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مقدمه
طبیعتازدیربازیكیازمهمترینمراجعهنرنقاشی
میتواند نقاشی در طبیعت بازنمائی نحوة است. بوده
تجسمیازشكلرابطةتاریخیانسانباطبیعتباشد.با
وجوداینكهدرنقاشیایرانیهموارهبخشقابلتوجهی
ازسطحتصویرتوسطعناصرطبیعیپوشاندهمیشداما
»نقاشی یا »منظرهنگاری« تصویری سنت این در
منظره«بهعنوانژانریمستقلامكاِنظهوروگسترش
نیافت.اینامتناعدرکنارپذیرشمشتاقانةمنظرههای
اروپاییدربرخینقاشیهایدورةمتأخرصفویجالب
توجهاست.اینجریانکهبیشتربانام»فرنگیسازی«
شناختهمیشود،اززمانمرگشاهعباساولوبهقدرت
رسیدنشاهصفیوشاهعباسدومگسترشیافت.هدف
منظرههای این کاربست چگونگی تفسیر مقاله این

اروپاییدرنقاشیمتأخرصفویاست.
میتوان هرمنوتیكی رویكرد مفاهیم از استفاده با
گفتهربازنمائیازطبیعتدرحكمخوانشیازمتِن
طبیعتدرافقیتاریخیاست.پیدایش»ژانرمنظره«در
نقاشیاروپاِیپسارنسانسیحاکیازتغییریدرشكل
ارتباطونگاهانسانبهطبیعِتپیرامونخودبودهاست.
معرفتشناختی بنیانهای مقاله این اوِل بخِش در
در طبیعت بازنمائی اساس آن بر که میشود بررسی
قالب»منظره«درفرهنگرنسانسممكنشد.دراین
فلسفی ادبیات مرور طریق از میشود کوشش بخش
زمینةپیدایشمنظرهدرنقاشیاروپاییبهشكلخاصی
ازدیالكتیکدرونیخردنسبتدادهشود.دربخشدوم
»شكل«پذیرشمناظراروپاییدرزمینةنقاشیمتأخر
صفویبررسیمیشود.اینبررسیمعطوفبهتحلیِل
دگردیسیهایفرمیومضمونیاینمناظردرافقسنت
بخش این در بنابراین است؛ ایرانی نقاشی تصویری
اینپذیرشمحلپرسشاست.دربخش »چگونگی«
انتهاییمقالهنیزکوششمیشودبااستفادهازتحلیلهای
از تفسیری معرفتشناختی، مقدمات و پیشین بخش

اینشكلپذیرشودگردیسیارائهشود.

روش پژوهش
دراینپژوهش»منظره«بهمثابةپدیداریدرنظر

گرفتهمیشودکهشكلظهورآنبستهبه»افقتاریخی«
اتخاذ با مقاله این ازاینرو، است. طبیعت از خوانش
با و توصیفی-تطبیقی روشی با هرمنوتیكی رویكردی
نشاندادن پی در کتابخانهای دادههای از استفاده
و صفوی متأخر نقاشی در منظره پذیرش چگونگی
انتخابشده آثار است کوشششده است. آن تفسیر
برایاینتحلیلبازنمایانندةکلیتآثاریباشدکهدر
است؛ رفته بهکار دوره این در اروپایی مناظر آنها
نقاشی سنت مختلف رسانههای از آثار این ازاینرو،
عنوان به و کوچک قطع )در نگارگری مانند ایرانی
تصویرسازینسخخطی(،نقاشیدیواری،نقاشیگلو

مرغوتکنگارهوقلمداننگاریانتخابشدهاست.

پیشینة تحقیق
نقاشی باب پژوهشیدر بهسایرموضوعات نسبت
نقش خاص طور به و طبیعت بازنمائی نحوة ایرانی،
»منظره«دراینسنتتصویریکمترموردتوجهبوده
است.آژنددرمقالة»منظرهپردازیدرنگارگریایرانی«
نقاشی تاریخ در را منظره نمایش نحوة سیر )1۳84(
ایرانیپیگیریکردهاست.ویاینکارراازطریقبررسی
پررنگتری نقش منظره آنها در که نمونهها برخی
داشتهاستازسدةهفتمتادهمهجریبهانجامرسانده
است.گذشتهازشكلوحدودزمانیاینپژوهش،دو
نكتهدراینمقالهجالبتوجهاست:اول؛تصریحآژندبه
ظاهرنشدنژانِرمنظرهدرنگارگریایرانیدردورةمورد
روایی وجه با پیوند در منظره خوانش دوم؛ و بحث
محمدی و بلخاری دیگر پژوهشی در ایرانی. نقاشی
)1۳۹7(ازمنظرزبانشناسیتاریخیبه»دالیلفقدان
منظرهنگاریدرنقاشیایرانی«پرداختهاند.دراینمقاله
»طبیعت« اسالم دنیای در که است شده داده نشان
بیشتردرمعنایفطرتوذاتموردتوجهادباوفالسفه
بودهاستودرایننظامفرهنگیواژهایکلنگردالبر
جهانپیرامونیمادیوجودندارد.همچنیننشانداده
شدهاستمعنایاخیریکهدرزبانفارسیاز»طبیعت«
این نویسندگان است. اروپایی اصالتاً میشود مستفاد
ایران در منظره نقاشی وجود عدم بر دلیلی را فقدان
دانستهاند.پژوهشهاییدیگربهصورتجزئیتروبیشتر
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در »منظره« به مربوط مسائل به توصیفی رویكرد با
چلیپا و نادری نمونه عنوان به پرداختهاند. نقاشی
در منظرهسازی و نقاشی تحول سیر به )1۳8۹(
قلمداننگاریدورةصفویتااواخرقاجارپرداختهاندکه
بخشیازآنبهتوصیفمنظرهسازیهابهشیوةفرنگی
پژوهشهای مرور با دارد. اختصاص قلمدانها این در
ذکرشدهوهمچنینبرخیپژوهشهایدیگردراین
زمینهمشخصمیشود،اینمقالهدرمحدودةتاریخی
مشخصتر،بارویكردینوینبهمسئلةمنظرهدرنقاشی

ایرانیپرداختهاست.

طبیعت بیگانه و تشخص منظره
»احساس میکند اشاره زیمل که همانگونه
وجود نیز انسانی ابتدائی ادیان در دیرباز از طبیعت«
داشتهاست.اما»حساسیتبرایصورتبندیخاِصآن
درمقاممنظرهبودکهبسیاردیرترپدیدارشد؛زیرااین
خالقیتمستلزمکندهشدنازاحساسوحدتباکل
طبیعتبود«)Simmel, 2007: 22(.منظرهقطعهایاز
درونِی پیونِد واجِد کهخود است.طبیعتی »طبیعت«
نامتناهیچیزهاست.بنابراینازدیدگاهزیملدربدوامر
اساسی طبیعت« از »قطعهای مقام در منظره وجود
هر درونِی تضاد این عبارتی به دارد. خودمتناقض
منظرهایاست.»وحدت«و»کلیت«منظرهدرتالقی
عینیتطبیعتوآگاهیازآنحاصلمیشود:»منظره
خودازپیشیکصورتبندیایدئالاست.نمیتوانآن
رادرجاییلمسکردیابهعنوانموجوِدخارجِیصرف
درنظرگرفت.منظرهتنهاازطریققدرتهایوحدتبخِش
به شده داده چیزی از تنیدهای درهم همچون روح،
ظرفیتهایخالقوجوددارد«)Ibid:28(.ازمنظرزیمل
اینادراکخاصازطبیعتمتمایزاستازشیوةنگاه
ستایندگان، مذهبی احساسات محققان، ِعلِّیگرایانة
هدفگراییکشاورزانیااستراتژیستهایجنگنسبت

.)Ibid: 26(بهطبیعت
یادآور منظره مقام در طبیعت از ادراکی چنین
احكامزیباشناختیکانتیاست.مخصوصاًدردقیقةاول
کهکانتمشخصاًاشارهمیکندکه»رضایتیکهحكم
)کانت، است« عالقه هر فاقد میکند ایجاب را ذوقی

100:1۳8۶(.ازاینروبهنظرمیرسدکهمنظرهبرای
زیملدرحكمابژهایزیباشناختیاست.متعلقیکهبه
زیباییآنحكمدادهشدهاست.ازسویدیگرزیملدر
تشبیهیقابلتوجهمنظرهرااثریهنریدرحالتخام
یانوزادیمیداند )Ibid: 25(چشماندازیکهمنتظرثبت

درقابیهنریاست.
ایننگاهکانتیبهانحاءمختلفدرفلسفةمنظرهدر
اروپاموردتوجهبودهاست.یوآخیمریتردرقطعهایکه
رنگوبویکانتیآنمشخصاست،اظهارمیداردکه
طبیعتآنگاهبهمنظرهتبدیلمیشودکهفردفارغاز
»اهدافعملی«روبهسوی»نماییآزادومطبوع«کند.
اینامرتنهازمانیمحققمیشودکهمعنای»فرصت«و
درک عبارتی، به شود. ناپدید ادراک طی »استفاده«
»فاصلة گونهای مستلزم منظره عنوان به طبیعت
زیباشناختی«است )Ritter, 2003: 420(؛اماریترتبیینی
تاریخیوجامعهشناختیازاینتحولدارد.ازنظرریتر
این»فاصله«نمودیازبیگانگیفزایندهانسانازطبیعت
دوران آغاز از منظره نقاشی و منظره پیدایش است.
متافیزیک در نهفته دوآلیسم تعمیق با مقارن مدرن
غرببودهاست؛آنجاکهعلممدرنطرحکنترلتكنیكی
»حس ریتر نظر از ساخت. هموار را طبیعت بر
زیباشناختیدرموردطبیعتتنهاآنزمانمحققشد
.)Ibid: 433(کهافرادباطبیعتتحتانقیادمواجهشدند
»جبران نوعی حكم در منظره پیدایش عبارتی به
پیونِدمیان ازدستدادِن زیباشناختی«است.جبراِن
انسانباطبیعت.ازنظرریتربازیابیزیباشناختیطبیعت
با پیوند پاسداشت تخیل حوزة در منظره مثابه به

.)Ibid(طبیعتبیگانهشدهاست
ازمنظرهبهپیدایشنقاشیمنظرهگامیدیگرالزم
بود.بهعبارتیادراکطبیعتدرمقاممنظرهواستقرار
الزم منطقی مقدمة آن بر ناظر معرفتشناختی بنیاد
از میتچل، است. منظره نقاشی پیدایش برای
نظریهپردازانهنرهایتجسمیدرتعریفنقاشیمنظره
اینمشخصاتوحدودرابرایآنذکرمیکند:»منظرة
بدوِن را استکهچشماندازطبیعی نقاشی نوعی ناب
جعِلروایت،تمثیل،درامیاسایرعناصرخارجینمایش
دهد؛بهنحوایدئالدرنابترینشكلخود،منظرهحتی
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رهاازهرپیكرةانسانیاستکهموقعیتتفسیرپذیریرا
.)Mitchel, 1995: 104(»پیشنهد

درابتدامنظرههابهمثابةکارجنبیوحاشیهایدر
ازجهت بهکارمیرفتند. روایی و نقاشیهایمذهبی
با را منظره واژة لغتشناسان نیز اصطالحشناختی
دادهاند پیوند »ضمیمه« یا »زیور« چون مفاهیمی
در رنسانس دوران از تدریج به .)4۲ :1۳88 )اندروز،
به حاشیه از »منظره« ایتالیا در و نقاشیهایشمالی
متنآمد.کریستوفروودادعامیکندکهآلبرشتدورر
از مستقلی تصویر که است اروپا در نقاش نخستین
منظرهکشیدهاست.بهقولوود،»آنهانهراویقصهای
.)Wood, 1993: 23(»هستندونهصرفاًمكمِلدرونمایه
ایتالیای در هنر آکادمیک قواعد نیز گامبریچ دید از
رنسانساز»جنبةنهادی«باعثشكوفاییمنظرهنگاری
مناقشة از گذر با بنابراین .)۶7 :1۳88 )اندروز، شد
خاستگاهشمالییاایتالیایی،میتوانگفتکهحداقلاز
جهتتقویمیفرهنگ»رنسانس«زمینةپیدایشمنظره

ومنظرهنگاریراممكنساخت.
پیشتراززبانزیملوریتروجهزیباشناختیمنظره
این نقاشِیمنظره بهبحث باتوجه اکنون تبیینشد.
پرسشرامیتوانمطرحکردکهآیامنظرهنگاریعاری
طبیعت به نسبت تكنیكی و کنترلی نگاه هرگونه از
است؟دنیسکازگرووازسنتفكریدیگریبهنحوی
در را تسلطمحور و تكنیكی نگاه امتداد توجه جالب
منظرهنگاریپیگیریمیکند.ازنظرکازگروومنظرهبه
صورتضمنیبامفاهیمیچوناقتدار،کنترلوتملک
است، دیدن از شیوهای »منظره است: ممزوج
گونهای به آن[ ]در جهان ساختاریابی و ترکیببندی
استکهبهوسیلةساخِتفضابااطمینانیهندسیبه
بینندةمنفردوجداشده]ازطبیعت[،توهمیازنظمو
کازگروو .)Cosgrove, 1985: 55( ببخشد« را کنترل
تمرکزخودرابرکاربردپرسپكتیودرمنظرهنگاریقرار
میدهدوآنرابهعنواندستگاهیهندسیازادراکو
بازنماییدرنظرمیگیردکه»بهچشمتسلِطمطلقبر

.)Ibid: 48(فضا«رامیبخشد
فضایپرسپكتیوفضایمنظم،دقیق،سازمانیافتهو
ریاضیاتیاست.پیدایشاینتكنیکدرنقاشینمودیاز

تفوقروحسوبژکتیواست.کافیاستکهدرنظرآوریم
کهچگونهنگاهپرسپكتیوینگاهیازمنظری»واحد«و
نمود که استعالیی منظری میگیرد. صورت »ثابت«
بایدبهمنش ازسویدیگر فردیتسوژةمدرناست.
ریاضیاتیوکمیفضایپرسپكتیویاشارهکرد.فضایی
بافضاییداردکهعلمفیزیک کهمشابهتیساختاری
جدید)نیوتنی/گالیلهای(آنرااصلموضوعةخودقرار
دادهاست.چنانکهکاسیرراشارهمیکنددرایندوران
)رنسانس(ریاضیاتنقطةتالقیدوحیطة»نظریةهنر«
و»نظریةعلم«استوحرکتمتناظرایندوحیطه،
میکند آشكار ما بر را رنسانس جنبش بنمایههای

)کاسیرر،۲۳۶:1۳88(.
باتوجهبهمشابهتساختاریفضایپرسپكتیویو
علم از نمودی مقام در فیزیکجدید بر فضایحاکم
جدیدمیتوانگفتکهجنبة»سوبژکتیو«ادراکفضاو
نگاه»ابزاری«و»تكنیكی«مستتردرهریکازایندو
حوزهآشكاراست.بنابراین،باتوجهبهبحثهایانجام
شدهمیتوانازگونهایدوگانگییادیالكتیکدرونیدر
نقاشیمنظرهسخنگفت.ایننقاشیبهاعتباریحاصل
نگاهی»آزاد«وفارغازسودوبهرهبهطبیعتاستواز
سویدیگرهمانامتدادنگاهتكنیكیروحسوبژکتیودر
بر حاکم دوآلیتة یادآور دوگانگی این است. عیان آن
متافیزیکغرباستکهازدورانرنسانستعمیقیافت.
فاصلة در منظره نقاشی که گفت میتوان عبارتی به

میانسوژهوابژهپدیدارشدهاست.
ایننقاشیازسوییواجدوجهی»میمتیک«است.
با پیوند و نزدیكی برای تالش نمود میمتیک وجه
طبیعتاست.برداشتجالبتوجهآدورنوازمیمسیس
رفتار آدورنو نظر از است. روشنگر بسیار اینجا در
میمتیکازچیزیتقلیدنمیکند،بلكهخودرادرآن
 Adorno, 1984:(چیزتحلیلمیبردیاهمگونمیکند
162(.آدورنواینپویهرابهعنواننیروییدربرابروجه

ابزاریواینهمانساِزِخَردمعرفیمیکند.اینپویةهنر
از میمسیس مییابد. دیگر شكلی رنسانس نقاشی در
بههمین باشدو باید»دقیق«و»قاعدهمند« طبیعت
ِخَرِد اینوهلهاستکه طریقثبتوضبطگردد.در
ابزاریدرکارمیآید.اشیاءوپیكرههاازپیشبهعنوان
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و میشوند پدیدار »ریاضیاتی« و »منضبط« اموری
قاعدتاًبازنمائیوتقلیدازآنهانیزچنینخصلتیپیدا
میکند.پرسپكتیودرمقامتكنیِکساختاریبرسازندة
تالش سویی از است. دیالكتیكی چنین واجد فضا
میشودچیزهاوکلیتطبیعتدقیقاًآنگونهکههست
رسمیت به و نزدیكی به نیاز امر این شود، بازنمائی
شناختنوجوِد»دیگری«وتالشبرایبازنمائیدقیق
آناستوازسویدیگرایناشیاءوپیكرههاازپیشدر
نظامیریاضیاتیپدیدارمیشوند.درنقاشیمنظرهنیز
طبیعتتقلیدوبازنمائیمیشودوازاینراهپاسداشته
عنوان به پیش از که طبیعتی اما میشود؛ ارجمند و
امریابژکتیوبرپاشدهاست.بهعبارتینقاشیمنظره
مستلزم»نزدیكی«و»فاصله«همزماننسبتبهطبیعت

است.

یگرییسی منظره های فرنگی 
تصویرشمارة1ازآثاررقمدارعلیقلیبیکجبادار
نخستین از یكی را آن میتوان تعبیری به است.
دانست فرنگی سبک به ایران در منظرهپردازیها
)کریمزادةتبریزی،۳۹8:1۳۶۶(.اماصفت»فرنگی«در
ایناثرتنهامربوطبهسبکیاشیوةاجرایآننیست؛
بلكهخوداثرنیزاصالتاًازاثریفرنگیکپیشدهاست.
ایناثرازرویگراوریازآئگیدیوسَسدلرنقاشیشده
استکهاینگراورنیزبهنوبةخودبراساستابلویرنگ
سدة منظرهساِز نقاش ساوری روئالنت از روغنی و

.)181 :1۳8۶ )آدامووا، است شده ساخته هفدهمی
آدامووااشارهمیکندکهاحتماالً»خوِدموضوعبیشاز
بوده نقاش توجه مورد فرنگی استادان فنی روشهای
است«)همان(.ازمقایسهمیانچاپسدلر)تصویر۲(و
و فیگورها برخی شدن اضافه میتوان جبادار نقاشی
عناصرتصویریبهاثرراتشخیصداد.درنقاشیجبادار
به نزدیک و اثر جلوی قسمت به درشتاندام گرازی
بینندهاضافهشدهاست.اضافهکردناینگرازمیتواند
نشانهایبرفرنگیبودنمنظرةروستاییباشد.دراین
زمینهبایدبهاضافهکردنصلیببهخانةسمتراست
اشارهکردکهاینمسئلهنیزبهنحویبهریشةفرنگییا
.)Diba, 1994: 261( دارد اشاره منظره این مسیحی
همچنیندرختتكیدهونیمهبریدهایبهسمتراست
وپائینتابلواضافهشدهاستکهیادآورنقشمایةتكرار
است. ایرانی نقاشی سنت در کهنسال درخت شدة
رودخانهدرنسخةجبادارازپرندگانپرشدهاستودر
فیگور اضافهشدهاست. بهتصویر سمتچپچوپانی
سمتراستکهدرنسخةچاپیچوبدستیبرپشِتسر
نهادهوباسریروبهپائینبهحالتیسرگشتهدرحال
خروجازروستااست،درنسخةجباداربهسمتمرکز
تصویر بارکش چهارپایی با همراه و شده آورده تابلو
بهذهنمتبادرمیکندکهمشغول را مردیروستایی

کارهایروزمرهاست.
بهنظرمیرسدجبادارخواستهاستبااضافهکردن
راآشناتروخصلت اینمنظره برخیعناصرمضمونی

تصویر 2. چاپ مسافرخانه و خانه ها نزدیك پل، اثر آئگیدیوس سدلر از 
مجموعة شش منظره از تیرول
art.famsf.org :مآخذ 

تصویر 1. نگارة آسیاب خانه نزدیك پل اثر علی قلی بیك جبا دار؛ سال 1059 ه.ق. 
اندازة اثر 9×12 سانتیمتر.

)Adamova, 2012: 321( مأخذ 
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نقاشِی از میتچل تعریف در کند. بیشتر را آن بیانی
از ناِبخودرها اشارهشدکهمنظرهدرنمونة منظره
اما است؛ تفسیرپذیرموضوعی عنصِر یا پیكره هرگونه
اضافاتجباداربرایناثرتاحدودیواجدبارتفسیریو
رواییهستند.مثاًلاضافهکردنصلیبیاخوکمشخصاً
یا »فرنگی« منظره این که است مطلب این »بیانگر«
از بسیاری زیرساخت در که روایتی است. »عیسوی«
بنابراین است؛ نیزمستتر ایندوران فرنگی پرترههای
بازتولیِد و ترسیم نابهنگامِی برابر در مقاومت گونهای

منظرةصرفدرایناثرجبادارقابلتشخیصاست.
تحلیلفرمیایناثرنیزنشاندهندةهمینفرایند
آشناسازیوجذباست.درایناثرنگارگربااجتناباز
بازیسایهروشنهاصورِتپرسپكتیویترکیبرانقض
کردهودرنتیجهنگارهحالتیتزئینیوتختیافتهاست
)آدامووا،181:1۳8۶(.دراینراستاجبادارشعاعهای
خورشیدراکهدرنسخةچاپیازالبهالیابرهابهصحنه
ایرانی نقاشی سنت در است. کرده حذف تابد، می
شكلی به بیمنبع و یكدست نوری با صحنه معموالً
نوری اینمنبع بنابراینحذف همگونروشنمیشد؛
مشخصرامیتواندرجهتنزدیكیبهاینسنتتفسیر
کرد.تونالیتةجامعدراثرچاپیبازنمودوحدِتعناِصر

طبیعیدرمنظرهاست.درواقعهمةعناصردرعمقاثر
یكدیگر با ووحدتی پیوند در واسطةسایهروشنها به
ترکیبی به جبادار اثر در پیوند این اما گرفتهاند؛ قرار

تختاز»مجموعه«عناصرطبیعیبدلشدهاست.
همانگونهکهاززبانزیملنقلشدطبیعتواجد
پیونِدنامتناهِیچیزهااستونقاشیمنظره»قطعهای«
جداشدهازاینوحدتدرونیاست.بهنظرمیرسددر
ویرایشجبادارضرورتوعینیِتپیونِدبیرونیبهسمت
نمایشانگارهایذهنیوتزئینیتضعیفشدهاست.به
ثابتو نوری همریختنپیوستارفضایی،حذفمنبع
تونالیتةمبتنیبرآننشانیازاینتمایلاست.دراین
عناصر برخی راحتی به میتواند جبادار که است فضا

بصریونقشمایههاوفیگورهارابهاثراضافهکند.
نقاشی سنت در گرایش این ۳ شمارة تصویر در
ایرانیبهشكلآشكارینمایاناست.درایناثر˚شفیع
عباسی،ازنقاشاممتأخرمكتباصفهان،مجموعهایاز
رادریککادرگردآوردهاست. عناصِرطبیعِی»زیبا«
از »قطعهای نمیتواند عناصر این »مجموع« قاعدتاً
طبیعت«وبازنمائیکلیتوضرورِتپیوندهایدرونی
تبدیل نمادین بهعنصری اثرصخره این باشد.در آن
شدهاستوشكلبازنماییآنکاماًلقراردادیاست.تنة
برای محلی تا میشود نازک سرعت به که درختی
جایگیریوارتباطپروندهوبرگهاشود،یادآورتصویِر
و هرات مكتب خشكیدة نیمه و کهنسال درختان
مانند طبیعی« »عناصر بازنمود زاویة است. اصفهان
برگها،پرنده،پروانهوزنبورحاکیازچینشآنهابه
آشكارتر بیینده منظر از آنها زیبایی که است نحوی
نحو به آنها »طبیعی« دید زاویة عبارتی به باشد.
ذهنیتیاززیباییتغییریافتهاست.همچنیننبایداز
نظردورداشتکهبسیاریازاینعناصرواجزاءطبیعی
درآثارژانر»گلومرغ«ایرانیخودمستقیماًازنمونة
خاص زمینة و ترکیببندی در و شد گرفته اروپایی

زیباشناسینگارگریاجراشدهاند.
غیرازاثرجبادار)تصویر1(کمتراثریازایندوران
باشد. منظره منحصراً آن موضوع که است دست در
عموماًدرایندورهمنظرههانقشیتبعیوثانویدارند.
مناظر جایگاه آشكارکنندة میتواند 4 شمارة تصویر تصویر 3. نقاشی گل و مرغ اثر شفیع عباسی رقم 1056 ه.ق.

malekmuseum.org :مأخذ 
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این در ایرانی نقاشی آثار از زیادی بخشی در اروپایی
دورانباشد.ایننقاشیدیواریبهنام»شاهطهماسبو
همایون«درتاالربارعامکاخچهلستوناصفهانقرار
دارد.منظرهدرایناثردربخشیکوچکازاثردرمرکز
سنتی شیوة به که قرارگرفته مجلسی پشت و
ترکیببندیوفضاسازیشدهاست.ازیکسومنظرهدر
پنجرهایمحرابیشكلمحصوروسرکوبشدهاستو
ازسویدیگراینقابدرمهمترینبخشترکیببندی
اثردرمیانوپشتدوفیگورمرکزیقرارگرفتهاست.
است. آشكار تابلو این بخش دو در فضاسازی تضاد
درحالیکهدربازنمائیمجلسبهشیوةسنتیعمقدر
ارتفاعنشاندادهشدهاست)یادآورسنتتصویریافِق
رفیع(،بخشباالییتابلو)پنجرهدروسطوابرهادردو
سو(بهشیوةپرسپكتیویترسیمشدهاست.ستونهاو
سایبانباالیسردوپیكرةمرکزیاصلیبیشترنقشی
نه»در« پیكرهها تاساختاری.همچنین دارند نمادین
منظرهبلكهبیرونودرجلویآنقرارگرفتهاند.گویی
پنجرهبهطبیعتوجهاندیگریبازمیشود.پنجرهای
کهبهتبعیتازتوماساِدِگرتونمیتوانآنرا»پنجرة
غربی«خواند)Edgerton, 1975(.دربرخیازآثاریکه
بعدازایناثردرایندوراننقاشیشدهاند،اینمنظرهاز
انحصارقابخارجشدهوکلبخشپسینآثاررادربر
میگیرد؛اماکارکردوجایگاهآنتغییرینمیکند؛یعنی
مقام در همواره و نمیرسد تمامیت به گسترش این

پسزمینهایبرایروایتبهکارمیرود.

از بسیاری آندر وجایگاهمنظرهدر اینساختار
و الکی آثار از بسیاری همچنین و پرترهها
قلمداننگاریهایایندوراننیزقابلمشاهدهاست.به
در نشسته »درباری نقاشی به میتوان نمونه عنوان
که اثر این در کرد. اشاره )5 شمارة )تصویر بالكن«
است شاهسلطانحسین دوران به مربوط احتماالً
شاهزادهایبالباسودستارصفویدرجلویمنظرهای
اروپایتصویرشدهاست.درایننقاشینیزپیكرةدرباری
در و تابلو پیشین قسمت در است نگاره موضوع که
فضاییسنتیترسیمشدهومنظرةاروپاییدرساخت
پشت به »تزئینی« امری عنوان به هوایی پرسپكتیو
صحنهراندهشدهاست.تضادمیانایندوبخشتابلو
آشكاراست.انبوهیازگلها،برگهاوبرگچههاییکه
بهوسیلةبندهایپیچانختاییبههمپیوندخوردهاند،
سطحفرشینهایراپوشاندهاندکهدربخشپیشینتابلو
ترسیمشده باال از و عمودی زاویة از بهشیوةسنتی
است.اینانبوههدرلباسومتكایشاهزادهنیزتكرار
است. داده تصویر به تخت و تزئینی خصلتی و شده
پیش از منسوجات نقوش قالب در اینجا در طبیعت
مقابل در است. شده قراردادی و انتزاعی چكیدهنگار،
واضحاً و شده گسترده عمق در پیكره پشت منظرة
ساختاریاروپاییدارد.اینمنظرهبیشازآنكهمربوط
نقاشی مناظر کوههای و دریاچهها باشد، اصفهان به
ایتالیایقرن17رابهذهنمتبادرمیکند.گوییمنظره
بهمثابه»قطعهای«ازیکچاپیانقاشیجداشدهودر

تصویر 4. نقاشی دیواری شاه تهماسب و همایون، اصفهان کاخ چهل ستون، پس از سال 1057 ه.ق. مأخذ )آژند، 1385: 289(.
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پشتپیكرهنهادهشدهاست.
و گور بهرام نام به زمان« آثار»محمد از یكی در
شاهزادةهندی)تصویر۶(میتوانگسترشمنظرهرادر
راستایبیانروایتیمتواترازخمسةنظامیدید.دراین
اثرنموِدشبازمنظرهایکهدرپشتصحنهکارشده
فراتررفتهوصحنةاصلیوکلمجلسرادربرمیگیرد.
محمد سایهزدة خلوتگاِه متالطِم و انبوه زمینة پیش
زمانبامنظرههایجنگلیمتداولدراروپایآنزمان
)قرن17میالدی(قابلقیاساست.درختانیباپوسِت
تنةفلسمانندوتََرکدار،ریشههایگرهداربزرگوشاخ
وبرگانبوهدرتباینشدیدنوروسایهحاکیازشباهت
اروپاآندوران نقاشانشمالی آثار از بابرخی اثر این
ماننددیویدوینکبونز،الكساندرکیرینكسوروئالنت
سیوریاست.بهویژهآنكهچاپهاییازآثارسیوریکه
توسطبرادرانسدلراجراشدهبوددرآنزمانبهطرق
.)Landau, 2011: 111( بود واردشده ایران به مختلف
تصویرشمارة7نسخةچاپینقاشیازسیوریاستکه
توسطسدلراجراشدهاست.ردپایبسیاریازمشخصات
درختانجنگلنقاشیمحمدزماندرایناثرقابلرؤیت

است.

منظرةجنگِلمهتابیمحمدزمانیادآورنقاشیهاو
بهشكلی ماِهکامل آن استکهدر اروپایی چاپهای
دراماتیکجنگِلانبوهراروشنمیکند.یكیازپیشگامان
اینشكلمنظرهنگاریدراروپاآدامالشمایربود.آثار
به گراورساز گادِت هنریک توسط چاپی بهشكل وی
شكلگستردهایدراروپایآنزمانکهمناظرشبدر
آنمحبوبشدهبودمنتشرشد.تضادمؤکدمیاننورو
راپیشمینهدکه اینفرض اثرمحمدزمان سایهدر
منبعویاحتماالًیکاثرچاپیاست )Ibid(همچنین
بایدبهاینمسئلهاشارهداشتکهشبومناظرشبانه
پیشتردرسنتنقاشیایرانیباعناصرنمادینیچون
اکنون اما میشدهاند، مشخص تیره آسمان و چراغ
صحنهدرتاریكیفرورفتهوبخشهایازآنبانورهای

موضعیروشنشدهاست.
»پیتورا نام تكنیكی از اثر این در زمان محمد
بود رایج و اروپایآندروانمحبوب تنبروسا«کهدر
وفورسایههای بهوسیلة تكنیک این استفادهمیکند.
میشود. مشخص نورانی منطقههای کمی و تاریک
همراستابااصولتنبرسیم،محمدزمانبرآثارنوریکه
تأکید چراغ و شمع ماه، مانند مشخصی منابعی از
روشن مصنوعی نور با پائین از را پیكرهها او میکند.
میکندونورمرکزیرابرایساختتأثیراتریپوسوردر
میدهد. قرار صحنه جلوی فیگورهای و عناصر پشت
8 شمارة تصویر با مقایسه در .)Landau, 2011: 113(

شباهتاستفادهازعناصرموضعینوروسطوحتاریک
تصویرقابلمشاهدهاست.دردیگرآثارمحمدزماننیز
میتوانردپایمنظرةاروپاییرامشاهدهکرد.تپههای
ناهموارباشبهایتندحاویعناصرمعماریودرختان
درسمتراستترکیببندییكیازساختارهایرایجدر
دیبا لیال که است زمان آن ایتالیایی هلندی نقاشان
اثر )مشخصاً زمان محمد آثار برخی در را آن ردپای
است داده تشخیص میکشد( را اژدها گور بهرام

.)Diba,1994(
آثار این در منظره که میرسد نظر به بنابراین،
با پیش از که طبیعتی است. غربی طبیعِت بازنمود
بود. یافته شكل سبكی مفصلبندیهای و تكنیکها
محمدزماناینمناظربیگانهرادراثرخودودرارتباط تصویر 5: نگارة »درباری نشسته در بالکن« اواخر سدة یازدهم. 

مأخذ: )آژند، 1385، 262(
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باموضوعاثربهنحوخالقانهایبازتولیدکرده
است.کاربردسبكِیطبیعتوتكرارتكنیکهای
مشهود زمان محمد آثار در بازنمائی خاص
است.تكنیکهاوسبكیکهخاستگاهمكانیو
ایدئولوژیکدیگریدارند،دراینآثاربهصورت

انتخابیوذهنیبهکارگرفتهشدهاند.

محاکار منظره
پیشین بخش اطالعات و تحلیلها بر بنا
در »امتناعمنظره« نتیجهگرفتکه میتوان
نقاشیایرانیدردورةمتأخرصفوینیزادامه
میتچل که تعریفی به بنا منظره است. یافته
ارائهمیدهدرهاازهرگونهجعلروایتاست.
مناظراروپاییدرنقاشیایندورهدرچارچوبی
پشت یا کنار در یعنی میگیرند؛ قرار روایی
روایتاصلیبهکارگرفتهمیشوند.بهعبارتی
درایندورانمنظرهبهمثابه»کارجنبی«تلقی
میشود.ازسویدیگربایدبهایننكتهاشاره
داشتکهعموماًدرایننقاشیهاپیكرهوافراد
قرار آن جلوی در بلكه »منظره« در نه

میگرفتند.
ازطریقبررسینمونههایکاربستمنظره

درنقاشیمتأخرصفویمیتوانگفتکهنقاشانایرانی
بیشازآنكهبهصورتسبكیازشیوههایمنظرهنگاری
به که را مناظر آن از قطعاتی کنند، پیروی اروپایی
صورتهایمختلفدردسترسبود،بازتولیدمیکردند.
صورت به بتواند که نبود مقامی در نقاش عبارتی به
سوبژکتیوقطعهایازطبیعترابهمثابهمنظرهتعریف
کندوبهآنموجودیتدهد.بااستفادهازاصطالحات
گئورگزیملمیتوانگفتکه»قدرتوحدتبخش
روح«کهالزمةتََشُخصوتََعُیِنمنظرهتوسطسوژهبود
درنقاشانایندورانمتجسمنشد.بههمیندلیلاست
شاگردان و پیروان و علیقلیجبادار و محمدزمان که
مناظر از مكرر استفادة ،علیرغم دوران این در آنها
اروپایی،هیچگاهطبیعِتپیراموِنخودرادرمقامموضوع
این ندادند.گوییآنهادر قرار یا»کارجنبی« اصلی
»افقتاریخی«نمیتوانستنددراینمقامسوبژکتیوقرار

گیرند.
بازنمائی راه از محاکاتی وجه نقاشیها این در
طبیعتیکهیکبارپیشتربهمنظرهبدلشدهبودخود
رانشانمیدهد.بهعبارتیدرایننقاشیهاینهطبیعت
بلكه»بازنماییطبیعت«درقالبنقاشیمنظرهاستکه
محاکاتمیشود.درسنتتصویریایرانآنگونهکهدر
نگارگریایرانیمشهوداستچنینپیوندیباطبیعت
عنوان به بیشتر طبیعت اینجا در است. بوده مرسوم
امریقراردادیوبهصورتنمادینتصویرمیشد.این
به مكتبی از و شاگرد به استاد از قراردادها و نمادها
مكتبدیگرانتقالمییافت.اینمسئلهتاآنجابودکه
نحوةبازنمائیابرها،درختانیاشكلبوتههاوصخرهها
ازمهمترینعواملسبکشناسیومحلتمایزو یكی

تشخیصنقاشانقرارمیگرفت.

تصویر 6. نگارة بهرام گور و شاهزادة هندی، اثر محمد زمان، اضافه شده به نسخة 
خمسة شاه طهماسب، رقم 1086 ه.ق
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البتههرسبكیازمنظرهپردازیرگههاییازامری
قراردادیرادرخوددارد.اینامرنشانهایازوجهابزاری
ِخَردکهمیکوشدتكینگیوپویاییامورطبیعیرابه
اشكالیذهنیوآشنادستهبندیکندومهرخودرابر
آنبزند.همانگونهکهدربخشنخستازطریقمرور
ادبیاتفلسفیدراینموردمشخصشد؛پیدایشنقاشی
مقام )در انسان زیباشناختی فاصلة محصول منظره
سوژه(ازطبیعت)درمقامابژه(ونشانازتالشبرای
میتوان را تالش این است. آن با همدالنه پیوندی
بهصورتدیالكتیکپویههایخردومیمسیسدرهنر
مكتبی و سبک هر نیز ایرانی نقاشی در داد. توضیح
نشاندهندةشكلخاصیازبروزایندیالكتیکاست.
اماآنچهدراینجامشهوداست،امتناعازبازنمائیطبیعت
درقالبمنظرةصرفدراینسنتتصویریاست.منظره
فیالنفسهبراینقاشیایرانیموضوعنبودهاست.اینامر
نشانازسیطرةروایتیابیانکالمی-مفهومیبهعنوان
نمودهاییازتسلطپویةخرداست.خردیکهطبیعترا
نهبرایخودبلكهدرخدمِتبیانمفهومیاروایتیتصویر

میکند.
بیشکدرسنتنقاشیایرانی»محاکات«طبیعت
پیشینةطوالنیداشتهاست.بهویژهازمیانههایعهد
صفویودرمكتباصفهاناینوجهدرسنتتصویری
نقاشیایرانیقوتیافتهونمودآشكارتریدارد.دراین
که خطی نسخ تصویرگری از نگارگری جریان دوران
واجدنقشپررنگروایتبود،بهسمتگونهاینقاشی
»تکبرگ«گرایشپیدامیکند.چنانکه»یكهصورت«

بهشاخصةنقاشیمكتباصفهانتبدیلمیشود)آژند،
1۲8:1۳85(نقاشیهاییکهمشخصاًروایتیکوتاهترو
بیانتصویرینافذتریداشتندوقراربود»شبیه«فردی
باشند.ظهورایننقاشینشانگراستقاللبیشترنقاشیاز
کالماست.بازنمائیحاالتواحساساتموقتدرچهرة
پرترهها،کوششدرتصویرپیكرههاباتناسباتواقعیو
توجهبهحجماندامهاواستفادهازنوروسایهدراین
بازنماییحاکیازروندروبهگسترشاینوجهمحاکاتی
این ازنظردورداشتکه»روایت«در نباید اما است.
دوران،هرچندکوتاهتروکمرنگتر،همچنانمفصلبندی

اصلی»نقاشی«بودهاست.
تصویرشمارة۹کهیكیازنقاشیهایمعینمصور
استایننكتهرابهشكلیروشننشانمیدهد.موضوع
هشتم دوشنبه روز در که است حادثهای نقاشی این
شوالسال1081ه.قدرشهراصفهانرویدادهاست.
بهتصویردرآوردنیکرویداددراماتیکشهریومردمی
خودنشانازسلیقهایتازهوگسترشمرزهاینقاشی
ازسوی است. نسخخطی تصویرسازی از فراتر ایرانی
در احساسات بازنمائی و نقاش سریع قلمگیری دیگر
چهرةفیگورهانشانازجهتگیریتازهایدارد.امانكتة
معین که است مفصلی »روایت« اینجا در جالبتوجه
در حادثه جزئیات توضیح در کالم وسیلة به مصور
حاشیهنقاشیمیآورد.اینامربهنحوییادآوربازگشت
متونوکلماتگرداگرِدنقاشیهادرتصویریسازیهای

نسخخطیاست.
اینگرایشدرخوِدلفظ»محاکات«ومفهومیکه

تصویر 7. گراور منظرة جنگی با برکه، چاپ آئگیدیوس سدلر از نقاشی روئالنت سیوری. 
نیمة اول قرن 17 میالدی

تصویر 8. گراور عزیمت به مصر چاپ هنریك گات از نقاشی آدام الشمایر،
 نیمة اول قرن 17 میالدی.
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ازآنبرداشتمیشودنیزتجلییافتهاست.اینکلمهاز
ریشة»حكی«وازمصدربابمفاعلهاستومعنایآن
نیزناظربرگونهای»حكایتکردن«یا»حاکیبودن«
اینکلمه واقعمعنای است)شمیسا،5۶:1۳۹1(.در
اصالتاًناظربر»روایت«است.گوییازپیش،هرمحاکاتی
کتاب از عربی ترجمههای نخستین در است. روایت
واژه مقابل در را )محاکات( واژه این ارسطو بوطیقای
میمسیسقرارمیدادند؛امامعموالًواژهایدیگررانیزبه
در ابیبشر، ترجمة مورد در مثاًل میکردند. اضافه آن
حكماولینترجمةموجودازبوطیقادرعالماسالمی،دو
کلمة»المحاکاتوالتشبیه«باهمبهکاربردهشدهاست
)بلخاری،71:1۳۹1(.گوییواژةمحاکاتبرایرساندن
واژه و است نبوده کافی میمسیس »تقلیدی« معنای
»تشبیه«کهصورتیمحسوسترداشتبایدبرایترجمة
بر ابنسیناعالوه و فارابی افزودهمیشد. ایناصطالح
معادلابیبشر)محاکاتوتشبیه(بااستفادهازواژةهایی
از وسیعتری معنای »تخییل« و »تمثیل« مانند
»میمسیس«رادرترجمةخودارائهمیدهند.بنابراینبه
نظرمیرسدکهدراینافقفكری»میمسیس«بیشتر
معنایی»روایی«یا»مفهومی«مییابد،چنانکهدرخود

اصطالح»محاکات«نیزاینمعنانهفتهاست.
دراینزمینةفكریاستهنرهایکالمیازجمله
قرار نقاشی از باالتر هنرها سلسهمراتب نظام در شعر
میگیرندوازاینمنظرآنهاراتحتتأثیرقراردهند.
هانسبلتیگدرکتاب»فلورانسوبغداد«بااشارهبه
موضعاقتدارگرایانةشاعردرهنرکتابآراییبهدرستی
کتابهای مصور[ ]نسخههای »در که: میکند اشاره
اسالمیتصاویرومتنبهاتحادیدستمییابندکهدر
خدمترامکردننگاهاست...]درایننقاشیها[متن
چهبرایهنرمند]نقاش[وچهبرایبینندهبهمثابهحد

.)Belting, 2011: 82-83(»وراهنماعملمیکند

ننیجه گیری
علیرغمتوجهواشتیاقبهمناظراروپاییدردورة
متأخرصفویمنظرهنگاریبهعنوانژانریمستقلدر
در اروپایی منظرههای نیافت. ظهور امكان دوران آن

صورت به جنبی« »کار حكم در دوران آن نقاشی
منطقهایدرکناریاپشتروایتاصلیقرارمیگرفتند.
درسنتتصویرینقاشیایرانیعناصرطبیعیمعموالًبر
افقیبلندتصویرمیشدند،اکنوناینافقبهواسطةاین
منظرههاتادوردستواجدعمقشد؛امانهبهگونهایکه
پیكرههاوروایتاصلیرادربرگیرد.مناظراروپاییدر
خاستگاهخودمحصول»جبرانزیباشناختی«سوژهدر
و دوری این بودند. بیگانه طبیعِت به نزدیكی جهت
نزدیكیبهطبیعتبهمثابهتجلیدیالكتیکسوژه/ابژهیا
اما میشد. متجسم منظره نقاشی در خرد/میمسیس
امری به دوران این در ایرانی نقاشان برای طبیعت
زیباشناسانةمحضیاموضوعیمنحصربراینقاشیبدل
نشدونقاشانتنهابهبازنمائیمضاعفقطعاتیازمناظر
محاکاتی وجه تقویت علیرغم کردند. بسنده اروپایی
نقاشیایرانیدرقالبتوجهبهمحسوساتعینی،نقاشی
متأخرصفویهمچناندرذیلپویةرواییومفهومی
مثابه به طبیعت نیز دوران این در داشت. قرار
»برای نه نمادین و قراردادی عناصر از »مجموعه«ای
خود«بلكهبهصورتیابزاریبرایبیان»روایتکالمی«

بهکارگرفتهشد.

پی نوشت
1. Feeling for nature/Naturgefuhl
2. Self-contradiction
3. Interest
4. statu nascendi
5. subjugated nature
6. Parergon

تصویر 9. حملة ببر به جوان، رقم معین مصور، 1081 ه.ق. 
mfa.org :مأخذ
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7. Landscape
8. Denis Cosgrove
9. Mimetic
10. Aegidius Sadeler )d. 1629(
11. Roelandt Savery )d. 1639(
1۲.اخگردرکتابفانیوباقی)1۳88(بهاینامراشارهمیکند
کهتکفیگورهایمكتباصفهانمعموالًبهعنوانجزءیا
دقیقهایازیکروایتزیستِیخاصبهنمایشدرمیآیند.
بازکشف معروف کتاب از فصلی نام غربی« »پنجره .1۳
فصل درآن که است )1۹75( رنسانس خطی پرسپكتیو
نقاشی و برونلسكی توسط پرسپكتیو کشف به ادگرتون
گمشدهاشمیپردازد.منظورازپنجرةغربیدراینجاهمان
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