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مقدمه
نگارگریایرانیبهعنوانیكیازگرایشهایمهمدر
هنرهایتصویریایرانازاعتباروجایگاهیویژهبرای
طیفوسیعیازپژوهشگرانهنریوبهخصوصهنرهای
میتوان را متمایز جایگاه این است. برخوردار سنتی
در دانست. نگارگری تمایزاتصوریخاص به وابسته
تصویری فضای از ویژهای مفهوم تمایزات همین پرتو
طرحمیشودکهظرایفوپیچیدگیهایخاصخودرا
دارااست.درخصوصچراییوضرورتهایطرحاین
نوعخاصازفضا،غالبآثارپژوهشیبااتكابهمباحث
شهودیوعرفاننظری،برغیرمادیبودنفضاتأکید
دارندکهآنرامنبعثازعالممثالیاخیالمیدانند.
بستروآبشخوراصلیاینرویكردرامیتواندرجریان
فكریسنتگراییورویكردهایمستشرقانهدنبالکرد.
بر میتوان را پژوهشگران طیف این فكری شاکله
قدسی« »امر یا و »سنت« مانند مشترکی مفاهیمی
فرهنگهای در را اگرچهسنت اینان دانست. مبتنی
مختلفبشریاصلواساسمیدانندامابرایناعتقادند
Traditionکهزبانهایسنتیاصطالحیراکهدقیقاًبا
آنها زیست که چرا نمیبرند، کار به باشد، هماهنگ
چناندرجریانازلیوقدسیوجودوماهیتیافتهاست
کهنیازیبهتعریفآننبودهاست.امابااینوصفدر
هرکدامازفرهنگهایسنتیوشرقیواژهیاواژگانی
هستندکهبااینمفهومهمسوییبسیاردارند.براین
اساسسنتبهمعنایحقایقیااصولیاستکهدارای
منشااالهیبودهوبربشروکلقلمروکیهانیوحیو
الهامشدهاست.اینحقایقفرافردیکهریشهدرذات
از طیف این کلی شاکله بتوان شاید را دارند سنت
پژوهشگرانقلمدادکرد)نصر،7:1388ـ56(.ازآنجایی
کهآنانبرایچنینحقیقتیاعتباریفراترازسایرامور
وفراترازتعقلدرمعنای»عقلمدرن«قایلهستند،لذا
حتیپژوهشهایتاریخیآنهاهمبهناگزیرمتأثراز

اینشاکلهکلیومحوریاست.
دراینمیانعالممثالوماهیتوجودیآنهمبرای
اکثراندیشمندانوپژوهشگرانسنتگرانقشیضروریو
کلیدیرادارااست.جایگاهونقشکلیدیچنینعالمی
بهعنوانعالمواسطومیانجیبرایسنتگراییازآن

جهتاستکهاینعالمبهعنوانیکواسط،عالمغیب
بهعالممادهپیوندمیزندوبهعبارت وغیرمادیرا
دیگرمانعازانتزاعمطلقامرقدسیویاتجسدمطلق
مادیآنمیگردد.ازاینجهتبرایتمدنهایسنتی
میان واسط عالمی وجود نظری، عرفان مباحث در و
غیبومادهازضرورتیقابلتوجهبرخورداراست.این
نكتهاگرچهدرحوزۀعرفاننظریبسیاردارایاعتبار
استامااینپرسشمهمراپیشمیکشدکهباتوجهبه
ضرورتهاینظریطرحعالممثالدرگفتمانعرفانی،
میتوانقایلبههمانضرورتهاویاضروریاتیمشابه
برایکاربستآنعالمدرنگارگریبود؟اگرچهعلماو
عرفایاسالمیبرایعالممثالقایلبهنوعیمكانمندی
وخصیصهمیانجیوواسطهستندوبهنظرمیرسدکه
کاماًل نقش از مانع یکضرورت مثابة به اینخصلت
انتزاعیواستعالییامرالوهیمیگردد،اماهمسوییآن
یكسر گفتمانی از که نگارگری تصویری خصایص با
متفاوتتبعیتمیکندامریبعیدبهنظرمیرسد.اگر
چهمیتواننگارگررادرکلعالقمندبهمباحثعرفانی
درنظرگرفتاماشواهدحاکیازآناستکهضرورتی
قابلدفاعدرطرحنظریةعالممثالبهمثابةسرچشمه

خصایصنگارگریدرمیاننباشد.
ازپژوهشگراندرفرهنگهایشرقیبه اینطیف
صورتعمدهتحقیقاتوتحلیلهایخودرابرعرفان
به صرفاً آنها توجه واقع در اما میدارند، مبتنی
بخشهایمحدودیازعرفاناینتمدنهامعطوفبوده
است.درخصوصنگارگریایرانیآنهابرآنبودندتابا
اسالمی، و ایرانی عرفان از خود ویژه خوانش به اتكا
رویكرد همان با نسبت در را آثار این ویژه خصایص
عرفانیتعریفوتحلیلنمایند.بهزعماینپژوهشگران
همه با مادی جهان بازنمایی دنبال به نگارهها این
ناهماهنگیها،درشتیهاوتصادفات،چنانکهبهحواس
مادرمیآیدنیستند؛بلكهغیرمستقیمخواهانتوصیف
»گوهردگرگوننشدنی«یااعیانثابتههستند.براین
اساسدرایننوعنقاشیاسبیكیازافرادنوعخودش
)بورکهارت، است ُمُثل عالم ممتاز اسب بلكه نیست،

.)44:1365
و متون از توجهی قابل حجم میرسد نظر به
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به آن بیان و منظر این از متأثر بعدی پژوهشهای
شیوههایمختلفباشد،کهکمتربتوانرویكردینسبتاً
متفاوتدرمیانآنهایافت.لذااکثرپژوهشهایصورت
گرفتهدربابهنرهایاسالمیوخاصهنگارگریایرانی
بارویكردعرفانی)آنهمبخشمحدودیازاینعرفان(
بااینفرضکلیکه وصوفیانهصورتپذیرفتهاست؛
»تصّوفاثریعمیقراتقریباًدرتمامشؤونهنراسالمی

بهجاینهادهاست.«)نصر،163:1375(.
درخصوصتأثیرگذاریعرفانوتصّوفدرهنرهای
اسالمیوبهخصوصایرانیتردیدینیست،اماباتوجه
بهمصادیقوتبعاتبعدیآن،مباحثمهمیقابلطرح
وبررسیاست.مسألهدرمصادیقاینتأثیرونسبتآن
بازندگیوشرایطفرهنگیوتاریخیاستکهآثارمورد
این میرسد نظر به که برخاستهاند، آن دامان از نظر
این به طیفپژوهشهایصورتگرفتهتوجهکمتری
که پژوهشگرانی دقیقتر عبارت به داشتهاند. موارد
هنرهایسنتیبهطوراعمونگارگریرابهطوراخص
بهعالممثالمنتسبمیدانند،ازپدیدهایکهماهیتی
غیر یكسر خوانشی دارد اجتماعی و تاریخی اساساً
تاریخیارایهمینمایند؛درنهایتهممشخصنیستکه
مهمترین عنوان به مادی غیر عوالم داشت نظر در با
مأخذنگارگریایرانی،میاناینآثاروشرایطفرهنگیو
اجتماعیدرادوارمختلفچگونهنسبتیحاکمخواهد
جمله )از انسانی کنش هیچ اینکه به توجه با بود؟
تاریخیخود و اجتماعی ازسازۀ را کنشهایهنری(
نمیتوانمجّزادانست،تصورکنشیهنری،متأثرازعالم
تاریخی شرایط و اجتماع از میزان همان به که مثال
مستقلباشد،بعیدبهنظرمیرسد.البتهتردیدینیست
پژوهشگرانیکهقایلبهعالممثالوتأثیرگذاریآندر
و اجتماعی ساختار جای به هستند هنری آثار خلق
عامل و سازه مهمترین را سنت تاریخی، تأثیرات
فاقد سازه مثابة به سنت اما میدانند؛ تعیینکننده
ابعادیاجتماعیوتاریخیاست.نبایدفراموشکردکه
در را پژوهش امر که است ارتباطی جوانب همین
توجه به الزم میسازد. امكانپذیر مختلف حوزههای
تاریخیبه استکهدرنظرداشتشرایطاجتماعیو
منزلةدرکروابطیکپدیدهباسایراموراست،وهمین

جوانب از را نظر مورد پدیده ماهّیت که است روابط
و اجتماعی سازه به توجه مینماید؛ روشن متعّددی
درکروابطدرونآناستکهزیرساختتاریخنگاری
مدرنوپژوهشهایحولمحورآنرافراهممیآورد.اما
تاریخی و ارتباطی بعدی فاقد مثابةساختار، به سنت

است.
در تصّوف تاریخ نیز، تصّوف و عرفان درخصوص
تأثیرات و اجتماعی پیوندهای بیانگر خوبی به ایران
است روشن وضوح به که چنان میباشد. آن تاریخی
واحد مرام و شیوه یک فقط اسالمی و ایرانی عرفان
نیست،بلكهگرایشاتونحلههایمتعددوحتامتفاوتی
رادرونخوددارااست.لذااتكابهیکسازۀفكریواحد
درعرفانوتعمیمخصوصیاتآنبهکلعرفانایرانی
امریبعیدبهنظرمیرسد.اینمهمبیانگرآناستکه
ایرانی، عرفان از خود خوانش در سنتگرایی جریان
از آنان منظور و داشته گزینشی و انتخابی رویكردی
تصّوفوعرفانایرانی،صرفاًبخشخاصومحدودیاز
یکجریانگستردهتاریخیواجتماعیاستکهابعاد
جریان اساس براین لذا دارد. متفاوتی و متعّدد بسیار
سنتگراییدرمدونکردنرویكردنظریخودبسیاری
ازگرایشهایعرفانیوابعادمختلفتصّوفدرایرانرا

نادیدهانگاشتهاست.
درخصوصانتسابنگارگریایرانیهمبهعالممثال،
بایدافزودکهایننظریهنسبتمیانپیشینةتاریخیو
نادیده مالحظهای قابل طور به را آثار این فرهنگی
عرصة در را خود مؤثر نقش آثار این لذا و میانگارد،
مثال عالم طرح چه اگر میدهد. دست از اجتماعی
بهعنوانمأخذوریشهنگارگریایرانیبهنوعیپاسخگوی
فضایخاصومتمایزدرنگارگریمیباشد،اماآنرادر
قرار جهانی این و ملموس زندگی با حداقلی نسبتی
میدهد.چنینرویكردیازسویدیگرجایگاهنگارگررا
بهجایگاهصوفییاعارفیکهناظربرمراتبهستیاست
تجربهای بهعنوان هنرمند تجربه لذا و میدهد تغییر
منتزعاززیستواقعیارتباطخودرابازیستانسانیاز
دستمیدهدکههیچنسبتیباتاریخواجتماعانسانی
وفرهنگیکهنگارگرونگارگریازآنبرخواستهنخواهد
داشت.ایندرحالیاستکهمهمترینجریانهامتصّوفه
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و اجتماعی شرایط با مختلف، مقاطع در عرفانی، و
دیگر مهم نكته بودهاند. مستقیم پیوندی در تاریخی
آبشخور مهمترین بهعنوان مثال عالم کاربست اینکه
نگارگریایرانیاینهنررادرکمترینمیزاننسبتو
ارتباطبازندگیامروزیقرارمیدهدوحتیپژوهشدر
و استناداتعلمی به اینکه از پیش نیز اینخصوص
و نزدیكی شهودی مباحث با باشد وابسته آکادمیک
نسبتبیشتریدارد.مسایلمذکورشكافیمحسوسرا
جامعه یک فرهنگ و تاریخ معلولی و علت روابط در

موجبمیشود.
شرحوبسطاینمواردونقدهایدیگرکهعموماً
پاسخدرخوریبهآنهادادهنشدهاستضرورتطرح
بحثوخوانشیانتقادیدراینخصوصرادوچندان
مینماید.باتوجهبهنتایجحاصلازایننظریه]تجلی
عالممثالدرنگارگری[،همشناساییپیآمدهاوهم
تالشدرجهتمدونکردنرویكردیبادرنظرداشت
جمیعجوانباجتماعیوفرهنگیامریضروریبهنظر
میرسد.دراینمیاناگرکاربستعالممثالدرحوزه
هنرهایسنتیونگارگریرابانقدمواجهبدانیمبااین
پرسشروبروخواهیمبودکهخوانشعرفانیازنگارگری
بهمثابةیکنظریه،متأثرازچهگفتمانیمیتواندباشد؟
نوشتارحاضربرآناستتادرنهایتریشهمواردمذکور
راوابستهبهتفّكرمستشرقانهوالبتهنوعخاصیازآن
تحتعنوانشرقشناسیپنهانمعرفینماید.درنهایت
اتكابهگرایشهایمستشرقانهوبه با بهنظرمیرسد
بتوان نسبی طور به پنهان شرقشناسی خصوص
مهمتریندالیلبرایانتسابهنرهایسنتیونگارگری
بهعالممثالراموردتحلیلقرارداد،وبرایناساس
اینمیان رادر ضرورتطرحرویكردهاینظریدیگر
جهان به توجه با شرقشناسی گفتمان شد. یادآور
اندیشههایخیالین،برآناستتابهنوعینیازفرهنگی
تحلیل اساس این بر نشاند. فرو اینعرصه به را خود
نگارگریپیشازآنكهوابستهبهخصایصومعیارهای
یا و زیباییشناسی جمله از هنر گفتمان در معمول
مهمترین باشد، آثار آن تاریخی و اجتماعی بسترهای
مأخذخودراصرفاًازعوالمغیرمادیدرگفتمانعرفانی

اخذمیکند.

دراینگفتارقراراستعالوهبررویكردیتحلیلیدر
جهتتشریحعالممثالوجایگاهآندرعرفاننظری،به
مستشرقیِن و سنتگرا نظریهپردازان ادلّه مهمترین
نزدیکبهآنها،درخصوصهمسویینگارگریوعوالم
مربوطهپرداختهشود.درگامبعدبارویكردیانتقادیبه
مهمتریننتایجکاربستنظریهمذکوردرحوزهنگارگری
پرداختهمیشود،تادراینمیانمهمتریندالیلعدم
نظریة و نگارگری تصویری سنت میان انطباقپذیری
تا میشود تالش آن بر عالوه شود؛ بیان مثال عالم
تصویری، سنتی مثابة به نگارگری متمایز خصایص
منبعثازشرایطتاریخیوفرهنگاجتماعیتلقیگردد.
رویكردی حاوی میتوان را حاضر گفتار کل در لذا
انتقادیدربابخوانشعرفانیازنگارگریایرانیقلمداد

کرد.
این در انتقادی رویكرد داشت نظر در ضرورت
خصوصازآنجهتاستکهچشماندازمذکورچناندر
نوعی به که است یافته گسترش معاصر پژوهشهای
مانعازهرگونهتحلیلمتفاوتوحتیبیطرفانهدراین
خصوصشدهاست.عالوهبرآنبهنظرمیرسدرویكرد
منبعثازعرفاننظریوعالممثالبسیاریازخصایص
نوع این است، انگاشته نادیده را تصویرگری نوع این
به مربوط مباحث به اتكا با میتوان را خصایص
زیباییشناسیوتحلیلمبتنیبرفرمیااصولسازماندهی
و عرفانی تحلیلهای اکثر در که نمود تحلیل تصویر
گفتمانی چنین جای مثال عالم به منتسب شهودی
خالیاست.ایندرحالیاستکهدرتحلیلآثارتصویری
وتجّسمیدرنظرداشتاصولومبانیزیباییشناسیو
مهمترین از رسانه آن زبان بر مبتنی قراردادهای

ضرورتهامیباشد.
درنهایتبایدافزودکهباتوجهبهمقدماتمطروحه
وخصایصتوصیفیدربابنگارگریدرنظرداشتروش
همین به است؛ بدیهی امری پژوهش این در تحلیلی
مطالعات از راستا این در حاصله دادههای ترتیب
کتابخانهایحاصلآمدهاند.باتوجهبهاینکهخصایص
قرار تحلیل مورد پژوهش این در که ایرانی نگارگری
میگیرندبسیارشناختهشدههستندمصداقکلیآنها
به ارجاعجزیی از و اخذشده نگارگری ازکلیتهنر
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تصاویرموردیبهجهتعدمورودبهحواشیصرفنظر
شدهاست.

پیشینة تحقیق
ضروری مورد چند ذکر تحقیق پیشینة درخصوص
در پژوهش این انتقادی، خصیصه به توجه با مینماید.
و همسوییها دست این از پژوهشهایی با موارد برخی
تفاوتهاییرادارامیباشد.کتابدرآمدیبرزیباییشناسی
اسالمیاثرالیورلیمنموردیاستکهدروجهانتقادی
میرسد نظر به اما است همسو حاضر پژوهش با خود
نگارگری بر مقدمات برخی طرح در فقط لیمن تمرکز
مبتنیاستوپیشازآندرحالتدویننوعینگاهومنظر
باشد. کل در اسالمی هنرهای باب در زیباییشناسانه
با بیشتری همسویی که راستا این در نمونه مهمترین
بر تمرکز در هم و انتقادی وجه در هم حاضر تحقیق
است. اخگر مجید اثر باقی و فانی کتاب دارد نگارگری
بازهمدر باکتابمذکور اینگفتار مهمترینمرزتشابه
وجهانتقادیآنها،وعالوهبرآنتمرکزبرنگارگریاست.
یكدیگر از دیگری بنیادین جهت از پژوهش دو این اما
متمایزمیشوند.بهنظرمیرسدکهاخگردرکتابخود
تأثیرعالممثالبهمثابةسرچشمةنگارگریایرانیرادر
نهایتمیپذیردامابرتداوموتكراراینرویكردوگسترش
آندرزمانحاضرنگاهیانتقادیدارد.امامتنحاضربر
اینفرضیهکهعالممثالمأخذوآبشخورنگارگریایرانی
وخصایصتصویریآناست،ازاساسنقدهایبنیادینتر
از بسیاری پاسخگوی نمیتواند تنها نه واردمیداند،که
شبهاتوپرسشهایمطروحهدربابنگارگریباشدبلكه
نادیده نهایت در نیز را آثار این خصایص از بسیاری
میانگارد.عالوهبرایندرنظرداشتگفتمانشرقشناسی
از مثالین و عرفانی خوانش در عامل مهمترین بهعنوان
نگارگری،تمایزمهمدیگریاستکهپژوهشحاضررااز
»مالحظاتی مقاله مانند دیگری موارد و مذکور مورد
محمدرضا اثر عرفانی«، زیباییشناسی درباره انتقادی
ابوالقاسمیکهبهزبانانگلیسیمنتشرشدهاستمتمایز
میکند.درکلپوشیدهنیستکهراقماینسطورازمطالعه
مدون در توجهی قابل بهرۀ دیگر متون و مذکور موارد

کردنپژوهشحاضربردهاست.

1. عالم مثال یا خیال
چنانکهگفتهآمد،نگارگریایرانیرادررایجترین
یامثالمیدانند؛»خیال بهعالمخیالو قولوابسته
به خیل است. خیل آن ریشه که است عربی واژهای
ندارد« مفرد خود لفظ از و است اسبان گروه معنای
)خلیلجر،1367:ج1؛948(.لفظخیلبهمجازدر
در میشود. اطالق هم سواران معنای به عربی زبان
پنداروصورتیذکرشده فارسیمعینخیال فرهنگ
حالت در حتا یا و میشود دیده خواب در که است

بیداریتخیلشود)معین،1371:ج1466،1(.
خیالدراصطالحدارایچندینمعناومفهوماست
وانواعیدارد،اماآنچهکهدرنسبتبابحثماقراردارد
آن به باب این در گرفته پژوهشهایصورت اغلب و
ارجاعمیدهند،خیالدردوصورتمّتصلومنفصل
باطنی قوای از »یكی متصل معنای در خیال است.
حس که است صورتهایی حافظ که است انسان
مشترکازحواسگرفتهاست...ابنسینادرشفایادآور
ظاهر ازحس آنچه بر عالوه گاهی خیال که میشود
راه از راهمکه گرفتهشدهاست،صورتهایدیگری
ترکیبوتفصیلتوسطنیرویمتخیلهبهوجودآمدهدر
خودنگهمیدارد.بنابهمشهور،محلتصّرفاینقوه،
قسمتآخراولینتجویفمغزاستوصورتاشیابعداز
باقی آن در مشترک حس و حواس از شدن پنهان

میماند«)برقعی،41:1389(.
اماعالمخیالویامثالمنفصل،خودنوعمستقلی
در منفصل عالمخیال است. وجود و مراتبحیات از
حكمتمتعالیهبهعنوانمرتبهایازمراتبوجوددرعالم
هستیمطرحاست،کهنقشرابطوواسطمیانعالم
عقلوحسراایفامیکند.اینعالمدرعرفانابنعربی
که ترتیب این به میباشد. خمسه حضرات از یكی
ابنعربیبرایعالمبهمراتبیپنجگانهقائلاستکهاز
اعیان قراراند:1.حضرتغیبمطلقکهعالمآن این
ثابتهاست)حضرتالهوت(؛2.حضرتغیبمضافکه
ارواح عالم آن، عالم و است مطلق غیب به نزدیک
است نفوس و عقل عالم یعنی ملكوتی؛ و جبروتی
)جبروت(؛3.غیبمضافکهبهشهادتمطلقنزدیک
استوعالمآنعالممثالوخیالمطلقومنفصلاست
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کهبهآن،عالمبرزخنیزمیگویند)ملكوت(؛4.شهادت
مطلقکهعالمآن،عالمملکاستوحضرتحسو
چهارگانه جامعحضرات که جامعه 5.حضرت شهود؛
مزبوراستوعالمآن،اشیائیاستکهجامععوالمو
این .)270 :1375 )قیصری، آنهاست اکوان و اشیا
گونههای به پژوهشگرانمختلف آرا در مراتب سلسله
دیگریهمذکرشدهاست،بهعنوانمثالسیدحسین
نصراینعوالمراباعنوانحضراتخمسهازاینقراربر
یاجهانمادیوجسمانی؛عالم میشمارد:عالمفلک
ملكوتیاجهانبرزخی؛عالمجبروتیاعالمفرشتگان
مغرب؛عالمالهوتیاعالماسماوصفاتالهیوعالم
هاهوتیاذاتکههمانمرحلهغیبالغیوبذاتباری
تعالیمافوقهرگونهاسمورسموتعینوتشخصاست
اکثر در تمایزات این تمامی با اما )84 :1373 )نصر،
و میانی نقشی که عالمی بهعنوان مثال عالم متون،
واسطرابینعالمتجردوعالممادهایفامیکندمعرفی
شدهاست.لذاعالمخیالدربینعلمایاسالمیعالمی
استکهمیاندوعالماصلیکهخداخلقکرده،یعنی
بینعالمروحانیوجسمانی،قراردارد)چیتیک،1390:
114(.بنابررایبرخیازمحّقیقنعرفاناسالمیوعرفا
هرآنچهکهدرعالممادهموجوداستصورتحقیقی

خودرادرعالممثالدارد؛بهبیانموالنا:
جــان      عیــن  در  ســبزه ها  و  باغ هــا 
روان1 آب  در  چــو  عکســش  بــرون  در 

برایناساسهرآنچهدراینعالماستچونسایه
مثال عالم ازوجودحقیقیاستکهدر یاتصویری و
است.فالسفةمسلماننیزدرمیانقوایادراکیانسان
قائلبهقوۀمشخصیجهتدریافتصورتهایخیالین
هستند.آنهابراینباورندکهقوۀخیالدرمعرفتو
ادراکبشرنقشبسیارقابلتوجهیرادارااست.بنابر
نگهداری، و حفظ صورتگری، و »محاکات آنان رای
و ادراکی صور تفصیل و ترکیب بازشناسی، و بازیابی
برای نفس آمادگی استعداد تشدید جدید، صور خلق
ازجمله ادراکموجوداتخیالی، و عقلی ادراکصور
است« شده بیان خیال قوه برای که است وظایفی
)برقعی،49:1389(.برایناساسانسانبعدازآنکه
چیزیرامشاهدهمیکندصورتآنرادرنزدخودقابل

تصوروادراکمییابد،ازاینجهت»تنهاخیالانسان
میتواندبهاینجهان)عالممثال(ورودکندوعضویکه
بهاینادراکمیرسدهماناخیالفعالاست«)کربن،
300:1373(فالسفةاسالمیبرایناعتقادندکهصور
خیالینبااوهاممتفاوتاندومهمترینتفاوتآنهادر
موجودیت و هستی دارای صور این که است این
میباشندولواینکهماهیتآنهاباماهیتووجودمادی
متفاوتباشند.»فالسفةمشاءمعتقدندکهاینصورت
دربخشیازمغزمرتسماستواشراقیونآنرامنفصل
اما میدانند، مثال عالم در موجود و نفس از جدا و
صدرالمتألهینآنرانهمنفصلوجداازنفسونهمادی
ومرتسمدربخشیازمغزمیداند،بلكهآنرامجرد،ولی
قائمبهنفسومقیدبهآنمیداندومعتقداستچون
باید نیز آنها مدرک قوۀ پس است، مجرد صور این

مجردباشد.«)همان:61(
دربابعالممثالویاخیالکهدراندیشةعلمای
اسالمیمطرحمیگردد،برخیمنتقدینآنراباُمُثل
افالطونییكسانقلمدادمیکنندوبرایناساسچنین
این در رویكردفالسفةمسلمان که استنباطمیکنند
ایده خصوصکاماًلوابستهبهآراافالطوندربابعالم
میباشد.امادرواقعدراینمیانتفاوتبسیارمهمیهم
درظاهروهمماهّیتماجرانهفتهاست؛درحقیقتعالم
عالم که حالی در است معقول عالمی افالطونی ایده
خیالمرئیمحسوس،ملموس،مذوقومشموماست.
عالمخیالعالمیحسیاست،درحالیکهعالمعقلاز
اوصافحسیمجرداست.کارعقلکنارهمقراردادن
ابنعربی که آنهاست؛عملی از نتیجه اخذ و مفاهیم
معموالًآنرافكرمینامد.درمقابل،کارخیالادراکی
درونیاستکهطیآن،مفاهیمدرقالبحسیبهادراک
درمیآیند)چیتیک،113:1390(.عالوهبراینعالم
خیالدرفلسفهاسالمیعالمیواسطومیانیاستدر
صورتیکهعالممثلافالطونیچنیننیست.دررسیدن
بهیکصورتخیالی،همتجربهذهنیرابایددرنظر

گرفت،وهمواقعیتعینیرا)همان:113(.
درعینحالنسبتبیشتریرامیتوانمیانعالم
مثالدرعرفاناسالمیونظریةصدوریافیضاندرآرا
فلوطینیافتوازطرفیدیگرهممیتوانماخذدیگری
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درباورهایپیشازاسالمدرایرانبرایماهیتنظری
عالممثالیافت.اماآنچهدراینمجالمهمترمینماید،
نقشوکارکردآندردورۀزمانیخاصیاستکهدر
تاریخفرهنگایرانایفامیکند؛برآناساسعالممثال
برایایجادواسطهایمیانعالمعقلقدسیوعالممادی
ازطریقفارابیوابنسینادراندیشةاسالمیواردشد.
البتهالزمبهتأکیداستکهآنچهدرآراکسانیچون
فارابیوابنسیناطرحمیگرددهمانطرحعالممثال
بهطورمستقیمنیستبلكهطرحنظریهفیضاناستکه
درنهایتدرسنتفلسفهاسالمیدرقالبمفهومعالم

مثالوجوهخاصومختصخودرایافت.

در  مثال  عالم  طرح  ضرورت های  مهم ترین   .2
گفتمان عرفانی 

باتوجهبهآنچهبیانشد،میتوانعالممثالرادر
پیوندباعرفانوبهخصوصعرفاننظریقلمدادکرد.
ازضرورتهاییدرگسترۀ مثالخود عالم طرحبحث
عرفاناسالمیبرخورداراستکهتوجهبهاینضرورتها،
با تمایزات و وجود( صورت )در همسوییها روشنگر

نگارگریایرانیبهمثابةگفتمانیهنریخواهدبود.
خصایصوشاخصههایعالممثالکهبسیارمورد
توجهسنتگرایاننیزمیباشداعتبارحسیاتدرآنعالم
است.برایناساسکهعالممثالدارایخصایصحسی
میباشدامادرآنعالممفاهیمادراکحسی،حسپذیری
که چنان است. متفاوت کاماًل گونهای به تجربه و
سیدحسیننصردرخصوصآنبیانمیداردکهعالم
مثال»دارایزمانومكانورنگهاواشكالخاصخود
است،جهانیکهدرآنحوادثرخمیدهد،لكننهبه
گونهایمادی.همینجهاناستکهحكمایاسالمیو
مخصوصاایرانیآنراعالمخیالومثالویاصورمعلقه
مثال عالم برای لذا .)173 :1375 )نصر، خواندهاند«
میتوانقائلبهنوعیدریافتهایحسیامابهمعنایی

فراترازمعانیمعمولبود.
بااتكابهاینکهعالممثالدارایخصایصحسیو
حسپذیریاست،نمیتوانآنرابهتناسبازمفاهیم
پایهکهادراکاتحسیراموجبمیشوندیعنیمكانو
زمانمبّرادانست.پسبهنظرمیرسدبرایعالمخیال

نوعی میتوان اسالمی فلسفة سنت در مثال یا
عبارت به گرفت. نظر در را خاص »مكانشناسی«
دقیقتربرایعالمخیالمیتوانقائلبهنوعیمكانو
بود،کهپدیدههاییچون زمانمشخصوخاصخود
برزخ،معادجسمانی،معراجوتجاربوحیانیپیامبرانو
تجاربروحانیعرفارخدادهاییوابستهبهآناست.این
نكتهخودبهمهمترینضرورتنظریدربابطرحعالم
مثالدرعرفاناشارهداردکههمانانقشواسطومیانی

قایلشدنبرایآناست.
باتوجهبهاینکهعالممثالداراینوعیمكانمندی
خاصخوداست،علماوحكمایالهیبرایآنقایلبه
»پیوند که هستند واسط یا و میانجی نوعیخصیصة
دهندۀمیانعقلووحی،فلسفهواالهیات،شناختنو
میسازد« فراهم را مثال و تاریخ و ورزیدن، تخیل
)اخگر،147:1391(.اینخصلتمانعازآنمیشودکه
تبدیل استعالیی و انتزاعی کاماًل امری به الوهیتهم
شودوهممانعازآنمیشودکهبتوانبرایآنخصایصی
مادیوتجّسدیدرنظرگرفت.بهعبارتدیگر صرفاً
همانمرزمیانتنزیهصرفوتشبیهصرفدرحكمت
اسالمیاست.برایناساسمفاهیممتعالیدارایشانی
منطقیوعقالنیمیگرددکهادراکواعتقادبهآنها
میشود. تبدیل ضروری امری به انسان نوع برای نیز
حاکم مطلق تنزیه عالمی داشتچنین نظر در بدون
شدهوبهسختیبتواننسبتیمیانخالقومخلوقو
حتیصورتومعنابرقرارساخت.اینمهمراشایدبتوان
ضروریترینخصیصهدرطرحنظرعالممثالیاخیال

بهعنوانعالمیمستقلومنفصلقلمدادکرد.
کلی طور به را مثال عالم خصیصة مهمترین لذا
میتواندرشاخصةمیانجیوواسطبودنآندانست.
این بر سنت و عرفان گسترۀ پژوهشگران از برخی
اعتقادندکهعالوهبرضرورتهایعرفانیضرورتهای
فلسفینیزدراینمیاننقشمهمیراایفامینمایند.به
باورآناندرسیرفلسفةاسالمیبهمنظورنمایانساختن
عالممادیوجسمانی ازفضایعادی فضاییکهغیر
محسوساست،»بایدانفصالیبیناینفضاوفضاییکه
بشربهآنخوگرفتهودرزندگیروزانهخودآنراتجربه
میکندوجودداشتهباشد.اگردرتصویرفضااتصالو
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و عادی فضای یعنی فضا، نوع دو این بین پیوستگی
فضایعالمملكوتکهآننیزعالمیاستواقعیولكن
غیرمادی،وجودداشتهباشد،نمودارساختنبعدمتعالی
فضایدومیغیرممكنمیگردد«)نصر،172:1375(.
پسدراینمیانبهفضایواسطیکهنقشپیونددهنده
میانعالممادهوعالمغیبرابرعهدهداشتهباشدنیاز
وجودخواهدداشت.»عالممثالتاریخراباورایتاریخ،
با را زمینی و باقی با را فانی ازلیت، با را زمانمندی
آسمانی)چنانکهعشقزمینیراباعشقربّانی(پیوند
میزند.بدینترتیباینجهانواسطامكانرفعبسیاری
ازمشكالتیراکهفلسفهوالهیاتمشاییباآندستبه
گریبانبودرافراهممیکند.ازیکسوبستریطبیعیتر
معاد و برزخ عالم چون مباحثی پذیری تحقق برای
پیامبران ووحی فیلسوفان عقل وهمگرایی جسمانی
این یافتن تقلیل از ترتیب این به و میسازد فراهم
بایدمعانی نمادهاییکه بهصرف»تمثیل«و مباحث
»واقعی«آنهارادریافتجلوگیریمیکند؛وازسوی
دیگردینورزیوتصّوفزاهدانةقروناولیةجهانایرانی
سدههای زندگیفزای و عاشقانه عرفان به را اسالمی

پیشینپیوندمیزند«)اخگر،148:1391(.
اماگذشتهازمباحثنظریصرفدرگسترۀعرفان،
اینعالمبانوعیمفهومتخیلقابلادراکاستکهاز
بر اوهامفردیکاماًلمتمایزاست؛ یا و باتخیل بنیاد
همیناساساستکه»درعلمالنفسغالبفیلسوفانو
تخیل از تعاریفوسطوحگوناگونی با اسالمی عرفای
روبهرومیشویمکهتحتعناوینیگوناگونازیکسو
ازسوی و میبرد راه بهیمه نفس با متناظر تخیل به
دیگربهخیالفعالیکهپیامبرانبهمددآنباعقلفعال

اتحادمییابند.«)همان:146(

3. مهم ترین شاخصه های نگارگری که آن را در 
موابقت با عالم مثال قرار می دهد

هنر باب در گرفته صورت پژوهشهای اکثر در
اسالمیوبهخصوصنگارگری،عالممثالنقشمهمی
راعهدهدارمیشود.بهزعمکسانیکهبرایناعتقادو
باورهستند،اینهنرقراراستتجلیاینعالمدرجهان
از گیرنده الهام و متّجلیکننده هنرمند و باشد مادی

فضای با دیگر باوری چنین در است. عالمی چنین
معمولحاکممیاناجساموتصورمادیآنهانمیتوان
بهمرتبة ازحیاتمادیوجسمانیصرف را مخاطب
ادراکحیاتمثالینوعقالنیسوقوارتقاداد.لذاآنان
نگارگرایرانیراهمچونناظریمستقیم،مشاهدهگرویا
»نگارگری و میکنند تصّور مثال عالم کنندۀ ادراک
ایرانینیزمبتنیبرتقسیمبندیمنفصلفضایدوبعدی
تصویرمیشود،زیرافقطبهایننحومیتوانهرافقیاز
فضایدوبعدینگارگریرامظهرمرتبهایازوجودونیز
ازجهتیدیگرمرتبهایازعقلوآگاهیدانست،وحتی
نگارههاکهفضایكنواختومنفعلاستنمای درآن
فضای از خود بعدی دو خصلت با کاماًل نگاره فضای
طبیعیسهبعدیاطرافشمتمایزشدهاستوبنابراین
فضاخودنمودارفضایعالمیدیگراستکهارتباطبا
)نصر، دارد.« بشری عادی آگاهی از غیر آگاهی نوعی
173:1375(چنیننقشیدرتالشاستتانگارگری
ایرانیرا،ازیکهنرصرفاًانسانیباکارکردهایمعمول
ومادیدرزندگیروزمرهجداکندوبهطبعمفاهیم
بامفهومعقلکلی2کهدر را عقالنیمطروحهدرآن

تفّكرسنتگراییطرحمیشودمنتسببداند.
مهمترینخصوصیاتیکهموجبچنیننظریاتیدر
مهمترین محور حول میشود، ایرانی نگارگری باب
بازنمایی از ایرانییعنی»رویگردانی نگارگری شاخصة
منظرانسانوخصایصساختاربینایی3«رقممیخورد.
ایناصلیکلّیاستکهدرنگارگریایرانیبخشقابل
فنی و تصویری خصوصیات و ویژگیها از مالحظهای
اکثر عموماً است. داده جای خود در را نگارهها
استنباطهایمضمونینیزوابستهبهآنوپیروآناست
مطروحه مفاهیم اینخصوصیت میپذیرد. کهصورت
برخی و بافت رنگ، نور، زمان، و مكان فضا، درباب
خصوصیاتدیگررانیزدربرمیگیرد.بهعبارتدیگربه
هر انسانی« منطر از »رویگردانی کلی قاعده واسطة
کدامازاینمفاهیموشاخصههاکیفیتیویژهمییابندتا
از آن مبنای بر که باشند فكری بستر همان نمایانگر
این در است. شده رویگردانی انسانی مشخص منظر
صرف دیداری خصوصیات بر فقط انسانی منظر کالم
داللتدارد،پسحاصلکارنگارگرمبتنیبرمشاهدهاز
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طریقچشمصرفنیست.
خصایص که کسانی داشت اذعان باید واقع در
نوع این میدانند، مثال عالم متأثر را ایرانی نگارگری
نقاشیرادرشرایطقیاسبانقاشیپرسپكتیویایقرار
میدهندکهازدورهرنسانسبهاینسودرهنرغربیبه
مثابةنوعیازنقاشیطرحگردیدکهبازنمایانگراندیشه
امانیسمرنسانسوباخصایصیسوبژکتیوبود.مهمترین
نقدیکهبراینرویكردوارداستدرنظرداشتشأنی
اولیبراینقاشیپرسپكتیویبهواسطةمبتنیبرواقع
بودنآناست.اینرویكردبهجهتآنکهنظامپرسپكتیو
درنقاشیرادرمطابقتباواقعیتومطابقدریافتهای
دیداریانسانمیانگارد،درصدداستتادراینمیان
در تصویری فضای نمودن موجه برای عللی و اّدله
نگارگریبیابد.اماازآنجاییکهدرهمسوییومطابقت
نظامپرسپكتیوباواقعیتعینیوحتیپدیداریتردید
نظام میتوان است4 شده طرح بسیاری شبهات و
تصویرگری نظام نوعی فقط را نقاشی در پرسپكتیوی
ضرورتهای برخی پاسخگوی که کرد قلمداد خاص
تاریخیوفرهنگیدرشرایطیخاصبودهاستنهنسخه
یارونوشتیازواقعیت.امادرقیاسقراردادننگارگری
به آن شباهت عدم برای که نقاشی از نوعی مثابة به
از خود گردد ارایه دالیلی باید پرسپكتیوی نقاشی
پرسپكتیوی نقاشی آن در که دارد حكایت موضعی
بهعنواننسخةبرتروواقعیترقلمدادشدهاست.درست
بههمیندلیلاستکهبسیاریازپژوهشگرانموافقبا
نظریة»بازنماییعالممثالدرنگارگری«درمتونخود
عمدتاًبهایننكتهاشارهدارندکهعدمتوجهنگارگربه
اصولپرسپكتیوازرویناآگاهیوناتوانیازدرکاین
اصولنیستو»غیابفضایسهبعدیدرمینیاتور،نه
عنصر بلكه مهارت، عدم علت به نه و است تصادف
اساسییکفضایکیفیاست«)شایگان،82:1380(
درستدرتداومهمینمسألهاستکهایننظامتصویری

خاصمتأثرعوالممثالینمعرفیمیشود.
درچنینبستریبهنظرمیرسدکهنقاشیانگارگر
میانواقعیتموجودعینی)واقعیتفینفسه(وآنچهبه
توسطقوایبینایی)واقعیتپدیداری(دریافتمیگردد
آگاهی میان دقیقتر عبارتی به یا است؛ قائل تمایز

عقالنیودریافتهایحسیصرفتمایزمیگذارد؛چرا
کهقوایبیناییبهواسطهشرایطخاصخودداراینوعی
اعوجاجاتمیباشدکهصورتواقعیتراتغییرمیدهد.
بر که است، کوتهنمایی اعوجاجات این متداولترین
مبنایآناجسامهرچهازناظردورترباشندکوچکتر
ازاندازهطبیعیوواقعیخودبهنظرمیرسند؛چراکه
اضالعوخطوطموازیآنهاروبهیکنقطهگریز)یا
این و مییابند تداوم همگرا صورت به محو( نقطه
و ابعاد در کاهش تصور موجب نتیجه در همگرایی

اندازهها)نهدرتناسبات(میشود.
محدودیتهایبیناییانسانفقطشاملکوتهنمایی
تناسبات حفظ با اندازهها که میزان همان به نیست،
و عناصر بافت میرسند، نظر به فشردهتر و کوتاهتر
دچار نیز آنها رنگ آنها، شفافیت و وضوح اجسام،
تغییرونوعیابهاممیشود.رنگهامعموالازحالتاولیه
خوددورمیشوندوبهاصطالحخنثیتربهنظرمیآیند،
تیره و رنگی تلفیقخصایص با اجسام و بافتسطوح
روشنمبهمترومنفعلتربهنظرمیرسند،میانسطوح
اجسامدرفواصلدورتردیگرنمیتوانقائلبهمرزقاطع
ومشخصیبودولذاشفافیتآنهادچارتغییرمیشود.
به واقعیتاجسام از نهبخشی تغییراتمذکور تمامی
خودیخودوفینفسه،بلكهبخشیازساختاردیداری

انسانودنیایپدیداریبرحواسومنظراوست.
موضع با اسالمی هنرهای پژوهشگران غالب
سنتگراییهمسوییونزدیكیبیشتریدارندومروج
بازنماینگرجهانمثال باورندکههنرهایاسالمی این
به »باور که است این بر آنان غالب اعتقاد هستند.
ناپایداریجهانمحسوسموجبشدهاستهنراسالمی
بهبازنماییواقعیتمادیوفادارنباشد)مانندبورکهارت،
استدالل این مبنای غالباً بختیار(. و ماسینیون نصر،
نگرشیاستکهتصّوفرامعّرفحقیقتراستیناسالم
میداند.تصّوفمعنارابرمادهوباطنرابرظاهرترجیح
میدهدودرمقابللذتهایاینجهانیبهزهدمتمایل

است«)لیمن،25:1393(.
ایندستتحلیلهادرمیانپژوهشگرانایرانیهم
تأثیراتبهسزاییداشتهاستازآنجملهمیتوانبه
برخیآراداریوششایگاِننخستیناشارهکردکهبیان
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میدارد»فضایمینیاتورهابهدریافتیکیمیاییازنورو
تخیلوابستهاستکههمچنانکهدیدیمدرقلمروتفّكر
بهعالممثالمربوطمیشود.غیابفضایسهبعدیدر
مینیاتور،نهتصادفاستونهبهعلتعدممهارت،بلكه
عنصراساسییکفضایکیفیاستکهمیخواهدبیش
ازهرچیزیخیالیباشد،فضاییکهدرآناشكالمتبادر
بهذهن،شبیهصورمعلّق،فاقدمادهوخصایصوابسته
بهآنهستند؛محیطینامتجانسکهدرآنهرسطحو
مرحلهایحالتعاطفیخاصداردورنگبندییویژه.«
مثال عكاشه ثروت از قولی نقل )شایگان،82:1380(

دیگریازایندستتوصیفاتاست:
»هنرمند]نگارگر[فضاومكانرابهصورتکیفیو
بهطورمستقلازمكانممتدخارجیتنهابهذهنالقا
نمودهاست،نهآنکهتابعقوانینعمودیمربوطبهفضا
با ایرانی نگارگری در فضا مفهوم باشد. شده مكان و
جهاندیگریپیوندداردودارایابعادیمستقلازمكان
قولی در )152 )عكاشه،1380: میباشد.« محسوس
دیگرچنینبیانشدهاستکه»واقعیتبهطورکلی
برایایننگارگرانمنحصربهآنچهباچشمسرویابا
حواسظاهریدیگراحساسمیکنیمنیست،بلكهدر
میاندوقطبمختلفقضیه،یعنیجهانمحسوسو
عالم ملكوت که دیگری عالم مجرد، معقول جهان
جسمانیمیباشد،قراردارد.«)تجویدی،12:1375(و
یانمونهدیگرکهنمونهایازبسیاریمقاالتاستچنین
عالم به ازآنکه ایرانیپیش نگارگر بیانمیداردکه:
مادیتوجهداشتهباشد،بهماوراآنتوجهداردوبراین
اساسهرگزدرپینمایشعینبهعینطبیعتنبوده
است.هنرمندهموارهتالشدارد،ذاتموادرامطابقبا
حسخیالخودازعالممثالهرچهبیشتربرایبیننده
نمیکند، رجوع طبیعت ظواهر به نگارگر کند. آشكار
گرفتهاند نشات آن از طبیعت کهصور جایی به بلكه
یعنیعالممثالرجوعمیکند)گودرزی،92:1386(.

رویكردهایمذکورپیشازآنكهوابستهبهمنظری
تحلیلیمبتنیبرآثارویازبانتصویریونقاشانةآنها
باشدمتأثرازبرخیگرایشهایخاصعرفانیاست.این
تفكر سوی و سمت با میتوان بیشتر را گرایشهای
سنتگراومستشرقانههمسودانست.نكتهقابلتوجه

ازخصایص تا است آن بر نظریهمذکور استکه این
کاماًلتصویریوفنینگارگریخوانشییكدستشهودی
از رویگردانی میرسد نظر به دهد. ارایه عرفانی و
بر نگارگری ابتنای عدم و انسانی منظر نمایش
با را بیناییصرف،مقدمهایاستکهآن دریافتهای
برخیبسترهایعرفانیهمسوسازند.ایندرحالیاست
واقعیت از پیروی عدم که انگاشت چنین میتوان که
پدیداریوحسبیناییصرفمیتوانددرراستایتوجه
بهماهیتعینیترعناصرفارغازمحدودیتهایبینایی
باشد.دراینمسیرضروریاستکهنقاشابتداماهیت
واحدنقطهدیدخودرانادیدهانگاشتهوازمیانبردارد
عناصر سایر کاربست در را تغییراتی آن متعاقب که
و...شاهدخواهیم روشن تیره رنگ، قبیل از تصویری
میان از نمایانگر میتوان را تغییرات این تمامی بود.
برداشتنکانوندیدیازاویهدیدناظردرجهتنزدیكی
هرچهبیشتربهماهیتواقعیومستقلشیدانست.از
طرفدیگربهنظرمیرسدکاربستنظریهتصویرگریاز
مهمی نقدهای با خود ایرانی نگارگری در مثال عالم
روبروباشدکهچندانپاسخدرخوریتابهحالبهآنها

دادهنشدهاست.
عالوهبرخصایصفرمیبرخیازپژوهشگراننیزبا
دیدگاهانتقادیبراینباورندکهمیانموضوعاتطرح
شدهدرنگارگریوخصایصعرفانیمربوطهدربابعالم
مثالارتباطیموجودنیست.ایندستمنتقداتبراین
اعتقادندکه»موضوعبیشترنگارههایایرانیموضوعاتی
اینجهانیوزمینیاست،موضوعاتغالبیچونزندگی
روزمرهوجنبههایمختلفزندگیانسانبهطورکلی
-مانندساختنیکقلعه،حمام،جنگ،شكار،تفرجو
...ـکهمشخصنیستچگونهمیتوانازتصاویرحاوی
چنینموضوعاتینتیجهگرفتکه:نگارگریبهمثابةیاد
واقعیتیفراترازمحیطمادیواینجهانیزندگیانسان

.)Abolghassemi, 2016: 38( است

مهم ترین نقدهای وارد بر کاربست عالم مثال بر 
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نگارگری
ماخذی بهعنوان مثال عالم نظرداشت در چه اگر
برایهنرهایسنتیوبهخصوصنگارگریرویكردی
استکهدربرخیامورپاسخگووموجهمینماید،امابه
صرفاً نگاه و شهودی یكسر رویكردهای میرسد نظر
عرفانیدراینمیانموجباتنقدهایمهمیرافراهم
میآوردکهدرنظرداشتآنهادرتحلیلنگارگریایرانی

امریضروریاست.
برای مثالین شأنی نظرداشت در اینکه وجود با
نگارههایایرانی،مفهوممتفاوتفضارادرآنهاتوجیه
کاماًل شأنی نیز آنها برای حال عین در اما میکند،
انتزاعی5درنظرمیگیرد،کهبهطبعدرنسبتیحداقلی
دیگر طرف از میگیرند. قرار جهانی این زندگی با
هنرمندرادرجایگاهعارفیکهناظربرمقاماتومراتب
این تجربه که آنجایی از میدهد.6 قرار است هستی
جهانبهطورعامبرایهمهمیسرنیستلذادرچنین
بهمثابهیتجربهایاستکه تفسیری،تجربههنرمند
قرار تاریخ و وطبیعت فرد نگاه بین »همچونحائلی
اسالمی[ ـ ]ایرانی اینجهان در تخیل زیرا میگیرد،
آنچناننیرویتجسمیییافتهاست،کهواقعیتروزمره
دربرابرواقعیتجادوییوخالقرنگینداردوبیشتربه
همان به )151 )اخگر،1391: میماند.« خیال و وهم
که انسانی با را مؤثرخود ارتباط نگارگری نیز نسبت
تجربةمستقیموقابلاعتماداودرهمینجهانمادیو

انضمامیاستازدستمیدهد.
برهمیناساسمیتوانباورپذیرینظریهمذکوررا
باچالشیمهممواجهدانست.چراکهایننوعخوانشبه
نهایت در اجتماع و تاریخ از منتزع خوانشی مثابهی
تصوریدوشقیارایهمیدهدکهیکشقآنپیوندی
بالمنازعباتاریخواجتماعداردوشقدیگریكسرازاین
مواردمنفکاست.بیتردیدمیتوانبیانداشتکههیچ
کنشانسانیبهخصوصکنشهایهنریوفرهنگیاز
تصور نیستند. بیتأثیر خود تاریخی و اجتماعی سازه
کنشیمستقلازاجتماعوتاریخولوکنشعرفانیبه
حتمامریبعیداست.چنانکهتاریختصّوفدرایرانبه
خوبیبیانگرپیوندهایاجتماعیوتأثیراتتاریخیآن
است؛کهدرغیراینصورتاساساًبرایعرفاننمیتوان

بهتاریخقایلشد،درصورتیکهمتونمتعدددرتاریخ
تصّوفوعرفانبهجریانیخالفایناشارهدارند.امادر
نظریهمثالیشانصرفاًملكوتیوعرفانینگارگریمیان
اینآثارومخاطبآنهافاصلهایجادمینماید،وبراین
مؤثر نقش آنها فرهنگی و تاریخی پیشینهای اساس
به نمیتوان اینجهت از و ازدستمیدهند را خود
با ارتباط خور در و متناسب بستری عنوان به آنها
زندگیامروزنگریست.اینمسألهشكافیمحسوسدر
راموجبمیشود.چگونه تاریخوفرهنگیکجامعه
ارتباطیمیتوانمیانتفاسیریکهدرآنهاخالصورت
الهیوغیبعماو بهنقطهحرف»ب«کهنمادذات
قدسی نیروی خود در که گیسو و است ذات سیاهی
نهفتهدارد)لیمن،30:1393(باتاریخواجتماعدوره
قاجاریافت.بهحتمهمهتفسیرهابهایناندازهاغراق
بر شده ارایه تفسیرهای که مادامی اما نیستند شده
بستریشهودیوصرفاًعرفانیمبتنیگردندکهشأنی
حدود نمادپردازیها گونه این دامنه دارند، انتزاعی

مشخصینخواهدداشت.
برخی به وابسته میتواند تفسیری چنین چه اگر
به نباید اما باشد، نیز تاریخی ضرورتهای و بسترها
واسطهآننقشواقعیتهاوتجربهانسانیراتاحدی
و اجتماعی مفاهیم ملموسترین که نمود تضعیف
تاریخیبهمرزتخیلنزدیکشوند.درنظرگرفتنچنین
تحلیلهایچنانبهمرزهایغیرواقعیوغیرقابلباور
نزدیکمیشودکهبورکهارتدریکروایتپارهپاره
بر مبتنی اعراب توسط را بهارستان قالیعظیم شدن
یکرویكردوبینشالوهیوفلسفیقلمدادمیکندو
بیانمیدارد»اینعملکهبهظاهردالبرویرانگریآثار
تمدنوصنایعاست،نهفقطباقانونجنگکهقرآن
وضعکردهمطابقتداشت،بلكهدرعینحال،بدگمانی
ذاتیمسلماندرحقهرگونهاثرانسانیکهداعیةکمال
قالی وانگهی میدارد. بیان را دارد مطلق جاودانگی و
تیسفون،نمایشگربهشتبودوتقسیمآنبینصحابة
)بورکهارت، نیست.« روحانی معنایی از خالی پیغمبر،
135:1390(بهنظرمیرسدچنیننقلقولهاییروی
دیگرهمانسكهایباشدکهدرآنموّرخیمانندیاکوب
بورکهارت7دیناسالمرابیحاصل،مبتذل،غریبوغیر
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قابلباورقلمدادمیکرد)سعید،305:1390(.
نبایدفراموشکردکهپیشینةتاریخییکفرهنگ
که است آن زیسته تاریخ و محسوس امور حدود در
تعریفمیشود؛تجربهزیستهیکملّتدرامرهنر،تاریخ
هنرآنراموجبمیشود.درنظرداشتشأنیصرفاًغیر
نسبتهای تنها نه تجربی زیست به نامربوط و مادی
خود بلكه نمیآورد حاصل را حدود این در ضروری
موجباتآشفتگیوعدمنسبتباآیندگانرارقممیزند.
عقالنی و منطقی مواجهه از مانع رویكردی چنین
و لمس قابل گونهای به هنرها این وارثین و مخاطب
تجربیباپیشینهشانمیشود.بهعبارتدیگرباایجاد
با بیگانه و دسترس قابل غیر دور، خیالین، تصوری
واقعیتزندگی،پیوندمیاناینآثاروزندگیدرمعنای

معمولوواقعیآنازمیانمیرود.
پیرواینمواردنكتهانتقادیمهمیکهحاصلمیآید
ایناستکهدیگراینگرایشهنری)نگارگری(دروجه
تحلیلیخودازرویكردهایمهمتاریخیبرحذرماندهو
اعتبارووجوهتحلیلیخودرادرساختاریعمودیو
وابستهبهعوالمملكوتیمییابد.چنینرویكردیمانعاز
پژوهشی روندی در ادراک قابل و عقالنی تحلیل یک
میگردد،وبهنسبتادلهواستناداتدرآنبابرانیز،
بایدازرویكردهایشهودیعارفانهوحداکثراشعارادبی
وابستهبهآنهااخذکرد.چنانچهبسیاریازپژوهشهای
جاریحتیدرسطوحعالیدانشگاهیبااتكابهمباحثی
استنادات و تحلیلها وجود عدم با شدت به چنین
تاریخیوتخصصیمواجههستندکهدرنهایتموجب
تضعیفهرچهبیشترگفتمانهنرهایتصویریواصول
برخی زعم به میگردد. آنها بر حاکم زیباییشناسی
منتقدینضرورتتأکیدبرمعیارهایزیباشناختیبسیار
بیشترازگسترههایدیگراستوایندرحالیاستکه
»مشكلاصلیازآنجاناشیمیشودکهشرحوتفسیر
زیباشناختی غیر دیدگاههایی از پیوسته اسالمی هنر
ندارند؛ هنر به ربطی هیچ عمدتاً که میگیرد صورت
یعنیازدیدگاههاییسیاسی،دینی،عرفانییااقتصادی
غیر جملگی که است این مشترکشان وجه که
زیباشناختیاند.ایندیدگاههاویژگیهایزیباشناختی
چیزهای و میدهند جلوه اهمّیت کم را اسالمی هنر

راجایگزینآنهامی-کنند،چندانکهگویی دیگری
اینهنرآنقدرنیرومندنیستکهفیذاتهبهمثابةهنر

موردتوجهقرارگیرد.«)لیمن،16:1393(
نكتهمهمدیگرپیوندوهمسوییخوانشمثالیبا
بتوان که میرسد نظر به میباشد. مستشرقانه تفكر
ریشةاینرویكردهاراتااندازۀزیادیدرساختارتفّكر
خیالین اندیشههای جهان به آن نیاز و مستشرقانه
این به را فرهنگیخود نیاز نوعی به تا جستجوکرد،
عرصهفرونشاند.درستبههمیندلیلتحلیلنگارهها
معیارهای و خصایص به وابسته آنکه از پیش
زیباییشناسانهویابسترهایاجتماعیوتاریخیآنآثار
باشدمهمترینمأخذخودراصرفاًازمیانبرخیمتون
عرفانیپیدامیکند.بهنظرمیرسدرویكردمستشرقانه
از نهایت در شرقی ممالک در رویكرد این پیروان و
باز سر آثار این تحلیل در عقالنی رویكردی کاربست
عرفانیمیشوند. رویكردهای دامن به ودست میزند
چنانکهعیانومشخصاستتوجهبهعوالمخیالو
ایجادنسبتمیانهنرهایسنتیوبهخصوصنگارگری
و نصر مانند آراکسانی ازآنکهدر عوالمپیش باآن
شایگانمتجلّیشوددرآراشرقشناسانیمانندهانری
کربنوتیتوسبروکهارتنمودیافتهبود.البتهتردیدی
نیستکهمیانمواضعکسانیمثلکربنوبورکهارت
بهعنوانشرقشناسومواضعسختومغرضانةکسانی
مانندرنان8تمایزوتفاوتبسیاراست.اماوجهمشترک
ایندورویكردعدمدرنظرداشترویكردیمتناسبو
جهت در فرهنگها، این زیستی واقعیت با پیوند در
همان شرقشناسی نوع این است. آنها به نگریستن
زائرین عنوان با آن از سعید ادوراد که است چیزی
فرانسوییاهمانشرقشناسیفرانسوییادمیکند.به
آنان بود... دیگر گونهای از فرانسوی زائر سعید، زعم
طرحهاییریختندبراییککنسرتفرانسوییاشاید
ارکسترش رهبری که زمین مشرق در اروپایی حتی
بیگماندردستفرانسویانبود.مشرقزمینبرایآنان
عبارتبودازمشرقزمینخاطرهها،ویرانههایخاطره
برانگیز،اسرارفراموششده،روابطومكاتباتپنهانی،
یکشیوهزندگیتقریباًمتعالی...)سعید،251:1390(و
البتهشرقشناسیفرانسویرابایدبهمثابةنوعیمكتب
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فرانسوی مستشرقین مختص فقط که گرفت نظر در
نبودهاست.

ادواردسعیدبهنوعدیگریازشرقشناسینیزقائل
مینماید؛ معرفی پنهان شرقشناسی را آن که است
که است پژوهشهایی از نوعی پنهان شرقشناسی
توسطکسانیصورتمیگیردکهحرفهشانبهافزودن
میشود مربوط زمین مشرق محور حول دانش حجم
تكوین چگونگی مختلفی طرق به که بودند شایق
نگرشهای و محققانهشان، کارهای اندیشههایشان،
از هالهای لفاف در را خودشان عصر به مربوط عمیق
اعتبارفرهنگیشان واژگانوعباراتیعرضهبدارندکه
باشد فكری ساختارهای سایر و علوم سایر از مأخوذ
فرهنگ و شرق حالت متعادلترین در )همان:301(.
شرقیانوثمراتآنرامتأثرازنوعمتفاوتیازجهانبینی
میدیدندکهبازندگیمعاصرآنهادرتضادوتعارض
بود؛گوییاینفرهنگهافقطدرپیشینهخودچیزی
توجه قابل را آن تنها که داشتند انتزاعی و خیالین
مییافتندکهاتفاقاًهیچنسبتیهممیانآنوزندگی
واقعیوکنشفعالاجتماعیآنهانبودهاست.ازدید
شرقشناسیپنهان»مشرقزمینیانبهمثابةموجودات
شناختهشدهونهایتاًبالتحرکوبالاثربهنوعبدیاز
بر که آنگاه هر روست این از مییابند. تعلیق ابدیت
مشرقزمینبهدیدهمثبتنگریستهمیشودیامشرق
قبیل از عباراتی پای میگردد، تلقی پذیرفتنی زمین
شرق )305 )همان: میآید.« میان به شرقی« »خرد
برایآنانشرقیازلیوابدیووحدتیافتهاست،شرق
درمفهوموکیفیتییكسروابستهبهنگاهشرقشناسانه؛
ازتجاربوخصایصعقالنی ازلیکه بهمثابةتمدنی
فرهنگبشریوانسانیمتمایزاستوبرایناساسنیز
و پویایی موجبات که انتقادی و اجتماعی کنشهای
و کمرنگتر فرهنگها این در است جامعه هر رشد
ضعیفترانگاشتهمیشود.نگاهمستشرقانهضرورتهای
انسانیاینفرهنگهارانادیدهمیگیردودرصدداست
تابهزعمخودودرپرتوواژگانومفاهیمیچون»خرد
و... مثال« »عالم ازلی«، »سنت »وحدت«، شرقی«،
و تاریخی ضرورتهای به توجه بدون را دیگر جهانی
اجتماعیمعرفینماید.اساساًدرخوشبینانهترینحالت

بیطرفترینمستشرقینوهنرشناسانیکههنرشرقی
پیشینی صورتی به داشتند، توجه مورد را اسالمی و
فرهنگشرقیرابهمثابةابژهایبیرونیوبیگانهمورد
پژوهشقرارمیدادندکهقراراستدرآنچیزیدرخور
ارزشبیابند.لذادراینمیانمستشرقینبهدنبالاثبات
با پیوند در ـکه انسانی معمول تعقل جز چیزی
ضرورتهایزیستیاستـدرآثارهنریشرقاسالمی
بودند.امروزهجریانشرقشناسیچهعیانوچهپنهان
فقطازجانبمستشرقنیستکهبرزیستشرقیسایه
بلكهمتفكروپژوهشگرشرقیهمدرغالب میافكند،
مواردمجدانهترازمستشرقاینمسیرراغنامیبخشد.
حجممتونمنتشرهدرخصوصپیوندهایمیانهنرهای
از نمونهای خیال و مثال عالم با نگارگری و سنتی
است. مذکور نظریات پیرو پژوهشگران استمرارجدی
توسط مثال یا خیال عالم نظیر عوالمی انتساب
مستشرقینوهنرشناسانغربیبههنرهایایرانیوبه
خصوصنگارگری،صرفاًتوجیهیسادهازتمایزاتاین
نوعهنرهااستکهبهصورتجّدیآنرامنتسببه
گرایشاتعرفانیکسانیچونابنعربیمیدانند.ایندر
عوالم معرفی بر عالوه ابنعربی آرا در که است حالی
دیگردرمراتبهستیبرتجلیحسندرتمامشؤون
هستیحتاهستیمادیبهوفورتأکیدمیشود؛اماآنچه
برایشرقشناسیجذابترمینمودشرقخیالینوفارغ

ازجهانیبودکهانسانشرقیفیالواقعدرآنبود.
ایننوعتحلیلهاوارزشگذاریهایجدیدبهطور
کلینوعیفاصلهوشكافعمیقرادرساختارفرهنگی
ماموجبشدهاستکهبرمبنایآنپیشینةهنریو
فرهنگیخودرافقطدرهالهایازابهامجهانیخیالین
میبینیمکهباامروزوهرلحظهماکاماًلبیگانهاست،و
ازطرفینیزجزآننقشوکارکردیبرایپیشینةخود

نمیتوانیمقائلشویم.

نتیجه گیری
بهنظرمیرسددرنظرداشتعالممثالبهعنوان
است نتوانسته ایرانی نگارگری آبشخور و سرمنشأ
در تعارضاتمطروحه و ابهامات از بسیاری پاسخگوی
اینخصوصباشد.عالممثالبهعنوانمفهومیانتزاعی،
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نگارگریرادرنسبتیحداقلیبازندگیاینجهانیقرار
میدهد؛لذااینآثارارتباطمؤثرخودراباانسانیکه
تجربهمستقیموقابلاعتماداودرهمینجهانمادی
استازدستمیدهد.اینرویكردنسبتهایتاریخیو
اجتماعیراکهاصلواساسشناختهرپدیدهراممكن
نظام در تنها پدیده، هر میانگارد؛ نادیده مینماید
و تاریخی بستری در و امور سایر با خود ارتباطی
نگارگری و میگردد شناخت و اعتبار حایز اجتماعی
ایرانینیزازاینقاعدهمستثنینیست.باتوجهبهشواهد
موجودبهنظرمیرسدبتوانهمسویینگارگریایرانیبا
عالممثالرابرآمدهومنتجازجریانشرقشناسیوبه
خصوصشرقشناسیپنهاندانست.برایناساسنظریة
شرقشناسیپنهانباطرحادبیاتوواژگانیخاصـکه
بیشتردرحوزۀعرفاننظریحایزاعتبارندتادرگفتمان
پیشفرضهای با همسو خوانشی تا است آن بر هنرـ
مستشرقانهازنگارگریایرانیارایهدهد.شرقشناسیبر
حوزههای در بزرگ، روایت انگاره طرح با تا است آن
سنتی به آن دانستن وابسته و هنر جمله از مختلف
خیالینوغیرواقعی،شرقراپیشازموجودیتیمستقل
ووابستهبهتجربهزیستهخود،صرفاًبهعنوانبخشیاز
وجودگمشدهغربیقلمدادنماید.دراینمیانبخش
عمدهایازپژوهشهایصورتگرفتهدرحوزۀهنرهای
از تأثرپذیری با ایرانی نگارگری خصوص به و سنتی
در سنتی هنرهای منشأ تا برآنند رویكردی، چنین
جوامعشرقیرامتأثرازعوالمیچونعالممثالمعرفی
نمایند.درنتیجهاینرویكردغیرتاریخیوغیرعلمی،
و علمی فعالیت به که هنر تاریخ مانند حوزههایی
به پیش از بیش دارند، نیاز انتقادی رویكرد گسترش
که میروند فرو علمی شبه و وهمی پندارهای ورطة
مهمتریننتیجةآننوعیسكونوانجمادفكریاست.
توجهبهعوالمدیگربهعنوانمأخذمهمفكریوحتی
و جّدی پژوهشهای بروز اجازۀ هنر حوزۀ در فرمی
خوانشهایدیگردراینمیانراسلبنمودهاست.لذا
ضروریمینمایدکهفارغازادبیاتمستشرقانهومباحث
عرفانی،هنرهایسنتیوبهخصوصنگارگریرادرون
گفتمانهنرهایتصویریوباشرایطخاصرسانةآنها
موردتحلیلقرارداد.ازطرفدیگربهنظرمیرسدبا

شاخصة مهمترین بتوان مذکور نظریة از صرفنظر
نگارگریایرانیرا»رویگردانیازنمایشمنظرانسانی«
وعدمابتناینگارگریبردریافتهایبیناییدرجهت

توجهبهواقعیتیبهمراتبعینیتر9قلمدادکرد.
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