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  3055 بهار ،05 پیاپی ،91-331 (،2)31 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

کیر  برا ایررا  نگارگری و ادبیات در خیال صور نقش ای رشته بین مطالعات (.0011) اصغر فر، فهیمی و زینب؛ رجبی،  برر تأ
   .18-001 (،2)01 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات .استعاره آرایه  

  2118-0400شاپا: 

 آزاد است.  نویسن گا  / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز ) 

 ای نقش صورخیال در ادبیات و نگارگری ایران  رشته مطالعه بین
 استعاره آرایه  با تأکید بر 

 

ینب رجبی  2فر اصغر فهیمی، 1*ز
 91/99/9911؛    پذیرش: 80/80/9911دریافت: 

چکیده
پیون  درونی شعر و ادبیات فارسی با نگارگری ایرا  که نمایانگر اشتراک در زمینه خیال و صورخیال است، 
سبب ش ه تا این دو حوزه از هنرهای ایرا  دارای اشتراکی درونی و عمیق باشن  و زبا  و بیا  مشترکی برای 

ا  از ابزارهای کالمری و بررری خاصری و نگارگرا  ایر شاعرا بیا  صور و معانی عالم خیال ارائه نماین . 
ان . در این مقاله که با تأکیر  برر  های ادبی و برری برای انتقال این صور و معانی بهره جسته همچو  آرایه

طورخاص پرداخته ش ه اسرت.  هبیانی این آرایه در شعر و نگارگری، ب  آرایه  استعاره است، به نقش و قابلیت
آرایه  استعاره در شعر و نگارگری ایررا  هره ترأایرات بیرانی  .0هاست:  ن پرسشاین مقاله در پی پاسخ به ای

بررسری  ،ان ؟ ه ف از مقالره نگارگرا  هگونه از ظرفیت استعاره در بیا  برری خویش بهره برده. 2دارد؟ 
خیال تم نی ایرا  یعنی شعر و نگارگری و تبیین وجه اشتراک آنها یعنی عالم خیرال و صرور ارتباط دو حوزه  

های برری در آاار نگارگری از اهر اف دیگرر  گونه  نمود  انواع استعاره و استعاره   است. همچنین مشخص
آوری اطالعرات  جمر  توصریییتتللیلی صرورت گرفتره و شریوه   بره شریوه   مطالعرهاین مقاله است. این 

سری در قالرب وااگرا  و ده  که استعاره در شرعر فار های مقاله نشا  می اسنادی است.  داده-ای کتابخانه
نمای  که این امکانات از طریرق شرعر بره نگرارگری  صورت صریح و غیرصریح ت اعی معنا می هجمالت ب

هرا و  صورت برری در قالب اشرکال، رن  ایرا  منتقل گشته و هنرمن ا  نگارگر از امکا  بیانی این آرایه به
 مضامین ارائه نمودن . ان  و هویت برری ج ی ی برای بیا  ها استیاده کرده بافت

 خیال، صورخیال، استعاره، شعر، ادبیات، نگارگری :ها کلیدواژه
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 . مقدمه1
شعر و ادبیات فارسی در طول تاریخ همواره با نگارگری اسالمی ایرا  پیون ی عمیق داشرته 

شود بلکه ایرن  ود  موضوع نمیب مشترک منلرر بهاست. پیون  ادبیات با نگارگری در ایرا  
بود  ادبیرات و  مشترک نیز ش ه است. غنی شناسانه   مشارکت سبب ایجاد نوعی زبا  زیبایی

شر ت لطیر ، شراعرانه و  تا نگارگری ایرا  نیرز به ش شعر فارسی از نظر صورخیال سبب 
ترر  دهن ه فضاهای خیالی و مثالی گردد. هر هه ادبیات ایرا  از نظر صورخیال قوی انعکاس

صورت منعکس در آینه، خیال، عکس یا »شود.  تر می نقاشی ایرا  نیز از این نظر غنیشود، 
آب یا شیشه و یا هر شیء شیاف دیگر همچو  صورتی که در خواب دی ه شود و یرا نقشری 

)مر دپور، « مانر ، اسرت که در بی اری با غیبت شیء ملسوس در ادراک شخص باقی می
0181 ،172 .) 

هایی در آ  متجّلری اسرت کره  ها و شررایطی اسرت و صرورت عالم خیال دارای ویژگی
شود. عالم خیال که ح  فاصل عالم عقرل و عرالم ملسوسرات  طه  قوه  خیال درک میواس به

کنن ه فیض حق و صور مثالین به عالم ملسوسات است. تنهرا در  است، در حقیقت منتقل
های عالم عقول و مجرردات وجرود دارد و هرم ویژگری عرالم  این عالم است که هم ویژگی

های خیرالی اسرت، بره هنرمنر  ایرن  ور صورتظه ملسوسات. اما هنر که مهمترین جلوه  
ده  تا مکنونات قلبی خود را از طریق قوه  خیال عیا  سازد. عرالم خیرال وجره  امکا  را می

خروص ادبیات و نگارگری است و این مسئله سربب ارتبراط تاتری و  اشتراک همه هنرها به
 شود. وح تی درونی بین آنها می

ل و نمرایش مشراه ات خرود از عرالم خیرال نیازمنر  هنرمن ا  برای انتقا ،در این میا 
از صور  همین دلیل، بهترفن ها و ابزارهایی هستن  تا بتوانن  حقایق عالم خیال را بازگو کنن ؛ 

ها یرا  کنن . این صور خیال که در ادبیات فارسی با عناوینی همچو  آرایره خیال استیاده می
کننر ،  انگیز و زیبرا می ر هنرری را خیرالشون ، ضمن آنکره اار صناعات ادبی نیز مطرح می

صورت کلمات و در  های مثالین هستن  که در شعر و ادبیات به برای انتقال صورت مجالیی
دلیل آنکه منب  الهام هرر  شود و به صورت تراویر نمایا  می هنرهای تجسمی و نگارگری به

ود. در این مقاله با انتخاب توا  زبا  و بیا  مشترکی را بین آنها مالحظه نم دو یکی است می
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های خیالی در دو  شود تا کارکرد این آرایه در انتقال میاهیم و صورت آرایه  استعاره، سعی می
 شعر و نگارگری تبیین شود تا در نهایت زبا  مشترک این دو هنر عیا  گردد.  حوزه  

شود و این ارتباط  میای، میا  دو حوزه متیاوت ارتباط برقرار  رشته اساسًا در مطالعات میا 
شرود ترا بتروا  از  گاه دو موضوع از دو رشته، مقایسه می: »پذیرد با اه اف خاصی صورت می

را مطالعره تطبیقری مترواز   ای انتزاعی را استخراج کرد. در این نوع مطالعره، کره آ  آنها رابطه
دنبال  ه ف استخراج مشترکات است. پژوهشرگر در ایرن نروع پرژوهش، بره نامیم، اساساً  می

ترر پیونر  داده نشر ه اسرت... در مطالعرات تطبیقری  یافتن پیون ها بین اموری است که پریش
نامتواز ، ه ف از اجرای پژوهش آ  اسرت کره دو موضروع از دو رشرته، کره در یر  کلیرت 

  که یکی از دو موضوع در رشته خود توسعه مشترک هستن ، از نظر مقایسه، در اوضاعی باشن
 (. 008 ،0187)پاکتچی، « یاب  و دیگر موضوع در رشته خود، مغیول یا توسعه نیافته باش 

سعی ش ه است تا بر امری کلی که هما  قابلیت زبا  استعاره است و در مقاله  حاضر، 
کی  گر دد و این قابلیت بیانی در کارکرد آ  در ادبیات فارسی که متق م بر سایر هنرهاست تأ

 نگارگری ایرا  مورد بررسی و ارزیابی و توسعه قرار گیرد.
 

 پیشینه تحقیق .2
ارتباط ادبیات با نگارگری ایرا ، تلقیقات مل ودی انجام ش ه است از جمله:  درخروص

کنن  که نقاش مانن   بیا  می نقاشی و ادبیات ایرانی( در کتاب 1831) 1رحیموواو  پولیاکووا
کش  و به نمایش جها  مادی و دنیوی  ترویر می هشاعر، امور تجری ی و جها  آرمانی را ب

کی  می بی کنن  که بازآفرینی آاار منظوم از نظر سب  و استعارات، برا  اعتناست. همچنین تأ
ایشا  توانستن  زبا  ا ام ؛نمود توجه به امکانات تجسمی آنها ظاهرًا برای نگارگرا  دشوار می

ان یشره  های متناسب با سب  آاار ادبی را بیابن  و ارزشی برابر کرالم و  خاص هنری و روش
 همگامی نقاشی با ادبیات ایرانیی( در کتاب 1831) 2دست آورن . همچنین اشرفی شعرا به

ا  کنر  و شناسی و سیر تلّول آ  بی سعی نموده پیوستگی نگارگری با ادبیات را از نظر نسخه
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ده  که نقاشی ایرانی همراه با تلّول سخنوری پیشرفت کرده  خوانن ه را به این نکته توجه می
و زمانی که ادبیات فارسی، غنا، تنوع و عمق ملتوایی خود را از دست داد، این هنرر نیرز از 

مسیر پیشین خود منلرف گردی .
یرات متعر دی انجرام شر ه های ادبی نیز تألی درخروص صور خیال و نقش بیانی آرایه

 صور خیال در شعر فارسیی  (، در کتاب1831ملم رضا شییعی ک کنی) از جمله .است
به مسئله خیال و نقش آ  در بیا  هنری شعر فارسی پرداختره و آراء صراحبنظرا  را در ایرن 

وتللیل قرار داده است. همچنین عناصر معنوی در شعر فارسی  خروص مورد نق  و تجزیه
های گونراگو   تعاره، تشبیه، مجاز و کنایه و غیره را مطرح نموده و بره بیرا  دیر گاهشامل اس

 علمای علم بالغت پرداخته است. 
( در بخشری از 1831)1در زمینه هنر نگارگری و عوامل مؤار و خاستگاه آ ، اول  گرابر

ر را بررسری تأایر و تأار نقاشی و ادبیات فارسی بر یکر یگ مروری بر نگارگری ایرانی کتاب 
مسرتقیم میرا  مرتن و  هنری روابطی مترتب داشته که از سطح رابطه   کرده و بین این دو گونه  

هنرر » ای با عنوا  (، در مقاله1831) ترویر فراتر رفته است. همچنین عسگرنژاد و گذشتی
داننر  کره از دیر گاه  ، هنرر و ادبیرات را دو جلروه از آفرینشرگری می«ادبی و ادبیات هنرری

تنهراایرانریشراعرکنن  که ه ف ان . همچنین ایشا  تبیین می شناسی به هم پیوسته باییزی
واسرتمستترمیهومیومعناسطر،وکلمههرپسدرونیستداستا وروایتبیا  منظوم

 دیگری دارد. واقعیتازنشا اار، درونمایه  
کی  کرد که ملققا  بیشتر به جنبه  در مرور ادبیات پیشینه پژوهش می توا  بر این نکته تأ

هرای بیرانی  ان  و بن رت از تأایر قابلیت  کلی ارتباط ادبیات فارسی و نگارگری ایرا  پرداخته
طور  رو که به ان . لذا پژوهش پیش صورت مر اقی سخن گیته های ادبی بر نگارگری به آرایه

توانر  دیر گاه  ی قابلیت بیانی استعاره را در آاار نگارگری مورد بررسی قررار داده، میمر اق
 ای فراهم آورد.  رشته نوینی را در این گونه مطالعات بین
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 . روش تحقیق3
آوری اطالعررات  جمرر  گرفترره و شرریوه   تللیلرری صررورت ر توصییی برره شرریوه   مقالرره

هارهوب نظری موضوع، از میرا  آارار نگرارگری اسنادی است. پس از تللیل  ر ای کتابخانه
های متنوعی  ، که دربردارن ه استعارهاار یا جزئی از آنها 21مکتب هرات و تبریز دوم، ح ود 

وتللیل قررار گرفتره  کاربرد استعاره، مورد تجزیره عنوا  نمونه آماری از نظر شیوه   به ان ، بوده
آرایه  استعاره در شرعر  .1این سؤاالت باش : نمای  در پی پاسخ به  است. این مقاله سعی می

و نگارگری ایرا  هه تأایرات بیرانی دارد؟ و نگرارگرا  هگونره از ظرفیرت اسرتعاره در بیرا  
 ان ؟ برری خویش بهره برده

هنری ایرا  یعنی ادبیات و نگرارگری  ه ف از مقاله حاضر بررسی ارتباط تاتی دو مقوله  
معانی پنها  و دور از تهرن اسرت. همچنرین مشرخص و نقش بیانی صورخیال در نمایش 

های بررری در آارار نگرارگری از اهر اف  گونه نمود  قابلیت بیانی انواع استعاره و اسرتعاره
 اصلی دیگر این مقاله است.

 
 . چارچوب نظری4
 . نسبت عالم خیال با هنر1-4

نیسرت و تنهرا از  گاه زیبایی حقیقی است. تات آ  برای انسا  قابرل درک عالم خیال تجّلی
توا  به درک زیبرایی نائرل آمر  و ایرن امرر از طریرق قروه  خیرال  طریق تجّلیات خ اون  می

واسطه  قوه  خیال،  شود و انسا  به خ اون  در اسم جمیل خود متجّلی می. »پذیر است امکا 
انسا  یاب . پس اهمیت ادراک خیالی هنا  است که در ارتباط  ای از این اسم را در می مرتبه

گذارد. در متو  دینی نیز، آنجرا کره سرخن از تمّثرل اسرت، ادراک  با مب أ هستی نیز اار می
 (. 01 ،0180)دینانی، « خیالی مطرح است

های خیرالی در عرالم ملسوسرات، هنرر  های انتقال و ظهور صورت یکی از بهترین راه
دراک سر و کار دارد، امرا هنرمن ، مانن  سایر آدمیا ، با همه مراتب ا»از نظر فتوحی است. 

کنر . آفررینش  از آ  جهت که هنرمن  است، در آفرینش هنری، با ادراک خیرالی عمرل می
هنر، هنر یعنی ان یشی   با صرور خیرالی و  صورت خیالی کار هنر است و متعلق به عرصه  
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ی ها ان یشن  و جها  ان  و به م د خیال می  شاعرا  بیش از هر کسی مستغرق تراویر خیال
(. 008 ،0180)فتوحی، « سازن  تازه می

در حقیقت هنر مقام تجّلی صور مثالی زیبا است و هنرمنر  از طریرق کشر  و شرهود 
شرط الزم تلقق هنر ق سی، . »توان  این امور غیرملسوس را صورتی ملسوس بپوشان  می

ملکوتی ش   روح هنرمن  است تا حقیقت هنرر در روح او تلقرق یابر . کشر  و شرهود 
شناسانه هنرمن   ان  که تجارب هستی  های هنری هنرمن  در عوالم خیالی مب أ تلقق صورت

 (. 88 ،0110)کشاورز، .« کن  را از عالم مجردات آشکار می
 و براطنی سریر برر عرالوه خیرالی، صرور مشاه ه برای قابلیت احراز منظور به هنرمن ا 

 ترا آورن  دست به علمی دانش و عملی هتجرب وسیله   به طبیعت از را هنر قواع  بای  شهودی
 خرویش هنرری آاار در را خیالی های صورت ظهور توانایی قواع ، این در پختگی طریق از

 جلروه   کره مشرهودن  و ملسروس ویژگری دو دارای ایرانری ر اسالمی هنرهای باشن . داشته
 در ا هنرمنر  کره هرهنر دارد. مشرهود صور با باطنی و ظاهری کامل تطابق آ  ملسوس

 هنرری اارر مبنرای ،خیرال اساسراً  که جهت آ  از ،گیرن  می بهره خیال از نیز دیگر هنرهای
 اانیراً  و دارنر  خیرال صرور برا براطنی و ظراهری سنخیت اوالً  ،اسالمی هنرهای اما است؛

 ایرن از مشرترکی شناسرانه زیبایی وجه ،اسالمی هنر مختل  های حوزه در گوناگو  هنرهای
 ادبیرات کره اسرت اسرالمی هنرهرای خراص ،«شناسری زیبایی وح ت» این و دارن  حیث

 صور پی اآوری به یعنی امر ی  در اسالمی هنرهای که آنجایی از .گیرد دربرمی نیز را فارسی
 بنابراین، کنن ، می استیاده منظور این برای مشابهی ابزارهای از و مشترکن  خیال عالم زیبای
 هرای قابلیت بره توجره برا هنرری جلوه   هر هستن . شناسانه زیبایی تاتی وح ت نوعی دارای

 قالرب در گاهی کن . متجّلی خود در را خیال عالم حقایق از بخشی است قادر خود خاص
 و نقاشی صورت به رن  و شکل قالب در گاهی و موسیقی و شعر صورت به آواها و کلمات

 واحر  حقیقتری و اشرتراک وجره کننر ه   بیا  هنرهرا اسراس ایرن بر کن . می ظهور نگارگری
 گوی : می جامی هنانچه شون . می

 های گونراگو  برود اعیا  همره شیشره
 ودره که بود سرخ یا زرد و کبرر شیشره

 کافترراد در آ  پرتررو خورشرری  وجررود 
 ودر  در آ  هم به هما  رن  نمرخورشی
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 تجّلی عالم خیال در شعر فارسی .2-4

بلرث . »اسرالمی، کالمری مروزو ، مقیرا و مخیرل اسرت های منطرق دوره   در کتابشعر 
خیرالی آ  را  انگیز، جنبه   ق ری اهمیت دارد که اگر از هر شعر مؤار و دل انگیزی آ  به خیال

شرنی   اسرت، هیرزی براقی  کرس قابرل بگیریم، جز سخنی ساده و عادی که از زبا  همره
(. 8 ،0181ک کنی،  )شییعی.« مان  نمی

های خیالی در شعر فارسی در گذر زما  دهار تلّوالتی شر ه و  ساختار خیال و صورت
های خیالی و تهنی و مجرد، سیری تکاملی یافته  صورت های ملسوس و مادی به از صورت

ان . فراوانری تشربیه حسری بره حسری بسریار   در سب  خراسرانی تررویرها حسری. »است
های  شرود و در قرر  ششرم تشربیه تر می ری خیالیهای شع ت ریج تجربه ملسوس است. به

زبانا   دیگر، تخّیل شرعری فارسری کن . در مرحله   عقلی و خیالی در شعر فارسی ظهور می
کن  و تا ح ودی از سرطح نرازل ادراک  تری پی ا می با ورود به عرر استعاره صورت تخّیلی

شود... ظهور نمادهای عرفانی  تر می تر و پیچی ه رود. ساختار ترویر خیالی حسی فراتر می
های تهنری و  های غیرحسری شراعرانی برود کره برا ایر ه و تمثیالت رمزی ملرول تجربره

 (.027و  024 ،0180)فتوحی، « فراحسی مأنوس و ملشور بودن 
های ادبی  های خیالی است، صناعات یا آرایه در شعر فارسی آنچه واسطه انتقال صورت

گوینر . ایرن صرناعات در حقیقرت بره  هم می «ورخیالص»  باش  که در عرف ادبا به آ می
کنن  تا مکنونات قلبی و آنچه بر ضمیر وی از عالم خیال منعکس گردی ه را  شاعر کم  می

َمجراز و صرور  ،در قالب الیاظ و عبارات به زبرا  اشرارت و نمرادین بیرا  کنر . از ایرن رو
ات ب یعی لیظی و معنوی اعم از ایهام، کنایه و سایر صناع ،گوناگو  آ  یعنی تشبیه، استعاره

النظیر، تضاد و غیره از جمله ابزارهایی هستن  که شاعر برای انتقال  جناس، ترصی ، مراعات
 انگیز نمای . گیرد تا کالم را زیبا و خیال کار می میاهیم و معانی مورد نظرش به

 تجّلی عالم خیال در نگارگری ایران .3-4

تروا  مالحظره نمرود.  نمایش عرالم خیرال را در هنرر نگرارگری میهای  یکی دیگر از جلوه
های   . صرورتهستن های خیالی و مثالین تراویر در نگارگری ایرانی، نمادهایی از صورت

ان  و از   ان  که به عالم ملسوسات شربیه  خیالی دو جنبه دارد: از طرفی دارای مق ار و شکل
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مجردات شباهت دارن . ایرن صرور، اشرکالی دو طرفی از ماده و حرکت و زما  دورن  و به 
یرا دارنر . ؤبع ی هستن  که در عالم مثال که عالمی نورانی است، تجسمی لطی  و شبیه ر

کشی   این صور در قالب شکل، هنرمن ا  نگارگر ایرانی از قواع ی خاص  برای به ترویر
 ، بر و  سرایه و هرای درخشرا صرورت دوبعر ی، برا رن  ان ، اشرکال را به  استیاده نموده

و   کرار بررده هبر ،که از عوارض عالم ملسوسات اسرت ،پرسپکتیو )اعم از شکلی و رنگی(
 ان  زبانی نمادین و نزدی  به عالم خیال ایجاد نماین .  خوبی توانسته به

رویکررد بره  ای خاص از نقاشی است، از آنجرایی کره نره کرامالً  هنر نگارگری که جلوه
ای  شرود، جنبره هرا دیر ه می هونانکه در هنر سرایر فرهن  ،ملض طبیعت دارد و نه انتزاع

هایی مجررد و مثرالین دارد و از طررف دیگرر از طبیعرت  بینابین یافته که از طرفی شاخرره
هرای ایرانری  نگاره» ملسوس بهره برده، لیکن از آ  گذر نموده و جنبه تجری ی یافته است.

ق م بر عالم ماده بوده و همرواره مرورد توجره شون . عالم مثال م در فضایی مثالی ترسیم می
دلیل آنکه بین دو عالم مجرد و مرادی ملسروس  هنرمن  ایرانی قرار گرفته است. این عالم به

یت بود ( و غیرر مرادی )از جهرت ؤر قرار دارد، دارای هر دو خواص مادی )از جهت قابل
 (.044، 0181 وا ، )ماه« لمس بود ( است غیرقابل

ای ملکوتی بره  بن ی نگارگری، جلوه وار در طراحی همه اجزا و ترکیب ظام دایرهاستیاده از ن
هرای مجررد و بر و  هرگونره  بخش  هرا که دایره نماد ملکوت و عالم معناسرت. رن  آاار می

کار گرفته شر ه هنانکره گرویی نروری کرل فضرا را  روشن که مستقل از هر منب  نوری به سایه
مثالی، خروصًا در ارتباط برا طراحری  دیگری برای نمایش جلوه  احاطه نموده، زمینه مناسب 

هرا در نگرارگری نمرایش نرور  رن  ،های خاص نگارگری ایجاد کرده است. به بیا  دیگرر فرم
مانر  و  ای از آنها براقی می رو نه سایه وجودی اشیاء به جای بازتاب نور از اجسام است، از این

شود. تمامی این عوامل اگر با عنرر بافرت در   ه مینه احساس جسمیت و سنگینی در آنها دی
 دهن . نظر گرفته شود، در مجموع بازتابی از صور خیال و عالم مثال در اار هنری را نمایش می

 . زبان و بیان مشترک ادبیات و نگارگری 4-4
هنرمن ا  نگارگر که عمومًا در ملافل ادبی و حکمی حضور داشته و بعضًا خرود، ادیرب و 

تنها با متن ادبی هماهن  بوده  وجود آورن  که نه هان  آاار گرانبهایی ب  نیز بودن ، توانسته شاعر
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برازآفرینی آارار »ان .  بلکه بیانی متعالی و متناسب با فرهن  غنی ادبیات فارسی ارائه نموده
ها و اوزا  مختل  و پیچی ه از نظر سب  و استعارات، برا توجره  منظوم تلریر ش ه در قط 

نگارگرا  توانستن  زبا  خراص هنرری و  امانمود؛  ه امکانات تجسمی آنها امری دشوار میب
ل  اار پ یر  ؤهای متناسب با سب  آاار ادبی را بیابن  و ارزشی برابر کالم و ان یشه م روش

عنوا   شناسرری، اخالقرری و فکررری شرراعر و نقرراش، برره های مشررترک زیبایی آورنرر . دیرر گاه
بینش یگانره و طررز فکرر مشرابه آ  دو، موجرب  و زما جامعه آ  گا  ترین نماین  فرهیخته

(.014و018 ،0180)پولیاکووا و رحیمووا، « گردی  های ادبی و تجسمی می هماهنگی شیوه
هرای عارفانره، مملرو از  تمامی انواع شعر از حماسی و تعلیمی و اخالقی گرفته ترا غزل

بابی از بیا  هنرری را بره روی فرهنر  و هنرر های ادبی است که هر ی   صور خیال و آرایه
خروص تأایر بسزایی بر نگارگری ایرا  گذاشته است. آنچره در ایرن  ایرا  گشوده است و به

نمای  آ  است که ارتباط و وابستگی ادبیرات و نگرارگری بررای متجّلری کررد   بین مهم می
ک یگر تیسیر کررد. از یر  توا  آنها را ج ا از ی حقایق و صور مثالی به ق ری است که نمی

شرود،  انگیز بررری می های نگارگری موجب استیاده شاعرا  از تراویر خیرال طرف جلوه
 برد: می هنانکه بی ل در توصی  معشوق، حتی از اصطالحات مطرح در آاار نگارگری بهره

 زاد استر  بهرال موی میا  تو کلرخی  ها که نبست آرزو به پرده شوق هه نقش
آورد که سبب  از طرف دیگر صور خیال ادبی، معانی و تراویری برای نگارگر ایرانی پ ی  می

کرار او ننگرارگرب بیشرتر از مرورسرازی )ایلوستراسریو ( در »تعالی بیا  برری آ  ش ه است. 
ان ،   معنای متعارف آ  است. ادبیات فارسی و هنر ایرانی پیون  درونری و همخروانی تاتری داشرته

هنرور و سخنور مسلما ، هر دو بر اساس بینشی یگانه و تهنیتی مشرابه دسرت بره آفررینش زیرا 
هرای ایرن جهرا ، بره عرالم ملکروتی نظرر داشرتن  و ه فشرا   ان . آنا  از خرالل زیبایی  زده می

صورت مثالی و درک حقایق ازلی بود. در هنر آنا  قلمرو زیبایی با جها  معنا قرین  یافتن به دست
های هنر اسالمی نیرز  این ارتباط تاتی درخروص سایر شاخه (.227 ،0110گرنژاد، )عس« بود

هرای  هرای متیراوت و جلوه تروا  گیرت همره ایرن هنرهرا برا زبا  که می طوری کن  به ص ق می
نویس :  می 1ان . ارا مارسه گوناگو ، ترجما  ی  حقیقت

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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ای از  برری، صریله عه گچهایی از آااری هو  ترویر ی  قط فرض کنی  به تناوب با عکس
کنی ؛ در این هنگام هرر  ی  قرآ  تزیین ش ه و ی  ظرف مسین متعلق به ایرا  برخورد می

هن  با عالم هنر ناآشنا باشی ، با این همه بالفاصله میا  سه اار اخیر وجروه مشرترکی پیر ا 
 نرامیم می« روح هنرر اسرالمی»کن  و همین را ما  ها را به یک یگر مرتبط می کنی  که آ  می

(. 0142، به نقل از مارسه 0188، )تجوی ی

هر ی  از این هنرهرا بره دلیرل پیونر  درونری، ترجمرا  یکر یگر نیرز هسرتن   ،بنابراین
هر هنر بخشی از معنرا را در خرود  » کنن  معنا که معرفتی را به معرفت دیگر تب یل می ب ین

مان  و کش  این معنای مکتوم میسر  میکن  و بخشی دیگر از معنا در آ  مکتوم  منعکس می
 (. 081 ،0181وا ،  )ماه« نیست مگر اینکه هنری دیگر ترجما  آ  باش 

گیرن . به همین جهرت  نگارگرا  در ترسیم تراویر، عمومًا از تخّیالت شاعرانه الهام می
یرات و انسا  و نوع تشبیهات و استعاراتی کره در ادب ءهای شاعرانه از طبیعت، اشیا توصی 

شاعر شب را بره »آورد.  رود، بیا  وص  هنری بیشتری را برای نگارگرا  فراهم می کار می به
ین، روز را به یاقوت زرد، رخ را به ماه، ق  را به سرو، لب را به الجورد، خورشی  را به سپر زّر 

کوش  معادل تجسمی ایرن زبرا  اسرتعاری را  کن ، نقاش نیز می غنچه و جز اینها تشبیه می
های قرراردادی برر پایره  ت ریج فهرسرتی از تررویر کار برد، ب ین منوال، نقاشا  به بیاب  و به

(.00 ،0147)اشرفی، « آورن  مضامین ادبیات حماسی و غنایی گرد می
ای از بیرا  هنرری در نگرارگری از صرور خیرال و  توا  گیرت کره بخرش عمر ه پس می

سرازی شر ه اسرت.  زبا  بررری معادل گیرد که به صناعات ادبی در شعر فارسی شکل می
صور خیال نیز بخش دیگر زبرا  بررری ایشرا  را « های بیانی قابلیت»همچنین استیاده از 

کره نگرارگری را  طوری تشکیل داده و در نتیجه سبب تعالی زبا  هنری ایشا  ش ه است، به
 دارای هوبت برری ج ی ی از نظر بیانی کرده است.

نماینر  کره قابلیرت  های خیالی از ابزارهرایی اسرتیاده می رتهنرمن ا  برای انتقال صو
ت اعی معانی پنها  و خیالی را دارن . علم بیا  در ادبیات فارسی، بره شناسرایی و توصری  

 نامن . هنانچه در تعری  آ  آم ه است:  می« صور خیال»پردازد که آ  را  این ابزارها می
شود کره یر  معنری را هگونره بره طررق مختلر   واسطه  آ  شناخته می علمی است که به

توا  ادا کرد که به حسب وضوح و خیا با یک یگر فرق داشته باشن . یعنی گاهی جملره  می
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صورت مجاز و  آورن  که معنی مقرود آشکار و واضح باش  و گاهی مراد را به را طوری می
. مجاز و صور گوناگو  آ  و تشبیه، ارکا  اصرلی خیرال شرعری آورن .. استعاره و کنایه می

(. 018 ،0171)همایی،  هستن 

کی  می  نویس :  کن  و می شمیسا در تعری  علم بیا  بر جنبه خیالی بود  صناعات تأ
بیا ، ایراد معنای واح  به طرق مختل  است، مشروط بر این که اختالف آ  طرق مبتنری برر تخّیرل 

   (.21 ،0112)شمیسا،  لغت و عبارات به للاظ تخّیل نسبت به هم متیاوت باشن باش ، یعنی 

از ابرزار  ، بنرابراین،از آنجایی که خیال وجه مشترک نگارگری ایرا  و شعر فارسی اسرت
کنن . اما نمود آ  خیاالت در شرعر  انتقال مشترکی نیز برای نمایش صور مثالین استیاده می

انگیز  گرردد و شراعرانه و خیرال واسطه  تراویر مالحظه می ارگری بهواسطه  وااگا  و در نگ به
بررای درک نمادهرا و صرور خیرال بررری در آارار  ،کننر . در نتیجره هنر خود را عرضه می

توا  از نوع بیا  نمادها و صورخیال ادبی اطالع حاصل کرد. هنرین شرکلی از  نگارگری می
ده  که با هرر برار  اختیار مخاطب قرار میفرهن  و هنر، معانی عمیق و تراویر بکری در 

شرود. ایرن ارتبراط  دی   تراویر یا خوان   کلمات در شعر، معنرایی بره تهرن متبرادر می
 شود.  دیالکتیکی بین شعر و نگارگری، سبب ظهور بیشتر صورخیال در عالم ملسوسات می

در هنرر های خیرالی  انگیزترین ابرزار انتقرال صرورت یکی از صورخیال و شرای  خیرال
ین های خیال و قوه متخّیله است. بره ااست. به بیا  دیگر استعاره اساسًا مولود فر« استعاره»

هرای بیرانی آ  کره یکری از  همین منظور در این مقاله به عنوا  نمونه آرایه  استعاره و قابلیت
مهمترین صورخیال است و کاربرد مهمی در شعر و نگارگری دارد، انتخاب شر ه اسرت ترا 

 ا  مشترک این دو حوزه از هنر و در نهایت پیون  تاتی آنها با یک یگر بیشتر عیا  گردد.زب
 های بیانی استعاره در ادبیات فارسی .کاربرد و قابلیت5-4

استعاره در لغت مر ر باب استیعال است یعنی عاریره خواسرتن لغتری را بره جرای لغرت 
عالقه مشرابهت بره جرای وااه دیگرری بره کرار ای را به  دیگری، زیرا شاعر در استعاره، وااه

برد. اهمیت این صناعت ادبی در ادبیات تا حر ی اسرت کره برخری آ  را خرود شرعر و  می
مقام استعاره در شرعر هنر ا  پراهمیرت بروده کره در . »دانن  برخی آ  را از الزامات آ  می

« ره و اوصراف....شعر کالمی است مبتنی بر استعا»خوانیم:  خل و  از شعر می تعری  ابن
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« خیرال و اسرتعاره»ای از صاحبا  فکر، زبرا  را فقرط  و در بعضی از ادوار ادبی اروپا دسته
 .«انر   هرای کرالم بره شرمار آورده ان  و ناق ا  ق یمی عرب آ  را یکری از سرتو   دانسته می

 (.001و002 ،0181ک کنی،  )شییعی
پردازی عرادی در تهرن انسرا ،  مشناختی، بخش عم ه سیستم میهرو بر اساس شواه  زبا 

مثابه ابزار شناخت یر  حروزه میهرومی، از طریرق کاربسرت  استعاره به. »ماهیتًا استعاری است
شود. به آ  حوزه میهرومی کره از آ  یر   اصطالحات و زبا  ی  حوزه میهومی دیگر، اب اع می

حوزه میهرومی کره از ایرن مب أ و به آ   شود، حوزه   دیگری اخذ می بیا  استعاری برای فهم حوزه  
 (.  000 ،0112)بیچرانلو و پورعزت، .« شود مقر  یا ه ف گیته می شود، حوزه   طریق فهم می

پذیرد و بای  موقعیت  منتقل ش   از حوزه مب أ به حوزه مقر  خود به خود صورت نمی
کره دو آیر   وجرود می هموقعیت، برای استیاده از استعاره، زمانی بر. »مناسب آ  ایجاد شود

پذیرد بتوانن  در ارتباط با یک یگر باشرن . هره ایرن  شا  صورت می قلمرویی که انتقال میا 
وسریله  شرباهت روابرط  وسیله  شباهت خروصریات ظراهری آنهرا باشر  و هره به ارتباط به

هرای  (. اما علمای علم بالغت کاربرد اسرتعاره و قابلیت8 ،0114)درزی، « خویشان  آنها
و برای هر ی  تعرییری مجرزا    های گوناگونی بیا  کرده ادبیات فارسی به شیوه بیانی آ  را در

 شود. طور مخترر اشاره می هان  که در اینجا به برخی از آنها ب قائل ش ه
دیگرر بره  جرای وااه   ای بره کار برد  وااه اشاره ش  که استعاره به .استعاره مصرحهالف( 

نروع اول  مررحه یا ملققه و یرا اسرتعاره   ه، استعاره  عالقه مشابهت است. به این نوع استعار
ای که صراحت دارد و مورد قبول همه است. مانن  لعل که به عالقه  گوین . یعنی استعاره می

 گوی : رن  قرمز آ ، استعاره از لب است هنانچه حافظ می
 است من کار جا  داد  او دی   پی وز  است من یار لب تشنه، بخو  سیراب   لعل

گوین ،  نوع دوم نیز می در این نوع استعاره که به آ  استعاره   .استعاره مکنیه و تخّیلیهب( 
به را و آ  را در دل و ضمیر خود معمواًل به جان اری تشبیه  کن  نه مشبه   شاعر مشبه را تکر می

 سازد و سپس برای آ  که این تخّیل به خوانن ه منتقل شود یکی از صریات آ  جانر ار را می
که در آ  مشبه یعنی روزگرار بره همرراه یکری از « دست روزگار»کن . مثل  در کالم تکر می

باش  آم ه است. به آ  قسمت که گوین ه در ضمیر « دست»به یعنی انسا ، که  صیات مشبه  
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خود روزگار را به انسا  تشبیه کرده استعاره مکنیه، و به آ  قسمت که بررای روزگرار، دسرتی 
گونه استعاره  گوین . از این رو ق ما روی هم رفته این ده، استعاره تخّیلیه میفرض یا خیال کر

   طور که شمیسا گیته است: هما  نامن .  می« استعاره مکنیه و تخّیلیه»را 
« تشرخیص»گوینر  کره در فارسری بره  می ،غربیا  به این نروع اسرتعاره

واره یرا  یرا انسرا  انرهم ار وارگی یرا اسرتعاره انسرا  توا  به آ  انسا  ترجمه ش ه است و می
 (.080 ،0112)شمیسا، انگاری و نظایر آ  گیت  انسا 

برای مثال در بیت زیر از حافظ، شاعر صیت نازکرد ، خن ی   یا رنجی   را که مختص 
 گوی : انسا  است برای تشخص، به گل نسبت داده و می

 شکیت تو هو  بسی باغ درین که کن کم ناز  گیت نوخاسته لررگ با همن مرغ  مرصبل
 نگیت معشوق به سخت سخن قررعاش هیچ  ولی مررنرنجی تررراس از که  رربخن ی گل

دانر   انگیزترین انواع استعاره می ک کنی در تعری  آرایه تشخیص، آ  را از خیال شییعی
 نویس :  و می

است که تهن شاعر در اشریاء و در فی های صور خیال در شعر، ترّر  یکی از زیباترین گونه
ها حرکرت و جنربش  کن  و از رهگذر نیروی تخّیل خویش ب ا  جا  طبیعت می عناصر بی

هیز  نگریم، همه هشم او به طبیعت و اشیاء می بخش  و در نتیجه هنگامی که از دریچه   می
 (.001 ،0181ک کنی،  )شییعی در برابر ما سرشار از زن گی و حرکت و حیات است

درک بود، در  این نوع استعاره برخالف موارد قبل که در کلمات قابل .مرکب استعارهٔج( 
ی سروکار داریم که جمله است و در معنای حقیقری به مشبه  شود. یعنی با  جمله فهمی ه می

 کن . کار نرفته و به عالقه مشابهت معنای دیگری را افاده می هخود ب
 من غوغای از بارانی خشن گرگ کهن این  نیکن  هو  سپر دارم سلر تیربارا  

 استعاره از آه کشی   است. « تیر بارا  سلر کرد »که 
شود هرا که ماننر  اسرتعاره،  نوعی استعاره ملسوب می هسمبل، نماد یا رمز ب. نمادد( 

هرایی از جملره آنکره در سمبل)اسرتعاره یرا  مشبه است منتهی با تیاوت ارادهو به  مشبه  تکر 
شود؛ مانن  زن ا  در شعر عرفرانی کره سرمبل ترن، دنیرا،  ( بر هن  مشبه داللت میبه مشبه  

نیز ممکرن اسرت برر به  مشبه  تعلقات دنیوی یا امیال نیسانی است. ارتباط دو طرف مشبه و 
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کنر  ماننر  کبروتر نمراد  طور کلی ی  طرف، طرف دیگر را ت اعی می پایه تشبیه نباش  و به
شرود امرا معنرای  چنین معمواًل معنی استعاره در شعر بیرا  میصلح و الله نماد شهی . هم

 کنیم. شود و ما خود معنا را استنباط می سمبل بیا  نمی
دلیل آنکه  باش . به تیسیر می پس سمبل ابزاری ترویرآفرین است که از دل استعاره قابل

نقوش اسرتیاده صورت عام برای تیسیر معنای پنها  صور و  عمومًا در نگارگری از سمبل به
ها را در نگرارگری  برخی سمبل تر   یئصورت جز توا  به حالی است که می شود، و این در می

در این مقاله بین سمبل که معنایی عام  .های دیگر مورد بررسی قرار داد تیل تعاری  استعاره
 گردد. یهای دیگر، تیکی  قائل ش ه و برای آ  مرادیقی در نگارگری ارائه م دارد و استعاره

 های بیانی استعاره در نگارگری ایران .کاربرد و قابلیت6-4
الیره اسرت و خواننر ه را در برزخری  گونه که نمایشی پیچی ه و الیه شیوه بیا  هنری استعاره

ده ، همگی ترراویر خیرال در شرعر  میا  صورت ظاهری و صورت باطنی یا معنا قرار می
ترتیرب کره  شود. بر ین نگارگری نیز مالحظه می شون . این شیوه بیا  هنری در ملسوب می

 .گذارنر  های خیالی برری به نمرایش می نگارگرا  معانی نهیته و پنها  را در قالب صورت
 همین امر سبب گردی ه تا ارتباط تنگراتنگی برین ادبیرات و نگرارگری ایجراد شرود و زمینره  

 ترجمانی معانی بین این دو هنر ایجاد شود.
شعرا در پس ترویر و رنر ، معرانی عمیقری را مکتروم نمودنر  کره  نگارگرا  همچو  

زبا  مشترک بین هنرها و از جملره  وباش   دستیابی به آ  نیازمن  همراهی با صور خیالی می
بین شعر و نگارگری است. اما این ب ا  معنا نیست که نگرارگری از شرعر تقلیر  کررده و یرا 

که نگارگری در حقیقرت ترجمرا  شرعر اسرت و عین از شعر نموده، بل به ترویرسازی عین
 ظهور رسان ه است.  همعرفتی را به معرفتی دیگر تب یل نموده و بیا  ج ی ی از حقایق را ب

های  ای بین سرایر آرایره عنوا  یکی از ابزارهای انتقال صور خیال جایگاه ویژه استعاره به
میهرومی در قالرب    درک ی  حوزه  در واق ،که ُبع  میهومی دارد ،ادبی دارد. درک این آرایه

 ،نمای  میهومی دیگر است و معانی پنهانی از ی  صورت کالمی یا ترویری افاده می حوزه  
 نویس : می 1ی یاب . هنانچه کوهشتوان  تسّر  در همه هنرها میبنابراین 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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یابنر . های غیر زبانی نیز نمرود  ان ، پس بای  در قالب صورت  ها واقعا میهومی اگر استعاره
ای  یعنی اگر نظام میهومی حاکم بر تجربیات ما، شیوه تیکر مرا و نیرز رفترار مرا ترا انر ازه

هرای دیگرری از  های میهومی نه تنها در زبا ، بلکره در حوزه استعاری است، پس استعاره
های میهرومی  های غیرزبانی  استعاره تجربه انسانی بای  ظاهر شون . این نمودها را صورت

 (.18 ،0111)کوهش،  نامیم می

شود تا نمود ترویری استعاره در آاار نگرارگری قر یم ایررا  از منظرر  در ادامه سعی می
وتللیل قرار گیرد. همچنین برای نشا  داد  پیون  ادبیات با  شکل، رن  و بافت مورد تجزیه

اع استعاره در کار رفته در آاار نگارگری، با کاربرد انو هشود تا نوع استعاره ب نگارگری سعی می
 ادبیات مقایسه شود.

 .کاربرد استعاره از نظر شکل1-6-4

یکی از وجوه کاربرد استعاره در نگارگری استیاده از صریات و  .اشکال حیوانیالف( 
پردازی و  های حیوانات گوناگو  است. حیوانات در آاار نگارگری ج ا از صرلنه خرلت

دیگرری نیرز اشراره دارنر  و هنرمنر ا  از آنهرا معنای  به گاهیاشاراتی که در متو  آم ه، 
یر ،ان . برای مثال  هایی برای میاهیم خاص استیاده نموده عنوا  استعاره به شماره   در ترو
ال ین بهزاد از هن  حیوا  برای نمایش مضمو   ، کمال«حکایت پ ر مرده»، با عنوا  (0)

که بر روی  صورت موده است. ب ینمرگ و ناپای اری دنیا است استیاده ن بیانگرداستا  که 
یر قررار دارد، دو زاغ را  ،کره اسرتعاره از مررگ و عزاسرت ،درخت کهنی که در باالی ترو

یر کشی ه و شای  این امر به هب دلیل رن  سیاه ب   این پرن ه باش . نظامی در داستا   ترو
ده   ار میومجنو  در بخشی از داستا  که مجنو  زاغی را بر روی درخت خطاب قر لیلی

ی : ده  و می در خروص رن  سیاه زاغ، صیت عزاداری و سیه پوشی به آ  می  گو
 روز؟ نرب ی سیه ش  هره ز روزت     افروز بررش ای راییرره رن  شب

 وشیررپ تو هررسی زده، وگررس من     وشیررج وررت م،ررمن مررغ شرآت بر
 رایی؟ررره سیه سوختگا  و رره     یررررای امرررخ نه دل وختهررس رررگ

 دانن : همچنین زاغ را استعاره از نیس اماره می
کنر  و حاضرر  گیرد که به کمترین هیزی دل خروش می زاغ نمادی برای نیس اماره قرار می

دنبال  ای از آب حیات را نوشری ه بره گوین  قطره نیست از آنها دل بکن  و همانن  زاغ که می
 (. 041 ،0111)رحیمی و دیگرا ،  جاودانه ش   در این دنیاست
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 )بخشی از اثر(، حکایت پدر مرده .3تصویر
 .ق،ـه9الطیر، قرن  الدین بهزاد، منطق کمال

 () ملل نگه اری: موزه متروپولیتن

 کند، )بخشی از اثر(، ها گوش می انوشیروان به صدای جغدها در خرابه .2تصویر
 ق.ه.31منسوب به آقامیرک، خمسه طهماسبی، قرن

 () ملل نگه اری: موزه بریتانیا

 و ان   ای تخرم گذاشرته پرن گا  کوه  دیگری نیز بر باالی درخت کشی ه ش ه که در النه
نشا  از زنر گی اسرت؛ همچنرین هنرمنر  در ایرن اارر مراری را تررویر کررده کره در حرال 

در  .ها و ایجراد نراامنی بررای زنر گی آنهاسرت پرن گا  برای خورد  تخم النه   ش   به نزدی 
ای مرکرب یرا نمرادی از ناپایر اری دنیرا  توا  گیت که این بخرش از اارر اسرتعاره مجموع می

 ده . شود که بیا  برری هنرمن  از موضوع داستا  و اب اعات وی را نمایش می ملسوب می

 

اش سلیم، منسوب به بهزاد،  مالقات مجنون با دایی .1تصویر
 ه.ق،9خمسه نظامی، قرن
  ملل نگه اری: موزه بریتانیا

مجنون در بیابان، منسوب به آقامیرک، خمسه  .0تصویر
 .ه.ق31طهماسبی، قرن 

 (ملل نگه اری: موزه بریتانیا )
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ها  انوشریروا  بره صر ای جغر ها در خرابره»عنوا  ( با 2شماره   در ااری دیگر )ترویر
، از ی  طرف خرابی و ویرانی حاصل از حکومت پادشاه زمانره و از طررف «کن  گوش می

دهر . هنرمنر  همزمرا  از هنر   ش   شراه از ایرن قضریه را نشرا  می دیگر هوشیار و متنبه
بر بختی اسرت و برر گونه حیوانی بهره برده است. یکی جغ  که نمادی از شرومی و  استعاره

انر .  الی ویرانه که نمادی از مررگ و نابودی باالی خرابه نشسته و دیگری هن ین مار در البه
که  ده ، درحالی همراه دو جوجه در طرف مقابل نشا  می هلکی را ب حال النه ل  عین اما در

از زنر گی و توان  نماد یا اسرتعاره مرکبری  لکی دیگر برایشا  غذا آورده و در مجموع می ل 
کیر  مضراع  بررری نگرارگر بررای نشرا  داد   امی  است و این تضاد مرگ و زنر گی، تأ

 مضمو  داستا  است.
خرروص در نمرایش  گونه از اشرکال حیروانی به اما آنچه بیش از همه استیاده اسرتعاره

گرردد.  ده ، در تراویر داستا  مجنو  در بیابرا  مالحظره می مضامین عارفانه را نشا  می
های غریزی هر ی  از حیوانراتی کره همرراه  ویژگی (0)و  (1شماره  ) برای مثال در تراویر

نظرر  مجنو  در بیابا  هستن  با برخی خرایص مم وح و مذموم انسانی شباهت دارن  و به
صورت استعاره و نماد وجهری از خررایص  ها به رس  که شاعر و نگارگر از این خرلت می

 گوی : ت؛ نظامی میانسانی استیاده کرده اس
  هربری ددی ددا  ویررخ کز   هرررسی یرغایت به اهیشرش
 ورررگ از هرپنج شیر تهربرداش  زور را گرگ شررمی ز ادهررافت

 وردهرخ رررشی شیر بره وررآه  کرده صلح وشرخرگ با س 
 ادهرراوفت گیررپلن ویررخ از  زاده شروح  ررپلن  هرردرن

های مرذمومی  آنها را در وجود خود مطی  ساخته )مانن  خرلتگونه که مجنو  یا  ب ین
ورزی و غیرره( و در ایرن حیوانرات  گری، طمر  جویی، حیلره همچو  حس ق رت و سلطه

همچرو    ش ه تبلور یافته و یا آنها را اسرتعاره و نمرادی از خررایص نیکروی وجرود وی رام
 است.  عشق، پاکی، وفاداری و غیره گرفته

ای دارن  کره در اینجرا  های گیاهی، درختا  جایگاه ویژه در میا  استعاره .اشکال گیاهیب( 
شود. سرو در طبیعت درختی است همیشره سربز کره خرزا   برای نمونه به درخت سرو اشاره می
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سرو رمز جاودانگی و نامیرایی اسرت. » شود. رو نمادی از جاودانگی ملسوب می ن ارد و از این
ه سبز بود  در میا  بسیاری از اقوام، درخت زن گی نام گرفتره و در به برکت عمر طوالنی و همیش

 (. 017 ،0118)آل ابراهیم دهکردی، .« بین درختا  جنبه اساطیری ق رتمن ی دارد
های عرفانی متناسب با مضرمو  داسرتا ، اسرتعاره از  درخت سرو نیز معمواًل در نگاره

صرورت سررو  هرم به، سرو در نگرارگریمعشوق و نیز جاودانگی است. استیاده از استعاره 
 ،دار پیچا  به دور آ  صورت درخت سرو کشی ه به همراه نهال شکوفه ای و هم به کوهی کپه

ومجنو  که ترویرگر عشقی پاک است و  هایی از عشق لیلی خروص صلنه در آااری که به
ایرن نروع  (4) و (8شرماره  ) در ترراویر ،شود. برای مثال یا نمایش سایر دل ادگا  دی ه می

ترویر ش ه که نمایانگر اتلاد جاودا  عاشق « منیرد»صورت  سرو به شکل سرو کوهی و به
های شاخص نگرارگری ایررا   صورت ی  سنت در اغلب نگاره و معشوق است و این امر به

شود. کاربرد این استعاره ترویری از اب اعات نگارگرا  ایرانی بررای بیرا  بهترر  مشاه ه می
 ار و ت اعی تهنی و مکمل بر بیا  مضمو  عرفانی مورد نظر نگارگر است. ملتوای ا

 
مجنون در بیابان، منسوب به بهزاد، خمسه نظامی،  .0تصویر

 ق. ه.9قرن
 () ملل نگه اری: موزه بریتانیا

ومجنون، منسوب به بهزاد، دیوان  مالقات لیلی .6تصویر
 ق. ه.امیرخسرو دهلوی، قرن نهم 

 () ملل نگه اری: کتابخانه هستر بیتی دوبلین
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در نمونه دیگری از آاار عاشقانه، سرو بلن قامت به همراه شکوفه تررویر شر ه اسرت. 
)شهرستانی، «و باالی ملبوب استدر اصطالحات عرفانی، سرو عبارت از علو مرتبه، ق  »

 گوی : ( هنانچه حافظ می4 ،0181
 عاج گرد  و موی تو میا  و سرو تو ق   است حیوا  آب تو دها  و خضر تو لب

های دل ادگی عشاق اسرت، سررو کشری ه بره  هایی که عمومًا مربوط به صلنه در نگاره
های زیبای خود را عیا  کررده نمرایش داده  که شکوفه حالی همراه نهالی پیچا  بر گرد آ  در
بره زبرا   وشرود  ای از احوال دل ادگا  عاشق ملسوب می ش ه است و در مجموع استعاره
این ترکیب نیز از اب اعات نگارگرا  برای نمایش شرادابی و  .برری به ترویر در آم ه است
داسرتا  دلر ادگی نوشرابه بره  و در( 7شرماره  ) در تررویر ،مغازله عشاق است. برای مثال

دار، در پشت او بره نشرا   اسکن ر از طریق دی   ترویر وی، دو سرو با نهال پیچا  شکوفه
که سرالما  و ابسرال را در  (،8شماره  ) دل ادگی وی کشی ه ش ه است. همچنین در ترویر

 از همین استعاره استیاده ش ه است. ،ده  جزیره خوشبختی نشا  می

   
نوشابه اسکندر را براساس  .7تصویر

کند، منسوب به  تصویرش شناسایی می
میرزاعلی، خمسه طهماسبی، قرن 

 ق. ه.31
 ملل نگه اری: موزه بریتانیا

() 

سالمان و ابسال در جزیره  .8تصویر 
خوشبختی، هنرمند نامعلوم، هفت 

 ق. ه.31اورنگ جامی، قرن 
 فریر، واشنگتن ملل نگه اری: نگارخانه

()

مجنون بر سر مزار لیلی،  .9تصویر 
منسوب به قاسمعلی، خمسه نظامی، 

 ق. ه.31قرن
  ملل نگه اری: موزه بریتانیا،
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هنرمن ا  نگارگر از اشکال جمادی نیز برای بیرا  معرانی پنهرا  و  .اشکال جمادیج( 
ان . یکی از این عناصر، آب و هشمه حیات اسرت. در عرفرا  اسرالمی،   استعاری بهره برده

آب حیات در اصرطالح سرالکا  کنایره از هشرمه »تعابیر لطییی از آب حیات ش ه است. 
 «هرگرز معر وم و فرانی نگرردد عشق و ملبت باری تعالی است کره هرر کره از آ  بچشر 

(. همچنین در فرهن  نمادها در خرروص هشرمه آب حیرات آمر ه 21 ،0141)یاحقی، 
ای جوشا  در وسط باغ، در پای  خروص با هشمه نمادگرایی هشمه آب حیات، به. »است

شود، از این هشمه ههرار رود در ههرار  درخت زن گی و در مرکز بهشت زمینی ترویر می
جراودانگی یرا  زن گی، هشمه   هشمه   شود. این هشمه را اصطالحاً  می جهت اصلی جاری

 (.820و  821 ،0180، شوالیه و گربرا )« نامن  جوانی می هشمه  
های عرفانی از هشمه و آب روا  که یا از پایه درخت و یا از دل صرخره بیررو   در نگاره

در  ،انر . بررای مثرال  رار دادهآی  استیاده ش ه است و آ  را استعاره از جاودانگی و بقرا قر می
اللره و  ومجنو ، عمومًا مجنو  در مقام فنای فی یاغلب آاار نگارگری با مضامین داستا  لیل

بالله معمواًل در کنار هشرمه حیرات و آب روا  ترسریم شر ه اسرت )نر :  رسی   به بقای
با معشروق  ش   جا  سپرد  مجنو  بر مزار لیلی و یگانه (. حتی در صلنه  4و 8و 1ترویر

(. الزم به تکر اسرت کره همرواره در 1شماره   )ترویر نیز از این استعاره استیاده ش ه است
رس  خود استعاره و نمادی  نظر می کنار این هشمه و آب روا ، سبزه و گیاهانی رویی ه که به

از طراوت و شادابی عشق است. 
اده از استعاره مکنیه تخّیلیره گونه دیگر بیا  مضمو  خیالی از طریق عناصر جمادی، استی

کار  وفرور آ  را بره هاسرت کره در نگرارگری بر (انسانوارگی و جانورپن اری) یا هما  تشخیص
هرای انسرانی و حیروانی بره عناصرر جمرادی،  ان . نمایش و نسبت داد  حاالت و ویژگی برده

کم  نموده است. نوعی به نگاره، حیات و زن گی بخشی ه و در عین حال به بیا  معنای اار  به
های انسرانی و حیروانی در  مایره نقش» نویس : می در تللیل برخی از این تراویر 1کری ولش

عطاری و نجارپور جباری،  )خواجه«ها را به نقش ارواح و اشباح تشبیه کرده است کوه و صخره
خروص در عناصر طبیعت همچو  کروه  (. اصواًل نگارگرا  ایرانی از تشخیص به88 ،0110

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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وفور استیاده کرده و از این طریق این عناصرر را از حالرت جمرودی خرارج و  و ابر و گیاها  به
خروص در مکتب تبریز و در آاار سلطا  ملم   ان . این مسئله به  روح و حیات به آ  بخشی ه

هرای  سلطا  ملمر  برا نمرایش ههره( 01شماره  ) در ترویر ،شود. برای مثال دی ه می بسیار
ها  ها استیاده کرده و به صخره واره و جانورپن ار در صخره حیوانی، از تشخیص انسا انسانی و 

 «بره بنر  کشری   ضرلاک»حاالت انسانی بخشی ه است. همچنین در ااری دیگر با عنروا  
صرورت دو سرر  دماون ، ابرهای متراکمی ترویر ش ه کره به ( در باالی قله  00شماره   )ترویر

حال از آنجا  ه شای  استعاره صریلی از مارهای ضلاک باشن . درعیناادهای غّرا  در آم ه ک
تروا  آ  را تشرخیص  روح، شخرریت جرانوری بخشری ه، می که هنرمن  به عنرری غیررتی

بخشی به اشیاست. اینکه  جانورپن ار دانست. گونه دیگر کاربرد تشخیص مربوط به شخریت
نوعی بره آ  شخرریت و روح  شود به ستیاده میبه یعنی انسا  یا حیوا  در اشیا ا از لوازم مشبه

شرماره   در ترویر، ده . برای مثال بخش  و آ  را در تعامل با سایر عناصر جان ار نشا  می می
در سرپرهم جنگجویا  از سر اادها استیاده ش ه و این امرر برر جنبره حماسری آنهرا و  (02)

کنش نقش با فضای جن  نیز افزوده است.
 

   

پیرزن و سلطان سنجر)بخشی از  31تصویر
اثر(، سلطان محمد، خمسه نظامی، قرن 

 ق.ه.31
 (ملل نگه اری: موزه بریتانیا: )

در بند کردن ضحاک، سلطان  .33تصویر
محمد، شاهنامه شاه طهماسب، قرن 

 ق.ه.31
 (ملل نگه اری: موزه آغاخا ، )

جنگ رستم با  .32تصویر
)بخشی از اثر(،  افراسیاب

قاسمعلی،شاهنامه  به منسوب
ق.  ه.31طهماسب، قرن شاه

() 

های  در آاار نگارگری برخی از تراویر انسانی در ترویرگری داستا  .اشکال انسانید( 
ها و نمادهرا هسرتن .  گونه ان . این تراویر معمواًل از نوع استعاره خاص، دارای معانی پنها 

بای  این نکته مج دًا یادآوری شود که مرز افتراق استعاره و نماد بسیار باری  است هنانچه 
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 و کنایره و غالبًا آ  را از دی گاه اسرتعاره ن ق یم مطمح نظر نبود این ابزار مخیل در بالغت»
 (. 201 ،0112)شمیسا،« نگریستن  می

یرگری داسرتا  خرروص  های عرفرانی و به یکی از اشکال انسانی که معمواًل در ترو
شرود، نقرش  ومجنو  برای ایرراد معنرایی خراص اسرتیاده می هایی از داستا  لیلی صلنه

یر هوپا  در این نگارههوپانی است که د ها ج ای از نقش  ر حال نواختن نی است. ترو
دهر ، نمایشری از جریرا   معمولی آ  که هوپانی را در حال هرای گوسرین ا  نشرا  می

نقش هوپا  در  ،طورکلی زن گی عادی است و معمواًل دارای معنای پنهانی نیز هست. به
در تمر   »ست و حتی بیا  شر ه کره ترین دورا  زن گی بشر ا تراویر، نمادی از ق یمی

یر هوپرا ، دارای نمرادی مرذهبی اسرت ، شروالیه و گربررا )«هادرنشینا  دام ار، تررو
ی  این نکته است که انبیراء و اولیراء الهری، اغلرب بره شرغل 807 ،0180 (. این قول مؤ

هونا  ی  هوپا  الزم برود. از  «صبری»هوپانی مشغول بودن ، زیرا برای ه ایت مردم 
س  سوی دیگر، نی که ی  سوی آ  در دها  نی نواز )واسط حق و خلرق( قررار دارد و نَیر

کن  و از سوی دیگر آ ، کرالم حرق برر خلرق ظراهر  سوی خلق ه ایت می رحمانی را به
شود، هما  است که موالنا از آ ، به عنوا  حکایرت هجررا  انسرا  از روز السرت و  می

ی : کن  و در اول مثنوی می ی برای آ  زما  یاد میدلتنگ  گو
 کن  می ترشکای ها  اییررج از  کن  می حکایت هو  نی از بشنو

یش است.  نمایش نی نواز در حقیقت نمادی از نوای عشق و دعوت انسا  به اصل خو
ومجنرو  از یکر یگر و هرم  های فرراق لیلی ومجنو  نیز هم در صرلنه های لیلی در نگاره

عنوا  نمادی برای  نواز به حضور مجنو  بر مزار لیلی، هنرمن  نگارگر اغلب از هوپا  نی
کننر ه ایرن  ( کره ت اعی00و 01و  1دعوت به بازگشت به فطرت استیاده کررده )ترراویر

 اشعار موالنا نیز است:
  ردری ما ایرره پرده هایش پرده  بری  یاری از که هر حری  نی
 کن  می مجنو  عشق های قره  کن  می خو  ر راه ثررح ی نی
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ومجنون، منسوب به محمدی،  مالقات لیلی.31تصویر

 ق.ه.9سلسله الذهب جامی، قرن 
() 

بردن مجنون به خیمه لیلی، منسوب به .30تصویر
 ق. ه.31علی، خمسه طهماسبی، قرن میرسید

 (ملل نگه اری: موزه بریتانیا )

ریس اشاره کرد که برای مثال در نگاره  توا  به پیکره پیرمرد نخ از دیگر اشکال انسانی می
(. بهرزاد در کتیبره ایرن 08شرماره   ال ین بهزاد، ترویر ش ه است )ترویر نزاع شترا  کمال

برل»کن :  نگاره بیا  می  این رقمیست مّطل  خلقت ُمشعر از مضمو  َافرال ینظررو  الری اال 
بهزاد در افقی بسریار گسرترده، . »که به ترسیم میهوم خلقت پرداخته است« کی  ُخلَقت...

نمای  و آ  را نیز رمزی  را نوعی اطالع از خلقت و اشراف به آ  معرفی می« رقم»این رسم و 
دان  که در این آیه و آیات پرس از آ ،  از مضمو  آیه افال ینظرو  الی االبل کی  خلقت می

استیهامی توبیخی به نظر و اعتبار در خلقت شتر و سپس بلن ی آسما  و گستردگی مردم با 
 (. 088، 0187)فیض، « ان   زمین دعوت ش ه

آفرینش شتر در این آیه و آیات مشابه دیگر که توجه را به خلقت عناصرری از ایرن عرالم 
. هنانچه در داد  مخاطب به خلقت و نظم دقیق آ  است ای برای توجه کن ، بهانه جلب می

(، یعنری همانرا مرا هرر هیرزی را برا 01، قمر«)انا کل شیٍء خلقناه بق ر»قرآ  کریم آم ه 
قر ر هررر هیرز »نویسر :  گیری قبلی آفری یم. عالمه طباطبایی در تیسیر ایرن آیره می ان ازه
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کن ، نه از جهت زیادی و نرره  ای که از آ  تجاوز نمی عبارت است از مق ار و حّ  و هن سه
 (.001، 0170)طباطبایی،«جهت کمی، و نه از هیچ جهت دیگر از

بهزاد در این جا از پیکر پیری سبزپوش استیاده کرده که دوکی در دست میچرخانر  ترا  
دست آورد و این عمل را آنق ر با دقت انجام داده که  نخی باری  و ظری  از پشم شترا  به

نگرد که در مجموع  دقت می هدیگر آ  را ببرای دی   نازکی نخ، ی  هشم را بسته و با هشم 
توان  نماد  نمادی از دقت درخلقت است. همچنین هر ی  از اجزای وابسته به این پیکره می

 :امری باش 
ب و  تردی  شیخ در اینجا نماد وارستگی و کمال انسانی و انسا  کامل و دوک او نیز نمرایش »

از امت اد زما  آفاقی تا زما  انیسی است. اگرر  گردش زمین و زما  و البته رشته او نیز نمودی
ان ، رشرته و دوک   دو شتر، تمثیل امت اد روز و شب و گذر عینی زما  در این دنیا فررض شر ه

 (.  018 ،0187)فیض، «شیخ نیز تمثیل امت اد زما  ملکوتی در زما  ناسوتی است
 

  
 ق. ه.31الدین بهزاد، قرن نزاع شتران، کمال .30تصویر

 (028 ، 0180ملل نگه اری:کاخ گلستا ، )موزه هنرهای معاصر تهرا ، 

 
 .کاربرد استعاره از نظر رنگ2-6-4

. اینکه برای میهومی، رن  خاصی هستن  های استعاری و معانی پنها  ها دارای ارزش رن 
دلیل آنکه در  شود. اما به استعاره می کن ، وارد حوزه   شود که ت اعی معنا می درنظر گرفته می

هر فرهن  و طی گذشت زما ، این معنا و میهوم مورد اتیاق نظرر افرراد یر  جامعره قررار 
شود. بای  اشاره کرد که  گونه است، استیاده می گیرد، بیشتر از لیظ نماد که نوعی استعاره می
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ارگری است. وجود نور منتشر ترین و مهمترین عناصر بیانی در هنر نگ رن  و نور از اساسی
هرایی شریاف و درخشرا  شر ه  ها سبب ظهرور رن  در کل اار و نیز درخشش نوری رن 

های درخشا  و شیاف در آاار نگارگری ایرا  خرود نمرادی از عرالم  است. استیاده از رن 
 باش  که مملو از نور است و تاریکی و سایه در آ  وجود ن ارد. مثال و خیال می

 

 
 ق. دیوان امیرخسرو دهلویه.31: مالقات مجنون با پدرش، منسوب به بهزاد، قرن36تصویر

 (ملل نگه اری: موزه لنینگراد، )

 
انر . در   ها برای بیا  معانی استعاری بسریار اسرتیاده نموده نگارگرا  در آاارشا  از رن 

ای  ممکن است بیرا  معنرای ویرژهها در نگارگری از جهتی هر رن   بررسی استعاری رن 
ها در نسبت با هم ت اعی معنایی خاص دارن  که به هنر   داشته باش  و از جهت دیگر رن 

رن  طالیی در آاار نگارگری زمانی که برای  ،شود. برای مثال مورد از آنها مختررًا اشاره می
. گاهی این رن  بر (1و  4و  8)تراویر  رود نمادی از وجود نور حق است کار می آسما  به
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گیرد که متناسب با موضوع نگاره، نشانی از اتیاق یا امری مق س بر روی  روی زمین قرار می
گاه لیلری و دیگرری مالقرات  ، که اولی برد  مجنو  به خیمه04و  00زمین دارد. در تراویر

گراه ده ، هنرمن  زمین را طالیی گرفتره کره نمرادی از جای مجنو  با دوستانش را نشا  می
 مق س عشق است.

برن  استیاده  کار می هایی که نگارگرا  برای تعالی مضامین آاارشا  به یکی دیگر از روش
ها در پوشش افراد است. یکی از این موارد استیاده از رنر   از زبا  استعاری و نمادین رن 

(. رنر  04و00و4و8آبی برای لباس مجنو  است که نماد پراکی ملکروتی اوست)ترراویر
کیر   وشود  ز که نماد عرمت است، برای اولیای الهی استیاده میسب بر عرمت و پراکی تأ
(، از آ  در ترسریم 07 شرماره   )تررویر یوسر  و زلیخرا شود. هنانچه بهرزاد در نگراره   می

کنر . همچنرین رنر  دری را کره قررار اسرت پرس از  عرمت و پاکی یوس  اسرتیاده می
طور نمرادین سربز  ی یوسر  گرواهی دهر  را نیرز برهش   و وقای  پس از آ ، بر پاک گشوده

گیرد. حتی در فرهن  برری و نمادین بهزاد در ااری دیگر، برای نشا  داد  درستکاری  می
و پاکی فرد متوفی، در تابوت او و یا برای قبر فرد بزرگواری کره از دنیرا رفتره در یر  نگراره 

 (. 08شماره   همزما  از این رن  استیاده نموده است)ترویر
 

   
الدین  : حکایت یوسف و زلیخا،)بخشی از اثر(، کمال37تصویر

 ق. ه.891بهزاد، 
 (ملل نگه اری موزه قاهره مرر،)

هایی از اثر(،  : حکایت پدر مرده،)بخش38تصویر
 ق. ه.الطیر، قرن نهم  الدین بهزاد، نسخه منطق کمال

 (ملل نگه اری: موزه متروپولیتن)

ال ین بهزاد آغراز و در آارار نگرارگرا  بعر  از وی  یکی از ابتکارات نگارگرا  که از کمال
صورت سنت هنری ادامه یافت، نشا  داد  معرانی و میراهیم درونری یر  شخرریت از  به

وار رن  نمادین در پیکره افرادی است که در مقابل این شخص قررار  طریق بازتاب داد  آینه
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دارد. الزم است تذکر داده شرود کره در سرنت نگرارگری ایررا ، برخری ابر اعات، در آارار 
توسط نگارگرانی که توجره بره کراربرد  «سنت هنری»صورت  های گوناگو  به مختل  دوره

ان  ادامه یافته است. با بررسی برری و معنرایی آارار نگرارگری  های گوناگو  داشته استعاره
هررا بررا آشررنایی بررا زبررا  نگررارگری، اسررتنباط و قابررل  ه تللیلگونرر مکاتررب گونرراگو ، این

) در ترویر ،وتللیل و بسط است. برای مثال تجزیه تروا  در  ایرن مسرئله را می (01شرماره 
اش کره در مقابرل اوسرت مالحظره نمرود.   انعکاس رن  قرمز عشق مجنو  در لباس دایی

صورت که رن  قرمز  نمود ب ین نیز مشاه ه (21شماره  ) توا  در ترویر همین سنت را می
ومجنو  قرار داده نش ه بلکه بر لباس پیکره دو فرردی کره  که نماد عشق است در پیکره لیلی

 مقابل ایشا  هستن  بازتاب یافته است. 
 

  
اش سلیم،)بخشی از  مالقات مجنون با دایی .39تصویر 

 ق.ه.9اثر(، منسوب به بهزاد، خمسه نظامی، قرن
  موزه بریتانیا ملل نگه اری:

بردن مجنون به خیمه لیلی،)بخشی از اثر(، منسوب به  .21تصویر
 ق.ه.31علی، خمسه طهماسبی، قرن میرسید

 () ملل نگه اری: موزه بریتانیا،

 .کاربرد استعاره از نظر بافت3-6-4

یکی از عناصر بیانی نگارگری استیاده از بافت است. نگارگرا  از این عنررر بررای نمرایش 
کره بررای  صرورت کنن ؛ بر ین نقطه و خط استیاده می پردازٍ های گوناگو  از طریق  جنسیت

های لطی  از  پردازهای زبر و خشن و برای بافت های خشن از نقطه یا خط نشا  داد  بافت
ان . یکی از کارکردهای میهومی بافت، مربوط به ترکیرب   نرم بهره برده پردازهای نقطه و خط

های گوناگونی که برای نمایش موارد گوناگو  در ی  نگراره  کلی نگاره است. در کنار بافت
کار برده که  خروصی از بافت را به استیاده ش ه، هنرمن  برای بیا  مضمو  کلی اار، نوع به

 در تررویر ،ق حسی برای مخاطرب تر اعی کننر . بررای مثرالبتوان  آ  مضمو  را از طری

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=or_6810_f098v
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( بایسرت  ای کره قاعر تًا می ده  با وجود صرخره که مجنو  در بیابا  را نشا  می (20شماره 
بافتی خشن داشته باش  و نیز حیوانات گوناگونی کره تررویر شر ه، نگرارگر در مجمروع از 

ها بهره جسته که بر لطافت  یش صخرهنوعی پرداز نرم و لطی  به همراه حرکات نرم برای نما
کی   ای  که هنرمن  از بافت خشن صخره 22کن  )مقایسه شود با ترویر  موضوع عاشقانه تأ

گونه استیاده بیانی از بافت برای بیرا  مضرمو   توا  این در صلنه جن  استیاده کرده(. می
بهی سر و کار داریم که  هیعنی با مشب»کلی ی  اار را معادل استعاره مرکب یا تمثیلیه دانست 

(. به بیرا  دیگرر بافرت در هنرر، معرادل جملره در 218 ،0112)شمیسا، «است« جمله»
 گیرد. ادبیات قرار می

 

 

 

 

مجنون در بیابان،)بخشی از اثر(، منسوب به  .23تصویر 
یز، قرن   ق.ه.31آقامیرک، خمسه طهماسبی، تبر

 (ملل نگه اری: موزه بریتانیا )

شود،)بخشی از اثر(،  فرود با ایرانیان مواجه می .22تصویر 
 ق.ه.31طهماسب، قرن  منسوب به قدیمی، شاهنامه شاه

ملل نگه اری: موزه هنرهای معاصر )موزه هنرهای معاصر 
 (270 ،0180تهرا ، 

 گیری نتیجه .5
کنن  که قابلیرت  شاعرا  برای انتقال معانی و صور خیالی از ترفن ها و ابزارهایی استیاده می

کار  انتقال به عالم ملسوسات را داشته باشن . همین بیا  در آاار نگارگری نیز به تبر  آ  بره
هرا بررای انتقرال  هرا و بافت صرورت اشرکال، رن  رود و نگارگر از صورخیال برری به می

کن .  صور عالم خیال استیاده می میاهیم و
در پاسخ به پرسش اول مبنی بر اینکه آرایه  استعاره در شعر و نگارگری ایرا  هه تأایرات 

صرورت  بیانی دارد؟ بای  گیت استعاره در ادبیرات فارسری در قالرب وااگرا  و جمرالت به
(، مرکب و بخشی به اشیا )تشخیص های مررحه، جا  صریح و غیرصریح از طریق استعاره
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نمای  که این امکانات از طریق شعر بره  ها و نمادها ت اعی معنا می گونه نیز از طریق استعاره
صرورت  این آرایره به «امکا  بیانی»نگارگری ایرا  نیز منتقل گشته و هنرمن ا  نگارگر نیز از 

 ان . برری استیاده کرده
هگونه از ظرفیرت اسرتعاره در همچنین در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر اینکه نگارگرا  

ان ؟ نگارگرا  این آرایره را بره سره صرورت در قالرب اشرکال،  بیا  برری خویش بهره برده
انرر . در زمینره اشررکال، ایشررا  از  کار برده هررا بررای بیررا  معرانی نهیترره بره هرا و بافت رن 

با  استعاری ان . همچنین از ز های حیوانی، گیاهی، انسانی و جمادی استیاده کرده استعاره
های  ها بهره جسته و در ترکیب و فضای کلی آاار از بافت ها در فضاها و لباس و نمادین رن 

ان  هویت برری ج ی  را از ایرن طریرق  استعاری و نمادین بهره جسته و در نهایت توانسته
 ایجاد نماین .
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