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مقدمه
ایرانی، دربیشترمطالعاِتانجامشدهدربارةنقاشی
خصایصنگارههایایرانیراحاصلگرایشهایعرفانی
را مطالب اینگونه عظیم خیل دانستهاند. نگارگران
میتوانذیِلگفتمانهنرقدسیآورد،کهدرواقعتحت
تأثیرجریانسنتگرایمعاصراند)اخگر،30:13۹1(.
البتهنیکمیدانیمکهخصیصههایتجسمِیقابِلرؤیت
درنگارههاحاصلنوِعنگاهوذهنیِتدستاندرکارانو
بر تفسیرها و تأویل اما است؛ آنها پدیدآورندگاِن
شیوههای میتوان و نیست یگانه نگاه این چگونگِی
یک بر تأکید اما بهکارگرفت. ُمهم این در را مختلفی
شیوةخاص،نكاِتمهِمبسیاریراازنظردورمیدارد،و
چونصافِیهمسانکنندهای،ماراازمواجههایعینیو

مستقیمبانگارههامحروممیکند.
اینپژوهشدرپِیآناستکهبابررسیوشناسایی
سازوکاِرآگاهیهنرمند،ماهیتدومؤلفةاساسِیزمانو
مكانرادرتصاویرنسخهایخاص،باتوجهبهمتناثر،
بازیابد.درتماِممسیرتحقیق،درپِیپاسخبهاینسؤال
مهمهستیمکهکیفیتوچگونگِیهریکازاینموارد
حاصلچهکارکردیازذهنوآگاهیهنرمنداست،یا
بهطوردقیقتر،زمانومكاندرایننگارههابهچهعلت
چناناندوسبببروزکیفیاتوویژگیهایآنهاچیست؟
البتهبایددرنظرداشتکهپیشتر،دیگرانیهمازاین
کیفیاتسخنگفتهاند؛امامسألةاساسیونودراینجا
شیوةتوجیهاینخصایصاست؛بهعبارتدیگربحثنه
برسِرچیستی،بلكهبرسِرچرایِیاینویژگیهااست.
آگاهِی از کارکردهایی کشف نیز و پاسخ یافتن برای
نگارگرکهموجببروزخصیصههایویژةزمانومكان
فضای کل بهطور و بایسنقری شاهنامة نگارههای در
چه آوردیم، روی پدیدارشناسی به شده، آن تصویری
آنكهدرواقع»پدیدارشناسیبررسِیساختارهایآگاهی
میشود« تجربه اولشخص منظِر از آنچنانکه است،
)وودرافاسمیت،11:13۹3(.ایندرستهمانکاری
استکهمانیزدراینپژوهشقصدانجامشراداریم.

پیشینة پژوهش
کاربسِترویكردپدیدارشناسانهدربارةنقاشیایرانی

پیشینة پژوهش این واقع در ندارد، چندانی سابقة
نزدیکترین حال این با ندارد. خاص بهطور مستقیم
کارشناسی رسالة حاضر مقالهی پژوهشِی پیشینة
ارشدیباعنوان»بررسینگارههایشاهنامةبایسنقری،
از است. )13۹4 )پیوندی، پدیدارشناسی« رویكرد با
سویدیگر،بهلحاِظموضوعی،بررسیعناصرزمانو
مكاندرنقاشیایرانی،باتكیهبرگفتمانهنرقدسی،
سابقةپژوهشیبسیاریداردکهازاینمیانمیتوانبه
نگارگری در مكان و زمان »تبیین عنواِن با رسالهای
ایرانیبرطبقاندیشهوشهودعرفایاسالمی«)افسانه
ناظری،138۹(ونیزمقالةبررسیمفهومزمانومكان
اشاره )138۶ کشاورز، )گودرزی، ایرانی نگارگری در
این با قرابتهایموضوعی ایندوعلیرغم البته کرد.
مقاله،بهلحاظرویكردوروشبسیارمتفاوتهستند.
زیراکهماهیتزمانومكاِنبازنماییشدهدرنگارههای
نگارگران عرفانِی نگرِش از برآمده یكسر را ایرانی

میدانند.

روش پژوهش
اینمقالهمبتنیبرروشتوصیفی-تحلیلیوشیوة
اساس بر و کتابخانهای روش به آن مطالب گردآوری
نسخة از نیز تصویری نمونههای است. مكتوب اسناد
چاپیشاهنامةفردوسیکهدرسال1350ازروینسخة
خطیبایسنقریتهیهشده،بهدستآمدهاست.اساس
تحلیلوبررسیدراینمقاله،پدیدارشناسیاست،که
آنرامیتوانگونهایبررسِیکیفیبهشمارآورد،کهدر
واقعنوعیرویكرد1است،نهروش؛2یعنیبسیارکلیتر
ازیکروشوبیشترنوعینگاهاست.بهعبارتدیگردر
»روشی پدیدارشناسی«، »روش جای به پژوهش این

مبتنیبرپدیدارشناسی«بهکارگرفتهشدهاست.

چارچوب نظری
ارائةشرحدقیقیازمفهومپدیدارشناسیهنوزپس
بسیار میگذرد، هوسرل3 مطالعات از که سالها، از
و نظرات جمیع از خالصه بهطور است. چالشانگیز
تعاریفپیراموناینمفهوم،میتواندرتعریفیسرراست
ویکخطی،پدیدارشناسیرا»پژوهشیدانستدربارهی
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تجربةانسان«)ساکالوفسكی،3۶:1384(.تجربةانسان
ازجهان،مكانوزمانیکهدرآنزندگیمیکندونموِد
در پس است؛ نگرشی چنین اساس آگاهی، در اعیان
واقعموضوعپدیدارشناسی»نمودها«است)همان:38(.
دراینمقاله،نموِددوپدیدارزمانومكاندرآگاهیمّد

نظراست،کهدرادامهشرحخواهیمداد.

پدیداِر زمان و زمانمندِی آگاهی
مورد میتواند دیگری، پدیدار هر چون هم، زمان
التفاتادراکوآگاهیآدمیقرارگیردونمودیداشته
باشد.مابهگونههایمختلفبهزمانرویمیآوریم.در
زمانمندِی و است زمانی تعینات دارای »آگاهی واقع
صورتادراک،تخیل،توهم،خاطره،یادآوریوغیرهرا
فراهممیکند«)رشیدیان،48۶:13۹1(.دراینصورت
نیزدیگرکارکردهای و باتخیل ادراک بر زمانعالوه
زمانمندِی و زمان نمود گسترة میآمیزد. نیز آگاهی
آگاهیبسیاروسیعترازدرکآنبهعنوانجریانیبیرونی
ازلحظاتمتوالیاست.البتهجریانزمانچیزیانكار

شدنینیستاماتجربةماازآنبسیارمتفاوتاست.
عینی زمان و آگاهی حلولی زماِن میان هوسرل
تفاوتقائلمیشود؛یعنیزمانرانهبهمثابةواقعیتی
توالِیحلولی بهمثابة بلكه ازآگاهی، عینیومستقل
وی .)488 )همان: میکند بررسی آگاهی مدرکات
در معتقداستکه»توالیوترتیبتجاربزیستةحالِّ
آگاهیبانظموترتیِبتجربیوعینِیخارجیمطابقت
آگاهی ساعِت سادهتر بیان به .)48۹ )همان: ندارد«
بل ندارد، دیواری ساعت همچون ساده کارکردی
سازوکارشبسیارپیچیدهتراست.تقدموتأخربهمعنی
سادهوپیِشپاافتاده،درآگاهیماوجودندارد.قبلو
با ترکیبیپیچیده به آینده،درآگاهی و بعد،گذشته
نیز هایدگر4 دیگر سوی از میآمیزند. در حال زمان
معتقداستکهتجربةآدمیاززمانحالروبهگذشته
وآیندهگشودهاستواصطالح»برونجستگِی5«تجربه
معنی این به اصطالح این بهکارمیبرد. اینباره در را
استکهمادرتجربةزمانمندیخود،تنهادر»لحظة
کنونیگرفتارنشدهایموسویآیندهوگذشتهنیزبرون

جستهایم«)ساکالوفسكی،245:1384(.

درتوضیِحاینکارکردعجیبآگاهیدربارةزمان،
معمول بهطور میکند. وضع را ممتد لحظة هوسرل
لحظهرااتمزمانمیدانندوفقطلحظةاکنونیراموجد
واقعیتوقوامبهشمارآورند.آنگاهزمانمعلولتجمیع
اینآناتولحظاتخواهدبود.ودرنتیجةآن،گذشتهو
آیندهچیزیتخیلیانگاشتهمیشود.اماهوسرلبرای
از او است. قائل پیوستگی و دیررند شهود و ادراک
»اکنونلحظهایبهحضورگستردهیالحظةمنبسطدر
واقع در .)4۹8 :13۹1 )رشیدیان، میرسد زمان«
سه ساختاری در هوسرل نظر در آگاهی زمانمندِی
سطحیجلوهگرمیشود،بهاینطریقزمانحاِلجاری
درفاصلةمیاِنافِق»یادآورِینزدیِک«۶بیواسطةگذشته
وافِق»پیشبینِینزدیِک«7بیواسطةآیندهرخمیدهد
)اسپیگلبرگ،22۶:13۹2-227(.بهعبارتدیگرزمان
حالدرآگاهینقشنمیبنددمگربهواسطةگذشتهو

آینده.
چنیندرِکنووموثقیاززمان،بهراستیکهتمام
برهممیزند. مقوله این از را ما عادتِی برداشتهای
دستاورِدچنیندرکیبرایپژوهِشحاضرایناستکه
دو میان فاصلة در تنها که نیست آنی زمان دریابیم
نقطه،تداومیخطیداشتهباشد.قالبیومنجمدنیست،
از پیوسته، بههم کلی زیستهشده زماِن است؛ گشوده
همراهِیزمانحاضروزمانهایغایب،ازحالوگذشته
وآیندهاست.اینگونهحتیزمانیکهدرخیالآورده
شود،همچونزمانآینده،واجداصالتاست.اینزمان،
زمانیدرونیاستکهماآنراتجربهمیکنیموبهجهان
پیوندش خود تخیالِت نیز و خاطرات به زندگی، و
قرار هستی جهان مرکز در را ما که زمانی میدهیم؛

میدهد.

پدیدار مکان و نمود های آن در آگاهی
هر از بیش مكان مرلوپونتی،8 موریس دیدگاه »از
چیزیکساختاراست؛شبكهایازارتباطاتکهبیانگِر
جنبههایخاِصآگاهیوتجربةانسانیاست«)پرتوی،
و مكان از آگاهی میان هوسرل نظر از .)74 :1387
)رشیدیان، دارد وجود شباهتهایی زمان از آگاهی
48۹:13۹1(.براساسآموزههایهوسرلدانستیم،که



74

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال هفتم، شامرۀ 26، بهار 1397

حضورلحظهدرآگاهیانسان،حضوریگستردهاست،
کهلحظاتحاضروغایبرابههممیپیوندد.بههمین
صورت،آگاهِیماازمكانیکهتوسطحواسمانادراکش
میکنیمنیزنقطهاینیست،بلكهامتدادیداردکهآنرا
بهوجوهحاضروغایبمكانمیپیوندد.حضوروغیاب
درمكانمتناظِرنمودهاییهمچوندرونوبرون،این
سویوآنسویودورونزدیکهستند؛چهآنكههرگاه
و است پوشیده ما بر برونَش باشیم، جایی درون
نزدیک اگر باشدمبهمو همینطورهرگاهچیزیدور
باشدواضحاست.حرکتیکعینازیکحالتبهحالت
بدل حضور به را غیاب نزدیک به دور از مثاًل دیگر،

میکندوعكساینهمصادقاست.
عرضه میشود، داده ما آگاهی به که عینی هر
شدنشدرآمیزهایازحضوروغیابرخمیدهد.یعنی
کهوجوهنادیده»بهمثابةآنچهازدیدگاهیدیگرقابل
بابخشهای مادادهمیشود،همزمان به رؤیتاست،
:1375 )مرلوپونتی، درونماندگار« بهصورتی اما مرئی
12۹(.مكاننیزچنیناست،وقتیکهبهمكانیروی
میآوریم،ادراکوحافظهوتخیلما،فراترازدادههای
حسیوهندسی،جهانیرابهرویمامیگشایند.زیرا
ازآنهستیمو و نیستیم،درآن بیرونجهان ما که
جهانبهرویماگشودهاست.حجابیکهآگاهیمارا
سدکند،وجودندارد.اینامرالبتهدربارةتخیلروشنتر
است.چراکهشایدهنگامادراکیکمكان،اگرچهوجوه
غایبآنبهآگاهیمادادهمیشوندامافاقدآنوضوحی
اماتخیلچنین برایمادارند. باشندکهوجوهحاضر
نیست.دربارةتفاوتادراکوتخیلبراساسآراِءسارتر
بهاجمالبگوییمکه،ادراکمدامدرحاِلپُرگشتگیو
غنیترشدناست،اماتخیلمدّرجنیستبلكهبستهبه
شكل آن یک در خیالکننده، ظرفیتهای میزان

میگیرد)اسپیگلبرگ،7۶7:13۹2(.
درونوبرونوعمقنمودهاییمكانیهستند،که
شرحچگونگِیالتفاتآگاهی،ادراکوتخیلآدمیبه

آنها،دراینجاضروریاست.
الف(درونوبرون:

هنگامیکهمكانیرادرخیالمیآوریم،تمامآندر
آگاهیماپدیدارمیشود؛یعنیکهدرونوبرونَش،دور

ونزدیَكشبیکموکاستهویدامیشود.درتخیل،به
تقابلی سوی به برون و »درون باشالر:۹ گاستن قول
هندسیراندهنمیشوند«،چراکهتخیل»مارابهشهود
هندسی،کهبرایوجوِدرازآلودچارچوبیسختاست،
پس .)275 - 274 :13۹2 )باشالر، سپرد« نخواهد
درونوبرونهمیشهدرآگاهیوتخیلمابههمتنیده
میشوند.بنابرایندرونصرفاًبستهوبرونلزوماًگشوده
نیست،بلكهاینتضادهایواژگانیوهندسیربطیبه
تجربیاتزیستةماازفضاهایدرونیوبیرونیندارد.»در
واقعیتآندستهازتجربیاِتوجودیکهبیاِنهندسی
راتصدیقمیکنند،جزءنادرترینتجربیاتاند«)همان:
از بیشتر بسیار خیال چشِم دیِد وسعِت .)25۹
و تخیل است. عكاسی دوربین مكانیكی کارکردهای
آگاهِیمادرپیوندیبیواسطهبازندگیعملمیکند،
درگسترة بل وسخت، قراردادی درچارچوبهای نه
جهانزیستهمانتعریفمیشود.دیوارهاودرهایبسته

راهتخیلماراسدنمیکنند.

ب( عمق:
عالوهبردرونوبرون،یكیدیگرازنمودهایمكان،
عمقاست.درکماازاینمفهوممعموالًباعلممناظرو
گره است، غرب کالسیک نقاشی از برآمده که مرایا10
و دادن نظم برای که وهندسی ریاضی روابطی خورده؛
قانونمندکردنطبیعتدراثرهنریوضعشدهاند.کاربست
علمژرفنماییچنانفراگیرشدهاستکهحتیدیگردر
یادنداریم،کهاینقوانینازابتدابودهاندیاماآنهاراوضع
کردهایم.مرلوپونتیدربارةفضایتصویریدرنقاشیهای
کالسیکغربیچنینمیگوید:»نوعینقاشیکهبراساس
پرسپكتیونگاهیخیرهبهبینهایت)افق(ترسیمشدهاند،
چنیننقاشیهاییفاصلةخودراباناظرحفظمیکنندواو
رابهدرونخودراهنمیدهند«)مرلوپونتی،24:13۹1(.
چیزی جهان نیست، چنین جهان از ما تجربة که چرا
بیرونازمانیستکهبخواهیمباوضعقوانین،آنراراِم
خودکنیم.نظرگاهمابهجهانهندسیوتصویرینیست.
»یکدلیلآنایناستکهبازنمایِیتصویریثباِتاندازه11
برمیدارد« میان از است، واقعی ادراِک بطِن در که را

)کارمن،2۶7:13۹0(.
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بنابراینالزماستکهدوبارهبرمفهومعمقدقیق
و میپرسد اینباره در دقیق سؤالی مرلوپونتی شویم.
سپسآنراازنوپاسخمیگوید:»عمقدرکجاست،در
مكان خاصههای از خاصهای عمق جهان؟ در یا من
عینینیستکهمشخصهاشمواضعوفواصلاست،نه
اینجاستنهآنجا،نهنزدیکاستنهدور،نهدرپس
استنهدرپیش«)همان:275-27۶(.پسدرکمااز
عمقچگونهاست؟بنابهتوضیحاتمرلوپونتیهرچند
کهعمق،امرینسبیونیزوابستهبهنظرگاهاست؛اما
امتداد بهآنمعنانیستکهعمق»صرفاً اینبستگی
)همان: است ناظر« صفر نقطة از عینی مكاِن پرتوِی
277(.زیرااینتعریفهندسیکارکرداصلیعمقراکه
»توانایِیآندرعیانکردنونهانکردن،درفروبستنو
پردهبرداشتن«)همان(است،ازنظردورمیدارد.پس
قوانین و روابط کاربسِت به نیازی عمق ادراک برای
واقعیت به است کافی نداریم، هندسی و ریاضی
جایگرفتگِیخوددرجهانرجوعکنیم،سپسخواهیم
دیدهمینکهچیزیچیِزدیگررابپوشاند،ژرفانمایان

میشود.
و زمان دربارة توضیحاتمختصر این از حالپس
مكانوپدیدارِیآنهادرآگاهی،نوبتبهآنمیرسدکه
نگارههای در پدیدارها این ظهور و حضور نحوة به
شاهنامةبایسنقریبپردازیمودراینراستانمونههاییرا

بررسیکنیم.

زمان در نگاره های شاهنامة بایسنقری
پژوهشگرانبسیاریدربارةزماندرنگارههایایرانی
نظریهپردازیکردهاندومعموالًیکصدازماندرنقاشِی
ایرانیرابهزماِنقدسیومثالیتفسیرکردهاند.همچون
داریوششایگانکهعدمتطابقتوالیزمانباروابطعلِّی
منطقیرا،دراینتصاویر،کیفیتجادوییومثالیآنها
ازاینطریقهرآنچهراکهدرایننگارهها میداندو
نقشبسته،بهعالمصورمعلقهمرتبطمیکند)شایگان،
81:13۹3-82(.چنینتفسیریریشهدرمقبولیتعاِم
زمانکّمییاخطیدارد،یعنیزمانیکهبیرونازآگاهِی
مادرجریاناستوبهتدریجباپیشرفتعلمجایزمان
ادراکیودرونیراگرفت.فراگیریاینزمانخطیشده

تابدانحداستکهوقتیدرهنریهمچوننگارگری
برنمیتابدوشیوةحضور را ایرانی،کهچنینکیفیتی
زماندگرگونهمیشود،متفكرانیچونشایگان،بیدرنگ
آنراکیفیِتغیبییامثالِیاینهنرمیپندارند،تاآن
رادربرابرعالممادهقراردهند؛گوییحالتسومیوجود

نداشتهباشد.
دربارة رایج منشاِءخطاهای که دیدیم پیشتر اما
زمان،اهمیتفراوانیاستکهبرایلحظهبهمثابةاتمو
این به زمان واقعدرک در قائلمیشوند. زمان واحد
شكلریاضیگونههیچشباهتیبهتجربةزیستةماندارد.
زماندرآگاهیمانموداریهندسیوریاضیگونهراطی
حال اندازة به ما آگاهی در آینده و گذشته نمیکند.
منظر این از اگر حال دارند. واقعی و قاطع حضوری
بنگریم،شایدراهیبیابیمتازمانرادرنگارههایمورد
بررسیمان،بهشیوهاینوتفسیروتحلیلکنیم،شیوهای

غیرازآنكهسنتگرایانمعاصرکردهاند.
زماندرتصاویرشاهنامهیبایسنقریبهدوصورت
جلوهمیکند:زمانبهمثابةنوبتوهنگام،یازمانبه
مثابةزمانهوروزگار.زماندرمعنینخستمعموالًجنبة
جنبههای بر دوم معنی در اما دارد، بیرونی و عینی
درونیتأکیدمیشودیعنیکهحالوهوامدنظراست،
نهساعتهاوثانیهها.هردوجنبةپدیدارِیزماندراین

نگارهها،درادامهبررسیخواهدشد.

الف( هم زمانی لحظات مختلف:
لحظههایداستانیدرنگارههایشاهنامةبایسنقری
بهگونههایمختلفینمایاندهمیشوند؛گاهرنگآسمان
وگاهشخصیتیکهدرحالانجامکاریاست،ازوقتو
ماهیت که هرچند دارد. نشان داستان در هنگامی
جریان آن در زمان که است چنان نقاشی دوبعدِی
نمییابد،بااینحال،حضورچندهنگامدریکتصویر،
بازةزمانیرابهمخاطبالقاءمیکند.12برایمثال،یكی
ازمجالسایننسخهکهزمانبهشیوهایبدیعدرآن
حضوردارد،نگارة»برتختنشستنکیكاووس«است
با را آغازین و مستقیم ارتباط که ابیاتی )تصویر1(.
ابیات مجلستصویرشدهبرقرارمیکنند،نهدرجدول

نگاره،بلكهدرصفحهایپیشازآنآمدهاست:
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چنانبُدکهدرگلشنزرنـگار/همیخوردروزی
میخوشگوار

یكیتختزرینبلورینشپای/نشستهبروبـرجهان
کدخـدای

اباپهلوانـــانایـــرانبهـــم/همیرایزدشاهبر
بیشوکم)فردوسی،1387،جدوم:۶۶(13

آنیم، تصویرشاهد در که را هرآنچه بیت اینسه
بازگومیکند:میگساریشاهوتختزرینش،دشتپر
گلوبزرگانیدراطراف.امادرپاییننگارهنوازندگانیرا
نیزشاهدیم.درادامةداستانچنینآمدهاست،کهدیِو
رامشگریازشهرمازندرانازپردهدارمیخواهدکهدر
حضورشاهنغمهسراییکند.پردهدارخواهشنوازندهرا
بهشاهمیرساندواونیزرخصتحضورمیدهد.رامشگِر
دیوبهنوایبربطشوسرودمازندرانیایکهمیخواند،
هوایآندیاررابهسرکیكاووسمیاندازد)همان(.در
ایننگارهاتفاقاًبربطزنیهمحضوردارد،اماخالفآنچه
کهدرداستانآمده،دیونیست.درکتاِباساطیِرایران
نوشتةجانهینلزبهنقلازفرهنگانجمنآرایناصری
آمدهاستکه:»پارسیانهرسرکشومتمردیراخواه
)هینلز، مینامند.« دیو یاحیوان، وخواهجن اِنس از
1۶4:138۹(بااستنادبهاینتعریفمیتوانبربطزِن

تصویرراهماندیومازندرانیدانست.
پریشانیبزرگانوپهلوانانوحتیمالزماندرنگاره
حاکیازتصمیمکیكاووسبرایفتحمازندراناست،که
پیشین شاهان اما بود. دیوان سلطة در زمانی دیر
هیچیکچنینمخاطرهاینكردند.پسبزرگانبهشور
نشستندتامگرچارهجویندوایرانراازتباهیبرهانند.
آنانچارةکاررادرسخنوپندزالجستندتاشاهرااز
تصمیمشمنصرفکنند.زالچونپیغامایشانراشنید،
برآمدِن با صبح و گذراند نگران و پراندیشه را شبی
خورشیدراهیشد)فردوسی،1387،جدوم:70-۶7(.

پسباتوجهبهداستانونیزاشخاصحاضردرنگاره
درمییابیم،کهزماندرایننگارهنهبهیکآنبلكهدر
دیررندوپیوستگیاشنمایاندهشده،چراکهچندهنگام
دریکتصویرگنجاندهشدهاست:)1(نخستهنگام
دیو بربطنوازی و گلشن در کیكاووس میگساری
پریشانِی از )2(سپس رامشاهدهمیکنیم؛ مازندرانی

سوی به اشاراتشان و صحبتهاشان و اطرافیان حال
آن و پیمیبریم هم دیگری هنگاِم حضور به شاه،
هنگامیاستکهشاهتصمیمشرابرایفتحمازندرانو
جنگبادیوانبهحاضراناعالممیکندوعیشهمگان
رامنغصمیکندوآشوبیبهدلشانمیافكند؛)3(ودر
آخرنوبتبهپندزالمیرسد.مردریشسپیدیکهآرام
والبتهنگرانبهنزدیكیتختشاهبرزمیننشستهزاِل
ایران اندرزگفتنبهکیكاووسبه ساماست،کهبرای

آمده.
داستان فضای کردن تصویر حین نگارگر پس
همانگونهبهپدیدارزمانرویآوردهاست،کهازسازو
کارآگاهیاشانتظارمیرود.اوکلداستانرامیداند،
وهنگام دارد بهخاطر را آن تمام نقاشیکردن، حین
تخیلکردِنآن،نهبهیکلحظهوصحنهبلبهُکلآن
رویدادهای اوقات و زمانها از او آگاهی رویمیآورد.
داستاندارایپیوستگیاستونیزتخیلشهیچرویكرد
هندسیوریاضیواربهزمانرابرنتابیده.زمانبرایاو
دریکگسترهعیانشدهوآنچهرخدادهوآنچهرخ
خواهددادبرایاوحضوریواقعیوقاطعدارد،پسدر
تصویرگریخویشنیز،آمیزهایازچندینهنگامرادر
این اودر اینمجلسبهثبترساندهاست.زمانیکه
نگارهبازنمایانده،نهزمانیعینیوبیرونیومستقلاز
آگاهی،بلكهزماِنمنبسطومورِدالتفاِتآگاهیاست.

لهراسب« نشستن برتخت نگارة» دیگر نمونة
به و ازعروجکیخسرو لهراسبپیش )تصویر2(است.
فرمانویبرتختشاهیتكیهزد.اینتصمیمکیخسرو
مخالفتسرانوپهلوانانرادرپیداشت،اماسرانجاماو
ایشانراقانعکرد.آنگاهتمامسرداران)کهدرسمت
راستنگارهحضورایشانراشاهدیم(،یکبهیکسربه
فرمانلهراسبنهادندوستایشکنانودعاگویانباوی
پیمانبستند)همان،جپنجم:35۶-357(.اونیزایشان
راآفرینگفتوسپس،همچونفریدون،درروزجشن

مهرگانتاجشاهیبرسرنهاد:
گزیدشیكیروزفرخندهتر/کهتابرنهدتاجشاهی

بهسر
چنانچونفریدونفرخنژاد/برینمهرگانتاجبر

سرنـهاد)همان:358(
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درایننگاره،زمانآشكارابهصورتوقتونوبتیاز
است؛ دوگانه ظهور این اما شدهاست، ظاهر شبانهروز
فراز بر که آسمانهای است. روز قسمی و قسمیشب
خود به شب رنگ است، رؤیت قابل لهراسب عمارت
سپاهایان که آنجا عمارت، بیرونی فضای و دارد،
نشستهاند،بهرنگونورروزآراستهاست.اینهمزمانی
شبوروزازسرتفنننیست،بلكهنگارگربراینمایاندِن
مهرگان جشن وقِت داستان طبق که سال، از وقتی
تعادلی دومین مهرگان باشد،چنینکردهاست.جشن
استکهدرسالرخمیدهدودرآنوقتشبوروز
برابرمیشوند.نگارگراینتعادلرابانمایششبوروز
درکنارهمبهمایادآوریمیکند،ونیزآسماِنشِبپر
ستارهنشانازجشنوسروریدارد،کهایرانیاندراین

زمان،بهرسمهرساله،برپامیداشتند.
اگرزمانرابهگونةجریانیبیرونازآگاهیومستقل
ازآنبدانیم،قاعدتاًبایدشبوروزرااوقاتیکهیكیاز
رویكرد اما شمارآوریم. به میدهد، رخ دیگری پس

همین به و نیست چنین بایسنقری شاهنامة نگارگر
سببهیچاباییازتصویرکردِنایندوهنگامدریک
است. مدام صیرورتی او برای روز و ندارد.شب نگاره
خاصهدرمهرگانکههیچیکبرآندیگریغالبنیست.
گوییلهراسبنیزدرآنلحظهایکهاوجتعادلروی
میدهد،درآنلحظةبینامکهنهشباستنهروز،تاج
برسرمینهد.نگارگراینشدنوپیوستگیرادرچرخة
شبوروزبهنیكیتوسطپرندهایکهازآسمانپرستاره
میکشد. تصویر به میزند، پر درخشان روز سوی به
زماندرایننگارهنهشبونهروزاستبلبههیأت
بههم تقطیعی هیچ بی را دو این که است، کلیتی
میآمیزد،آنگونهنمایانمیشودکهمادرتجربةخود

آنرازندگیمیکنیم.
دو این در مختلف اوقاِت همزمانِی دیگر سوی از
نگاره)تصاویر1و2(،مؤیِدآمیزهایازحضوروغیاب
است،ونیزگویایحرکتی،کهغیبتیرابهحضوربدل
شاهنامة نگارگِر که زمانی سبب همین به کردهاست.
با بل نیست، ایستا کردهاست، تصویر بایسنقری
فراخواندِنچندهنگامدریکنگاره،جریانیپیوستهرا

القاءمیکند.

ب( زمان کیفی و عاطفی:
وجهدیگرزمان،کیفیتیاستکهزمانهوروزگاراز
همراه به را زیستهمان زمانهای ما میگیرند. وقایع
هرآنچهادراکمیکنیمبهآگاهیمیسپاریم،اینوجه
که وقتی مثل است، عاطفی و درونی وجهی زمان از
میگوییم»زمانهبهکاماست«یا»روزگاربروفقمراد
نگارگرانشاهنامة نزد نیز اززمان اینمعنی نیست«.

بایسنقریبسیارموردتوجهقرارگرفتهاست.
نمونهایازاینگونهجلوةزماندرنگارة»نبردرستم
بادیوسپید«نشاندادهشدهاست،کهدرپِیمجلس
به لشكرکشیاش داستان به کیكاوس میگساری
پیشتر که کیكاووس )تصویر3(. دارد اشاره مازندران
و دید تدارک گران سپاهی کردهبود، مازندران قصد
سویمازندرانشد.امالشكرکیكاووسبهاسارتدیوان
شد. کور دیوسپید دست به نیز کیكاووس و درآمد
کیكاووسنهانیزالراخبرکردوازاوخواستکهبه تصویر1.برتختنشستنکیكاووس833هق38-2۶)فردوسی

)۹2-1350
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رستمبگویدتااینبالراچارهسازد.رستمسربهفرمان
را پرخطرتر اما کوتاهتر، راه او توصیة به و نهاد زال
برگزید؛اینجاآغازهفتخوانرستماست.اوسرانجام،از
بهخوانهفتمرسید،کههمان بسیار، پِسخطرهای

کشتندیوسپیدباشد)همان،جدوم:۹3-73(.
دشتبانی، رستم پنجم خوان در این، از پیش اما
تا اوخواست از و بود اسیریگرفته به را اوالد نامش
جایکیكاووسوپسازآندیوسپیدرانشانشدهد،و
اگرصادقباشدوراستگویدحكومتمازندرانرابهاو
کیكاووس نزد اوالد راهنمایی به رستم سپرد. خواهد
نبرد به بیدرنگ و جست چاره را او کورِی و رسید
دیوسپیدشتافت)همان:8۶-۹3(.هنگامیکهبهجایگاه
دیوسپیدرسیدند،آنجاراپرازپاسبانهایدیودیدند،
بازهمرستمازاوالدخواستتاراهوچارهگوید.بنابه
توصیةاوالد،رستمصبرکردتاآفتاببرآیدودیواندر
خوابشوند.پسآنگاهرستماوالدرابهدرختیبست،
وسویدیوانرفتوسریکیِکآنهاراازتنجداکرد،

را او تاریكی بهغاردیوسپیدرسیدودر نهایتکه تا
جستوازپایدرآورد.)همان:۹4(

حال دارد، شب هنگام از نشان آسمان آبیکبود
بر رستم پیروزی اساساً شاهنامه، داستان طبق آنکه
خوابشدِن در و آفتاب برآمدن سبِب به دیوان سپاه
دیواناست.اگرسادهبنگریماینجاافتراقیمیانمتنو
تصویررخدادهاست.امابانگاهیدقیقتر،درمییابیمکه
نگارگرکیفیتعاِملحظهرابازنمایانده،نهساعتولحظه
است، تاریک زمانه اما است، روز اگرچه که یعنی را؛
چنانتاریککهروزشهمبهسیاهیِشباست.بنابر
داستان،مازندرانبهدستدیوانواهریمناناست،پس
ظلماتبرجهانمستولیاست،چنانکهحتیاگرآفتاب
همبرآید،نورشزندگیبخشنیست،زیرابدیوناراستی
از فراتر رستم واقع در پس گرفتهاست. را همهجا
هفتخوانودیوسپیدبهجنگبابدیبرخاستهاست،تا
جهانراازروحاهریمنیپاکسازد.سیاهتروناپاکتراز
چراکه است، دیوسپید پناهگاه غلیظ سیاهِی آسمان،
و است، بدیها همه غایت داستان این در دیوسپید

نابودیاشروشناییوسروررادرپیخواهدداشت.
به غایب زمانی بازهم نگاره این در دیگر سوی از
از متفاوت طریقی به اما شدهاست، آورده حضور
نگارههایبرتختنشستنکیكاوسولهراسب)تصاویر
که است، تخیلی زمانی اینجا در غایب زمان .)2 و 1
در تاریكِیشب کرده. التفات آن به غیابش در نقاش
داستانغایباستوآفتاِبروزحاضر،امانگارهعكِس
اینرانشانمیدهد.زیراکهزمانبازنماییشدهدرنگاره،
اما نیست، حاضر که هنرمند، خیال در است زمانی
آن به تصویر عاطفِی کیفیت تقویت برای نگارگر

رویآوردهوحاضرشکردهاست.
نمونههایدیگریهمازایندستدرایننسخهیافت
جمشید« نشستن تخت »بر نگارة همچون میشود.
)تصویر4(کهشادابیرنگهاوفضایدلانگیزنگارهنشان
ازنیكیوخوشبودیروزگاردارد،یانگارة»دربندکشیدن
آسمان تقابل که )تصویر۶( فریدون« دست به ضحاک
طالییباسیاهیغاریکهضحاکرادرآنزنجیرکردند،
و اهریمنیسرشِتضحاک سلطنت سرآمدِن به اشارهای

آغازدورانفریدونپاکنهاداست.

تصویر2.برتختنشستنلهراسب833هق2۶-38
)فردوسی3۶2-1350(
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درتماممثالهاییکهآوردهشد،نگارگرپایخود
رافراترازمرزهایدستوپاگیرقراردادهاست.اودر
از بیرون و عینی زمان بنِد در زمان پدیدار بازنمایی
آگاهینماندهوورایآن،بهزمانمندِیآگاهیخویش
رویآوردهاست.اینکهاینزمانکمیوخطینیست
نمیتوانددلیلیبرماوراییبودنشباشد،چراکه»جهان
در بهگونهایکه است، واقعی درآمدهجهان ادراک به
است« تقریب گونهای فقط علم جهان آن با قیاس
)مرلوپونتی،23:13۹1(.نگارگرشاهنامةبایسنقریگاه
نماندهوورایزماِنرویدادهای بندمتنهم حتیدر
داستان،ماهیتوجوهرةزمانهرابازنمایاندهاست.زیرا
آنچهنقاشقصدکردهنهساعتواقعه،بلماهیتکلی

آنروزگاربودهاست.

مکان در نگاره های شاهنامة بایسنقری
نگارههای فضاسازی در اساسی مؤلفة دومین
جلوههایی که است، مكان پدیدار بایسنقری شاهنامة

همچوندرونیوبیرونی،دورونزدیکوغیرهدارد،که
فرمی خصیصههای کردیم. صحبت آنها از پیشتر
پدیدارمكاندراینتصاویربهگونهایاستکهدرنگاه
ندارد. ادراکحسِیآدمیمطابقت بادادههاو نخست
سرچشمهوسبِبایندیگرگونگیرابسیاریازمحققان
مثال و عالمخیال با ایرانی نگارگرِی فضای رابطة در
جستجوکردهاند.داریوششایگاناینفضارادررابطهبا
وی میکند. تفسیر مثال عالم همان یا هشتم اقلیم
معادل فضا این در متعددموجود استسطوح معتقد
سلسلهمراتبعالموجوداستومكانیکهدرنگارهای
بهتصویردرآمدهبهقولسهروردیدرناکجاآبادیواقع
شده،کهناکجایهمةکجاهااستونیزصفاتیچون
میدهد نسبت آن به را خیالی و جادویی غیبی،
)شایگان،82:13۹3-83(.یاهمینطورسیدحسیننصر
کهفضاینگارههایایرانیرانمودارعالمیدگرمیداند؛
عالمیدرمرتبهایعالیتر،ورایافقحیاتمادیوغیر
قدسِی نگاه این او .)18۹-188 :138۹ )نصر، قدسی

تصویر3نبردرستمودیوسپید833هق38×2۶
)فردوسی101:1350(

تصویر4برتختنشستنجمشید،833هق38×2۶
)فردوسی،31:1350(
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نقاشانایرانیرادربرابرنگاهنقاشانرنسانسیاروپاقرار
مرایای و مناظر علم قواعد از استفاده با که میدهد،

مصنوعی،عالممادیرابازنماییمیکردند)همان(.
اماچنانکهطبقنظریاتمرلوپونتیتوضیحدادیم،
و هستند قرارداد صرفاً عمقنمایی ریاضی قواعد
خصیصهایازخصایصجهانهستیمانیستند.ماآنها
گویی نمیکنیم. ادراک آنها با اما کردهایم، وضع را
متفكرانیچوننصر،علیرغممخالفتشانبانگاهمادی
نقاشانغربیوکاربردشیوههایعمقنمایِیایشانبرای
اینقواعد بر بازنمودنعالمماده،بهشیوهایمعكوس
اساس و اصل که پذیرفتهاند چراکه میگذارند؛ صحه
ادراکماهمینقواعداستوهرچهغیرازآن،آسمانی
وازعالمیدیگراست.درحالیکهاینروابطوقواعد
پیچیدة وکار باساز تناسبی  ریاضیوهندسیهیچ
آگاهیوادراکماندارد.تقلیلادراکبهتعدادیقواعد
وقراردادهایهندسی،دورشدنازجوهرتجربةانسانی
است.درادامهتالشمیکنیمتاردخصیصههایمكانی
رادرفضاهاوبناهایتصویرشدهدرنگارههایشاهنامة
بایسنقری،براساسنمودهایمكانِیبحثشده،یعنی

درونوبرون،وعمقپیبگیریم.

الف( درون و برون
پیشترتوضیحدادیمکهدرونوبروِنیکمكان،
مثاًلخانهای،درادراکوتخیلبهممیآمیزند.اینامر
دربارةتخیلبسیارآشكارتراست،زیراکهقوةتخیلرا
هیچحجابینیست؛اینجاباردیگرباپیوستگیامرغایب
وحاضرمواجهایم.پسچهجایتعجباگردرنگارهای
ازشاهنامةبایسنقریوجوهپیداونهانعمارتی،بهیک
از جلوهای چنین نمونة شاخصترین هویداشود. آن،
»کشتهشدن نگارة در روشنی به میتوان را مكان
ارجاسببهدستاسفندیاردرروییندژ«مشاهدهکرد
)تصویر5(.ارجاسب،شاهتوران،درجنگباسپاهایرانیان
شكستمیخورد،اماازکارزارمیگریزدودودختران
گشتاسب،بهآفریدوهمایرااسیرمیکندوباخودبه
مقّرش،کهرویینهدژیبود،میبردومحبوسمیکند.
اسفندیاربهفرمانپدرش،گشتاسب،بهدژحملهمیبرد
پای از را ارجاسب و میرهاند را خویش خواهران و

درمیآورد)فردوسی،1387،جششم:1۶۹-۹7(.
دیوارهاوبرجهاییکهدراینمجلستصویرشده،
مطابقوصفیاستکهدرشاهنامه،ازرویینهدژآمده:
در که زنی دو نیز و .)158 )همان: مستحكم و بلند
تصویرمشاهدهمیشود،همانبهآفریدوهمای،خواهران
اسفندیار،هستند.ترکیببندیبرجوباروهانهدرنظم
بلكهدرتالطموآشوبچیدهشده یاحالتیمعمول،
القاء مخاطب به را هیجانی سبب همین به و است
میکندکهدرنتیجةنبرداسفندیاربهوجودآمدهاست؛
گوییسنگبهسنگاینبنانیزدرجنگبااسفندیار
به اشارهای برآشفتگی این شاید دیگر ازسویی است.
فروپاشیدژارجاسبدارد،کهبهحملةسپاهایران،در
و انحنا و برجها مورب است.جهتگیری شكسته هم
شكستگیِدیوارههاونیزگشودگیدرها،همگیچشماِن
مخاطبونیزسیرروایتگریتصویررا،طِیمراتبی،به
صحنةقتلارجاسبهدایتگرمیشوند.نیکپیدااست
سد را نگارگر خیال چشم موانع این از هیچیک که
دژ درون اتاقی در که بهآفرید و همای نكردهاند.
محبوساند،بهروشنیقابلرؤیتاند.هرآنچهدرپِسدر
یادیواریاستوهراتفاقیکهدراندرونیرخداده،بی
هیچبیشوکمهویدااست.چهآنكهسازوکارتخیل

نگارگربرطریقیمتفاوتازدریافتهایحسیاست.
نگارةدربندشدنضحاکبهدستفریدون)تصویر۶(
نمونهایدیگرازایندستاست،کهدربخشپیشینبه
اختصاربهآناشارهکردیم.اینمجلسپایانکارضحاک
به را پیر ضحاِک فریدون که آنجا میدهد؛ نشان را
برکوهبست. بهمسمار و تادماوندکوهکشاند خواری
آمده، نگاره این ابیات جدول در که پایانی بیت چند

چنیناست:
بهکوهاندرونتنگجایشگزید/نگهکــردغاری

بُنــشناپدیـد
که جایی به / گـــــران مسمارهای بیــــاورد

مغزشنبوداندران
فروبستدستــشبـدانکوهباز/بدانتابمانــدبه

سختـیدراز)همان،جاول:8۶(
چنانکهازابیاتبرمیآیدضحاکنهدردهانةغار
بلبهجاییسختتنگدردلغاریبیانتهامحبوس
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نیز و پیوستگی و امتداد در فضا دیگر بار شدهاست.
درآمیختگِیدرونوبروننمایاندهشدهاست.نگارگراین
اتصالوپیوندرا،باسنگهایخاکستریایکهازغار
نیز و پایینتصویرکشیدهشدهاست تا سیاهضحاک
پیكرافرادیکهمشغولبستنضحاکاند،ایجادکرده
است،بهگونهایکهمرزفضایداخلیغاروبیرونآنبه
شاهدش ما آنچه واقع در نیست. مشخص روی هیچ
توأماناست. یاحضوروغیابی برون و هستیم،درون
نیزچنین )تصویر3( سپید« دیو و رستم »نبرد نگارة
است،چراکهطبقمتنداستانرستمودیوسپیددرون

غاریسیاهوتاریکبایكدیگردرگیرمیشوند.
فضایتصویریتمامایننگارهها،کهدرونوبروِن
دل در وحتی دیوارهها و درها پیِش و پس و فضاها
کوههارابرماعیانمیکنند،حاکیازخیالیاستکه
نیزشهودیبیواسطهکهدرپیوستگِی یافتهو امتداد
و نصر دیدگاه از پیشتر، گشتهاست. پدیدار خویش
بهطورکلرویكردمتفكرانقائلبهگفتمانهنرقدسی
گفتیمودیدیمکهایشانفضایتصویریمینیاتورایرانی

رامبتنیبرتقسیمبندیمنفصلفضایدوبعدیمیدانند
وآنساحتهایچندگانهراهمهریکمظهرمرتبهای
ازعالموجودمیانگارند)نصر،188:138۹(.حالآنكه
هیچ اینجا در است. هویدا تصاویر این در یكپارچگی
مانعیومنفصلیوجودندارد؛گوییهرسطحیازاین
تصاویربهسطِحبعدِیهمپیونِدخوداشارهداردوآنرا
این در هم مخاطب چشمان چنانکه میکند، عیان
پیوستاربهجنبشدرمیآیدودرآنمشارکتمیکند.
در بلكه نیستند مطلق تصاویر این در درون و برون

بدهبستانیمدامیكدیگررابرماآشكارمیکنند.

ب( عمق
فراخترینفضاهایتصویریدرشاهنامةبایسنقری،
تصویر سپاهیان، انبوه رزِم و حماسی مجالس در
شدهاست.همچوننگارة»کشتهشدنارجاسببهدست
اسفندیاردرروییندژ«)تصویر5(کهپیشتردربارهاش
گفتیم.ایننگارهیورشیاراناسفندیاربهبهدژارجاسب
رانشانمیدهد.اماچنانکهواضحاست،سربازاندراین

تصویر5کشتهشدنارجاسببهدستاسفندیاردرروییندژ833ه
ق38×2۶)فردوسی401:1350(

تصویر۶دربندشدنضحاکبهدستفریدون833هق38×2۶
)فردوسی40:1350(
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جای همه در که شدهاند، نمایانده بهگونهای تصویر
تصویربهیکاندازهومقیاساند.ایندقیقاًبهعلتهمان
تجربیات ثبت در نسخه این نگارگِر رویكرد
پدیدارشناختیاشوانتقالآنبهمخاطباست.یعنی
درادراکوتخیلنگارگراعیاِنقصدشدهدارایثبات
بازنمایی آدمی آگاهِی واقعیت مطابق اندازهاند،چراکه
شدهاند،ونهبهشیوهایمصنوعی.ژرفادراینتصاویراز
ورایاعیانیکهیكدیگرراپوشاندهاند،ازورایآمیختگِی
حضوروغیاِبنزدیکودورقابلدرکاست.همچون
ردیفبرجوباروهاییکههریکبخشیبنایدژوتصویر
راپنهانکردهاست،یادرگاهیکهنیمیبدنسواریرا
میپوشانداماازسوییدگرچشمرابهآنچهنهانکرده
راهنمامیشود.چنینژرفاییهرچندکهبسیارمتفاوت
ازانتظاراِتمعموِلبرآمدهازپرسپكتیونقطهایباشد،اما
بسیارواقعیترازآناستوانطباقبیشتریباتجربةما
ازجهاندارد،چهآنكهمخاطببیهیچمشكلیمیتواند

ژرفارادراینتصاویردریابد.

ج( درون و برون قاب تصویر:
نگارههای در برون و درون بحِث از دیگری وجه 
شاهنامةبایسنقریدرونوبرونقابیکنگارهاست.
شاهنامة نگارههای برخی در تصویر قاب و کادر
بایسنقری،خالفانتظارمعمول،یکچهارضلعِیساده
نیستوفاقدیگانگیویكپارچگیاست.ایناتفاقگاه
میشود. ایجاد نگاره در ابیات جدول چینش توسط
همچنینگاهبهسببدرگذشتِنعناصرطبیعیهمچون
گلهاودرختانویاصخرههاوکوهها،ازحدودهندسِی
نگارهیاجدولابیات،رخمیدهد.براینمونه،نگارة»بر
درختی که )تصویر1( کیكاووس« نشستن تخت
راستقامتازضلعباالییتصویرهندسةکنارةنگارهو
تخت »بر نگارة یا درهممیشكند؛ را ابیات جدول
نشستنلهراسب«)تصویر2(کهضلعسمتچپتصویر،
بادرختانوزمینةپرگلوتعدادیازدرباریان،برخالِف
سمتراستتصویر،شكلینامنتظموغیرهندسیدارد.

مثالهاییازایندستدرایننسخهبسیاراست.
رویكرد همان در ریشه شاید قاببندی اینگونه
نگارگردربازنمایِیفضاهایدرونیوبیرونیداشتهباشد،

کهدراینجابهگونهایدیگررخنمودهاست.اگرپیشتر
ازدرونوبروِنمكانیاعمارتیسخنگفتیم،حالبا
درونوبرونتصویرمواجهایم.گوییبههمانطریقکه
خیال حجاب نمیتوانند اندرونیها و دیوارهها پشِت
نگارگرشوند،حالقابوکنارههمحدودومرزیمطلق
براینتصاویرنیستند.کنارههایاینتصاویرجهانرا
هندسی، غیر شكستگیهای با بلكه نمیگیرند، قاب
نگارههارابهجهانیکهازپِیخویشبهارمغانمیآورند،
پیوندمیزنند.امتدادواتصاِلدرونوبروناینجابدین
کنارههای و تصویری عناصر گویی میدهد. رخ شكل
هندسینگارهدرستیزیمداماند،هریکآندیگریرا
درهممیریزدودرنهایتبههمینسبب،جهانیوارد
فاقدنظمی تصویرمیشود؛جهانبیکرانهایکهخود
هندسیوریاضیگوناست،نهآنجهانیکهمابرای

فهمودرکخود،بهقوانینعلمیتقلیلشدادهایم.
بنابرهرآنچهدراینبخشازمقالهگفتهشد،واضح
همواره بایسنقری شاهنامة نگارگر که است مبرهن و
فراترازشهودحسیومحدودیتهاهندسی،بهجهانی
کهدرآگاهیاشپدیدارمیگرددنظرافكنده.همازاین
وارد آنها در کردنشان، نظاره هنگام که است رو
ما مرلوپونتی، بهقول میشویمومشارکتمیجوییم.
صرفاًآنهارانمیبینیم،بلكهباآنهامیبینیم)کارمن،
بر هندسی چارچوبی و حدود حتی او .)271 :13۹0
کنارههایتصاویررابرنتابیدوآنرادرهمشكستتاما
وجهانیرادرآنواردکند.اودرمحدودةتنگکاغذ
جزئیرانمایانکردهاستتاپردهازُکلبردارد،ومنظری

گشودهترراهویداکند.

انجامه
ردیابی دادهایم، انجام پژوهش این در ما آنچه
کارکردهایآگاهیهنرمندیاهنرمندانایننسخهدر
بازنمایِیپدیدارهایزمانومكانبودهاست.دیدیمکه
خصیصههایقابلمشاهدهدرایننسخهبهسببسازو
این با که آگاهیای کردهاند. بروز هنرمند آگاهِی کار
جهانوزیستاودرآمیختهاست.اودرواقعتجریبات
تصویر به مكان و زمان از را خویش پدیدارشناختی
که عینی، مكاِن و زمان نه یعنی است؛ کشیده
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پدیداریشانراتصویرکردهوصرفاًبردادههایحسیو
بیرونیتكیهنكردهاست.هرآنچهاوتصویرکرده،همان
به دروننگری این اما دیده؛ درون چشم به که است
هیچرویمعناییغیبیوعرفانیندارد،بههمینسبب
کنندهاست، متقاعد و آشنا ماچنین برای تصاویرش
بهطوریکهحتیاگردوبعدیبهنظرمیآیداماژرفارا
نگاره در آن یک به را روز و اگرشب یا بازمینماید،
میآورد،بازخدشهایدردریافتماازدیررنِدزمانایجاد
نمیشود.پساوبهمحتوایآگاهیخویشرویمیآورد
تااتفاقاًپیوندغیرقابلانكارشبااینجهانرامحكمتر

کند.
اینپژوهشالبتهتنهاگامینخستاست،دراثبات
وجودچنینپیوندهاییمیانتصاویرایننسخهباجهان
وآگاهِینگارگر.درگامبعدی،میتواننوعوتباراین
داد. بسط و شرح را آنها و کرد معرفی را پیوندها
میتوانبرخصیصههاییجزئیتردقیقشدوریشههای

آنهاراجست.

پی نوشت ها: 
1. Approach
2. Method   
3. Husserl
4. Heidegger
Ecstasy.5:اینکلمهازحرفاضافةیونانی»ek«بهمعنای
»بیرون«واسم»Stasis«وفعل»hestemi«بهمعنای

»ایستادن«اخذشدهاست.
6. Retention
7. Protenstion
8. Maurice Merleau-Ponty
9. Gaston Bachelard
10. Artificial Perspective
ادراک در اعیان اندازة« »ثبات توضیح در کارمن تیلور .11
واقعیمثالیازپردةسینمامیزند:ابعادقطاریکهبرپردة
سینمانمایانمیشودودرحالنزدیکشدنبهدوربین
است،مدامبزرگترمیشودوتاآنجاکهحتیازپردههم
درمیگذرد.حالآنكهدرزندگیواقعیقطاربهتدریجبه
در اما میگیرد. قرار اینجا کاماًل اینکه تا میآید، چشم
زیراکه نیست، کار در اینجایی سینما، دیداری تجربة
به: شود )رجوع دارد. قرار تصویر بیرون همواره تماشاگر

نشان خوبی به مثال این )2۶8-2۶7 :13۹0 کارمن،
با حد چه تا آدمی واقعی ادراک سازوکار که میدهد

کارکردهایمصنوعییکدوربینمتفاوتاست.
نقاشیهایطوماری رامیتواندر این 12.تالشهاییمشابه
نقاشیهای ویژه به غرب، مدرن نقاشی حتی و چین
کوبیستیمشاهدهکرد،کهدرآنهانقاشعلیرغمماهیت
غیرزمانمنِدنقاشی،سعیکردهاستتاجریانیاززمانرابه
مخاطبالقاءکند.البتهبایدتوجهداشتکهوجودچنین
اسلوبهایمتشابهایبهمعنِیهمسانِیریشههاوزمینهها

ونیزحتیغایتهانیست.
13.بهسببآنكهتعداداندکیازپژوهشگرانودانشجویانبه
نسخةاصلونیزچاپِیشاهنامةبایسنقریدسترسیدارند،
دراینتحقیق،تمامیارجاعاتبهاشعارشاهنامه،بهنسخة
سال در کاروان نشر که شده، داده مسكو چاپ انتقادی
1387منتشرکردهاست؛چهآنكهنسخهایدردسترس

استورجوعبهآنسادهترمیباشد.
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