابرهاي طالیي الجوردي  ي عقبي خود  هاالنآب قرار گرفته و دیگر درختان نیز در پ

که چهره  -جا گویي نه رستم  در این شونددر حال نظاره دیده ميپرستو  یك جفتدرختان  هايشاخه اند. بررسانیده

  و  ها در جنایت روي داده متهمو نه چهره سهراب و حتي اسب  -  دارد  پلینگینه پوشش نشان از اوج نفس بهیمني

رحمانه و هنرمندانه  ها را بياند که دست طبیعت آنشوند، همگي گویا بازیگران تقدیري ازلي بودهنمي  مجرم دیده 

   است.دهنموچین دست

نقوش    ها آنکند که در بین  نمایان مي  را   نستاها در باال و پایین کادر مزین به خط نستعلیق که قسمتي از داکتیبه

 است.  کشي شدهي الوان جدولهارنگ دورتادور این تصویر با   ،کار رفتهجوردي بهختایي طالیي در زمینه ال
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 ابراهیم دهكري گو، ناهید جعفري دهكردي، صبا  آل شهریار شادي

 

 منبع: )  .محل نگهداري موزه والترز آمریكا  ق والترز  1028شاهنامه  در  دست رستم  شدن سهراب بهکشته  -1تصویر  

http://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W602) 

 

والترز    ۀموز  w602شاهنامه  در  دست رستم  شدن سهراب بهکشته  ۀانواع عناصر نمادين در نگار .3

 آمريكا  

گروه   چند توان در  عناصر نمادین حاصل از تفكر هنرمند نقاش براي شناخت هرچه بیشتر داستان مورد نظر را، مي

 و طبیعترنگ، اشكال هندسي، نقوش ختایي، نقوش حیواني و نقوش پرنده  ،  عمده بررسي کرد؛ عناصر طبیعت

با طبیعت و نتایج   انسان هگسترد و ارتباط عمیق چگونگي و بود هنرمندان الهام  منبع و الگو آن، همتشكل عناصر

http://www.thedigitalwalters.org/Data/WaltersManuscripts/html/W602
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در آثار نگارگري ایران به وفور شاهد حضور نمادین این    .بیني او را رقم زده استو جهان نگرش نوعي حاصل از آن،

 د. شوها اشاره ميتك آنهاي خاص هستیم که در اینجا به تك عناصر بنیادي به گونه

 نقوش گياهی .3.1

و همواره در محیط زندگي انسان، جاي    است  زمین از دیرباز مورد احترام و توجه بودهگیاهان و درختان در ایران

. در این میان، برخي  دشوميها در طبیعت برگزار  ها و جشناند. چنانكه برخي از آیینخاصي به خود اختصاص داده

ثمري با برخي مفاهیم خاص در آمیخته و در  زیبایي، سرسبزي، ثمردهي یا بي  هایي چونگیاهان بسته به کیفیت

اند. هنر ایران در ارتباط با فرهنگ ایراني  مایه و نماد شدههاي مختلف از جمله فرهنگ ایراني تبدیل به نقشفرهنگ 

نمادها بنا به ضرورت    گیري این به نقش آفریني این عناصر گیاهي نمادین پرداخت و هنرمند ایراني در روند شكل

است. بها توجه داشتههایي گرانها، پالودن صور طبیعي و رسیدن به جوهرهدست به دخل و تصرف در شكل طبیعي آن

ترین نمادهاي سنتي است  مرگي است و یكي از اساسينیز همیشه مظهر زندگي ابدي، روح نامیرا و بي  سبز  درخت

نمادین داراي جنس خاصي نیست اگر چه برخي از مردم یك گونه خاص را که داراي  که در بیشتر موارد» درخت  

 نقش  یك  عنوانبه  درخت(.  459:1383)معین،    اند، براي نمونه برگزیدهاست  هاي گونه خود بودهترین کیفتبرجسته

 بوده عالقه و توجه انسان مورد دیرباز  از گیاه  این  .باشدبرخوردار مي ایران هنر در ايویژه جایگاهي از گیاهي تزئیني

مقاومت و حیات   از نمادي و نشان آن، صالبت پر و ایستا است. شكل یافته واال و مقدس  جایگاهي  او ضمیر در و

 (.3: 1387باشد )خزایي مي

کند. درخت  نمادپردازي درخت، بر زندگي کیهاني، اعم از استمرار تكثیر و مراحل تولید، داللت مي ، ترین معنادر عام

درخت نماد حقیقت مطلق، یعني مرکز   ،ناپذیر و بنابراین با نماد جاودانگي برابر است در نتیجهبه معناي زندگي پایان

هاي برکشیده به  هاي فرورفته در زمین و شاخهدرخت با ریشه  ،شود بودن آن با تعبیر محور جهان تبیین ميجهان

اي، آئیني و نمادین  توان به نقش اسطورهدر این میان مي(. 360: 1379یه، آسمان نمادي از گرایش به باالست)شواال

 .اندهاي سرو و چنار اشاره کرد که در فرهنگ و هنر ایران بیشتر مورد استفاده قرار گرفتهدرخت

 درخت سرو    (الف

نقاشي، صنایع جمله  از  ایران  هنرهاي  انواع  در  دیرباز  از  نقاشي  سرو  در  است.  استفاده شده  معماري  و  دستي 

و نظر نمادین نماد جاودانگي، یعني حیات پس از مرگ  اي دارد  نگارگري ایران نقش سرو نمادین حضور پیوسته

مثبت و مفرح روح و زندگي مذهبي؛    ۀمظهري است از جنب  ، حال(. »درخت سرو در عین293:  1383اوست )هال،  

 (.174: 1354د، قدس ایران با درخت سرو احاطه شده است« )بُهاي مناروست که مكاز این

 درخت چنار   (ب

هاي آن رنگ سبز  ترین و پر عمرترین درختان ایران است. این درخت هر ساله پوست انداخته و شاخهچنار از عظیم

 (. 115: 1379گیرند؛ این جوان شدن هر ساله چنار قداست خاصي به آن بخشیده )کوپر، روشني به خود مي
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باشد و  جثه در باالي کادر و بیرون آمده از عرش آسمان و کادر اصلي ميدر این نگاره شاهد درخت چناري عظیم

فرش تا عرش سر کشیده است،  که مانند درخت افرا ترسیم شده، و از  1  (24اي )قرآن: ابراهیم  همانند شجره طیبه

 کس بدان آگاه نیست. 

   آب .3.2

از عناصر بصري که نماد زندگي، مرگ، رستاخیز، راز آفرینش، پاکي و رستگاري، باروري و رشد، تجدید حیات و    2آب

تواند به صورت نمادین مورد بحث  نهر آب نیز در نوع خود مي  .(20  :1377پور،  شود )اسماعیلگردیسي محسوب ميد

»آب از طریق رازآموزي، صورت والدتي نو است و به برکت و آیین مردگان، موجب رستاخیز پس از مرگ  قرار گیرد  

ایراني بسیار موردتوجه    ۀدر فرهنگ و اندیش  آب  شدن زمین از(. زنده بودن آب و زاییده190  :1382)الیاده،    شودمي

كر اسالمي نیز آب یعني شفقت، معرفت باطني، تطهیر، زندگي آب به شكل باران یا چشمه  قرار گرفته است. در تف 

: 1379به معني آفرینش است )کوپر،    "3انبیاء   مبارکه   ۀسور  30آیه    "یعني مكاشفه الهي و حقیقت و نیز براساس قرآن

2). 

ترین  حیات نیز از همین باور، از کهنها شده و آب  شدن این وجه آن در تمامي فرهنگ ب، سبب نمادینآبخشي  زندگي

دیگر نمادین آب، پیوند آن با خرد و دانش    ۀگرفته و تا به امروز ادامه دارد. وج  روزگاران در اندیشه اقوام کهن شكل

کند. آب، نمادي از عالم ملكوت و عنصري است که رابطه انسان با طبیعت را به وجود  است که جان آدمي را زنده مي

کار بردن فلزاتي چون طال  کند »بهاي و در واقع با فلز نقره نمود پیدا ميهاي ایراني به رنگ نقرهآب در نگارهآورد.  مي

ایراني متداول   فراواني در مینیاتورهاي  به  نقره که  به ش و  مانوي  و  شمار ميد دنباله مستقیم همان سنت هنر  رود 

کردن نور و ایجاد پرتوهایي که با روح بیننده وارد تبادل    استعمال این فلزات همانطور که اشاره شد براي منعكس 

نقره  (.42:  1352)تجویدي،    باشد«گردد ميمعنوي خاصي مي رنگ  به  آب  نمادین  نمایش  بر بنابراین،  مبتني  اي 

با خصلت ایناعتقادي متفاوت  فراتر رفته است و  از عینیت  د که  کرتوان تصور  طور ميهاي دنیاي مادي است که 

 زند. ند با آگاهي به این نماد به نوعي جاودانگي نامیرایي سهراب را رقم ميهنرم

 آسمان   .3.3

که گویا    انگیز در اینجا به رنگ طالیي است که در بیرون کادر نیز از ابرهاي زرین و الجورد تشكیل شدهآسمان خیال

مي ملكوت  به  که  است  روحي  پذیراني  چشم  نگارگري»هنر    رسد.مأواي  بدون  فضا،  بدون  بيایراني،  سایه،  انداز، 

کوشیدند، به  راستي آنست که بنیانگذاران آن ميهسازي، از شكوه فلزي رنگارنگ ویژه خودش گواهي است بنمونه بي

(.  169 :1392)کربن،  اي فرابالندگي کیمیاگرانه ببخشند« هایشان، گونههاي نور ایزدي زندان شده در ماده نگارهپاره

 
 . کَشَجَرَۀٍ طَیِّبَۀٍ أَصُْلهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِأَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ الَلّهُ مَثًَلا کَِلمَۀً طَیِّبَۀً  1
باشد که در نزد ایرانیان باستان از عناصر مفید و سودمند شمرده شده است. خرداد امشاسپندان مسئولیت نگهداري از آب را آب، دومین آفرینش مادي و یكي از عناصر اصلي حیات مي   2

 (. 402: 1374هاست که به بند هشني، زایش و پرورش جهان مادي از آب است« )عفیفي، داد سرور آب برعهده دارند»امشاسپندان خر
 . جَعَْلنَا مِنَ الْمَاءِ کلَّ شَيءٍ حَي 3
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شعات آن همه  عنوري سرمدي که تش  4  (35ها و زمین خوانده است؛ )سوره نور، آیه  را نور آسمان خویش تعالي قح

کاربردن رنگ طالیي در صفحات متن نوعي درخشش  به  .جا را فرا گرفته و از تیرگي و محوي اثر جلوگیري کرده است

   .دکنمتعالي در جهت رسیدن به تقدس بر مخاطب ایجاد مي

 ابر    .3.4

آبي و طالیي آنقدر تضاد دارند که    چراکه   ؛آوردالجوردي فضایي ملكوتي را به ارمغان ميو    هاي طالیيابرها با رنگ 

اي است که عمق و ژرفاي آبي را تعدیل کند، اما رنگي گرم  طال داراي سرزندگي  د.یكدیگر را به شدت تقویت کنن 

آید در ایجاد  دست ميهکه در مجموع ب  سردي نیست، اندک گرمیش چندان نیست که به پاي سردي آبي برسد.

به قداست  ميحالت  مؤثر  به78- 77  :1377)لینگر،    شودخوبي  دیگر(  منوال  عبارت  این  بر  طبیعت    »اساس 

تاریك و روشن پي در پي هم ميشدهگزارده نمادهایي صریح هستند و  است که دو بخش  آیند. تاریكي و روشني 

)آیت    مفاهیم روحاني و عرفاني زیادي را دربر دارند. تا تاریكي نباشد نوري نیست و تا نور نیاید محتوا آشكار نشود«

کارگیري تضاد بین تیره و روشن در نوع ابرهاي این نگاره به  است با به(. هنرمند نقاش نیز توانسته 109 :1384الهي، 

 این اصل وفادار باشد و به طرح قداست خاصي ببخشد. 

 رنگ .3.5

هاي مختلف مورد بررسي  تواند از جنبهبه همین دلیل مي  ، ترین عناصر تصویري نگارگري استرنگ، یكي از اساسي

حكیم  تواند یكي از عوامل انتقال معنا باشد.  گذارد و ميمي  ثیرأآدمي تقرارگیرد. رنگ ازطریق بینایي بر روح و روان  

را تبدیل به یكي از وجوه برجسته در بیان معنا کرده است. نگارگر نیز  فردوسي از این عامل بهره گرفته و آنابوالقاسم  

مزگونه آثار خود افزوده به این  با استفاده از این ویژگي، براي بیان معاني مورد نظر از رنگ بهره برده و بر ماهیت ر

 .استترتیب رنگ در این آثار جایگزین برخي از معاني شده

 رنگ طاليی و آبی   (الف

بلكه نتیجه رؤیت و شهود   ، اي صرفاً از ذوق هنرمند سرچشمه نگرفتهآبي کبود و فیروزه ، طالیي ویژه الوان بهها، رنگ 

ایراني فضا چنان ترسیم شده است که چشم از افقي به    نقاشي واقعیتي است عیني که به عالم مثال تعلق دارد. در  

کند. اما این حرکت هیچگاه به فضاي سه بعدي محض  افق دیگر همواره بین فضاي دو بعدي و سه بعدي حرکت مي

،  نقاشي ایرانيشد.  از عالم مَلكوت سقوط کرده و به تصویر عالم مُلك مبدل مي  نگارگرياگر چنین بود    شود.منجر نمي

باقي از افق جهان مادي و در عینبا  افقي غیر  ازماندن در  برخورداري  تواند  و حرکتي خاص خود، مي  ت حیا  حال 

کند که از خصوصیات روح    را به نظاره برانگیزد و نوعي شادي و سرور در بیننده ایجاد نا اي داشته باشد که انسجنبه

 (. 194: 1394)نصر،   هاي بهشت است« ایراني و خود پژواکي از لذّات و شادي

 
بِیَّۀٍ   وَلَا غَرْقِیَّۀٍکَۀٍ زَیْتُونَۀٍ لَّا شَرْ ۀٍ مُّبَارَ يٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَ ها کَوْکَبٌ دُرِّالزُّجَاجَۀُ کَآن   الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَۀٍ  مِصْبَاحٌهِ کَمِشْكَاۀٍ فِیهَا  مَثَلُ نُورِ   ضِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ  اهللُ نُورُ   جَعَْلنَا مِنَ الْمَاءِ کلَّ شَيءٍ حَي  4

هُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَیَضْرِ  هِ مَن یَشَاءُلِنُورِ یَهْدِي اللَّـهُ  نُورٍعََلي  نُّورٌ یَكَادُ زَیْتُهَا یُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ   . وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَِلیمٌ بُ اللَـّ
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 ابراهیم دهكري گو، ناهید جعفري دهكردي، صبا  آل شهریار شادي

 رنگ لباس سهراب  (ب

اند. »قرآن مجید  کار رفته در لباس سهراب نیز در این نگاره جنبه نمادین به خود گرفتههاي سبز و قرمز روشن بهرنگ 

درواقع مكمل سرخ است، نماینده آب است...زرد  سبز که  (.  157،  1384)آیت الهي،  5« داندرنگ سبز را رنگ بهشتي مي

اش  دهند که سرخي پس دید آن است. سبز با دو ساحت فطريدست مياي متعادل از سبز بهو آبي روي هم آمیزه

باروري و جاودانگي    است و   و آینده یا ابدیت )زرد( باشند با ضدش، زمان حال سرخ فام، نشانه امید   ( که گذشته از )آبي

اي نمادین به نبرد تاریكي  از طرفي نماد تقدس در آیین میترا رنگ قرمز است که اشاره  (.80  :1390)اردالن و بختیار.

م نمادي از حق و حقیقت پیكار و باالخره  (. از طرفي رنگ سرخ گر56  :1380مورین،   و اورسل،)و روشني است  

به ثمر رسیده   به  35-25شهادت است رنگ جواني  اندیشه  ،عبارتي دیگرسالگي است.  هاي منطقي و  سرخ نمودار 

بیان کرده است که مرگ   ر هنرمند با آگاهي این طو ، (. بر این اساس156 :1384الهي، باشد )آیتتفكري اعتدالي مي

نوعي در بین ایرانیان شهادتي است که در پي معبود حقیقي که در پس آن آرامش روحي در بهشت برین سهراب به

 دارد.  به دنبالرا 

 هندسینقوش   .3.6

هایي همچون سطوح شطرنجي،  اي اشكالي هندسي منظم همانند دایره، مربع، مثلث ترکیبنمادهاي هندسي مجموعه

هاي شش پر، اشكال در نگارگري ایران استفاده از اشكال هندسي، به صورت ترکیبي و ابداع نقش مایه هاي  ستاره

اند.  هاي نمادین، براي آراستن فضاها مورد استفاده قرار گرفتهارزش خاصي هندسي رواج داشته و همواره ضمن حفظ

ها، معرف و نمادي از حكمت اسالمي  کاريقوش کاشيتواند تحت تاثیر ن ها، ميکاربرد عناصر هندسي ترکیبي در نگاره

شاهد نصب سپرهایي به شكل  مجلس  مبتني بر کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت باشد. البته در این  

 باشیم. دایره و مربع بر روي سینه سهراب و رستم به رنگ طالیي مي

  باشدميشكل هندسي مربوط به خورشید دایره ه و بگیریشمن اعتقاد دارد که از بین فلزات طال نماد خورشید است 

تواند و مي  ؛(245  :1344)گیریشمن،    دهندرا به شكل جواني زیبا نمایش ميآن  و اگر تجسم انساني بگیرد، معموالً

نماد نصب شده روي لباس سهراب که به    ، (. بر این اساس284  :1394اشاره به خداوند داشته باشد )میراندابوروس،  

 عالمت وحدانیت دایره،نمادي پایدار و جاودانه محسوب کرد.    ،يمتوان عالوه بر نشان نظایي است را ميرنگ طال

 جهت ممتد  مشخصه نگاره،  این.  است دوراني حرکات و  فعالیت نشانگر گونه نبدی و باشد آسمان مي عالمت  و اصیل

گنجانده   آن در زمان و بوده کمال و تمامیت هنشان دایره، باستان، عهد از.  است هماهنگي عالمت نتیجه در است؛

 اي متمرکز، بدون انتها و ابتدا، مشبِع و کامل، عالمت مطلقیت استگیري شود. دایرهاست؛ تا بهتر اندازهشدهمي

 
 .(76)الرحمن، مُتَّكِئِینَ عَلى رَفْرَف خُضْر وَ عَبْقَرِىّ حِسان 5

 . (21طَهُورًا) انسان،  شَرَابًا رَبُّهُمْ وَسَقَاهُمْ فِضَّۀٍ مِنْ  أَسَاوِرَ وَحُُلّوا ۖ  عَالِیَهُمْ ثِیَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ 

)کهف،  ى الْأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَت مُرتَفَقًا  هارُ یُحَلَّوْنَ فیها مِنْ أَساوِرَ مِن ذَهَبٍ وَیَْلبَسُونَ ثیابًا خُضْرًا مِن سُندُس ٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئینَ فیها عََلولَئِكَ لَهُمْ جَنّاتُ عَدْن ٍ تَجْري مِن تَحتِهِمُ الْآن ا

31). 
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در تفكر اسالمي نشانگر قلب است که بر روي چهار  مربع  (.141-140 :1379و کوپر،  172-167 / 2، 1382)شوالیه،

اللهي مربع را نمادي از انسان  آیت  (.287  :1394)میراندابوروس،    عامل موثر باز است: الوهیت، فرشته، انسان و فرشته 

برابر آسمان است و نماد شخصیت مرد    (.1384:171اللهي،  )آیت  داندو طبیعت مي از زمین در  عدد چهار نمادي 

ازطرفي نمادچهار عنصر مختلف، چهار فصل، چهار مرحله از  نماید  باشد. عمدتا اشاره به عقل صرفا منطقي ميمي

 ,cirlot) ) باشد که همگي گویاي نظم و ثبات در جهان است نما ميخصوص چهار نقطه از قطبزندگي انسان، و به

دانیم مربع از چهار ضلع مساوي تشكیل شده است؛ چهار نمادي از وحدت و عمومیت  طورکه ميهمان   307 :1971

نمادي از ثبات و استواري هم هست. ازنظر فیثاغورس، عدد چهار نمادي از کمال  ،  اشتراک با مربع، این عدد  در است.

رسد که با وجود این تعبیرات این  نظر ميطور به(. این298  :1394)میراندابوروس،    است چون اولین عدد مجذور است

 است.نمادین بودنش نصب گردیده  سپرها به عنوان محافظ بر روي سینه این اشخاص با اعتقاد به

  6نقوش ختايی  .3.7

هاي متنوع به همراه طالي ناب نقوش گیاهي مارپیچ با وفور انواع نقوش پیچیده گیاهي و رنگ   ،در نگارگري ایراني

ها به رنگ طالیي بر زمینه الجوردي به زیبایي هرچه تمام به اجرا  متجلي ساخته شده است. این نقوش در بین کتیبه

هایي شد که بنابر اعتقادات دین  عبارت دیگر »استفاده از نقوش هندسي و گیاهي زینت بخش محلبه  ،انددرآمده

از هرگونه شائبه بت این اعتقاد، مؤمنین  اسالم  بنابر  باشد.  باید مبرا  انساني یا حیواني  از شمایل  پرستي و استفاده 

ي ساختند که یادآور سرسبزي بهشت وعده داده شده در قرآن  هاي پیچان گیاهي متجلآرزوهاي خود را با وفور گونه

 (. 187. 1381)پورجعفر.  و احادیث اسالمي است« 

 پرنده .3.8

 هاي وسیله ها سمبل این .  نمایانندمي عالي هدفي به رسیدن  براي را   ناانس  کوشش که هایيسمبل تعالي، هاي سمبل

 از هستند فعالي نمایش خودشان نیز و شودمي خودآگاه ذهن محتویات ناخودآگاه وارد آن با که آورندمي فراهم

 ضمن  است، ممكن که وجودي عروج الگوي هرگونه از انسان نجات  به  هستند  مربوط هاسمبل این.  مذکور محتویات

 عنوانبه پرندگان .  است پرنده تعالي  هايسمبل ترینرایج.  شود ظاهر او رشد و ترعاليه  مرحل یك  سويهب وي حرکت

 الطیر  رساله و  است تعالي نمادهاي ترین مهم از پرنده ایران ادبیات  و هنر در .  دارند وجود  ملل  ههم در  هاي و سمبل

اما    (.231  :1395)یونگ،    است« پرندگان توسط روان نفس و  روح اعتالي و پرواز تقریباً  روح تعالي نمادین شرح

جا که    باشد. از آننماد روحي نامیرا از فرزند رستم یعني سهراب مياي که بر روي درخت نشسته است؛ گویي  پرنده

 ذات صورتبه روح که معنا است؛ بدین جان انسان یا روح پرنده، نمادین معاني ترینمهم از یكي اسالمي عرفان در

 یا روح براي پر  و بال شدن قائل .کندمي پرواز اوست، که جایگاه ابدي افالک عالم  سوي  به که شده تصور بالداري

 قسمت آن پر و گوید »بالمي افالطون دارد در رابطه با این مطلب، متعدد  هاينمونه و است بسیار کهن  رمزي نفس

 
مغول از   ۀگستراند. گفته شده که این طرح در دورن مي آ  اي تجریدي را بره پیماید و به ابتكار هنرمند انواع گل، برگ و غنچاقه گلي است که به صورتي موزون سراسر سطح را مي ختایي س 6

 . (60: 1375ریاضي، ) چین به ایران آمده است
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 ابراهیم دهكري گو، ناهید جعفري دهكردي، صبا  آل شهریار شادي

 هاآسمان سوي به گرایندگي آن خاصیت طبیعي است که ترنزدیك  خدا به دیگري اعضايه  هم از که است تن از

 (. 138-137 :1362 )افالطون. »آنجاست به تن بردن و

 اسب   .3.9

توان به حضور نقش مثبت اسب پي برد  به مانند ساحه هنر در ادبیات، مذهب، عرفان و سایر ابعاد ذهني و عیني مي

هنرمند    تواند ازنظرکند نیز مينجوا مي  هاانسانهایي که گویا با  به کار بردن اسب(.  13:  1396)جعفري دهكردي،  

باشد که ارزش بنیادیني را دربر دارد  اسب در شاهنامه فردوسي یكي از جانوران نمادین مي  ، شامل وجوه نمادین باشد

یابد )واحد دوست،  کند و زبان دارنده خویش را در ميگاه همچون انسان رفتار مي،  از طرفي این حیوان از سوي کردار

1379: 327.)   

 گيري نتيجه 

شناسي هنر و نگارگري ایران به  توان جزو اصول و مباني زیبایيرا مي  نانمادگزیني یا نمادپردازي در آثار هنري ایر

هاي ایراني پرورش نمادها و درواقع موضوع و زمینه خالقیت و ابداع نمادها، در هنر و نگارگري ایران  شمار آورد. نگاره

ادواشوند. آنمحسوب مي نمادشناسي  ایران مشاهده ميچه در  نگارگري  و  تاریخي هنر  ارتباطي  شود، رشتهر  هاي 

هاي  هاي طبیعي و یا ترکیب ویژگينمادها با واقعیت و طبیعت محسوس است. هنرمندان در مواردي با اغراق در ویژگي

ا ابداع  صورت هندسي یمختلف، به نمادي خاصي دست یافته و در برخي موارد نیز تنها با نقش ساده شده فرم به

 پردازند.اند که به واقعیاتي در وراي ظاهر خویش ميصورتي انتزاعي، به نقوش نمادیني دست یافته

توان در شش گروه عمده  مي  تراژدي مرگ سهراب رابراي شناخت هر چه بیشتر    نگارگرعناصر نمادین حاصل از تفكر  

رنگ در این نگاره    عناصر طبیعتو  ش پرنده  بررسي کرد؛ رنگ، اشكال هندسي، نقوش ختایي، نقوش حیواني و نقو

دهد و رنگ  باشد رنگ طال که نور و تقدس را نشان ميحاصل تفكر عمیق نقاش در به ثمر رساندن وجوه نمادین مي

 سبز لباس سهراب که یادآور جاودانگي اوست.

با طبیعت   انسان هگسترد عمیق وارتباط   چگونگي و بود هنرمندان الهام منبع و الگو آن، همتشكل عناصر و طبیعت

اي، آئیني و  توان به نقش اسطورهدر این میان مي  .بیني او را رقم زده استو جهان نگرش نوعي و نتایج حاصل از آن،

از طرف دیگر    دهد.جاودانگي و حیات پس از مرگ سهراب را نشان مينمادین درختهاي سرو و چنار اشاره کرد که  

افزون  باشد.  روحي نامیرا از فرزند رستم یعني سهراب ميگر  تداعيگویي    ،درختهاي  شاخه  برنشسته    پرندهترسیم  

هاي دنیاي مادي است که از عینیت  اي مبتني بر اعتقادي متفاوت با خصلتنمادین آب به رنگ نقرهبر این وجوه  

نماد به نوعي جاودانگي نامیرایي سهراب  توان تصور نمود که هنرمند با آگاهي به این  فراتر رفته است و این طور مي

هاي منظم یادآور بهشت بریني است که خداوند به نیكوکاران  نقوش ختایي و اسلیمي با چرخش منحني  زند. را رقم مي

 حرکات و فعالیت نشانگر گونهبدین و است آسمان   عالمت و اصیل  عالمت وحدانیت ،نیز  دایرهوعده داده است.  
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بر روي لباس سهراب که به رنگ    الصاق شده  ۀنقش هندسي دایرگونه تعبیر نمود که  توان اینيباشد پس ممي دوراني

   باشد.مينمادي پایدار و جاودانه  ،طالیي است

اي، استفاده  اسالمي، با توجه به ارتباط مستقیم تصاویر با متون و نسخ خطي مذهبي و اسطورهۀ  در نگارگري ایران دور

اي و نمادین به تمامي مخلوقات، باعث شده تا هنرمندان  نمادین معمول بوده است. همچنین نگرش آیهاز انواع عناصر  

  کهطوريبه.  ببرند  بهره  خود   آثار  در   نیز   طبیعي   نمادهاي  از   نمادها،   در   گرایي واقعنگارگر ایراني ضمن رعایت جنبه  

یك به جهان  نزد  هایيویژگي  با   و  طبیعت  از   ملهم  نمادها  انواع  نظر،  مورد  محتواي  و  تصویر  نیات   و   نیاز  با  متناسب 

که زبان تصویري نگارگري ایران در طي    مادي ابداع شده و بیش از بیش مورد استفاده قرار گرفتند. با توجه به این

قالبقرن تدریج  به  به سنتها،  وفاداري  نگارگر هر دوره ضمن  و  آورده  فراهم  را  قواعد خود  و  با  ها  هاي تصویري، 

و زیبایيهوانهپشت از ذوق  و  اي  نمادین  عناصر  از  استفاده  به  عرفاني  فرهنگي،  تأثیر متغیرهاي سیاسي،  و  شناختي 

هاي نگارگري  یك از دوره  کاربرد عناصر نمادین در هر  توان اذعان داشت که شیوهقراردادهاي تصویري پرداخته، مي

هاي متمادي نگارگري،  توان در دورهدارد. به این معنا که مي  صورت مستقل نبوده؛ بلكه بیشتر روندي تكمیلي ایران به

هاي دیگر  توانند موضوع و موضوعاتي براي تحقیقها و نمادها در صورت و محتوا بود؛ که ميمایهشاهد تكامل نقش

 باشند.
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 شدن سهراب در شاهنامۀ موزۀ والترز نمادها در نگارۀ کشته

 ابراهیم دهكري گو، ناهید جعفري دهكردي، صبا  آل شهریار شادي

 منابع 

 هاکتاب

   . قرآن کریم
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 معمار. 

 . (. اسطوره بیان نمادین، تهران: سروش1377)  .پور، ابوالقاسماسماعیل
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ترین روزگار تا دوره صفویان، تهران: اداره کل نگارش و وزارت فرهنگ  نقاشي ایراني از کهن  (.1352)  .تجویدي، اکبر

 . هنر

از سمند رزم تا اسبان جان؛ اسب در اندیشه و هنر ایراني از عصر باستان تا صفویه،    .(1395)  .ناهید  ،جعفري دهكردي

 تهران: تایماز. 

 .فرهنگ مصور اصطالحات هنر ایران، تهران: دانشگاه الزهرا (.1375) . ریاضي، محمدرضا

 : میترا.بیان و معاني، تهران (.1387) .شمیسا، سیروس

 .جیحون: تهران فضایلي،  سودابه :هترجم ،2جلد  نمادها،  فرهنگ (. 1382)  .آلنن، گربرا و ژان شوالیه،

 .جیحونن:  تهرا فضایلي، سودابه :هرجم، ت 3جلد  نمادها، فرهنگ  .(1382) .آلنن، گربرا و ژان شوالیه،

 .جیحون: تهران، فضایلي سودابه هترجم 5جلد نمادها، فرهنگ  (.1387) .آلنن، گربرا و ژان شوالیه،

 .: توستهران .اساطیر و فرهنگ ایران .(1374)  .عفیفي، رحیم

 . گلبان آموزگار روز :نیا، تهرانفرامرز جواهري  :انسان نوراني در تصوف ایراني، ترجمه (.1392) .هانري ،کربن

 

 .ملیحه کرباسیان. تهران. فرشاد :(. فرهنگ مصور نمادهاي سنتي. ترجمه1379)  .جي سي ،کوپر

 .معاصر فرهنگ  ن:تهرا معین، محمد: هترجم. اسالم تا  آغاز از ایران .(1344)  .رومن گیرشمن،

 . گروس :تهران، قیومي بیدهندي مهرداد :قرآني. ترجمه تذهیب و (. هنر خط1377)  .مارتین لینگر،
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 . امیرکبیر :تهران .فرهنگ فارسي (.1383)  .معین، محمد

معصومه انصاري و حبیب بشیرپور،    :ها، ترجمهالمعارف مصور نمادها و نشانهدایره(.  1394)  .میراندابوروس، میتفورد

 . تهران: سایان

 .حكمت :رحیم قاسمیان. تهران :ترجمه ،(. هنر و معنویت اسالمي 1394) .سید حسین ،نصر

 .اي نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادي، تهران: فرهنگ معاصرفرهنگ نگاره (.1383). هال، جیمز

 . سروش هاي اساطیري، تهران:(. نهادینه1379) .واحددوست، مهوش

 . اسطوره رویا راز، ترجمه رویا منجم، تهران: علم .(1382) .الیاده، میرچاده

 . جامي :ترجمه محمد سلطانیه، تهران ،هایش(. انسان و سمبول1395)  .یونگ، کارل گوستاو
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