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 مقدمه
فضاینگارگریایرانی-اسالمیونقاشیشرقدورمتأثر
ازجهانبینیایشاننسبتبهحقایقهستیمیباشد،با
وجودتشابهمیانبعضینگرشهایایشان،بهتفاوتهای
اساسیدرنحوهبرخوردبافضاینقاشیدرآنهامیشویم.
جنبه بیشتر زیبایی اسالمی عرفان و حكمت در
تاآنجاکهدربحثزیباییبحث »وجودشناسی«داشته
از»وجود«و»موجودات«استوگرایشهنراسالمیوبه
خصوصنقاشیبهترسیمصورازلیمتكیبروجودشناسی
استودرهمینچهارچوبهنروهنرمندیمدنظراست
کههمچونیکفیلسوفدرشناختمباحثفلسفیچون
)وجود(-ازمباحثمهمهستیشناسی–درتالشاست
وهنراوبیانگریاینشناختودیدگاهفلسفیاوست.در
بر مراتبی در »واجبالوجود« اسالمی حكمت و هنر
موجوداتتجلیمیکندوهنرمند-عارفتجاربشهودی
خودراطیمراتبکشفوشهوددرفضاینقاشیمنتقل
میکند.آنچهدرنگارگریایرانیمشهوداستفضاییفاقد
قواعدفیزیكیاستونگارهسراسرازعناصریبرگرفتهاز
عالمکشفوشهوداست.ازطرفیآنچهدرتفكرشرقدور
وجودداردهماهنگیباچرخةهستیووجودروححقیقت
درطبیعتاستوسعادتانساندرهماهنگیویگانگیبا
اینحقیقتاست.آنچهدراینتفكراهمیتداردایناست
که»عدم«و»وجود«هردومعتبرهستندوبهگونهای
استکهوجود)یادرواقعموجودات(ازعدمشكلمیگیرد
ودوبارهبهآنبرمیگردند1وهدفهنرمندبازگوکردن
نقاشیشرقدور در آنچه و است نقاشی در مفاهیم این
شاهدآنهستیمفضاییخالیاستکهبرکلفضاغلبه

دارد.
با هنرمند جهانبینی و مبانی نسبت بررسی هدف،
فضایمثبت)پر-جلوت(ومنفی)خالی-خلوت(نقاشیو
همچنینعناصرومفاهیمبهکاررفتهچونزمان،مكان،
رنگ،حضورپیكرهانساندرنقاشیاست.برایبررسیاین
هدفابتدابهمبانیزیباییشناسیاسالمیوشرقدورو
تفكر دو این در )وجودشناسی( شناسی هستی مفاهیم
میپردازیموپسازآنبهمقایسهتطبیقیمفهومفضاو
ایشان نقاشی تجسمی ساختار در رفته کار به عناصر

پرداختهمیشود.

پیشینه پژوهش
درراستایزیباییشناسیایرانی–اسالمیوتأثیرآن
برفضاینگارگریایرانیوهمچنینفلسفهوجهانبینی
شرقدوردرهنرونقاشیایشانتحقیقاتیصورتگرفته
است.سیدحسیننصر)1379(درمقالهایتحتعنوان
مفهوم ایرانی« مینیاتور در فضا مفهوم و »عالمخیال
زیباییشناسی به توجه با را ایرانی نگارگری فضای
اسالمیبررسیکردهوبهطرحمبحثخیالدرزمینه
تبیینمبانینظرینقاشیکهپیوندعمیقمیانهنرو
نگارگر اینکه و پرداخته دارد اسالمی ایران در تفكر
ایرانیباتوجهباعالممثالکهاصلوریشهصورطـبیعی
وپدیدههاییکهدردرونروحانـسانمـتجلیمـیشود،
فضاینگارهخودرامیآفریند.حسنبلخاری)139۴(
درکتابنظریههنروزیباییدرتمدناسالمیبهبررسی
مبانیهنراسالمیوتعمیمآنبهجلوههایمختلفهنر
ومفاهیمیچونتجلیوحضوررنگدرمراحلسیرو
گلناز پرداختهاست. هنر در آن تأثیر و عارف سلوک
کشاورز)1386(درمقالة»بررسیمفهومزمانومكان
به گودرزی راهنماییمصطفی با ایرانی« نگارگری در
بررسیزمانومكانوبهمقایسهاینمفاهیمدرایران
باستانوایراناسالمیپرداختهاستواینکهدرایران
باستاننیزاعتقادبهعالممثالوجودداشتهومانویان
وجود با نمیدانستند، ماده به وابسته را زیبایی نیز
تفاوتهاییبینایندوجهانبینیریشهوفلسفهشالودة
دوران نگارگری هنر در مكان و زمان به نگاه اولیه
اسالمیدردورانباستاناست.ی.ا.پولیاکوا)1375(،
درکتابنقاشیوادبیاتایران)مشرقزمین(باترجمه
زهرهفیضی،تحوالتتدریجیترسیمانساندرنقاشی
ایرانیراموردبررسیقراردادهوبیشازآنکهبهنقاشی
وخصوصیاتتكنیكینگارگریاسالمیمعطوفباشد،
بازگوکنندهارتباطوهماهنگینقاشیباادبیاتکالسیک

است.
دررابطهباحكمتوعرفانشرقیوبهخصوصشرق
دورایزوتسو)1390(درکتابخلقمدامبهمفهومزمان
درجریانهستیدرعرفانایرانیوذنبوداییوپژوهش
دربارةانسانوتغییراتاودررابطهبارهیافتفلسفیو
عرفانیکهدراصلبینشیزندهومفهومیتجربیاست،
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پرداختهاست.بورکهارت)1369(درکتابهنرمقدس
دربخشهنرخاوردوربهبررسیرابطةانسانوطبیعت
پرداختهاست، تأثیرآندرهنرمنظرهنگاریچینی و
تحول سیر و ماهیت کتاب در )1963( کونسه ادوارد
مقصود و پرداخته تهی لغوی ریشة بررسی به بودایی
نظریةتهی،بیاننسبتمتقابلوعدماستقاللاشـیاءو
موجوداتاست.همچنینکریسمس هامفریز)1377(
با تهی نظریة که است معتقد بودائی دین کتاب در
پوچی معنای به تهی و فرقدارد )هیچ( عدم مفهوم
استیس والتر اسـت. آن از فراتر چیزی بلكه نیست
سوزوکی د.ت فلسفه، و عرفان کتاب در )1389(
بررسی به نیز ژاپنی فرهنگ و کتابذن در )1378(

مفهومتهیپرداختهاند.
وجودشناسی مبحث بررسی به تحقیقها این در
)جلوت( فضای ظهور در آن تأثیر و )هستیشناسی(
نقاشی )خلوت( تهی فضای مقابل در ایرانی نقاشی
شرقدورکههردویاینفضاهابازتابجهانبینیآنها
نسبتبههستیشناسیاست،پرداختهنشدهوعناصر
نقاشیبدوندرنظرگرفتنفضایحاکمبرآنبهطور
دو تقابل اختصاصی طور به و شده بررسی جداگانه
فضایپروخالیدرنقاشیوعناصرحاضردرآنبررسی
بررسی مباحث این رو پیش تحقیق در که نشده،

میشود.

جهان بینی و زیبایی شناسی عرفانی-اسالمی
درجهانبینیودیدگاهاسالمی،»حسن«یازیبایی
درکاملترینصورت،حقیقتییگانهاستکههمانذات
و است منزه تصوری گونه هر از که است تعالی حق
درک و شناخت و است »وجود« به وابسته حقیقتی
چون مفاهیمی و معانی پذیرش مستلزم آن مراتب
وحدتوجودوتجلیاستبهعباراتی»واجبالوجود«
بدو انساندر است. زیباییمطلق و واجدحسن خود
تولدبهصورتشهودی»وجود«راادراکمیکند،لذا
هنرمندادراکوتجاربشهودیخوداز»وجود«رادر
سیرآفرینشاثربامحاکاتازاینزیباییوکمال،منتقل
و ادراک درجهت هنرمند درحقیقتتالش میکند،
بازتابحقیقت»وجود«است.همانطورکهبورکهارت

بیانمیکند»درقرآنخداوند»هنرمند«)مصور(است
)سورهالحشر:آیه۲۴(برایمسلمانهنربهمیزانیکه
زیباستبدونداشتننشانیازالهامذهنیوفردی،فقط
خداست« وجود بر گواهی و »دلیل
دستگاه در ترتیب این به )بورکهارت،137:139۲(.
به قایل عرفان بهویژه اسالمی متفكران نظری
جایگزین هنر و زیبایی هستیشناسی وحدتوجود،
چیستیشناسیآنهامیشودبهاینسببدرکوغایت
زیباییشناسیوابستهبهشناختدیدگاهخاصآنهابه

وجودعالموآدماست.
هنرمند هستیشناسی و وجودشناسی نظام در
مسلمان،تجلیوجودیخداوایجادهنردرقوسنزولو
شكل )عروج( صعود قوس در مطلق حقیقت کشف
میگیرد،)تصویر1(.درواقعمقامهنرمنددردیدارحقیقت
راعینیت عرفانیخود تجربة وهنرمند متجلیمیشود

میبخشد.
برایدرکاینمفاهیمبایدتمایزیبین)گسترةعقل(
و)گسترةفراسویعقل(قایلشویم.قلمروعقلیمرحلة
ذهنیآگاهیست،عالمحسوبعدپدیدارحقیقتاستو
آنچه و است حقیقت عینی مرحلة عقل فراسوی قلمرو
ادراکمیشودداللتبرعمیقترینسطحآگاهیاستو
دراتصالبیواسطهبانظمالهوتیاشیاقرارمیگیردکه

تصویر1.مراتبسیروسلوکعارفدرکشفحقیقتالهیدرقوس
عروجوتجلیهنربرعالمصغیردرقوسنزول
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ازنظم»الهی«اشیاداردکهفقطدر داللتبرمرتبهای
شهودعارفظاهرمیشود.دکتربلخاریدرکتابنظریه
هنروزیباییاینتمایزرااینگونهبیانکردهاست:»بنابه
بر شد تبدیل کثرت به وحدت وقتی عرفانی نگرههای
گرفت.« شكل امكان عالم ظهور، اساس
نگارگر که است هدفی همان این )بلخاری،13۴:139۴(
ایرانیبهآنپرداختهوعالممثالیکهتماممفاهیمدریک

لحظهجاریاسترابهنمایشمیگذارد.

جهان بینی و زیبایی شناسی شرق دور
عقیدةسرزمینهایشرقدوردرهمةادواراینبوده
استکهانسانبرطبیعتمسلطنیستبلكهبخشیازآن
استومانندهمةموجوداتدیگربهفعلوانفعاالتآن
واکنشمیدهدومعنیسعادت،هماهنگشدنبانیروی
و متأثرجهانبینی ایندیدگاهها روحانیطبیعتاست
بودیسم۴ ذن و بودیسم3 تائویسم۲ چون باستانی ادیان

میباشد.
وحدتوجودیا»پانتهییسم«5ازمفاهیماساسیفلسفه
زیباییشناسیدردیدگاهشرقمیباشددرایندیدگاه و
وطبیعت انسان که راجاندارعظیمیمیداند عالم کل
جزئیازآنهستند.آنهااعتقادبهالوهیتواحددرورای
عالمآنچنانکهمـوردنـظرادیانسامیاست،نداشتهاند
امـانوعیازوحـدتوجـودکهمـوردنظرآنهاست،شاید
بـههمردیفالحادنباشد.آنچهحائزاهمیتاست،تجلی
حقیقتاستکهحكایتازوحدتومقاماتحادروحانسان
ونظامهستیاستکهدرآن»وجود«و»عدم«هردو
از همواره »وجود« تفكر این در هستند. معتبر و اصیل

»عدم«پدیدمیآیدودوبارهبهآنبرمیگرددایندودر
تعاملهمیشگیقراردارند.اینتعاملبهصورتنمادیندر

دایرهیینویانگ6نمودپیداکردهاست.)تصویر۲(
درایننگاهسیرزمانیوآغازوپایانیوجودنداردو
هم با »وجود« بیزمانی گسترة یک در موجودات تمام
وجوددارند.دراینتفكرباالترینمرحلةآگاهیآنآگاهی
استکهخالیازتماممحتویاتباشددرواقعرسیدنبه
آزادینفسیانیروانا7کهبیانگربیداریحقیقیوتابش
در الموجودی یا عدم ذات مفهوم است. اشراق طلیعه
فلسفهشرقدوربهگونهایدیگردرآرامتفكرانوعرفای
و )نیرو( آن اسالمی عرفان در میشود. متجلی اسالمی
)روحجهانی(کهدرطبیعتجایداردوعارفوهنرمند
درصددیگانهشدنباآنهست،ذاتمطلق)یاخدا(که
بهمنبعغاییوجود،کهتمامموجوداتوجودخودراازاو
»سرچشمه بهعنوان وجود این است. میکنند، کسب
در هدف بهعنوان که آنچه میشود. خوانده هستی«
ایدئولوژیشرقدوروعرفاناسالمیوجوددارد،رسیدن
بهقلمروماوراعقلاست،همانعالمیکهطیکشفو

شهودبهآننایلمیشوند.
تهی )یا کیهانی فضای اندیشههنرمندشرقدور، در
بینهایت(همهچیزرادربرمیگیردوطبیعتبخشیاز
فضای)تهی(بینهایتاستومحتوایمادیوتصویری
اینتهیاست.بهاینترتیبسادگیبافضایتهیکهدر
زمانومكانآفریدهشدهباشد،اندیشةمهمیدرتفكرات
زیباییشناختیشدوهدفهنرمندنمایشیگانگیبااین
حقیقتیا»عدم«میباشدکهبهصورتفضایخالینشان
هنر کتاب در بورکهارت که همانگونه میشود، داده
الهی تائویستی،هنر بینش به بیانمیکند:»بنا مقدس
اساساًهنرتبدیالتاست،طبیعتسراسر،درعینتبعیت
ازقانونادواری،بالانقطاعدرحالتغییروتبدیلدائماست
وتضادهایشگرداگردمرکزواحدیکهقابلدرکنیست،
تطورمییابندوهرکسیکهاینحرکترادرککند،
جوهرآنحرکتمرکزیراتشخیصمیدهد.هدفهنر،
سازشیافتنباضرباهنگکیهانیاستواستادیدرهنر
یگانه و یكسره دایرهای ترسیم توانایی از، است عبارت
است« دایره آن مرکز با ضمنی طوری به شدن

)بورکهارت،1۲:139۲(.

تصویر۲.نمادیینویانگ،)قسمتتیره:یین.قسمتروشن:
یانگ(
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فضای نگارگری ایرانی و نقاشی شرق دور 
درتفكروفلسفهاسالمیتمامیهستیوموجوداتاز
»وجودمطلق«-ذاتمتعالی-طیمراتبیبوجودآمدهاند
که»وجودمطلق«درباالتریننقطه،وهستیوموجودات
بنابرمقامشانبهترتیبتحتآنقرارمیگیرندپسدر
این در میگیرند. شكل »وجود« از »موجودات« واقع
جهانبینیاینسیربهصورتخطیاستیکمبدأویک
منتهی تعالی ذات به آن دوی هر داردکه وجود انتها
میشود)آغازآفرینشودرانتهامعادورستاخیزورسیدن
به دور شرق ادیان که نگاهی طرفی از نهایی(. مبدأ به
شكلگیریهستیدارنداینگونهاستکه»موجودات«از
حقیقتیبوجودمیآیندکهدر»عدم«ونیستیقراردارد
)ایننیستیبهمعنایپوچینیستبلكهسرچشمهزایش
جهانبینی، این در همچنین است(. موجودات و هستی
نگاهیادواریبهآفریشوجوددارد،آفرینشازنقطهای
به نقطه همان در دورهای گذشت بعد و میشود شروع
پایانمیرسدودوبارهازهمآنجاشروعمیشودواین
چرخشوگردشهمچنانادامهدارد،اعتقادبهتناسخو

تولدادواریازهمیناعتقادشكلمیگیرد.)تصویر3(
آنچهکهباعثتمایزفضاینگارگریایرانباشرقدور
و فلسفی مباحث در اشتراکاتی برخی علیرغم میشود
اعتقادی،فضایپر،رنگینوچندساحتینگارگریایرانیبا
فضایتهیوخالیشرقدوراستکهبازتابتفكرایشان
ایرانی نگارگری فضای است. هستی بابشكلگیری در

فضاییماوراییومثالیاست.عرفادرتبیینسلسهمراتب
عالم و مادی محسوس، معقول سهگانه عوالم به وجود
مثالیمعتقدبودند.آنانعالممعقولراجایگاهروحوعالم
محسوسراجایگاهمادهمیدانستندعالممثالیمیاندو
عالممعقولومحسوسقرارگرفتهاست.برخیازفالسفه
ایرانیپیشازمالصدرا8مانندسهروردی9وجودفضای
مثالیرامطرحنمودهوپایههایاصلیومتافیزیكیآنرا
بنیاننهادهاند.امااولینکسیکهباپیرویازابنعربی
نهاد بنیان مثالی فضای مبحث در را نظامندی ساختار
مالصدرابود.)chitiick.1994:198(.فضایعالممثالدر
نگارگریسببشدهتاشكلهامانندصورمعلقجلوهگر
واقعشدهاند. ناکجاآباد در سهروردی قول به که شوند
تصویر ایرانی نگارگری که را عالمی بورکهارت تیتوس
میکندعالم»اعیانثابته«)گوهرهایدگرگوننشده(است
کهآنرانمیتوانباحواسدریافتزیراکهبیرونازصورت
تجسمی تمهیدات دیگر از بهره با فضا این است. مادی
چونفضایهمزمانیوفضایدوبعدیبهتصویرکشیده
فضای مفهوم از کامل پیروی با ایرانی »نگارگر میشود.
از تصوری به را نگاره بعدی دو سطح توانسته منفصل
به مادی بعد از را بیننده و سازد مبدل وجود مراتب
مرتبهایعالیترارتقادهدکهحكمایاسالمیومخصوصاً
10 معلقه صور عالم یا و مثال و خیال عالم آنرا ایرانی

خواندهاند«)تجویدی،3۴:1379(.

تصویر3.مقایسهتطبیقیمراتبشكلگیریهستیوموجوداتدراندیشهاسالمیوشرقدور
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نقاشی  »خلوت«  و  نگارگری  »جلوت«  فضای 
شرق دور 

جلوت:درلغتنامهبهمعنایهویداوآشكارشدنوضد
خلوتاستاماباتوجهبهریشهیآندارایدومعناست:1(
به اسم: )۲ ظاهرساختن؛ آشكارکردن، معنای به مصدر:
فضای میتوان که را آنچه پیدایی. و آشكارگی معنای
جلوت)آشكارگی(درنگارگریایراننامیددرواقعهمان
»تجلی«حقیقت»وجود«کهطیمراتبکشفوشهود
اسالمی هنرمند مثلاست. و فلک عوالم در هنرمند
گزارشگرعالمیاستکهاینمراتبوسرچشمةموجودات
درآنحضوردارد،ازاینرودرنگارهاوشاهدتكثرفضاو
رنگیاهمانفضای»جلوت«هستیمواشـكالوالوانآن
این تصویری نمود است. ملكوتی عالم همان محاکات
فضای منفصل تقسیمبندی بر مبتنی جلوت، فضای
دوبعدیاسـتومیتوانهرافقیازفضایدوبعدینگاره
رامظهرمـرتبهایازوجـود،وازجهتیدیگر،مرتبهایاز
عقلوآگاهیدانستکهازطـریقرمزوتمثیلنمایان

میشود)تصویر6،7،10،11(.
خلوت:بهمعنیگوشهنشینی،خالیازاغیارو....کهدر
آن ظاهری جنبة است، جنبه دو دارای عرفانی تفكر
بهعنوانابزاری)مكان(کهسالکباهدفتزکیهنفسازآن
بهرهمیگیردوجنبةباطنیکههمانتداوممراقبتدر
تفكروترکعالیقمیباشدواینمفاهیمباتوجهبهمقام
بازتابدادهمیشود. وتجربهسالک-هنرمنددرنقاشی
آنچهتحتعنوانخلوتدرنقاشیشرقدوربهکارمیرود
هستیشناسی بنیادین مفاهیم از – است »عدم« نمود
ایشان-کهوجودوهستیازآنشكلمیگیردوبهصورت
نامیدن برای که الفاظی میشود. نمایان خالی فضاهای
نظریه»تهی«وخلوتبهکارمیروندعبارتنداز)سونیام11و
)شونیهتا(1۲بهمعنایتهی،خالی،هیچ، غیرموجود، تهی
بودن، بازبودن،هیچی)عدم(،نسبیت،پایانناپذیریاتـمام

نشدنی.
سیر و نـام»ماهیت  اثرشبـه در کونسه13 ادوارد
بحثی )تهی( لغوی  ریشة دربارة بودایی«  دین تحول
دارد،اینلغتدرسانسكریتازریشةلغتبادکردن14 
گرفتهشده است.درزبانیونانینیزچیزیکهازبیرون
متورمولی ازدرونپوکوتهیباشد.درالتینهمریشة

)کولوموس(15یعنیتودهوانبوهاست.بههرحاللغت
)شونیهتا(درسانسكریتمعنایتهیونفیرامیدهد
و»ازاینتهیبودناستکههمهنمودهاهستیدارند«.
)ناتهان،79:1376(.والترترنساستیس16مینویسد:
درونمایة که است بیتعینی و بیتمایز حالت »تهی«
شالودة است، دیگر فرهنگهای انفسی عرفان اصلی
مـفهوم)شـونیاتا(تـهیوارگی)خال(استکهمضمون
اصلیمابعدالطبیعیآئینبودااست.بهگفتةدکترد.تـ.
از: اسـت عبارت بودایی یـاخال )شونیاتا( سوزوکی17،
»خالمحض)خالبودایی(نهزمانهستونهمكان،نه
صورتونهشیئیت،نفسدراینتجربه،انعكاسخـود
رادرخـودمینگرد،یعنیآنـگاهکـهازهمةمحتویات
اینمعنارامیتوان»وجود باشد«، جزخویشخـالی
بدونتعین«نامید.کومراسوامی18نیزمعتقداستکهبر،
میگوید: او هستند. نسبی، حقایق تهی نظریة اساس
به بلكه چیزنیست، همه سادة نفی معنای بـه »تهی
معناینفیخصوصیاتازاشیاست.تهیبودناشیاءهم
 Coomaraswamy( آن ها«  نفس در هستی عدم یعنی

 19.),2003:319

دراینتفكرهمهچیزمتغیراستوهیچچیزپاینده
نیست.انكارناپایندگی۲0انكارهستیاست،پساندیشه
اثباتکنندههستیچیزهااستنه تهیبودندرواقع
نفیآنها.اینمقولهمانندفضایخالیدریکتصویر،و
مكثهادرموسیقیوسكوتدرتأتر،داللتخاصیپیدا
وضعیتهای این در زیباییشناسان زیرا میکند،
غیرفعال،اساسنیروهایخالقرامیبینندکههرچیزی
بایدازآنهاهستیبیابد.درنقاشیشرقدورازفضاهای
این البته بهرهمیگیرند. منظور این به )خالی( سفید
فضایمنفیدرتعاملوارتباطبافضایمثبتاست-
فضای در متضاد نیروهای تمام و یانگ- و یین مانند
نقاشیبهتعاملیهمیشگیمیرسند.)تصویر1۲،13،

)8،9
پسآنچهکهباعثایجادفضای»جلوت«درنگارگری
و»خلوت«درنقاشیشرقدورمیشود:کشف»حقیقت«
است.نگارةایرانیطیاینکشفوشهودازعوالمیمختلف
سرچشمه که میرسد عالمی به اینكه تا میکند گذر
هستیاستوهنرمندگزارشگراینعالماستبرایهمین
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نگارةاورنگینودارایفضاهایمتكثریاستکههمهدر
یکلحظهدیدهمیشودواینگونهفضایجلوتدرنگارة
پی در شرقدور هنرمند که آنچه اما میشود. جاری او
کشفآناست،حقیقت»عدم«است،اومراحلشناخت
به را تجربةشهودیخود و راطیمیکند اینحقیقت
میکند. بیان هنر و نقاشی در خلوت فضای صورت

)تصویر3(

با  مقایسه  در  ایرانی  نگارگری  عناصر  و  فضا 
نقاشی شرق دور

زمان
بهمفهوم ایران←زمان،مطلقاستو نگارگری در
فیزیكیآنوجودندارد،مطلقبودنزمانباعثدگرگونی
درقوانینمیشودکهاوقاتروزویاشبدرآنبهمعنی
از یكی که نور تنوع باشد. نداشته وجود مادی عالم
نشانههایتغییرزماندرشبانهروزاستدرنگارههافاقد
منبعمشخصاستکهاجسامدراینحالتفاقدسایهو
بعدهستند.حضورهمیننوریكدستوزمانهایمختلف
شبانهروزکهدرآنواحدقابلمشاهدهاست،حاکیاززمان

عاریازقواعدفیزیکاست.)تصویر۴(
نقاشیشرقدور←درفلسفهایشانجهاندرحال
و ندارد وجود عالم در ثابتی اصل هیچ است، حرکت
کوتاهترینبخشزمانیکحالتوجودیاستوآغازو
پایاندرمكانوجودندارد.تعالیپایانپذیریمكانوذات
نیستی)عدم(بامفهومپویایجریانزمان،ارتباطمستقیم
دارد.)درواقعهمانمفهوم»خلقمدام«۲1استکهیک
واحدزمان،یکواحدوجودیاستهرشیچیزینیست
جزیکسلسلهازاینواحدهایوجودی.ایزوتسومیگوید:
»دراینمفهومهیچچیزحتیبرایدولحظهموجودباقی
وجود است جدیدی چیز لحظه هر در بلكه نمیماند،
)Ni-Kon(»داردکهدرمراقبهبهمثابه»اکنونبیزمان
نظر به زمان هم اشیا تمام بعد، این در میشود. تجربه
این در تفكر این نمود )ایزوتسو،16:1390(. میآیند«.
نگارگری )چون نور منبع نبودن مشخص با نقاشیها
ایران(،فضایتهیدرکلاثروپوشیدهشدنفضادرمهو
رویتتدریجیکهنمادیازرمزوابهامدرپسآناست،
نشاندادهمیشود.نوربهطورعامدرهمهجاهستو

ازواقعیتقطعیدرآنهادیدهنمیشود.کهاین نشانی
منظورراباتكنیکآبمرکببهخوبیالقاکردهاندزیراکه
سیالیتمرکباینفضارابهخوبیبرایهنرمندفراهم

میکند.)تصویر5(

مکان
نگارگریایران← فضاومكاندرنقاشیایرانیدارای
ابعادیمستقلازمكانمحسوسمیباشد.درعالمماده
عالم در اما میشود دیده محدودیت موجب ماده وجود
مجموعة خود ذهنی حضور با است قادر بیننده مثل
مكانهاوواقعیتجاریدرآنرایکجامشاهدهکند.در
نگارگریایرانفضایسهبعدیوپرسپكتیوتکنقطهای
دید زاویة نقطهای تک پرسپكتیو در نمیشود. رعایت
بستگیبهموقعیتفردمشاهدهگرداردوباتغییرجایگاه
اوفقطبخشیازمكاندیدهمیشودولیمكانیکهنگاره
ایرانیازاینقواعدپیروینمیکندودرآنواحدتمامزوایا
رامیبیندکهاینباعثشكستهشدنپرسپكتیومیشود،
دیدمخاطبازمكانیبهمكاندیگردرحرکتاست.)در
واقعهمزماندیدنبیرونودرونمكان،نتیجهکشفو
شهودمراتبعوالمافالکاستکهبهعنواننظارهگرتمام

اسراربراومكشوفشدهاست(.
شرقدور← تفكرفلسفیوهمچنینشرایطاقلیمی
برای مكانی بهعنوان طبیعت که، شده باعث شرقدور
جاریشدنمفاهیمبنیادینهستیموردتوجهنقاشقرار
بگیردوهموارهمفهومونمادعناصرطبیعتموردنظراو
است.مكاناینفضابهصورترویتتدریجیالقامیشود.
اینرویتتدریجیفضایامكانرابهتمامیاززمانجدا
تقارن که زیرا هستند بیتقارن آنها ترکیبات نمیکند.
هدف مهمترین مناظر این در میکند. محدود را مكان
انتقالبیحدومرزبودنمكاناستکهبهصورتفضاهای
آرامش و ازسكون نمادی که میشود داده نشان خالی

حاکمبرمكاناست. 

فضای چند ساحتی و رویت یکباره نگاره ایرانی
ازلحاظ ایرانینمایشفضاهایمختلف درنگارگری
مكانیوزمانیبهطورهمزماندریکتصویردیدهمیشود
زیراکهدرعالممثلمشاهدههمزمانوقایعورویدادهادر
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یکمكانوزمانبههممیپیونددودرنقطهایواحدیكی
میشوندنقطهایکهشیخمحمودشبستریآنرا»نقطه
حال«مینامد.برایپیادهکردنایننگرهازقواعدویژهای
بهره معماری فضاهای و مكعبی احجام ترسیم برای
میگیرندکهژرفنماییموازینامدارد.دراینژرفنمایی
دورتر ابعاد و میمانند باقی موازی دورشونده خطوط
کوچكتربهنظرنمیرسند.»نگارگرایرانیازخاصیتهم
)بترز،79:1370(. میگیرند« بهره هم سطوح پوشانی
آندرهلوت:»درنگارگریایرانیهرسطحبخشدیگریرا
بهعقبمیراندوسطوحپیدرپیبعدسومرابهذهنالقا
میکنندبدونتوسلبهاینتمهیدچشمبیآنکهفضای
حقیقیرامتناوباًدریابدیکبارهبهسویآخریننقطهافق
تشخیص با ذهن وسیله به عمق دریافت مییابد. توجه
عمقکهبهوسیلهخطایچشمدرصفحهنقاشیحفرهای
بهنظرمیآورد،ازنظرکیفیمتفاوتاست«)لوتبهنقل
ازتجویدی،1۴:1379(.»ساختارعمودیترکیببندیاز
فضاهای نمایش برای ایرانی نگارههای مهم ویژگیهای
مختلفبهطورهمزماناست.بدینگونهترکیببندیبه
تا ازعرش ماهی تا ماه دربرگیرنده و میرود باال سمت

فرشاست«)پاپادوپولو،70:1361()تصویر15و1۴(

نقاشی  تدریجی  رویت  و  یک دست  فضای 
شرق دور

ازآنجاکهجهاندردیدگاهآنهادائمادرحالتغییر
استوهیچچیزثابتیوجودنداردوابهامطبیعتباانجام
فضاهای صورت به تفكر این میگردد، مكشوف مراقبه
مهآلوددرچندسطحازپایینبهباالوبهصورتطومارهایی
دیده آن از قسمتی بار هر و میشود باز تدریج به که
میشودنههمهآنچهوجودداردوفضاینقاشیبهصورت
لحظه یک در چیز همه و میشود. داده نشان تدریجی
عیاننمیشودوهربارکهچیزیعیانمیشودآنچیز
دوبارهبهخالوعدمکهازآنشكلگرفتهبرمیگرددواین
یعنیهرلحظهکهیکبخشیدرمعرضدیدقرارمیگیرد

درلحظهبعدوجودنخواهدداشت.)تصویر۲0و۲1(

رنگ
نگارگری←»رنگنهازعواملعرضیکهازعناصر

ذاتیاثرهنریاستوازعناصرظهورمعنادراثراست.
با اندیشهاسالمیوبهتبعنگارگری سرگذشترنگدر
قرآنآغازمیشود.قرآنتبییننمادینبهشترابااستفاده
139۴، )بلخاری ۲۲ رسانیدهاست« انجام به رنگها از
:135(.دراحادیث،روایاتوعرفاناسالمینیزرنگعامل
میانجهانمادهوجهاننوروراهنمایعارفاندرتبیین
وتمیزمنازلسیروسلوکبهخدمتگرفتهشده،بهتعبیر
هانریکربندرعرفانایرانی»رنگهاتبدیلبهشاخصی
میگردندبرایعارفتابدانوسیلهمقامنورانی–عرفانی
خویشرابهداوریگیرد.اوفراسویزماناستوتنهاعالم
و )اردالن اوست«. سلوک سیر جهتدهنده رنگ
همنشین محسوس جهان در رنگ بختیار،51:1380(.
بدین است، واحد نور متكثر وصورت است نور بیبدیل
ترتیبرنگباتجزیهنورشكلگرفتهونمادینترینتمثیل
فلسفة در میسازد. نمودار را وحدت در کثرت تجلی
باستانیایرانوفلسفةاشراق،وجود،مساویبانوراست.از
آنجاکهوجود،مساویبازیباییاست،پسنور،مساویبا
زیباییوبینوری،یعنیفقدانزیبایی.بهدیگرسخنذات
متعالی،مجردوبیرنگنورکهخودنمادکاملوحدت
استکهبارنگتجسمیافتهوتجلیوتجسمرنگارنگ
و اسالمی عرفان در در که همچنان میشود، بیرنگی
تشبیه رنگ بی نوری به حق عربی ابن عرفان بهویژه
میشودوخلقبهآبگینهایرنگینورنگهاصورتهای
گونهگونهستیاند.ازاینروستکهسراسرنقاشیهای
ایرانیپوشیدهازرنگهایدرخشاناستوگاهبرایایجاد

نوربخشیازتصویرراطالیانقرهاندودمیکردند.
ــن رنــگ از بی رنــگ خاســت ــن عجــب کای ای
رنــگ بــا بــی رنــگ چــون در جنــگ خاســت

)مثنوی،دفتراول:بیت۲۴7۴(
کربنفلسفهنگارگریایرانیرامتأثرازنگارگریمانوی
–رهنمونساختنبینشبهفراسویعالمحسیمیداند
از هراس و نور« »پسران ستایش و مهر برانگیزنده که
»پسرانتاریكی«استونیزبهتماشاگذاردنرستاخیزی
»انساننورانی«تاتصویرگررهاییانسانازحدودوثغور
ظلمانی)کربن،1۴7:139۲(.پوپحضوررنگدرنگارگری
تیسین نقاشی »در است: کرده توصیف اینگونه ایرانی
نیمیازعظمتهنرمربوطبهرنگاستامادرمینیاتور
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دارد« ارتباط رنگ به زیبایی دهم نه ایرانی
)پوپ،15۲:1387(.بههررویقرآنبهعنوانمنبعاصیل
حكماوعرفایمسلماندرتبیینمعناازرنگبودهواین
و عرفا توسط آن کاربرد در مؤثر بسیار عاملی خود

هنرمنداناست.)تصویر19و18(

نقاشی از آنچهکهدرشاخهای رنگدرشرقدور← 
شرقدوربارزاستفاقدرنگبودنوایجادرنگسایههایی
خاکستریکهبامرکبایجادشده.۲3برگزیدناینشیوه
نقاشیشرقدورهنرخطوط بهعواملیمرتبطاست:1(
استوهموارهخطبررنگتسلطدارد.بینخوشنویسی
تكنیک با نقاشی و ندارد وجود تمایزی آنها نقاشی و
خوشنوسیانجاممیشود)قلموومرکب(.۲(باتوجهبه
جهانبینیآنهاجهانسیالودائماًدرحالتغییراستو
هیچچیزثابتدرجهانوجودنداردوهمهچیزدرپردة
اینجهانبینی، بیان برای بهترینشیوه قراردارد، ابهام
مرکب-کهخودنیزمنشأآلیداردیعنیساختهشدهاز
خاکسترچوبدرختوصمغآن-استوباآنمیتوان
بهخوبیاینفضایابهامرابامهآلودکشیدنبیانکرد.
3(درنقاشیایشانمراحلآموزش،تفكر،مراقبهوعمل
نقاشیمهمترازخودنقاشیاستونقاشیطیمناسكیبا
تبهریکهطیاینمراحلکسبکردهبایداثریرابایک
این برای و بیاورد بوجود لحظه یک در دست حرکت
فرآیند،سیالیتآبمرکببهترینتكنیکممكنمیباشد.

)تصویر۲1و۲0(

انسان
نگارگری←منعپیكرنگاریازسویاسالمباعثشد
با باایماواشارهدرنگارههاجلوهکند. کهحضورانسان
چهرة مـختلف مكاتب در انسان سیمای تحول بررسی
مضامین از و شده خارج تزیینی صرفاً جنبة از انسان
در انسان سیمای تكامل است. برخوردارشده واقعگرا
نقاشیایرانیبینسبتبـاتـحولآندرادبیاتنیستو
تزیین تدریجی تحول با مستقیم ارتباط در کلی بهطور
آن امكاناتتجسمی و نقاشی زبانهنری و نسخخطی
است.سیمایآدمی،بهطرزیقراردادیوفـاقدتـعّینو
همان نگاره در انسان حضور و است فردی ویژگیهای
نقش داستان شخصیت قالب در که است مثالی انسان

امكانات از بهرهگیری نگارگر، اصلی وظیفة میبندد.
مختلف تیپهای از مطلوب نمونههای ارائة در تجسمی
عالئم و نقوش برخی تثبیت به منجر که است انسان
ساختار در ادبی قوانین بدینترتیب، میشود. نمادین
هیچگونه نقاش، مییابند. انعكاس اشخاص، بیانکنندة
ارائه افراد ظاهری سیمای دربارة دقیقی تصور و تعریف
نمیدهد.آ.س.ملكیانشیروانیهنرشناسشرق،مـتذکر
شـدهکهوجهتمایزترسیمانساندرهنرشرقوغربدر
غرب در و عمومی نسخههای شرق، در که است این
چهرهسازیانفرادیموردنظراست.بنابراینمیتوانگفت
همطراز ارزشـی از نـقاش، و شـاعر »چهرهپردازی که
برخوردارند«)پولیاکوا،6۲:1375(.ترکیببندیپیكرههاو
هماهنگیآنهاباکلنگارهسعيدرتبیینبرخيازرموز
نهفتهعرفانیچونبیانسیمایانسانکاملرادارد.ابن
عربينیزدربخشارائهتصویرمتعاليازانسانکامل،اورا
حاضرموجوداتميداند.دراینمرحلهکاملترینهستي
این بـه کامل انسان است، جهان هستيهاي میان در
بوده،همانروحکلجهان مـفهومعـصارهکاملجهان
هـستياسـت.درواقـعهماناصلتناظرکهانسانعالم
تحول سیر البته کبیر. انسان جهان و است صغیر
چهرهنگاریدردورههایمختلفمتفاوتبودهوازمفاهیم
سمت به مثالی و کامل انسان سیمای چون عرفانی
چهرههایواقعگراوترسیمافرادمعمولیمیرود.)تصویر

۲6و۲7(
نقاشیشرقدور←حضورانساندرنقاشیشرقدور
دراندازهکوچک،جداییناپذیریانسانازطبیعتوچرخة
جان از راهب یک مقام در هنرمند که درکی و هستی
بهعنوان انسان واقع در میکند بیان را دارد طبیعت
موجودیاستکهوجودداردوشاهدیبرجریاناتهستی
استکهباآنبهیگانگیرسیدهاست.بهاینمنظورمكان
نقاشیخودرابهمثابةکیهانیناتماموابعادانسانرابسیار
و بیقرینگی میگذارد. نمایش به آن مقابل در کوچک
خالیگذاشتنفضاوابعادکوچکانسانشایدنوعیانكار
نقشهنرمندباشدکهنشانهایازغرابتدرونهنرمندو
حضور با )هنرمند( انسان وجود یعنی است. مخاطب
طبیعتگرهخوردهاستوانساندراینجریانبیزمانی

وبیمكانیحضوردارد.)تصویر۲8و۲9(
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خوشنویسی
اسالم←اعجازاسالمهمانکالمخداستکهکتابت
آنازاهمیتمعنویبرخورداراستازاینروخوشنویسی
»کتابت و گرفت قرار توجه مورد هنریشریف بهعنوان
قرآنهنرمقدسعلیالطالقمحسوبمیشود.درکتابت
متونمقدسحروفبااسلیمیوخصوصاًبانقشمایةنباتی
کهقرینرمزگریآسیاییدرختجهانمیگرددترکیب
ادبیات در طرفی از .)150 )بورکهارت،139۲: میشود«
و شعر قالب در قرآن عرفانی تفاسیر تأثیر تحت آثاری
این تصویری نمود خوشنویسی که آمد بوجود داستان
محتویمیباشد.انماریشمیلنیزدردرکتاباوجهای
عرفان و شعر ارتباط تبیین از پس ایران هنر درخشان
فارسیباخوشنویسیبهحرفبهعنوانقالبتجلیالهی
اشارهمیکند.وابستگینگارگریبهادبیاتوروایتگری
از نگارهها ترکیببندی در خوشنویسی که شده باعث

جایگاهبااهمیتیبرخوردارباشد.)تصویر30(
شرقدور←خوشنویسینگارشوپرمعناینشانههای
نوشتاریچینیاست.هنریکهظرفیتهایدوگانةآوایی
 ۲۴ انگارهسازیهای قالب در را زبانکامل معنایییک و
تجریدیومبتنیبرذهنیخالق،بهنمایشمیگذارند.۲5
مضمونخوشنویسیدرنقاشیهاشعرهایستکهبیاناتی
نـقاشی پنهاندر آفرینشومفهومپردازیهای از عمیق
به را هنرمند هویتشخصی به نسبت بینشی که است
سبک یک از مفاهیم این کـلی شكل مـیدهد. دست
درواقـع است. متفاوت کاماًل دیگر تاسبک خوشنویسی
انگارههایتصویریخوشنویسیمانندنتهای نشانههاو
موسیقیازگوناگونیدرترکیبعناصرنشانهایبرخوردار
ریختشناسی چهارچوبهای از دلیل همین به و است
خارجودرقالبهنریانتزاعیوبرگرفتةمجموعهایاز

نشانههاست.)تصویر31(

نقاشی شرق دور نگارگری ایرانی- اسالمی مفاهیم

زمانتدریجیوسیالوفاقدقواعدفیزیكی
یکواحدزمانیکواحدوجودی)درهر

)لحظهخلقجدیدشكلمیگیرد
پویاییزمان

حوادثورویداددرزمانتدریجی

زمانمطلقوفاقدقواعدومفهومفیزیكی
مطابققواعدعالممثال

همزمانیزمانهایمختلفدریکنگاره
نمادیازحضورهرآنچهدرمراتبسیرو

.سلوکعارف-هنرمنددیدهمیشود

زمان

تصویر5.کوهستان،نقاشناشناس،10م.چین،دراینجاسیالیتو
پویاییزمانکهبهصورتتدریجیدرحالتغییراست،بهصورت
نمادینباتناوبکوههاودرمهفرورفتنکوههایعقبینشان

.دادهشدهاست

تصویر۴.نگاهکردناسكندربهحوریاندریایی،شیراز،813ق،بنیاد
گلبانگیانلیسبون،)رهنورد،۲33:1393(دوفضایشبوروز
همزماندریکنگاره،کوهباعثتمایزوانقطاعزمانشده)پشت

)کوهشبوجلویکوهروز
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مكاندردلطبیعت
نمایشیازطبیعتایدهآلماورابهصورت

رویتتدریجی
معماریدرمقابلطبیعتبیاهمیتاستو

عملوحوادثدردلطبیعتاست
عدمتقارنمناظرومكانها

مفاهیمنمادینعناصربهکاررفتهدر
طبیعت

مستقلازمكانمحسوسومادی
نمایشیازمكانوطبیعتعالممثال

اهمیتمعماریوهماهنگیآنباطبیعت
بهعنوانمكانیبرایعملانسانورویداددر

حالوقوع
مشاهدهزوایایمختلفمكاندریکلحظه

))بیرونودرون
نمادینوتزیینیبودنمعماری

مکان

تبدیلمراتب»موجودات«بهصورتفضای
خلوت

تبدیلیکمرحلهازخلقبهمرحلةدیگربه
صورتنمادینباتنالیتهخاکستری

نمایشفضایتهیباتعدادیمعدوداز
عناصرطبیعت

تعاملوتداخلهمیشگیفضایمنفیو
)مثبت)مانندنمادیینویانگ

عدمپرداختجزئیات)همهچیزبهصورت
)محو

فضاهاییکدستومتداخلدرهم
عدمنورمتمرکزو،پخشنوریکدستدر

کلفضا
انكارناپندگیهستیوبازگشتهمهچیز

بهعدمبهصورتفضایخلوتوتهی

تجلیمراتب»وجود«درنگارهبهصورت
فضایجلوت

تجلینمادینمراتبوجودباالوانمختلف
نمایشفضایعالممثالباانبوهیازعناصر

نمادین
هماهنگیسطوحدرکنارهمازطریقرنگ

وابعادمختلفسطوح
پرداختکاملجزئیات)حتیتزئینات(

کاشیوقالیچه
فضاهایمنقطعناتمامدرکنارهم

عدمنورمتمرکزومشخص،پخشنور
یکدستدرکلفضا

رسیدنبهحقیقتوجودوبازگشتبه
منبعتمامهستیبهصورتفضایجلوتو

دارایالوانمختلفوبهخصوصکاربرد
)طالئیونقرهای(نمادنور

فضا

تصویر7.بررسیفضایاشغالشدهدرمقابلفضایخالی،حدود
۲/3فضاپراستوبخشکمیبهفضایمنفیوتهیاختصاص

تصویر6.ربودنزالتوسطسیمورغ،تبریز،حدودقرن7ه.ق
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تتصویر9.بخشبزرگیرافضایمنفیپرکردهوفضایمثبتدر
اندازهکوچکدرتعاملباآناست.ازنظرترکیببندیموضوعی
ایننقاشیبانگارهباالتقریبایكیاستبااینتفاوتکهدرنگارة

باالبخشبزرگیازنگارهراکوهوبخشکمیراآسمانوایر
تشكیلدادهولیدرایننقاشیبخشبزرگیراابروآسمانتشكیل
..داده،البتهروایتگریومضوعباالنیزدراینامردخیلبودهاست

تصویر8.فوجیدرمیانابرها،کاتسوشیكاهوکوسای،دورهادو
)))1867-1603م

تصویر11.فضایمنفیومثبتنگاره تصویر10.نقاشیگلومرغ،حدودسال1۲00ه.ق
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تصویر13.فضایاشغالشده)مثبت(درمقابلفضایمنفی.ازنظر
موضوعیایننقاشیبانگارهباالیکساناست،پرداختجزئیات،

تكنیکوفضایاشغالشدهتوسطگلوپرندهباعثتفاوتبصری
.ایندونقاشیشدهاست

تصویر1۲.پرندهایروییکشاخةمرده،میاموتلساشی،دورة
کاموکاراآبمرکبرویکاغذ

فاقدقوانینژرفنماییطبیعی
ژرفنماییبهصورترویتتدریجیودرچندسطح)ازجلو

)بهعقب
تداخلفضاهادریكدیگر

ترکیببندیعمودیژرفنمایی
القابعدازطریقتنالیتههایآبمرکبازپالناولبهآخر

))ازسطوحواضحبهسمتسطوحمحو
نامتعارفبودناندازههادرمقابلطبیعت

ژرفنماییموازیوفاقد
ویژگیهایفضایسهبعدی

دیدصحنههااززوایای
مختلف

فضایدوبعدی
ترکیببندیعمودی

ژرفنمایی
القابعدازطریقهمپوشانی

سطوح
نامتعارفبودنزاویةدیدو

اندازهها

ژرفنمایی

تصویر15.نمودارزوایایمختلفدید،همزماندیدنچندینحادثه
دریکلحظه،همپوشانیسطوحبرایالقابعد،جهتهایمختلف

ژرفنماییموازی،ترکیببندیعمودی

تصویر1۴.خواهراسفندیاردرقلعهارجاسب،امیرخلیل،مكتبهرات
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تصویر17.تقسیمبندیفضاکهبهصورترویتتدریجیژرفنمایی
وبعدراالقامیکندکهبهاینمنظورازتفاوتشدتغلطتمرکب

.استفادهشدهواینفضاهابهصورتسایهواردرهممتداخلشدهاند

)تصویر16.ابرهایکوهستان،فنگکونگی)1378-1301م

عدمحضورجلوههایرنگی
وجودخاکستریهایمتناوب

جهانبینیشرقدورمبتنیبرسیالوناپایداربودنهستی
باعثاستفادهازمرکبوتنالیتههایخاکستریآنشده

شیوهومراحلظهوریکنقاشیدریکلحظهباعثانتخاب
تكنیکآبمرکبشده



رنگجلوهمادینور
ظهورنمادینمعناینگارگریدررنگ
مراتبسیروسلوکعارف-هنرمندبا

رنگهامشخصمیشودوبازنمودآندر
.نگارهبهصورتسطوحرنگیجلوهمیکند

کاریردروشن،خالصوتخترنگ
عدمتبعیترنگازتأثیراتجویجهان

مادی
استفادهازتضادرنگیبرایایجادحرکت
بصریبینسطوحکهعمقرامیسازد.ا

تتصویر19.تجزیهسطوحرنگینگاره،استفادهسنجیدهرنگ
مكمل،حضورجلوههایرنگیدرتمامسطحنگاره

تصویر18.اسكندرودعایزاهد،خمسهنظامی،قرن9ه.ق،مكتب
هرات

رنگ
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تصویر۲1.تجزیهسطوحنقاشی،سطوحیکنواختباتنالیتههای
.تقریباًیكسانرنگ،فاقدحضوررنگواضحومشخص

تصویر۲0.خواندندریکبیشةبابمو،منسوببهسوجون،طومار
)دستی،مرکبورنگرقیقرویکاغذ،موزهملیتوکیو

فاقدرویدادوروایتمشخص
یکمفهوممانندمراقبهوخلسهدرطبیعتبهعنوانروایتکلی،

موضوعاکثرنقاشیهاست


رنگجلوهمادینورنگارههابیانکننده
روایتهاییازدلادبیاتوقصصواحادیثقرآنی

هستند
درهرنگارهممكناستیکیاچندروایتبه

طورهمزماناتفاقبیفتد
هربخشیکرویدادجداگانهداردوممكناست

بههممربوطیامستقلباشند
اشعاردرونتصویرجلوههاینوشتاریاین

روایتگریهستند
رنگ،ترکیببندیسطحوخطدرراستایاین

روایتگریهستند

تصویر۲3.درایننگاره8رویدادبهطورهمزماناتفاقمیافتد.اتفاقاصلی
در1/3اصلیدرنقطهطالییدرسمتچپقراردارد.همزمانیاین

رویدادها،رنگهاوخطوطوسطوحاریبباعثایجادحرکتبصریکه
نمادیازجنبوجوشیاتفاقیاستکهدرحالوقوعاستوکل

.ترکیبندیدرراستایهمینهدفاست

تصویر۲۲.توطئهقتلخسروپرویز،شاهنامهشاهطهماسبی،تبریز،93۲ه.ق

و  موضوع 
رویداد
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تصویر۲5.آنچهکهدرایننقاشیدرحالوقوعاستانجاممراقبه
راهباستکهاینعملورویداددرمقابلطبیعتازاهمیت

برخوردارنیستدرواقعاینعمل)مراقبه(درراستایبزرگپنداری
طبیعتانجاممیگیردواهمیتآنراگوشزدمیکند.همانگونهکه

میبینیمفضایوقوعرویدادآندرمقابلطبیعتناچیزاستدر
مقایسهبانگارةایرانی

تصویر۲۴.کوتاگادرکوههایغربی،تانگیین)15۲3-1۴70م(،
سلسلهمینگ)16۴۴-1368(،مرکبورنگرویکاغذ،موسسه

موزهبریتانیا

هموارهحضورانسانکوچکدربرابر
عظمتطبیعت

طبیعتغالببرانسان)نمادیاز
جداییناپذیریانسانازطبیعتوچرخة

)هستی
فاقدشخصیتمشخصوروایتی
فـاقدتـعّینوویژگیهایفردی

»نمایشنوع»انسان

تغییرحضورپیكرهانساندرمكاتبمختلف
دراکثرمواردحضورانسانغالببرفضای

.نگارهاست
حضورمهمشخصیتروایتیانسان
چهرههاقراردادیوفـاقدتـعّینو

ویژگیهایفردی
زیباییایدهآلمثالیانساندرقالب

شخصیتداستان
»تجلیسیمای»انسانکامل

حضور انسان

اهمیتخوشنویسیدرترکیبندینقاشی
)نقاشیباابزارخوشنویسی)مرکبوقلمو

مضامینخوشنویسی:شعربامفاهیم
آفرینش

ترکیبندیمتفاوتنشانههادرخوشنویسی

مقدسبودنخوشنویسیبهعلتکتابت
قران

اهمیتجایگاهخوشنویسیدرترکیببندی
نگارههابهعلتوابستگینگارگریبهادبیات

وروایتگری
خوشنویسی

تصویر31-گرفتنگربهماهی،شوگونآشیكاگا،خطاطیباالتوسط
جیوکونبوتیپوو30هنرمنددیگر،دورةموروماچی،1۴13م،مرکبو

رنگرقیقرویکاغذ

تصویر30-بهرامگوروهفتپیكر،خمسهنظامی،قرن8ه.ق،بخشاعظمی
ازترکیبندیراخوشنویسیتشكیلداده،روایتگریباعثحضورادبیاتدر

نگارهشدهواینتوامانهستباخطخوشکهدرهماهنگیباخطوطو
ترکیببندیمیباشد
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نتیجه گیری
تفكرهنرمندمتأثرازجهانبینیواندیشةایشاناز
یا مستقیم تفكر این است. آن جریانات و هستی
غیرمستقیمبرفضایزندگیوهنرهنرمندمؤثراست.با
اسالمی بررسینوعجهانبینیوزیباییشناسیعرفانیـ
وفلسفهشرقدورمتوجهوجودتشابهاتوتفاوتهایی
درمقولههستیشناسیدرمیانآنهامیشویم.یكیاز
وجوهتشابهدربینایناندیشهها)اسالمیوشرقدور(
درهستی جاری حقیقتی و ماورایی نیرویی به اعتقاد
حقیقت آن به نایلشدن در انسان سعادت که است
میباشد.آنچهباعثتفاوتدرایننگرههستیشناسی
میشود،اعتقادمسلمانبهوجودیحقیقتیواحدتحت
عنوان»واجبالوجود«کههستیونوروجودیخودرا
اصطالحاً  میکند- نازل موجودات بر مراتبی طی
پاالیش با معتقد هنرمند و عارف . مییابد- »تجلی«
نفس،خودرابرایشهودودرکاینحقیقتوجودی
آمادهمیکند.ازطرفیدراعتقاداتاندیشههایشرقدور
)چوندائو،بودیسموذن(آنچهبهعنوانحقیقتنامیده
و بهمفهومپوچی نه البته است میشودذات»عدم«
نیستیوازاینعدم،وجودیاموجوداتشكلمیگیرند
و حالت»وجود« دو این بین مدام وجریاناتهستی
»عدم«قراردارندومرتباًبهیكدیگرتبدیلمیشوندو
درتفكرایشانهیچچیزیدردنیاثابتباقینمیماندو

همهچیزدرحالتیسیالقراردارد.هنرمندوعارفبا
این به دستیابی تجربه آمادة خودرا تمرین و ریاضت

حقیقتعدمبهآنمیکند.
هنرمندمسلمانطیمراتبکشفوشهودباعبوراز
افالکوعوالمماهویبرایدستیابیبهحقیقتبهعالم
مثالمیرسدکهدرآنحقیقتاشیاوموجودبهسان
این از نیست.هرکدام قراردارد، آنچهدرعالممادی
مراحلبهگونهورنگیخاصبرهنرمندجلوهمیکنددر
واقعهنرمندـعارفدرپیحقیقیاستکه»وجود«
داردوهستیموجوداتازاوگرفتهشدهوجلوهایاز
تمامنورهاورنگهایهستیاست،آنچهدرایناندیشه
تمام از جلوهای که است »تجلی« مفهوم است مهم
کائناتدرآنحضورداردوهنرمندبازگشتهازاینسیر
همین برای بودهاست شاهد آنچه گزارشگر وسلوک
آنچهدرنگارهآنجلوهمیکندعالمیفاقدویژگیهای
رنگهای از آن نگاره سراسر و است فیزیكی و مادی
متعددپرشدهوفضایخالیدرنگارهآنمغلوبعناصر
طبیعت،رنگ،معماریدوبعدیوجزئیاتآنمیشود
زیرانماد»وجودی«استکهتمامهستیدرآنحضور

دارد.
آنچههنرمندـسالکشرقدورطیمراتبکشفو
شهوددرپیآناستحقیقتیکه»عدم«استودرواقع

تصویر3۲.تفكرهستیشناسیمسلمانعارف.مراتبسیروسلوک
عارف)قوسعروج(وتجلیالهیبرموجودات)قوسنزول(

تصویر33.یینویانگوتبدیلنیروهایهستیبهیكدیگردرچرخشی
مداوم)عدمبهوجودووجودبهعدم(
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برایاورسیدنبهسكوت،خالومحوشدندرجریان
سیالهستیهدفاستآنچهکهدراینجریانصورت
کههیچ معنی این به است »تبدیل« مفهوم میگیرد
چیزیدرجهانثابتوپایدارنمیماند.هنرمندگزارشگر
اینمفهومعدماستواینتجربةشهودیراباسكوتو
مكثدرموسیقیوتئاتر،سادگیدرمعماریوفضای

تهیدرنقاشیبیانمیکند.
وشناخت تفاوتجهانبینیدردرکهستی پس
هنرمند نقاشی تجسمی ساختار تفاوت باعث حقیقت
ایرانیبانقاشیشرقدورمیشودوآنچهکهدرنقاشی
و عناصر از جلوت فضایی هستیم آن شاهد ایرانی
از بزرگی یاحداقلبخش و تمام که متنوع رنگهای
نقاشیراپرکردهوآنچهکهدرنقاشیشرقدورشاهدیم
فضاهایمهگرفتهکهبهصورتسیالدرهمشناورندو
بخشاعظمیازنقاشیرافضایتهیاحاطهکردهواین

بابخشمثبتکوچکدرتعاملمیباشد.

پی نوشت ها
1.ایناصلدرحكمتاسالمینیزوجودداردومنشاءآنتا
که همچنان بازمیگردد. عقب به یونانی اتومیستهای
مفهوم»امكانوجودی«بامفهومعدمدراندیشهشرقدور
تناظرداردبهاینمعناکهامكانوجودییعنیهرموجودی
دراینعالمدرذاتخود»بیوجودی«رانیزداردوهر

موجودیبهنفیخودوعدمگرایشدارد.
Tao Te Ching .۲ اینآییندرچینازاندیشههایشخصیبه
آن از چینیها واقع در گرفتهاست. سرچشمه الئوزه نام
جهان تناوب و نظم برقراری موجب که اساسی نیروی
نام راهوطریقهاست( )معنای تائو( )دائویا نام به میشود

میبرند.
Buddism.3.سیذارتاگوتامابنیانگذاراینآییندرهندپساز
گذراندنمدتیدرحالتریاضتومرتاضیدرمكانیبهنام

)یودگایا(بهدریافترمزوبیداریبهآگاهیکاملرسیدو
بوداگشت)واژةبودایعنیبیدارشدهیابهعبارتیبهروشنی

رسیده(.
Zen.۴.مذهبترکیبیازبودیسموادیانباستانیکهابتدادر
چینشكلگرفتوبعدواردژاپنشدودینرسمیدرآنجا
و لحظه به لحظه تفكر بر تأکید آیین این در گشت.
تجربه وسیله به و... جانداران اشیا، ماهیت به ژرفنگری

مستقیم)شهودی(دارد.
5. Pantheism
Yin-yang.6نظریهیینویانگیکتصورفلسفیدرمشاهده
وتجزیهجهاندرچینباستانبودهاست.پایهگذاریاین
نظریهازقرن16قبلازمیالدتاسال۲۲1قبلازمیالد
بودهاست.یینویانگتماماشكالوخصوصیتهایموجود
درجهانهستیراشاملهستند.درواقعیینویانگدو
اصلمتضادرادربرمیگیرندکهدرتمامپدیدههایمزدوج
درجهانهستیموجودهست.ایندواصلممكناست
ویا بوده متفاوت سرشتهای با جداگانه پدیدههای
پدیده یک درون مكمل و مخالف و متفاوت جنبههای

باشند.
Nirvana.7یعنیرهاساختنودراصطالحیعنیرهاساختن

نفسازآنچهموجبکهاضطرابانسانمیشود.
و فیلسوف مالصدرا: به معروف شیرازی محمد 8.صدرالدین

عارفایرانیمتوفیدرسال1050ه.ق)دهخدا،1377(
9.شیخشهابالدینسهروردی،حكیموفیلسوفایرانی،معروف
اشراق( نویسندهکتابفلسفی)حكمت و اشراق بهشیخ

)5۴9-587ه.ق()دهخدا،1377(
Suspended forms .10درعالممثال،شكلهاازجهتقابل
نه ولی هستند همراه عینی ویژگیهای با بودن رویت
همچونجهانمادیجسمیوفیزیكی)ازجهتقابللمس
بودن(براینمونهشكلهاوهرآنچهباآنهادرارتباطو
تعاملاست،رنگوفرمقابلشناساییدارندامامثلجهان
است آن از برتر و باالتر نیست مادی محسوس

)corbin,1977:166(
11. Sunyam. انگلیسی  .nothing devoid :معادل

تصویر3۴.تفاوتجهانبینیهنرمندودرکهستیوشناختحقیقتباعثتفاوتساختارتجسمینگارگریایرانیبانقاشیشرقدور
میشود.
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open. empty.noneexistent
12. Sunyata انگلیسی -relativity،nonsub :معادل

,stantiality، nothingness emptiness open-
ness

13. Edward Conze  
14. to swell
15. cumulus
16. Walter Terence Stace
17. D.T.Suzuki
مكتب هنر سّنتی محقق Ananda Coomaraswamy .18

خردجاویداناست.
19.کومراسوامینیزدرکتاببوداوانجیلدینبوداییتصریح
میکندکه:حكمتدرتحققتهیپدیدمیآید.ص319.
20. Anitya
۲1.مفهومخلقمدامدراندیشههایدیگروحكمتاسالمینیز
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