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چكيده
کمال الديــن بهزاد يکي از مهم ترين نگارگران ايراني اســت. بهزاد در آثــارش آموزه هاي ديني و همچنين 
داستان هاي کهن را به تصوير کشيده است. عرفان اسالمي نيز يکي از درون مايه هاي موردتوجه بهزاد است. 
نگاره   «اسکندر و زاهد» که در اين پژوهش موردبررسي قرارگرفته است، از اسکندرنامه يا شرف نامه حکيم 
نظامي گنجوي اقتباس شده است.  هدف از اين نوشتار شناسايي و معرفي نمادها و نشانه هاي به کاررفته 
در اين اثر به منظور تفســير آن است. سوال اين پژوهش عبارت است از : ١- بهزاد براي انتقال درون مايه 
عرفاني چه شيوه اي بكار برده است ؟ ٢-  به عبارتي انتقال مفاهيم از نظام نشانه اي زبان به تصوير چگونه 
انجام شده است؟ بهزاد در اين نگاره نيز، همچون بسياري از آثارش، تالش کرده از نماد و نشانه هاي متعدد 
براي بيان مفاهيم موردنظرش بهره بگيرد.  براي آشکار ساختن روابط ساختاري پنهان و نهفته   اثر از روش 
نشانه شناسي بهره گرفته شده است. پيرس نشانه ها را به سه دسته نمادين، نمايه اي و شمايلي تقسيم و براي 
هرکدام تعريف ويژه اي ارائه کرده است. با توجه به جايگاه نماد و نشانه ها در آثار بهزاد، به نظر مي رسد، آثار 
او به ويژه نگاره   «اسکندر و زاهد» را مي توان بر اساس طبقه بندي پيرس، موردمطالعه قرار داد.  اين پژوهش 
از روش تحليلــي- توصيفي و در بخش گردآوري اطالعات از روش کتابخانه اي بهره برده اســت. نتيجه   
پژوهش نشان مي دهد ازآنجايي که عرفان بر وجه شهودي، ذوقي و اشراقي بنا شده است، انتقال اين گونه 
مفاهيم در نمونه   تصويري سازوکار ويژه اي پيدا مي کند. زيبايي شناسي عرفاني بهزاد در قالب نماد و نشانه 

به زيبايي شناسي بصري در اثر او تبديل مي شود.
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مقدمه
نگارگري و ادبيات در تاريخ ايران پيوندي کهن دارند و 
تحوالت  با  همگام  ايران  تصويري  هنرهاي  دگرگوني ها 
درهم آميزي  اين  نمونه هاي  است.  کرده  پيدا  ادامه  ادبي 
را مي توان در نگاره هايي که در قالب نسخه هاي مصور 
به دست آمده اند ديد. اين نسخه هاي مصور شده عموما 
تبريز، شيراز،  به کتابخانه هاي درباري شهرهاي  متعلق 
قزوين، اصفهان، مشهد و هرات و... است. نگارگر و شاعر 
در عالم سنتي، فعاليت شان منبعث از اصول الهي است، 
معناي  به  نه  البته  هنر،  لذا  انسان.  افعال  تمامي  همچون 
نيست.   مستثني  قاعده  اين  از  نيز  آن  امروزي  محدود 
بنابراين آفرينش هنري شاعر و نگارگر بر پايه جهان بيني 
همانند شکل مي گيرد چرا که صور خيال در شعر فارسي 
و نقاشي ايراني با هم پيوند دارند. جهان متعالي در اين 
هنر عالم مثال است. اين جهان جايگاه صور مثالي است، 
صوري که فاقد ماده اند. هنرمندان کوشش مي کنند ملکوت 
قلب  گويي  کنند  متجلي  آثارشان  در  وجه  بهترين  به  را 
آن ها به روي صورت هاي غيبي گشوده شده. اين تجربه 
دور از انتظار نيست چراکه بسياري از اين نگارگران با 
انديشه هاي عرفاني روزگار خود آشنايي داشتند و آداب 
و قوانين معنوي  را منطبق با آموزه هاي عرفاني  به کار 
حضور  و  معرفت  و  معنا  عرفاني  ادبيات  در  مي بستند. 
کردن  هويدا  پي  در  عارف  است،  ارزش  داراي  عارفانه 
حقيقت است، حقيقتي که از راه شهود به دست مي آيد. اين 
زبان اشاره با نگارگري پيوند برقرار مي کند و نگارگري 
در بطن خود به آن سير و سلوک رجوع مي کند. در اين 
توجه  مورد  بهزاد  اثر  زاهد»  و  «اسکندر  نگاره    پژوهش 
قرار گرفته است. اين اثر از آن دسته آثار بهزاد است که 
به دليل اشاره هاي عرفاني اليه هاي متعدد معني را دربر 
دارد. با توجه به پيوند بهزاد با حلقه هاي عرفاني زمانه   
خود اين مفاهيم و غناي تصويري آن که ويژگي مهم آثار 

بهزاد است موجب برجسته شدن اثر شده است. 
هدف از اين نوشتار شناسايي و معرفي نمادها و نشانه هاي 
به کاررفته در اين اثر به منظور تفسير آن است، سوال اصلي 
چه  عرفاني  درونمايه  انتقال  براي  بهزاد  که  است  اين 
شيوه اي به کاربرده است؟ به عبارتي انتقال مفاهيم از نظام 
نشانه اي زبان به تصوير چگونه انجام شده است؟ مي توان 
ادعا کرد که بهزاد به نشانه ها  و نمادها ارجاع داده است. 
از روش  نمادها و دريافت مفهوم آن ها  براي شناسايي 
نشانه شناسي بهره گرفته شده است تا داللت هاي ضمني 
نظر  به  بهزاد روشن شود.  نگاره   «اسکندر و زاهد»  در 
مي رسد طبقه بندي نشانه اي چارلز پيرس (۱۹۱۴-۱۸۳۹) 
براي تحليل اين اثر مناسب است. پيرس به عنوان يکي از 
بنيان گذاران نشانه شناسي شناخته مي شود. تکاپوهاي اين 
فيلسوف پراگماتيست۱  منجر به طبقه بندي سه گانه او از 
نشانه ها شد. پژوهش حاضر نخست مباحث ناگزير براي 

کمال الدين  اسالمي،  فلسفه  و  عرفان  همچون  اثر  تحليل 
بهزاد و رويکرد نشانه شناسي را معرفي مي کند؛ سپس اثر 
بهزاد با توجه به تقسيم بندي سه گانه پيرس موردبررسي 
قرار خواهد گرفت. براي تحليل نگاره نويسندگان مقاله به 
صورت طراحي خطي اقدام به آناليز نگاره نموده اند و از 
نرم افزارهاي رايج استفاده نشده است. اين طرح ابتدا روي 
کاغذ پوستي منتقل شد و پس از انتقال به روي برگه   سفيد 

کاغذ از آن عکس برداري شده است.
تنها  نگاره  اين  تحليل  براي  طبقه بندي  اين  کلي  طور  به 
گونه اي پيشنهاد براي کاوش در اثر هنري است؛ بنابراين 
نمي توان ادعا کرد اين تفسير براي جزء جزء موارد صادق 
است. الزم به يادآوري است که مقصود از به کارگيري 
دستگاه نشانه شناسي پيرس اين نيست که پايبندي صرف 
به اين روش در فرايند تحليل اثر وجود دارد، بلکه بنا به 
گستردگي مطالب و کوشش براي ارائه تفسير قابل فهم 
تحليل  نشانه شناسي  دريچه    از  تصوير  مخاطب،  براي 
آثار  چراکه  کرد،  رازگشايي  آن  از  بتوان  تا  مي شود 
بلکه  پيدا نمي کنند  تنها در تصوير معنا  ايراني  نگارگري 

بي گمان بايد تفسير شوند.

روش تحقيق
اين پژوهش بر پايه روش توصيفي و تحليلي است و براي 
استفاده  کتابخانه اي  مکتوب  منابع  از  داده ها  گردآوري 
زاهد»  و  «اسکندر  نگاره    پژوهش  اين  نمونه    است.  شده 
اين  بهزاد۲ است. توصيف، تجزيه وتحليل  اثر کمال الدين 
اثر حاضر  در  بهزاد  عرفاني  رويکرد  به  توجه  با  نگاره 
پيرس  است.  شده  انجام  پيرس  نشانه شناسي  روش  و 
سه گاني نمادين (Symbolic)، نمايه اي (Indexical)  و 
شمايلي (Iconic) را مطرح مي کند. در نگاره   مورد نظر 
هم مي توان از اين دسته بندي به عنوان يک روش استفاده 
کرد. در اين بررسي تالش شده است تا تمامي عناصر 
نقاشي بهزاد به تفکيک مورد بررسي قرار بگيرند. بعد از 
مشخص شدن اين عناصر نويسندگان اقدام به طبقه بندي 
و  نمايه  نماد،  گروه  سه  نگارهبه  ويژگي هاي  و  عناصر 

شمايل کرده اند.

پيشينه   تحقيق
برخي پژوهش هاي صورت گرفته در ارتباط با آثار بهزاد 
با  ديگر  برخي  و  مي کنند  بررسي  را  او  آثار  کلي  ويژگي 
مي پردازند.  آن  گوناگون  ابعاد  به  ويژه،  اثر  يک  گزينش 
اين گونه مطالعه امکان بررسي دقيق تري از اثر و هنرمند 
فراهم مي کند. به عنوان نمونه مقاله   «خوانش کمال الدين بهزاد 
از داستان «سعدي و جوان کاشغري» بر پايه الگوي تعليم 
و تربيت عرفاني نورالدين عبدالرحمن جامي» نوشته نسترن 
نوروزي، زينب صابر و افسانه ناظري است که در شماره 
۳۴ نشريه   نگره سال ۱۳۹۴ به چاپ رسيده است. در اين 

1. Pragmatism

نگارة  نظران  از صاحب  تعدادي   .٢
مذكور را منتسب به قاسم علي شاگرد 
بهزاد مي دانند . اين نام در بين ستون 

اشعار آمده است . 
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مقاله نگاره   مورد نظر با توجه به انديشه   عرفاني جامي مورد 
بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش در پي يافتن عوامل 
مؤثر بر شکل گيري جهان بيني بهزاد در به تصوير درآوردن 
شرايط  بهزاد،  احوال  به  جست وجو  اين  است.  نگاره  اين 
فرهنگي، اعتقادات و انديشة حاکم بر جامعة هرات درعصر 
او مي پردازد. نکته   مثبت اشاره   نويسنده به حلقه   نقشبديه، 
انديشه   جامي و تاثيرپذيري بهزاد از اوست. مقاله   «تحليل 
نشانه شناختي سبک سه نگاره شاهنامه فردوسي با عنوان 
«کشتن بهرام گور اژدها را»» که توسط آناهيتا مقبلي و بهناز 
پيامني (۱۳۹۵) به چاپ رسيده است؛ سه نگاره  را در دستگاه 
نشانه شناسي پيرس بررسي و مقايسه کرده است. نشانه هاي 
متن ادبي و نشانه هاي متن هنري در اين نوشتار مورد توجه 
قرار گرفته اند. اين مقاله با تحليل نشانه شناختي نگاره ها در 
پي مقايسه   يک موضوع در دوره هاي زماني مختلف است 
و اين بررسي بيشتر جنبه صوري دارد. شيوه استفاده از 
نشانه شناسي و روش تحليل در اين مقاله براي نويسندگان 
اين نوشتار قابل تامل است؛ اما به واسطه تفاوت مضامين 
نگاره ها کاربرد اين روش در اين نوشتار به گونه اي ديگر 
شکل مي گيرد. رضا فيض در مقاله   «بهزاد صورتگر معنا 
(تاملي در يک اثر عارفانه از بهزاد)»(۱۳۸۷) کوشش مي کند با 
محور گذاشتن عرفان، نگاره «نزاع شتران» اثر بهزاد را تحليل 
کند. اين مقاله در آغاز نگاره را در بافتار فرهنگي بررسي و 
سپس آن را از نظر ساختار اثر و نشانه اي بررسي مي کند. به 
نظر مي رسد اگر در بخش تحليل اثر بررسي عميق تر صورت 
مي گرفت نتايج دقيق تري حاصل مي شد. به طور کلي مي توان 
گفت پژوهشي که آشکارا به نگاره   «اسکندر و زاهد» مي پردازد 
در قالب پژوهش هاي کلي نقاشي ايراني انجام گرفته است و 

نگاره مستقيمًا تحليل نشده است.
از  با معرفي بهزاد به عنوان يکي  راکسبرو1  در مقاله اي2 
برجسته ترين نقاشان ايراني ويژگي هاي آثار او را شناسايي 
بيان  ادعاهاي  نام مورخين  به  استناد  با  نويسنده  مي کند. 
شده درباره او را به بحث مي گذارد (Roxburg, 2000). در 
برخي نکته ها اين مباحث بسيار راهگشا هستند و به صورت 
جزءبه جزء در آثار بررسي شده اند اما آنچه به نظر مي رسد 
در اين بررسي ناديده گرفته شده رويکرد عرفاني بهزاد در 
برخي آثار اوست، آثاري که بخش مهمي از سنت تصويري 
بهزاد را به نمايش مي گذارند. نويسنده مقاله اين رويکرد را در 
جزييات آثار بررسي نمي کند و به تحليل تصويري و صوري 

بسنده مي کند.

عرفان اسالمي
نبوغ  و  عارفان  حضور  به واسطه    ايران  در  عرفان 
بايزيد بسطامي، مالصدرا، شيخ  فکري آن ها مطرح شد. 
شهاب الدين سهروردي، مالهادي سبزواري، شيخ محمود 
شبستري، محمد غزالي، عبدالقادر گيالني و ... همه عارفان 
ايراني بودند. اين نکته را نيز نبايد از ياد برد که معنويت و 

عرفان در درازاي تاريخ در ايران مطرح بوده است و ارزش 
آن را مي توان پيش از ورود اسالم به ايران مشاهده کرد. 
به عنوان نمونه يکي از آثار عرفاني پيش از ورود اسالم 
به ايران ارداويراف نامه است که در زمان اردشير بابکان 
به نگارش درآمده است. اين اثر نشان گر روح حقيقت جوي 
ايراني است. «ارداويراف نامه گونه اي عروج معنوي به جهان 
پس از مرگ و گزارش اين عروج به وسيله   ويراف يا ويراب 
است. در اين کتاب از بهشت و جهنم و پاداش ها و عذاب هاي 
آن جهان سخن به ميان رفته است»(بلخاري، ۱۳۹۲، ۵۳). با 
ورود اسالم به ايران عرفان به گونه اي ديگر به حيات خود 
ادامه داد. انديشمنداني همچون شيخ اشراق سويه هايي از 
اين معارف را تفسير کردند. «سهروردي حکمت فرزانگان 
ايراني را حکمت ذوقي و اشراقي مي داند. به تعبير او حکماي 
خسرواني ايران که گاه از آن ها به عنوان فهلويون يا پهلويان 
تعبير مي شود، عارف و اهل اشراق بودند و محور حکمت 
اشراقي آن ها نور بود»(فنايي اشکوري،۴۸،۱۳۹۲). عرفان 
است.  اسالمي  تعاليم  باطني  معارف  دربردارنده  اسالمي 
باطن و حقيقتي که از راه تهذيب نفس به آن مي توان راه 
يافت. آموزه هاي عرفاني وارد حوزه ادبيات شد و در قالب 
ادبيات عرفاني شکل گرفت. شاعران بزرگي همچون عطار، 
شمس تبريزي، مولوي، سعدي، حافظ، جامي، نظامي و ... 
در زنجيره   متصل به عرفان شعر سرودند. مي توان گفت 
اين گونه ادبيات به دليل به کار بردن رمز به گونه اي نزديک 
به زبان عرفاني است؛ چراکه در عرفان نيز مفاهيم همواره 
به صورت غيرمستقيم و به عبارتي همراه با رمز مطرح 
مي شوند. مفاهيم رازآميز همچون عرفان در سنت نيز ديده 
مي شوند. به طور کلي هنرها در جهان سنتي با معارف 
و علوم به يک سنخ و مرتبه تعلق دارند و داراي معنايي 
نسبت خاص  بر  مبتني  ذاتا  زيرا  بود  نيز خواهند  رمزي 
بين مراتب عالم هستند. «سنت به يک معني انتقال معارف، 
آداب، فنون، قوانين، شرايع و قوالب را بر عهده دارد. سنت 
مجموعه حقايق و اصولي است داراي منشا الهي، که به 
طرق گوناگون از طريق پيامبران، انبيا، قديسين، اوليا و کلمه 

اهللا بر ابناي بشر آشکار مي شود»(ربيعي، ۱۷۸،۱۳۹۲)
از نمونه هاي هنر و ادبيات عرفاني مي توان به اشعار زير 

اشاره کرد:
دم مزن تا بشنوي از دم زنان

 آنچ نامد در زبان و در بيان
دم مزن تا بشنوي زآن آفتاب

 آنچ نامد در کتاب و در خطاب 
(مولوي، ۱۳۷۵، دفتر سوم، ابيات ۱۳۰۶-۱۳۰۵)

سخن عشق نه آن است که آيد به زبان
 ساقيا مي ده و کوتاه کن اين گفت و شنفت 
(حافظ، ۵۷،۱۳۸۷)

ژرف تر  معرفتي  به  در کوشش رسيدن  مسلمان  عارف 
نسبت به خداوند است، ازاين رو، براي شناخت پديده هاي 

1.David J.Roxburg

2.«Kamal al din Bihzad and 

Authorship in Persianate 

Painting»

ترجمه اين مقاله با عنوان «کمال الدين 
بهزاد و مسئله پديدآورندگي اثر هنري 
در نقاشي ايراني» در کتاب مجموعه 
ايراني اسالمي در  نگارگري  مقاالت 
نظر و عمل از سوي صالح طباطبايي 

به چاپ رسيده است.



شناخت  به  گونه،  بدين  تا  مي کند  کوشش  مادي  جهان 
شناخت  قابل  الهي  ذات  زيرا  يابد،  دست  الهي  صفات 
نيست. يکي از دوره هايي که عرفان اسالمي و به دنبال 
آن تصوف بيش ازپيش مطرح شد دوران تيموري بود. از 
داليل ظهور اين گرايش در ميان توده مردم ورود تيمور 
به دنبال آن بود که موجب گسترده  ايران و ويراني  به 
شدن تهيدستي در ميان مردم شد. ازآنجايي که خانقاه ها 
وضعيت مالي خوبي داشتند و از آسيب در امان مانده 
بودند افرادي جذب اين مراکز و پيرو آن ها شدند. علت 
ديگر وجود آزادي نسبي مذهبي در آن زمان بود. تيمور 
او  دنبال  به  و  مي کرد  عالقه  ابراز  صوفيان  به  شخصًا 
اين احترام در دربار تيمور نسبت به صوفيان ادامه پيدا 
بزرگي  شاعران  ديگر  سوي  از  کرد(زهره وند،۸،۱۳۹۴). 
آثارشان  در  و...  جامي  سعدي،  حافظ،  موالنا،  همچون 
به  عوامل  اين  برآيند  دادند.  رواج  را  عرفاني  جهان بيني 
مطرح شدن عرفان و تصوف کمک کرد. از ميان زواياي 
پنهان شگفتي هاي وجود انسان، صوفيان توجه ويژه اي 
و  است)  پنهان  خفي(آنچه  سر(راز)،  دارند،  روح  به 
اخفا(پنهان ترين) همه مفاهيمي هستند که از الهام و وحي 

.(Zarrinkoob, 2007, 186).استخراج شده اند
جهان بيني عرفاني بر هنرمندان نيز تاثير گذاشت چراکه 
عمومًا در کارگاه هاي هنري  با عرفا و شاعران برخورد 
است.  دسته  آن  از  بايقرا  سلطان حسين  دربار  داشتند. 
از  دو  هر  شاعر  جامي  و  نوايي  اميرعليشير  او  وزير 
بهزاد  چون  نگارگراني  و  بودند  نقشبنديه  فرقه    عارفان 
تحت حمايت و آموزش آن ها قرار گرفتند. رواج تصوف 
در دوره تيموري موجب برجسته شدن ارجاع به تصوف 
در ادبيات و نگارگري شد. گرچه ممکن است اين تاثير از 

ديده پنهان باشد (مراثي، ۱۳۹۵، ۵۷).
نقشبنديه عجب قافله ساالرانند

 که برند از ره پنهان به حرم قافله را
از دل سالکان ره جذبه صحبت شان

مي برد وسوسه خلوت و فکر چله را (جامي)
قابل  سروده هايي  در  نيز  تصوف  با  نظامي  پيوستگي 
عبدالرحمن  نورالدين  چون  عارفي  شاعر  است.  بازيابي 
جامي در نفحات االنس مهر تاييدي بر اين ادعا مي گذارد 
حقايق  و  معارف  از  پر  گنجوي  نظامي  سروده هاي  که 
افسانه  به حسب صورت  اگرچه  «آن ها  مي گويد  و  است 
را  معارف  و  حقايق  کشف  حقيقت  روي  از  ولي  است 
بهانه است»(قاسمي پرشکوه، ۱۳۹۳، ۲). واژه مهمي که 
ارجاع  آن  به  اسالمي  عرفان  در  نيز  و  نظامي  در شعر 
بسيار داده شده است «انسان کامل» است. اين اصطالح 
در تحليل نگاره مورد نظر اثر بهزاد هم مورد توجه قرار 
مي گيرد. «بن مايه   موضوع انسان کامل نظامي که برگرفته 
از تفکر صوفيانه است، به حقيقت محمديه در نظر صوفيه 
و عارفان پس از او بسيار شبيه است»(قاسمي پرشکوه، 

۱۳۹۳، ۶). در ميان متصوفه حالج و بايزيد بسطامي از 
واژگاني همانند با انسان کامل نام برده اند. «عرفا با استناد 
ما  «اول  فرمود:  که  خاتم (ص)  پيامبر  تعبير شريف  به 
خلق اهللا نوري» باوردارند که نور و حقيقت محمدي تجلي 
نخستين و همان روح الهي است که پنج حضرت مراتب 
وجود را روشن کرده و در حضرت پنجم در آدم دميده 
شده است و آغاز حيات و روح همه چيز و واسطه ميان 
بيت   .(۷  ،۱۳۷۶ است»(نصري،  گرديده  بندگانش  و  خدا 
ابن  منسوب به حالج که بعدها توسط عارفاني همچون 
عربي در فتوحات مکيه مورد استناد واقع شد: «ميان من 
و تو، من حجاب و حائل هستم؛ پس به لطف خويش، مرا 
(قاسمي پرشکوه،۱۳۹۳،  از ميان (من و خود) بردار۱»  
۷). انسان کامل به تعبير صوفيه و عرفا، هدف و آرمان 
بود و  او  ايجاد،  آفرينش عالم است و هدف و توجه  از 
اگر انسان کامل نبود، آفرينش هم نبود. اين تعبير را در 
زبان عارفان مي توان با تعبير واپسين مخلوق بودن آدم 
در  چنان که  دانست  پيوسته  روايات  و  احاديث  زبان  در 
احاديث و روايات گوناگون آمده است که آدمي پس از 
همه کائنات پديد آمده است «و خلق آدم بعد العصر من 
يوم الجمعه، في آخر ساعه من ساعاته، فيما بين العصر و 

تصوير ١. اسکندر و زاهد، بهزاد، اسکندرنامه(شرف نامه)، خمسه نظامي. 
.Barry, 2005, 252   :مآخذ

١. بيني و بينک اني ينازعني
 فارفع بلطفک انني من البين

در       عرفان  نشانه  شناختي  تحليل   
نگاره  « اسکندر و زاهد» اثرکمال الدين  
بهزاد  بر اساس  ديدگاه  چارلز پيرس /

١٠٩ -١٢١



شماره۵۰  تابستان۹۸
۱۱۳

فصلنامة علمي نگره

الليل»(نجم رازي، ۱۳۷۷، ۵۳).
قاضي احمد منشي قمي نيز به چند تن از استادان تذهيب و 
نگارگري دوران صفويه اشاره و پيوند آن ها را با صوفيه 
از طريق القابي همچون درويش، موالنا، اکابر، مشايخ و 
نظاير آن ذکر کرده است (منشي قمي، ۱۳۶۶، ۱۴۸). براي 
توصيف  ويژه اي  جلوه هاي  صوفي  و  عارف  شناسايي 
است،  معتقد  ازبک  پژوهشگر  رحيموا  زهره  است.  شده 
ويژگي هايي همچون اندام نحيف، نيمه برهنگي، پابرهنگي، 
بلند، گوشه نشيني و نظاير آن همه معرف صوفي  ريش 
است (مراثي، ۱۳۹۵، ۵۲). اين ويژگي  ها گاه در نگارگري 
هنري  آثار  در  را  آن  نشانه هاي  و  مي يابد  بازتاب  نيز 
اسالمي مي توان بازشناخت. در اين حوزه و در پيوند با 
آثار نگارگري و به ويژه بهزاد پژوهشگراني همچون ميشل 
بري۱  تأثيرپذيري بهزاد از ابن عربي را نيز مطرح کرده اند. 
بري در کتاب خود ادعا مي کند بهزاد به دليل اين آشنايي ها 
و به ويژه آشنايي با انديشه ابن عربي برخي مفاهيم تصوف 
را در آثار خود به کاربرده است. ابن عربي متفکري است 
که به سنت عرفاني تعلق دارد و بيشتر سخنان او در حوزه   
عرفان مي گنجد و چنان که خود نيز مدعي است از روش 
شهودي بهره برده است. گروهي او را بنيان گذار عرفان 

نظري مي دانند که پس از او فرقه هاي عرفاني و متصوفه از 
آرا و انديشه هاي او متأثر شده است. «ابن عربي در بيان 
خود از طرفي به ظاهر و لفظ شريعت توجه دارد و از طرف 
ديگر معاني صوفيانه را تبيين مي کند. او باور دارد مقصود 
صوفيان در اشعار و غزل هاي عاشقانه، دريافت اسرار الهي 

است»(عارف، ۱۳۰،۱۳۹۴).

کمال الدين بهزاد (۸۷۰-۹۴۲ ه. ق)
بهزاد نقاشي را از ميرک نقاش که از کودکي آموزگار او 
و  نوايي  اميرعليشير  در سال هاي جواني  فراگرفت.  بود 
سلطان حسين بايقرا به تشويق و حمايت بهزاد پرداختند. 
در اين ميان بايد به تأثير جامي بر بهزاد نيز اشاره کرد. 
جامي خود را متأثر از نظامي مي داند و او را در شمار 
پيشروان صوفيه  و  عارفان  با  هم شان  و  مقدس  مردان 
آثار  بهزاد  اين چند تن در زندگي  قرار مي دهد. حضور 
عميقي بر زندگي او به جا گذاشت. بهزاد که با شايستگي 
نقاشي رسيد، شيوه   خاص خود  کارگاه  در  استادي  به 
را پديد آورد و شاگردان بسياري تربيت نمود. بهزاد در 
جايي آغاز به کار کرد که بعدها به يکي از مهم ترين مراکز 
اسالم  دنياي  در  کتاب  مصورسازي  و  شاگرد  تربيت 
بغداد،  مکتب هاي  درکنار  را  هرات  مکتب  و  مشهور شد 

تبريز و شيراز قرار داد.
جمله  از  هنرمنداني  پيوند  خواندمير  مانند  مورخاني 
حسين  سلطان  وزير  نوايي،  اميرعليشير  با  کمال الدين 
پير فرقه نقشبنديه را روايت  بايقرا و عبدالرحمن جامي 
و  سنتي  نقشبندي،  طريقت   .(۵۷  ،۱۳۹۵ (مراثي،  مي کند 
معتدل و ميانه رو است و پيروي از سنت و حفظ آداب 
اين  است.  طريقت  اين  بنياد  بدعت  از  دوري  و  شريعت 
مسلک فضلي است از سوي خداوند. «خدا به هر کسي 
بخواهد مي دهد و خداوند دارنده دانش و بزرگي است زيرا 
که طريق نقشبندي راه پيامبران و در مقدمه   آنان حضرت 

رسول اکرم (ص) است»(سميعي، ۱۳۸۷، ۱۲۷).
محققان بر اين باور هستند که بهزاد در قالب سنتي نقاشي 
ايراني ابعاد جديدي از تصويرسازي متون را به نمايش 
گذاشت. تمايز او با متنوع کردن حالت پيکره هاي در حال 
خاکي،  رنگ هاي  از  ماهرانه  استفاده    حرکت،  و  صحبت 
اوليه و ثانويه خود را نشان داد. بازسازي ابعاد زماني و 
به چالش کشيدن و تسخير موضوع اصلي داستان سبب 
شد تا از الزامات روايي آن دوران فراتر برود. «بهزاد از 
جمله هنرمنداني بود که اليه هاي متعدد معاني را شکل داد. 
او به بيان ارزش هاي تصويري جديد و انعکاس روايت هاي 
بصري با درون مايه صوفيانه پرداخت که در دوره متأخر 

.(Roxburgh, 2000, 121) «تيموري بارز است

نشانه شناسي
اين  نشانه هاست.  و  مدلول  دال،  بررسي  نشانه شناسي 

تصوير ٢. طراحي خطي و آناليز نگاره. مآخذ: نگارندگان.

1. .Michael A. Barry(1948)



که  است  منطقي  و  زباني  پژوهش هاي  دستاورد  دانش 
و  سوئيس  در  دوسوسور  فردينان  دست  به  مستقًال 
چارلز سندرس پيرس در امريکا در پايان سده نوزدهم و 
آغاز سده بيستم صورت گرفت. «ديدگاه سه گاني پيرس 
از نشانه پردازي به دست  او  تبييني که  درباره   نشانه و 
داد، برجسته ترين دستاورد وي براي نشانه شناسي سده   
بيستم بوده است»(مکاريک، ۱۳۹۳، ۳۳۰). نشانه شناسي 
پيرس در مقايسه با نشانه شناسي سوسور با تاريخ هنر 
نماد  شامل  پيرس  دارد.طبقه بندي  بيشتري  سازگاري 
او  است.   (Icon) شمايل  و   (Index) نمايه    ،(Symbol)
بيشترين توجه نظريه پردازان را به خود جلب کرده است 
و به گونه اي سودمند اين سه گونه نشانه را متمايز کرده 

است.
يک  به واسطه  که  است  نشانه اي  نماد،  پيرس  نظر  از 
نمادها  مي دهد.  ارجاع  موضوعي  به  قانون  و  قرارداد 
از روي عادت تفسير  يا وابستگي  را بر طبق يک قاعده 
مي شود. «اين بينش کاربر است که موجب پيوند نماد با 
موضوعش مي شود بدون اين که چنين ارتباطي به راستي 
تفسير،  بدون   .(۶۹  ،۱۳۸۷ باشد»(چندلر،  داشته  وجود 
نماد ويژگي نشانه بودنش را از دست خواهد داد. پيرس 
باور دارد آنچه در اين گونه ارزش ويژه اي دارد گونه اي 
قرارداد است. بنابرايننماد مبتني بر قانون و قرارداد است. 
به عنوان نمونه گل سرخ، اشکال هندسي دايره و مربع 
در فرهنگ ها معاني نمادين دارند. او مقام باالتري براي 
نشانه هاي نمادين و ذهني که نماد را به کار مي گيرد در 

نظر گرفته است.
نمايه به يک پيوند واقعي ميان نشانه و موضوعش اشاره 
مي کند. رابطه   دود و آتشي که دود بر آن داللت مي کند. 
دامنه امکانات نمايه اي در يک اثر هنري گسترده است. 
رنگ،  کاربرد  سبک،  چون  مواردي  مي تواند  اشاره  اين 
زمينه هاي سياسي و اجتماعي و واکنش بيننده و... را دربر 
داشته باشد. نمايه فضاي حسي يا احساس است. «دامنه   
امکانات نمايه اي در يک اثر هنري دربرگيرنده عناصري 

از سبک، فن کاربرد رنگ، زمينه هاي اجتماعي و سياسي 
و  اثر  با  مرتبط  بيننده، سندهاي  پاسخ  اثر،  اقتصادي  و 

امضاي هنرمند است» (آدامز،۱۳۹۰، ۱۶۷).
شمايل نشانه اي است که به موضوع خود شباهت دارد.

به عنوان مثال چهره نگار، به واسطه   شباهت با کسي که 
چنين  است.  يک شمايل  مي کند،  بازنمايي  چهره نگار  آن 
شناسايي  قابل  زبان  و  فرهنگ  مرز  وراي  نشانه هايي 
هستند؛ اما اين امر مطلق نيست و در عين حال برخي از 
آن ها آموختني هستند. از طرفي در وجه شمايلي آنچه به 
نظر اهميت بيشتري دارد گونه اي ارتباط ميان اجزا است. 
تصاوير فقط در برخي ويژگي ها به موضوع خود شباهت 
دارند. آنچه انسان گرايش دارد در يک تصوير تشخيص 
دهد سنجش روابط اجزا براي دست يابي به يک کليت است 
«کيفيت شمايل ها شباهت با موضوعي است که نشانگر 
آن هستند، آن ها حس مقايسه گري را به ذهن القا مي کنند» 

(چندلر، ۱۳۸۷، ۷۰).
الزم به يادآوري است در به کارگيري روش نشانه شناسي 
گاه  روش  اين  خاستگاه  و  ريشه  که  داشت  توجه  بايد 
برخي  تحليل  به  پاسخ  در  رويکرد  اين  مي شود  موجب 
وجوه نگارگري ايراني ناتوان باشد. به عبارتي نشانه ها 
مي کنند  ارائه  هنري  اثر  يک  از  مکانيکي  تحليل  گونه اي 
اثر هنري پوشيده مي ماند.  درحالي که کيفيات ناشناخته   
بنياد  و  جهان بيني  که  مي گيرد  ريشه  ازآنجا  مسئله  اين 
فکري علم نشانه شناسي و عرفان اسالمي با هم تفاوت 
دارند؛ بنابراين نمي توان ادعا کرد صرفا براي فهم اين گونه 
آثار رجوع به تحليل نشانه شناسي کافي است؛ بلکه اين 
تنها يک روش پيشنهادي براي برداشتن اليه هاي متعدد 

معاني در نگارگري ايراني است.

نگاره   اسکندر و زاهد
بهزاد اين نگاره را در سده   دهم از نسخه   شرف نامه نظامي 
بريتانيا  کتابخانه    در  امروز  استکه  درآورده  تصوير  به 
اسکندر  داستان هاي  به  منظومه  اين  مي شود.  نگهداري 
مي پردازد. در اين روايت اسکندر براي گشودن دز دربند 

نزد زاهد مي رود تا از او طلب دعا و ياري کند.

۱.نماد
الف. آب حيات و جاودانگي

در سوره انبياء آيه   ۴۸ قرآن کريم آمده است «و جعلنا من 
الماء کل شيء حي: هرچيز زنده اي را از آب قرار داديم». 
اين آيه روشنگر اين است که آب تا چه اندازه در دين اسالم 
ارزشمند است و زندگي از آب آغاز مي شود. نشانه هايي 
از جمله آب حيات، درختي که در پاي آب حيات روييده 
است و غار به نوعي در پيوند با زندگي آدمي و آرزوي 
از  او يعني زندگي جاودان است. جاودانگي يکي  ديرينه 
بزرگ ترين دغدغه هاي بشري است. مضمون جاودانگي 

تصوير ٣. بخشي از اثر اسکندر و زاهد. آب حيات در زير درخت حيات. 
مآخذ: همان.
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آرزوي  است.  برجسته  درون مايه اي  نيز  نگاره  اين  در 
جاودانگي از ديرباز در داستان ها و افسانه ها نمود پيدا 
براي رسيدن  اين داستان ها  اغلب قهرمان  کرده است و 
نگاره  اين  مهم  مي کند. شخصيت  کوشش  جاودانگي  به 
اسکندر است. او در سفرهاي خود از وجود چشمه   حيات 
آگاه مي شود اما به آن دست نمي يابد. «قرآن کريم نيز 
به جاودانگي انسان تاکيد فراوان دارد، منتها خلود را در 
جهان ديگر براي سعدا و اشقيا ميسر مي داند که هر گروه 
فراخور اعمال خود به بهشت يا دوزخ برده مي شوند. به 
گواهي المعجم االحصايي۱  ۸۳ بار مسئله جاودانگي در 
قرآن آمده است»(خسرواني شريعتي، ۶۵،۱۳۷۰). يکي از 
عناصري که در اين نگاره به جاودانگي اشاره مي کند آب 
حيات است که درست در کنار درخت حيات تصوير شده 
در  بي مرگي  انديشه    حيات  آب  روايت هاي  ريشه    است. 
آدمي و دست يافتن به ماده اي است که آرزوي او را تحقق 
بخشد. اين جستجو خود بازتابي از ترس آنان از نابودي 

مطلق بوده و در تمدن هاي گوناگون جلوه هاي گوناگوني 
پيدا کرده است. آب زندگاني يا آب حيات چشمه اي تخيلي 
است که گفته مي شود هر کس از آن بنوشد عمر جاودان 
نوشته هاي  گيلگمش،  در  آن  از  داستان هايي  مي يابد. 
جنگ هاي  داستان هاي  و  اسکندرنامه ها  و  هرودوت۲  
صليبي ديده مي شود. آب حيات در ميان تمدن ها و اديان 
با نام هايي همچون حيوان حيات، چشمه   حيات و چشمه   
جواني نام برده مي شود. زرتشتيان هوم را که نوشابه اي 
مرگ زدا است از گياهي به همين نام گرفته اند. در اساطير 
يوناني آشيل و مشابه با او اسفنديار است که هر دو با آب 
حيات رويين تن مي شوند. اين افسانه در ايران پس از اسالم 
و از سده نخست هجري پيرامون شخصيت هايي همچون 
خضر و اسکندر در ادبيات بازتاب پيدا کرده است. در اين 
سروده ها اسکندر به دنبال خضر، در جستجوي آب حيات 
است. حضرت خضر اسکندر را راهنمايي مي کند و اندرز 

مي دهد (حيدري، ۸۷،۱۳۸۵).
از چند شخصيت  در داستان ها و روايت هاي آب حيات 
به آن ها اشاره  نيز  نام برده مي شود که حتي در قرآن 
از اين شخصيت هاست. در منابع  مي شود. اسکندر يکي 
فارسي دوران اسالمي اسکندر بيشتر با نام ذوالقرنين ۳ 
که در قرآن آمده است يکي دانسته مي شود. در اين متون 
از او به عنوان همراه خضر و الياس در سفر جستجوي 
و  الياس  و  داستان خضر  مي شود.  برده  نام  حيات  آب 
متون  در  مختلف  گونه هاي  به  نيز  (ذوالقرنين)  اسکندر 
ادبي بازتاب پيدا کرده است. «خضر در حالي که ذوالقرنين 
به او مي نگريست، از صخره باال و به سوي آسمان رفت 
را  وي  بهشت  از  آوايي  شد.  ناپديد  نظر  از  که  آنجا  تا 
به راستي،  بنوش، زيرا  برو و  به پيش  فراخواند و گفت، 
تا پاک و مطهر شوي و تا روز  اين چشمه   حيات است 
پاک و  از آن چشمه نوشيد و  داوري، زندگي کني. وي 

منزه شد»(کاونديش، ۱۳۹۰، ۱۷۹؛ تصوير ۳).
آب حيات در ادبيات عرفاني نيز بازتاب پيدا مي کند و در 
ارتباط با مفاهيم غني و گوناگوني از جمله عشق، سخن 
و قلم، استغنا، مردن، دل، ظلمت، حق، پير، انسان کامل و 

شيخ مطرح مي شود:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

 واندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند (حافظ)
اي ساقي روحاني، پيش آر مي جامي

 تو چشمه   حيواني، ما جمله در استسقا (مولوي)
ب. درخت زندگي

عناصر  حيات  درخت  نيز  و  حيات  آب  نگاره  اين  در 
ملل  و  اقوام  ميان  در  درخت  مقدس ترين  زندگاني اند. 
در  که  زندگي  «درخت  است.  زندگي  درخت  گوناگون 
تصاوير و نقوش، ميان دو راهب و کاهن و يا دو جانور 
افسانه اي، مانند شير و بز قرار دارد، رمز نيروي مقدس و 
درون مايه اي است که ريشه در بين النهرين دارد و ايراني ها، 

تصوير ٤. بخشي از اثر اسکندر و زاهد. درخت زندگي معموال در 
مجاورت آب حيات نشان داده مي شود. درختي که بهزاد تصوير 
مي کند شباهت زيادي به درختان معمول در نگارگري ندارد. اين 

درخت به نوعي توصيفي از مفاهيم عرفاني است.مآخذ: همان.

القران  اللفاظ  االحصائي  المعجم   .١
الكريم: فرهنگ اماري كلمات قران كريم، 
(١٣٦٦-١٣٦٨) محمودروحاني،مشهد: 
مؤسسه  چاپ وانتشار آستان قدس 

رضوي
2.Herodotus(484- 425 BC)

٣. رجوع شود به الميزان في تفسير 
طباطبايي،  محمدحسين  سيد  قرآن، 
محمدباقر  سيد  برگرداننده:   ،(١٣٨٢)
انتشارات  دفتر  قم:  موسوي همداني، 

اسالمي.



عرب ها و بيزانسي ها آن را به شرق دور برده اند» (پور 
خالقي چترودي، ۱۳۸۰، ۹۶). در فرهنگ اسالمي شجره   
طيبه، شجره   طوبي و شجره الکون تمثيل هايي هستند که 
به اين درخت يگانه اشاره دارند. درخت زندگي بيشتر در 
مجاورت آب حيات توصيف و تصوير مي شود.اين درخت 
به تصوير  بهزاد  از  نگاره هاي محدودي  تنها در  نمادين 
رنگ هاي  بهزاد  درختان  برگ هاي  است.  شده  کشيده 
نمايانگر  هرکدام  برگ ها  مي گيرند؛  خود  به  گوناگوني 
وجهي از صفات خداست. «از ديد عارفان ظهور و تجلي 
خداوند در جهان به دو صورت است، يکي تجلي جمالي و 
ديگري تجلي جاللي؛ يعني برخي از پديده ها تجلي صفات 
لطف الهي اند و بعضي تجلي صفات قهر الهي»(سجادي، 
۱۳۹۳، ۴۱). بهزاد بخشي از برگ درختان را به رنگ زرد 
و قرمز کار کرده است که در گونه خود جالب است. او 
در نگاره هاي «ليلي و مجنون در مکتب» و «بشر مقدس و 
ماليخاي کافر» نيز برگ هاي پاييزي و زرد و قرمز را به 
کار برده است؛ که در هر سه نگاره درون مايه آب حيات 
ديده مي شود. پاييز با اليه هاي معاني بسيار در متون ديده 
مي شود. فصل پاييز (خزان)، بارش باران و باد و توفان 
را به ياد مي آورد. دگرديسي رنگ و فضا، ابرهاي پاييزي 
براي  اندوه خزان و برگ ريزان آن آمادگي  و سکوت و 
زمستان را خبر مي دهد. از طرفي در فصل پاييز گويي 
آدمي از اوج يا ستيغ زندگي عبور کرده  و به سوي مرحله   
با ميان سالي و پختگي  جديدي پيش مي رود که متقارن 
عقالني است چراکه پاييز زمان رسيدن به ادراک هاي نو 

است و انسان به ثبات و آرامش ميل مي کند.
حضور  تجلي  پاييزي  درخت  اين  برگ هاي  و  شاخه ها 
پيامبران از آدم (ع) تا پيامبر اسالم (ص) است. «درخت با 
برگ هايش حالت ماه در هالل را بازتاب مي دهد که دهانه   
غار هم همين فرم را تکرار مي کند. گويي خم شدن درخت 
به نشانه پاس داشتن حضور قديس است. برگ هايي که 
 Barry,)«در پاي او نيز مي ريزد نيز همين حکم را دارد
درخت  زير  در  شيخ  دادن  قرار  رسم   .(2005, 331

(تحت  درخت  زير  در  رضوان  بيعت  واقعه  به  مي تواند 
است:  آمده  آيه   ۱۸  فتح  در سوره  اشاره  کند؛  الشجره) 
تو]  با  حديبيه)  (معهود  درخت  زير  که  مؤمناني  از  خدا 
پيامبر اسالم (ص)[بيعت کردند به راستي خشنود گشت 
و از پيمان داري و خلوص قلبي آن ها آگاه بود و به فتحي 
نزديک (که فتح خيبر بود) پاداش داد. ابن عربي ميان اين 
درخت بهشتي و آفرينش آدم و نيز خلقت حضرت مسيح 
هر سه  آفرينش  آن  و  است  نموده  برقرار  رابطه اي  (ع) 
است  آنان  در  الهي  نفخه  دميدن  و  با دست حق  آفريده 

(فيض،۱۳۸۷، ۲۰۳).(تصوير ۴). 
حال با توجه به روشن شد مفاهيم اين آب حيات و درخت 
حيات مي توان درباره ارتباط اين دو و چرايي قرار گرفتن 
پيکر زاهد در کنار اين دو گمانه زني کرد. مي توان ادعا کرد 

انسان ضروري است.  نيز  که آب براي حيات درخت و 
پس اين حلقه نوعي ارتباط جدا نشدني است. اين ارتباط 
عناصر نگاره را در کنار يکديگر معنا مي دهد و مخاطب را 

با جهان بيني هنرمندان نگارگري ايراني آشنا مي کند.

پ- هالل ماه
مانند  تصوير  اما  مي درخشد،  شب هنگام  در  ماه  هالل 
چون  ايراني  عرفاني  «اصطالحات  است.  روشن  روز 
«شب روشنايي»، «خورشيد نيمه شب» و «نور باطني» که 
در بسياري از آيين هاي رمزورزانه رايج است در نگارگري 
تجسم مي يابد» (قادرنژاد، ۱۳۹۱، ۱۰۱). هالل ماه درست 
در باالي سر و دقيقًا تداعي کننده پيکر زاهد در گوشه   پايين 
است. مقايسه هالل ماه با بدن زاهد در وضعيت پرستش 
نيمه شب دقيقًا تصوير شناخته شده اي از يک عارف و صوفي 
است. بيداري در شب از عالمات پيروان صوفيه است. آن ها 
هنگام  اين  در  چراکه  دارند،  رازورزانه  تجربه هاي  شب ها 
حجاب  چيزها کنار مي رود. اين مرحله در باور صوفيان 
زمان رويا و آشکار شدن واقعيت هاي الهي است (تصوير ۵). 
در گفتارهاي ابن سينا درباره فلسفه اسالمي، انسان همواره 
سه همراه هميشگي دارد: وهم، غضب و شهوت. هر شخص 
(و يا حکومت) بايد روش هدايت اين سه همراه را بداند. در 
باور صوفيان تجربه   بصري شبانه به روح امکان مي دهد 
تا خود را از اين سه نيرو رها کند و اين تنها در رؤيا محقق 
مي شود. شب از صوفي دعوت مي کند تا با تجربه   شبانه به 
آرامش برسد چراکه در درازا روز اين سه نيرو آدمي را از 
دريافت حقيقت بازمي دارد (Barry, 2005, 300). در نگاره 
بهزاد سه پيکره اي که پشت پنهان اسکندر ايستاده اند نمادي 
از اين سه همراه روح اند. اولي که دشنه اي در دست دارد 
چشم را از اسکندر دور نگه داشته و به سمت نقطه دوري 

تصوير ٥.  بخشي از اثر اسکندرر و زاهد، هالل ماه. ماه نگاره را 
چون روز روشن کرده و از ديدگاه صوفيان به تجربه   شبانة آن ها 

اشاره دارد.مأخذ: همان.
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خيره است؛ احتماال وهم و خيال و شهوت، پيکر درشت و 
ريش دار و نيزه به دست است. اسب و مهترش نيز در پيوند 
از کالبد تن  اين سه صفت روح اند که به عنوان رهايي  با 

تصوير شده اند (Ibid, 331؛ تصوير 6)

ت- عالم مثال
 به نظر مي رسد براي نمايش عالم مثال در قالبي ملموس به 
کار بردن نماد ضروري است. عناصر بسياري در اين نگاره 
مي توانند اشاره   نمادين داشته باشند. جهان تصوير شده 
در نگارگري، توصيف جهاني آرماني و فراسوي مکان و 
زمان است و رويدادها و قهرمانان آن با نوعي زبان تمثيلي 
رخ مي نمايند. در توصيف اين جهان غيرمادي طبيعت يکي 
از عناصر جدايي ناپذير در آثار ادبي و به ويژه نگارگري 
است. هنر اسالم به شيوه اي خيره کننده وحدت اصل الهي، 
و  جهان  فناناپذيري  يگانه،  خداي  به  چيز  همه  وابستگي 
کيفيات مثبت وجود عالم هستي يا آفرينش را نشان مي دهد. 
در اين هنر نقوش و تصاوير حالتي از انديشه و اشراق 
را مي نمايانند و در پي همخواني ظاهري و ارائه تصويري 
چون واقعيت موجود نيستند. «هنرمند اسالمي مي کوشد به 
جاي واقعيت پديداري اشيا به واقعيت نفس االمري شي و 
اشيا (عين ثابت يا اعيان ثابته) که واقعيت هاي پايدار هستند 

رجوع کند و آن ها را بازتاب دهد»(فهيمي فر،۲۱،۱۳۹۴).

ث- رنگ 
نگارگري ايراني با ويژگي هاي خاص خود مانند رنگ هاي 
به کارگيري خطوط  و  پرسپکتيو  تخت و درخشان، عدم 
کناره نما دنياي مثالي را به تصوير مي کشد. رنگ آبي به 
کار رفته آسمان در آسمان از پودر کردن و ساييدن سنگ 
الجورد که در دانه هاي روغني آميخته شده به دست آمده 
است. رنگ آبي نمادي از عرفان و معنويت است. «آبي 
فرارونده است که  برائت و رنگي  بازگشت،  رنگ توجه، 
معطوف بر باطن خيال است. مرتبه   اين رنگ بر درجه هاي 
داللت  شدن  جاودان  و  مينوي  آسمان  طبقه هاي  ايمان، 
دارد»(خاتمي، ۱۳۹۰، ۱۶۷). رنگ سبز تمثيلي از اميدواري 

و تجديد حيات و زندگي است. در سوره   الرحمن آيه   ۷۶ 
سبزرنگ  گران بهاي  بالش هاي  بر  بهشتيان  است  آمده 
تکيه مي زنند. «بر اساس سنت هنگام نزول وحي افق به 
نبوي خود  تفسير  در  هيثم  ابن  و  مي آمد  در  رنگ سبز 
از زمرد سبز آفريده کرده  مي گويد پروردگار عرش را 
است»(نصر، ۱۳۸۹، ۷۴). سفيد رنگ بي رنگي و نمادي از 
برگشت دوباره آدمي به بهشت است. هانري کربن رنگ 
برين  از عالم  فراخ ترين و راستين ترين حکايت  را  سفيد 
(سلطان  است  مشاهده  قابل  عالم  وادي  در  که  مي داند 
کاشفي، ۱۳۹۳، ۵۰). رنگ سرخ خصلتي دوگانه دارد. از 
طرفي اين رنگ به دليل رنگ قرمزي خون نماد يا زندگي 
از سوي ديگر در درجه    دارد و  و حيات و جان افشاني 
پايين خود نشاني از نفس حيواني و آتش و التهاب دارد. 
دارد.  معنوي  خصلتي  بيشتر  رنگ  اين  عارفان  ديده  به 
حسن بلخاري درکتاب خود از ديدگاه رازي مي نويسد که 
رنگ قرمز را نشانه   بيشتر شدن نور روح مي داند و آن را 
نمايانگر شکوه خداوند بيان مي کند (بلخاري، ۱۳۹۰، ۴۸). 
رنگ زرد کارکردي دوگانه دارد و آنجا که شفافيت خود 
را از دست مي دهد معنايي نازل پيدا مي کند. همچنين رنگ 
القاي فضاي ملکوتي به کار مي رود. پيوند  طاليي براي 
و  اشراقي  انديشه    با  آن  پيوند  و  و خورشيد  زرد  رنگ 
مضامين معنوي ايران باستان در رابطه با نور، استفاده 
از رنگ زرد تحت تأثير اين انديشه  را يادآوري مي کند و 

نشان گر سير و سلوک عرفاني است.
بهزاد از رنگ جوهري سياه براي تصوير غار استفاده کرده 
است و مي توان آن را مرتبط با فلسفه و عرفان اسالمي 
درباره   رنگ سياه دانست. «اين رنگ سياه خال مانند در 
نقاشي بهزاد به نوعي نمايش غار پيامبر اسالم (ص) است 
که انديشه رمزين و نمادين اسالمي و جوهره   الهي را به 
شکل نور سياه، سياهي بي کران و يا به عبارتي سواد اعظم 

.(Barry, 2005, 112) «(به معني غيب)، نشان مي دهد
عطار از سالک مي خواهد تا سياه بپوشد و به سلوک بپردازد:

سيه پوش خالفت شو چو آدم
 سفر در سينه خود کن چو عالم (عطار)

ج- غار
ايماژ غار داراي پيش زمينه هايي، مانند غار ثور، غار حرا، 
هجرت  با  ايماژ  اين  است.  افالطون  غار  نيز  و  مهراوه ها 
پيامبر (ص) و داخل شدن وي به غار ثور پيوند مي يابد. در 
سوره   توبه آيه   ۴۰ آمده است: آنگاه که در غار بودند (و خدا 
بر در غار کوه پرده عنکبوتان و آشيانه کبوتران گماشت تا 
دشمنان او را نيافتند)... .ديگر اينکه غار حرا نيايشگاه پيامبر 
نام  به  غارهايي  نيز  باستان  ايران  در  است.  بوده  (ص) 
مهراوه به عنوان جايگاه پرستش مهر يا ميترا وجود داشت. 
خارج شدن آدمي از غاري که افالطون در کتاب جمهور 
خود توصيف مي کند نشانه   دوري از عالم محسوسات و 
سير و صعود روح آدمي به عالم شناسايي است (ياحقي، 

تصوير ٦.  بخشي از اثر اسکندر و زاهد، همراهان اسکندر. سه همراه 
اسکندر مي توانند به وهم، غضب و شهوت اشاره کنند.مأخذ: همان. 



۱۳۸۸، ۴۷). غاري که در تصوير ديده مي شود مي تواند 
تصوير کائنات نيز باشد. زمين مسطح آن با زمين و طاق 

قوسي آن با آسمان ارتباط دارد.

چ- انسان کامل
عارف سده هفتم عزيزالدين نسفي(وفات ۷۰۰-۶۸۵ ه .ق) در 
کتاب انسان کامل به شرح ويژگي ها و توصيف انسان کامل 
مي پردازد. او باور دارد انسان کامل آن است که در شريعت و 
طريقت و حقيقت تمام باشد و چهار چيز در او به کمال باشد: 
اقوال نيک و افعال نيک و اخالق نيک و معارف. انسان کامل 
نامهاي بسياري دارد: شيخ و پيشوا، دانا و بالغ و کامل، امام 
و خليفه، جام جهان نما و آيينه   گيتي نماي و اکسير اعظم از 
جمله نام هايي است که براي معرفي او به کاررفته است (نسفي، 
۱۳۹۴، ۱۱). پيرمرد سفيدروي و سپيدموي که جامه اي سبز به 
تن دارد، نماد انسان کامل است. در واقع در نظر عارف انبساط 
هستي و پايداري جهان و گردش افالک و توالي ايام جز با امداد 
غيبي ميسر نيست و انسان کامل واسطه اين مدد بي وقفه   غيبي 
است. اين انديشه يعني وجود واسطه   غيبي در عرفان اسالمي 
شناخته شده است و از آن عموما با اصطالح انسان کامل ياد 
مي کنند. در گزينش رنگ سبز براي خرقه   شيخ بهزاد بي ترديد 
به رنگ اسالم و خضرا آسمان و يا خضر پيامبر و حيات ابدي 

او توجه داشته است (فيض، ۱۹۶،۱۳۸۷).

۲. نمايه 
الف- فضاي کلي نگاره و چينش عناصر

طبيعت،  و  معماري  فضاي  تلفيق  باوجود  نگاره  اين  در 
فضاي غالب، طبيعت است. گويي بهزاد براي نمايش حاالت 
عاطفي و عرفاني زاهد و دوري او از زندگي روزانه اين 
فضا را انتخاب کرده است. صخره هايي عظيم و اليه اليه 
ميان او و فضاي قلعه مانند انتهاي نگاره انفصال ايجاد 
کرده است. در سمت راست درختي بزرگ و پر از شاخ و 
برگ رنگين ديده مي شود. درخت به روي زاهد خم شده 
انسان کامل است و اسکندر براي  نمايانگر  چراکه زاهد 
مشکل گشايي نزد او رفته است. درست در پايين درخت 
نهري ديده مي شود و در دهانه   غار پيرمردي ريش دار در 

حالت دعا يا وعظ به روي زمين نشسته است.
جهانديده نزد جهاندار تاخت

 به نور جهانداري او را شناخت
شه از مهرباني بدو داد دست

درون رفت و پيشش به زانو نشست (نظامي)
اسکندر زانو زده و مشکل خود را با شيخ مطرح مي کند 

تا او را ياري کند.
مگر کز کليد تو و تيغ من

 گشاده شود کار اين انجمن (همان)
بنا بر داستان پيرمرد دعا مي کند تا ديوارهاي قصر غارتگران 
فرو بريزد. در نتيجه   دعا سنگ هاي آن استحکامات و برج و بارو 

فرو مي ريزد و به نهر جاري گوشه سمت راست تبديل مي شود.
چو آگاه شد مرد ايزد شناس

 که دزدان بر آن قلعه دارند پاس
يکي منجنيق از نفس برگشاد

که بر قلعه   آسمان در گشاد (همان، ۳۲۰)

ب. ويژگي سبک
آثار مکتب هرات داراي رنگ هاي ماليم، آرام و تااندازه اي 
خاموش اند. اين مکتب يکي از دوره هاي درخشان فرهنگ 
حسين  سلطان  فرمانروايي  دوره    تيموري  عهد  تمدن  و 
 ۸۷۴ در  او  رسيدن  سلطنت  به  هنگام  در  که  بود  بايقرا 
کرد.  را سپري  درخشاني  دوره    هرات  نگارگري  ق)  (ه. 
«مکتب کمال الدين بهزاد حلقه   اتصالي است که سنت هاي 
اصفهاني  و  صفوي  مکتب  به  را  قديم  خراسان  هنري 
ويژه اي  مهارت  بهزاد  مي کند»(آريان،۳۷،۱۳۸۲).  منتقل 
رنگ ها  گزينش  همچنين  و  اجزا  ميان  تناسب  اجراي  در 
نشان مي دهد، رنگ هايي که او برمي گزيند گاه ويژه   سبک 
اوست. يکي از ويژگي هاي سبکي بهزاد ترسيم چهره ها 
اشخاص  و  افراد  چهره ها  چراکه  است،  دقيق  اجزاي  با 
معين هستند و چهره هاي کلي و عمومي نيستند. در اين 
هماهنگي رنگين بهزاد به کنش انسان ها نيز توجه دارد. 
در عين محدود بودن فضا او حرکات را به دقت تصوير 
مي کند. در نقاشي بهزاد، احساس و تعقل متعادل شده اند 
و شيوه   به کار بردن خط و رنگ و نظم دادن به ساختار 
با  بهزاد  اوست.  آثار  آشکار  ويژگي  نقاشي اش  عناصر 
مي کوشيد  انسان ها  اعمال  در  پوشيده  معناي  بر  تأکيد 
غافل  نيز  مفاهيم ژرف  از  واقعيت ها  به  توجه  بر  افزون 
فضا،  بخش بندي  با  بهزاد  نگاره هاي  بيشتر  «در  نشود. 
کثرت اشيا و تنوع پيکره هاي پر جنبش روبرو مي شويم، 
به  او  نمي انجامد.  آشفتگي  به  هرگز  گوناگوني  اين  ولي 

تصوير ٧. بخشي از اثر اسکندر و زاهد، زاهد نماد انسان کامل 
در دهانه غارو اسکندر در مقابل او. نحوه قرارگيري اين دو پيکره 

يادآور تقابل هاي اسکندر و زاهد است.مأخذ: همان.
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فصلنامة علمي نگره

تاثير  و  شکل ها  ترکيب بندي  هندسي  روش هاي  کمک 
متقابل رنگ ها بخش هاي گوناگون تصوير را باهم مرتبط 
دادن  سامان  با  او  مي رسد.  کلي  وحدت  به  و  مي سازد 
پيکره ها در نظمي دايره وار احساس گونه اي جنبش دروني 
در ترکيب بندي به وجود مي آورد»(پاکباز، ۱۳۸۹، ۸۲). به 
نظر مي رسد در اين تصوير مفاهيم تخيلي بر تمامي نگاره 
حکم فرماست. عناصر نگاره بيش تر به نماد شبيه است تا 
تزيين، زيرا گزيده نگاري در آن به کمال رعايت شده است. 
به دنياي  از منظره پردازي صرف گذر کرده و  ازاين رو 

مفاهيم قدم گذاشته است (آژند،۱۳۵،۱۳۸۴).

پ. تقابل ها
قصر پر زرق وبرقي که در باالي نگاره تصوير شده با غار 
جادويي زاهد در پايين نگاره تضاد دارد و اين ارتباط ميان 
پادشاهي منطقه و روشنگري عرفاني ديده مي شود. به همين 
ترتيب تاريکي شب و هالل ماه که شب را نشان مي دهد با 
نوري که چون روز تمام نگاره را روشن مي کند تقابل دارد. 
پيکره   اسکندر و زاهد نيز به نوعي در مقابل هم هستند. آن ها 
در مقابل هم قرار گرفته اند و زاهد باالتر از اسکندر و اين 

مي تواند به دليل درجه عرفاني آن ها باشد. (تصوير ۷)

شمايل
عناصر نگاره و نحوه قرارگيري آن ها

الف- چهره ها
سلطان حسين  هيئت  در  را  اسکندر  بهزاد  نگاره  اين  در 
ميرزا بايقرا، حاکم هرات به تصوير کشيده است که اين 
تفسير از مقايسه   تصاويري که براي سلطان حسين کار 
کرده است هويداست. همچنين ميشل بري در کتاب خود 
تحليل مي کند که چهره   زاهد بليناس، همراه معتمد اسکندر 
و حتي نظامي را نيز تداعي مي کند. به دليل اهميت خضر 

برداشت  نيز  اين گونه  حيات  آب  با مضمون  او  پيوند  و 
مي شود که پارسا همان خضر است. خضري که راهنماي 
اسکندر براي رسيدن به آب حيات است. خضر به عنوان 
راهنماي اسکندر کسي است که به آب حيات دست مي يابد 
و به عمر جاودان مي رسد. تنها اسکندر است که نمي تواند از 
سرزمين تاريکي ها عبور کند و به چشمه   حيات دست يابد.

ب- کاخ
تصوير کاخ يادآور قصرهاي دوران تيموري است. بهزاد 
قصر را به گونه اي پرطمطراق به تصوير کشيده تا جايي 
که ارگ شهر نيز نشان داده شده است. او در اينجا قدرت 
تصويرگري  ويژه اش در ايجاد سطوح هندسي رنگين و 
نقوش تزييني را در ترکيب   هاي گوناگون نشان مي دهد. 
مي تواند  است  کرده  تصوير  را  آن  بهزاد  که  قصري 
قلعه   شهر هرات،  اشاره هاي گوناگوني داشته باشد. هم 
هم قلعه   دربند (که در قديم به عنوان دروازه   ايران يا ايران 
دژ ناميده مي شد) و شايد استحکامات اسکندر را نيز به 

ذهن مي آورد (تصوير ۸).

پ. صخره
صخره اي که به تصوير کشيده شده است گويي ترکيبي 
گوناگون و مواج را پديد آورده است. در قرآن کريم سوره   
نمل آيه   ۸۸ نيز آمده است: «و در آن هنگام کوه ها را بنگري و 
جامد و ساکن تصور کني در صورتي که مانند ابر (تند سير) 
در حرکتند».گاه در اين صخره نقش هايي چون پنجه و دهان 
حيوانات ديده مي شود. سنگ  و صخره  از ديرباز نشانه روح 
و زندگي جاري بودند. «صورت هاي سنگي آدم نما يا جانور 
نما، در نسخ خطي جاليريان در بغداد پديد آمد و اين موضوع 
در نقاشي دوره تيموري رونق بسيار يافت»(ريشار، ۱۳۸۳، 
۶۲). صخره هايي که بهزاد تصوير کرده است تنها مهارت 
او در نمايش صخره و کوه در دل قصر را نشان نمي دهد 
بلکه از طرفي خبر از درايت او براي نمايش نيروهاي شر 
و خلق تصاوير گروتسک مي دهد. صخره هاي او گاه در 
دل خود چهره هاي اهريمني را پنهان کرده اند. از طرفي اين 
نقوش مي تواند ملهم از هنر خاور دور و چيني هاي بودايي 
باشد که صخره ها را به اشکال شگفت تصوير مي کردند. 
اين نوع تصاوير در سده چهاردهم تا هفدهم ميالدي در 
قلمرو اسالمي رواج داشته است. در اسالم ميانه نيز برخي 
داستان هاي  يادآور  مي تواند  صخره  اين  که  دارند  باور 
حضرت سليمان باشد که در روايات اسالمي مطرح شده 
اتفاقي و احتماال براي  است. حضرت سليمان به صورت 
استحمام انگشتر پادشاهي اش را از دستش خارج مي کند، 
اما اهريمن آن را به دست مي کند و ملک پادشاهي را از 
سليمان مي گيرد. مدتي بعد سليمان انگشترش را از شکم 
درون  در  را  شيطان  مجازات،  براي  و  مي کند  پيدا  ماهي 
.(Barry, 2005, 354) صخره اي سنگي محبوس مي کند 

تصوير٨.بخشي از اثر اسکندر و زاهد، قصر و استحکامات هم 
فضاي روايتي داستان را شکل مي دهد و هم با توجه به موقعيت 
مکاني با پيکره زاهد، گويي از نظر او ناديده گرفته شده اند.مأخذ: 

همان.



جدول ١.فرايند بررسي نشانه شناختي نگاره اسکندر و زاهد بر اساس الگوي چارلز پيرس. مأخذ: نگارندگان.

فرايند
نگاره  

 اسکندر و 
زاهد

توضيحات

آب حيات و 
آب حيات نماد انديشه   بي مرگي در آدمي و دست يافتن به ماده اي است نمادجاودانگي

که آرزوي او را تحقق بخشد.

در اين نگاره آب حيات و نيز درخت حيات عناصر زندگاني اند. اين درخت نماد زندگي است.نماددرخت زندگي

نمادهالل ماه
ماه نماد نيروي معنوي، وحدت و نفس است. در اينجا مي  تواند نشانگر 

تجربه هاي رازورزانه   اهل تصوف باشد.

نمادعالم مثال
جهان تصوير شده در نگارگري، توصيف جهاني آرماني و فراسوي مکان و 

زمان است و رويدادها و قهرمانان آن با نوعي زبان تمثيلي رخ مي نمايند.

نمادرنگ

-رنگ آبي: نمادي از عرفان و معنويت.           
-رنگ سبز:نماد اميدواري و تجديد حيات و زندگي.
-رنگ سفيد: نماد برگشت دوباره آدمي به بهشت.

رنگ سرخ: از طرفي نماد حيات و جان افشاني و از سوي ديگر نشاني از آتش و التهاب.
-رنگ زرد: نماد خورشيد و زندگي و آنجا که شفافيت خود را از دست مي دهد معنايي نازل پيدا 

مي کند. رنگ طاليي: نمادي از يک فضاي ملکوتي.
-رنگ جوهري سياه: اين رنگدر انديشه نمادين اسالمي، نمايانگر سياهي بي کران و يا به عبارتي 

سواد اعظم (غيب) است.

نمادغار
نشانه   دوري از عالم محسوسات و سير و صعود روح آدمي به عالم شناسايي،قرب به پروردگار، 

خاستگاه ابتدايي و مرگ و رويش است

پيرمرد سفيدروي و سپيدموي که جامه اي سبز به تن دارد، نماد انسان کامل است.نمادانسان کامل

فضاي کلي 
نگاره و چينش 

عناصر
نمايه

در اين نگاره باوجود تلفيق فضاي معماري و طبيعت، فضاي غالب، طبيعت است. گويي بهزاد براي 
نمايش حاالت عاطفي و عرفاني زاهد و دوري او از زندگي روزانه اين فضا را انتخاب کرده است.

نمايهويژگي سبک

رنگ ها درآثار مکتب هرات ماليم، آرام و تااندازه اي خاموش اند. در اثر بهزاد با بخش بندي فضا، 
کثرت اشيا و تنوع پيکره هاي پر جنبش روبرو مي شويم. او به کمک روش هاي هندسي ترکيب بندي 
شکل ها و تاثير متقابل رنگ ها بخش هاي گوناگون تصوير را باهم مرتبط مي سازد و به وحدت کلي 

مي رسد.

نمايهتقابل ها

قصر پر زرق وبرق با غار جادويي زاهد در پايين نگاره تقابل دارد و تقابل پادشاهي و روشنگري 
عرفاني را يادآور مي شود. تاريکي شب و هالل ماه که شب را نشان مي دهد با نوري که چون روز 

تمام نگاره را روشن مي کند تقابل دارد. پيکره   اسکندر و زاهد نيز به نوعي در مقابل هم هستند. 

شمايلچهره ها

اسکندر در هيئت سلطان حسين ميرزا بايقرا، حاکم هرات به تصوير کشيده است. ميشل بري در 
کتاب خود تحليل مي کند که چهره   زاهد بليناس، همراه معتمد اسکندر و حتي نظامي را نيز تداعي 

مي کند.

شمايلکاخ
تصوير کاخ يادآور قصرهاي دوران تيموري است

شمايلصخره

اين صخره مي تواند يادآور داستان هاي حضرت سليمان باشد که در روايات اسالمي مطرح شده 
است
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نتيجه
هر نشانه مي تواند حامل معنايي فراسوي آن واژگان باشد. پژوهش ها و نظريات مطرح شده پيرامون 
نشانه ها ابزاري را براي تفسير مفاهيم آثار هنري فراهم مي کنند. نشانه در چارچوب رمزگان معنا پيدا 
مي کند و رمزگان نيز استوار بر قوانين است؛ بنابراين براي فهم آثار و شناسايي نماد و رمزگان آن ها 
بايد اين زبان و اين رمزگان را شناخت. توجه به متون ادبي حامل نشانه ها اهميت بسزايي دارد. متون 
ادبي و عرفاني در ايران همواره در طول تاريخ منبع الهام هنرمندان بوده اند. عرفان اسالمي و به صورت 
ويژه تصوف، از جمله سرچشمه هاي مباني نظري نگارگري ايراني است؛ بنابراين براي تحليل آثار بايد 
به اين معارف توجه شود. هنرمند گاه حقايقي را ترسيم مي کند که قابل بيان نيست و نمايانگر جهاني 
است که بنا به طبيعت و تعريف داراي صورت نيست؛ بنابراين هنرمند از تمثيل و نشانه استفاده مي کند. 
تجربه عرفاني گويي حالتي تغييريافته از آگاهي است که انتقال آن به ديگران به واسطه زبان ناممکن به 
نظر مي رسد، اين انتقال در زبان تصويري و در چارچوب نشانه و نماد در اثر بهزاد به نمايش در آمده 
است. با توجه به آشنايي بهزاد با تعاليم عرفان و تصوف و هم نشيني با کساني همچون عبدالرحمن 
جامي، مير عليشير نوايي و سلطان حسين بايقرا اشاره به سويه هايي از تصوف در آثار او شناسايي 
شده است. هنرمند روايت تصويري اش را با عناصري به انجام مي رساند که هر يک ممکن است فضايي 
براي تفسير فراهم آوردند. اين سويه ها دربردارنده رنگ ها، سبک ها، جهان بيني ها، شباهت ها، افتراق ها، 
نمادهاي عرفاني و مذهبي، سبک ويژه   هنرمند و ... است که خبر از دنياي پنهاني تصوير مي دهند. با در 
نظر گرفتن وجه غيرقابل انکار عرفان و تصوف در شکل گيري اثر «اسکندر و زاهد»، به کمک دستگاه 
نشانه شناسي پيرس، جنبه هاي نمادين اثر مانند جاودانگي، آب حيات، درخت زندگي، عالم مثال، رنگ ها، 
هالل ماه، غار و ...؛ در وجه نمايه اي نيز ويژگي هاي سبک و ترکيب بندي اثر و در جنبه شمايلي اثر؛ محل 
قرارگيري عناصر و حرکت ها و مورد توجه قرار گرفته است. بهزاد در اين مسير بيش از هر سويه اي 
به نمادها گرايش داشته است. به راستي اين يکي از لذت هاي برآمده از تماشاي آثار بهزاد اين است که 
در عين اشاره و استفاده از چيزي به چيز ديگري ارجاع مي دهد. بهزاد در اين نگاره با الهام از حکايت 
نظامي و به روش منحصربه فرد، معرفت خود را که بر پايه   بن مايه اي عرفاني شکل گرفته است را نشان 
مي دهد. نمايش اين حقايق دروني که در عالم برين نهفته است از راه زبان نماد و نشانه و در قالب 

تصوير ارائه شده است.
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represented. A good example is using an image of smoke to indicate fire. An Iconic sign has 

a physical resemblance to the signified, the thing being represented. A photograph is a good 

example as it certainly resembles whatever it depicts.

In this survey, some essential concepts are introduced. These concepts are theoretical points 

to give a deep perspective toward the subject, and next, the artwork is analyzed to specify the 

signs and symbols considering Bihzads, approaches to mysticism. The mystical experience is a 

changed state of consciousness that it seems impossible to convey to others through the language; 

this transmission is represented in the language of the image and in the framework of the sign and 

symbol of Bihzad. Considering the familiarity of Bihzad with the teachings of mysticism and 

Sufism and the association with Abdul Rahman Jami, Mīr Alisher Navaiy and Sultan Husayn 

Mirza Bayqara, the references to the strains of Sufism in his works have been identified. The artist 

narrates his image with elements that each may provide a space for interpretation. These strains 

include colors, styles, worldviews, similarities, differentials, mystical and religious symbols, 

special artist styles, etc. which indicate existence of a hidden world for painter.

This research is based on descriptive and analytical method using library sources. The sample of 

this study is «Alexander and the Hermit». The analysis of this image regarding Bihzad’s mystical 

approach has been done by Pierce’s semiosis. His sign classification is used as a method for 

analyzing the painting; after specifying all the elements and features of which, the authors have 

classified them into three groups of Symbolic, Indexical and Iconic signs. In order to achieve 

this, authors illustrated a linear designpersonally, without using common software. It was first 

transferred to parchment and after photographing, it was transferred onto the blank sheet of 

paper. The outcomes of this study suggest that since the mysticism is based on intuition and taste, 

transmitting these hidden truths requires a peculiar language. Bihzad,s Mystical aesthetics turns 

into his visual aesthetics by symbol and sign.

Keywords:Semiotics, Mysticism, Iranian Painting, Alexandre and the Hermit, Kamal al-din 

Bihzad, Charles Sanders Peirce.
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Kamal al-din Bihzad is one of the most important Iranian painters.He has learnt painting from 

Mirak-e- Naghash. When he was young he was supported by Mīr Alisher Navaiy and Sultan 

Husayn Mirza Bayqara. Later Jami joined them and they all became part of Nakhshbandi 

doctrine. Nakhshbandi follows the traditional Islamic approach and keeps the rules of the Sharia 

away from the heresy of the foundation of this tradition. Bihzad usually depicts religious themes 

as well as old stories. The Islamic mysticism is also a theme that Bihzad was interested in. Islamic 

mysticism has an undeniable impact on Iranian Painting. Artists have been exposed to the idea of 

mysticism through mystical literature. The mystics have spoken of their internal experiences in 

the language of signs and symbols. This language is transformed and distributed to the arts and 

specifically to Iranian painting. Interpretation of his master work «Alexander and the Hermit» 

can illustrate how Bihzad transferred the literary language in visual one. This painting is adapted 

from Eskandar-nama by Nizami Ganjavi;an adventure tale about Eskandar, known generically as 

the Alexander romance. Eskandar-nāma exists in many versions in Persian, popular and courtly, 

and in prose and poetry. The most important question in this study is how mystical themes turn 

into visual language in this specific artwork. Bihzad, following earlier works, tried to use signs 

and symbols.

The aim of the study is to identify and introduce all signs in «Alexander and the Hermit» in order 

to interpret it. Semiotics is suggested to discover this process. The process of carrying meaning 

depends on the use of signs. In an artwork there are many layers of meanings, and semiotics is 

known for detection of hidden relations in a structure which conveys a concept. Semiotics is 

the examination of the sign. This knowledge is the result of the linguistic and rational research 

undertaken independently by Ferdinand de Saussure in Switzerland and Charles Sanders Pierce 

in the United States at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century. In 

comparison with Saussure,s semiotics, Pierce,s semantics, as one of the most complex semiotic 

theories, is more compatible with the history of art. The topics on which he wrote have an immense 

range, from mathematics and the physical sciences at one extreme, to economics, psychology, 

and other social sciences at the other extreme. Anything is a sign, not absolutely as itself, but 

instead in some relation or other. Peirce came to classify signs as Symbolic, Indexical and Iconic 

signs. A Symbol has no resemblance between the signifier and the signified. The connection 

between them must be culturally learned. An Indexical sign shows evidence of what’s being 
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