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مقد مه
زمانیکهبهآثارکوماراسوآمیرجوعمیکنیم،حتی
او اصلی دغدغة که است مشخص وی آثار عناوین از
پرداختنبههنرمسیحیوهندیازمنظریسنتگرایانه
استوچندانتوجهیبههنرسایرسرزمینهاندارد.اما
شاهد میشویم، وارد وی آثار متن به که زمانی
نوشتارهاییخواهیمبودکهبهطورجستهوگریختهبه
این در توجه جالب نكتة است. پرداخته اسالمی هنر
هنر به نسبت آنها، منفی عموماً رویكرد نوشتارها
اسالمیاست.ایندرحالیاستکهسایرسنتگرایان
مثاًل دارند؛ مثبتی کاماًل هنرنظرهای این به نسبت
»هنر میگوید: اسالمی هنر دربارة نصر سیدحسین
اسالمی معنویت از بیواسطه شیوهای به اسالمی
مبتنی معرفتی بر اسالمی هنر میگیرد... سرچشمه
استکهخودسرشتیمعنویدارد«)نصر،17:138۹(
ویاتیتوسبورکهارتمعتقداستکههنراسالمی،چه
بهلحاظزیباییشناسیوچهبهلحاظمعنویت،رویكردی
قانعکنندهداردوبههیچوجهنمیتواندرآنناهماهنگی
خاصییافت)بورکهارت،16:1365(.پسبیندیدگاه
اسالمی هنر دربارة سایرسنتگرایان، و کوماراسوآمی
یکاختالفنظرجدیوجوددارد؛ایندرحالیاست
کهعمومدیدگاههایسنتگرایانبهدلیلاینكهبرمبانی
واحدیاستوارهستند،تضادیدرآنهادیدهنمیشودو
درموردمصادیقنیزدراکثرمواقع،بایكدیگرموافقاند.
منفی عبارات که است این حاضر نوشتار فرض
هنر این کلیت بر اسالمی هنر باب در کوماراسوآمی،
ازآن تنهادرموردمصادیقخاصی و داللتنمیکند
هنر مصادیق، این مشخصترین که است شده طرح
گورکانیاست.برایاثباتاینفرضقصدداریم؛درذیل
دیدگاههایکوماراسوآمیبهمقایسةمكتبگورکانیبا
مكتبهراتبپردازیمکهمكتبهراترامیتوانیكیاز
نمونههایشاخصهنراسالمیدانست.ساختارنوشتار
خودرابرایدستیابیبهاینهدفبدینترتیبصورت
دیدگاه از هنر انواع ویژگیهای ابتدا که داد خواهیم
این سپس و کرد خواهیم مشخص را کوماراسوآمی
هرات و گورکانی نگارگری مكتب دو بر را ویژگیها
تطبیقمیدهیم،تامعلومشود؛هریکازایندومكتب

باکدامیننوعازهنرهاهمخوانیبیشتریدارد.
مقالة به میتوان حاضر نوشتار پیشینة مورد در
»افتراقمعنایهنردرنگرشسّنتیومدرنازدیدگاه
اشاره دیگران و حاتم غالمعلی نوشتة کوماراسوآمی«
کردکههدفآنمشخصکردنوجوهتمایزهنرسنتی
ازهنرمدرندردیدگاهکوماراسوآمیاست.اینمقاله
وجوهتمایزرادربابهنریخاصبررسینمیکند،که
اهداف با مقاله این اهداف بودن متفاوت نشاندهندة

نوشتارحاضراست.
دربابپیشینةمقایسةتطبیقیبینمكتبهراتو
برخی در هرچند نشد. یافت موردی گورکانی مكتب
بامكاتب ازایندومكتب مقاالتشاهدمقایسةیكی
دیگرهستیمکهاغلباینمقاالتبرویژگیهایصرفاً

صوریوظاهریبهمقایسهپرداختهاند،مانند:
مكتب نگارگری در انسان تطبیقیشكل »مطالعة
هراتونقاشیقاجار«نوشتةابراهیمیناغانیو»بررسی
تبریزومكتبگورکانیهند نگارگریمكتب تطبیقی
محمدرضا و فرخفر فرزانه نوشتة هجری(« 10 )قرن

پورجعفر.

انواع هنر از منظر کوماراسوآمی
به که است سنتگرایانی جملة از کوماراسوآمی،
بحثدربارةهنرپرداختهاست.کوماراسوآمیکمتربه
نیاز پس داشته، توجه اسالمی هنر به مستقیم، نحو
است،ابتداانواعهنردرنظامفكریویرامشخصکنیم
وسپسبهوسیلةتکگفتارهایویدربابهنراسالمی،
جایگاهاینهنررابینانواعهنرهاازمنظراوبیابیم.با
توجهبهمبانیسنتگرایی،میتوانگفتکهتمایلوی
بهسمتهنرسنتیاستوقاعدتاًنسبتبههنرمدرن،

دیدگاهیمخالفدارد:
»دونوعهنرکاماًلمتفاوتوجودداردکهیكیازآن
دونوع،ثابتوبههنجارودیگریمتغّیروفردگرایانه
همان کلّی، بیان به طبیعی، و سّنتی هنرهای است.
هنرهایآسیابهطورعموم،هنرهایمصر،هنرهاییونان
تااواخردورانباستان،هنرهایقرونوسطاوآنقسم
باعنوان ازآنها هنرهایجهاندرتمامیتآناندکه
هنر و بدوی( )هنرهای ابتدایی مردم هنرهای جمعی
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همان نابههنجار، هنرهای شدهاست. تعبیر عامیانه
هنرهایمربوطبهمقطعزوالدورانکالسیکواروپای

مابعدرنسانساست«)کوماراسوآمی،۲1:1384(.
عالوهبرویژگیهایفوق،کوماراسوآمی،ویژگیهای
فردی برمیشمارد؛ چنین را مدرن تفكر در هنرمند
منحصربهفرد،خاصوداراینبوغوحتیدارایحاالتی
این است. مجهز عاطفی حساسیت به که غیرعادی
ویژگیهااوراقادرمیسازد،آنچهراکهما،زیبامینامیم،
مرموِز تواِن همین بر تكیه با و کند مشاهده
یاموسیقی نقاشی،شعر آثار تولید به زیباییشناسانه،
بپردازد.درایننوعنگاه،هنر،تنهاموردتوجهیکقشر
تنها نیز آنها در که قرارمیگیرد هنردوست و نخبه
:138۲ )کوماراسوآمی، میشود شعف و لذت موجب
185(.کوماراسوآمینگرشمدرنرابهشدتموردنقد
قرارمیدهدوچنینهنریراچیزیبیفایدهوبدون
در که تجملگرا عدهای برای فقط که میداند کاربرد
ندارد، کارکردی هنری آثار این نیز آنها زندگی
توجهبرانگیزاست.ویدرکتابفلسفةهنرمسیحیو
آنچه از بردن« »»لذت میگوید: اینباره در شرقی
نیازهایاساسیخودماننیستو از برآورندةهیچیک
آنچهماضرورتآنرادربافتزندگیخویشتصدیق
نهاد« نام مساهله و زیادهروی تنها میتوان نكردهایم،
نیز گفتار این در درواقع .)46 :138۹ )کوماراسوآمی،
کوماراسوآمی،باردیگرکلهنرمدرنراموردمخالفت
قرارمیدهدودلیلمخالفتویعدمکارکردِجدیاین

هنر،درزندگیبشراست.
درطرفمقابل؛کوماراسوآمی،بنیانهنر،خاصههنر
معنویّت و ژرفاندیشی عقالنیت، محور بر را سّنتی
میداند.دراینسنت،هنرمند،بانبوغوخاصبودن،
خاص هنرمندی انسان، هر بلكه نمیشود؛ مشخص
انسانیت در نقص هنر، در کاستی که بهنحوی است،
بهحسابمیآیدوهنرمندبهایناصلمعتقداستکه
باشد داشته ارتباط حقیقت، با باید وی، هنر
نظر در پس .)188-186 :138۲ )کوماراسوآمی،
کوماراسوآمیعقالنیت،ژرفاندیشیومعنویت)البتهبا
توجهبهتعریفسنتگرایانهنسبتبههریکازآنها(از
معیارهایهنرسنتیبهحسابمیآیندودرمقابلنبوغ

هنرمندان برای امروزه که بهمعنایی بودن، خاص و
نفی البته عناصرغیرسنتیهستند. استفادهمیشوند،
نیست. هنرمند در خاص مهارت نفی بهمعنای نبوغ
چنانكهکوماراسوآمی،خودنوشتهاست:»هنرمندفقط
بهدلیلبهرهمندیازدانشومهارتیخاص،متفاوتبا
انسانهایدیگراست«)کوماراسوآمی،۲۲7:13۹0(.

باشد ارتباط در باحقیقت باید هنر که اشارهشد
)کوماراسوآمی،188:138۲(.اینحقایقعموماًحقایق
نادیدنیونامرئیهستندکههنر،تقلیدیازآنهااست:
امر ازیک تقلیدهاییهستند، هنرسنتی، »جلوههای
این ترجمانهای و قیاسها لیكن نادیدنی، و نامرئی
صورِت آن یاد که مناسباند و شایسته چنان هنرها
نوعِیازلیرادرمازندهمیکنند.کارهایهنرینوعی
ماهستند« ومعنوی اندیشههایژرف تذکاروحامی
)کوماراسوآمی،15:138۲(.اماتقلیدازامرنادیدنیکه
همانصورنوعیازلیهستند،بهنحویمحسوسچگونه
امكاندارد؟پاسخکوماراسوآمینماداستومیافزاید:
»هنرحقیقیهنریاست،نمادین«)همان:17(.درباب
چیستینمادکوماراسوآمیدرذیلمفهوموحیچنین
توضیحمیدهد:»وحیکالمیاستنمادینازیکراز.
گردیده، درج تمثیلی بهسبک مقدس کتب در آنچه
وجود« هو بهما »وجود از که را خیالی صور تمام
عبارت در وجه، شایستهترین به میتوان ارائهشده،
»نیمیآشكارونیمیپنهان«توصیفنمودچیزیکهبر
پس  .)۹8 )همان: نیست« آشكار ما فیزیكی حواس
تمثیلی ویسبک دیدگاه در ازلی حقایق تقلیدصور
داردوصورمثالیرابهنمایشمیگذاردومیتواناین
مقصود به نزدیکتر بیان به یا تقلیدکننده را هنر
کوماراسوآمیمحاکاتکنندةصورمثالینامید.همانطور
و معنوی امور تذکار هنر این خاصیت گذشت؛ که

حمایتاندیشههایژرفاست.


۲. ۱. هنر اسالمی از منظر کوماراسوآمی
درادامه،بهبررسینقلهایمستقیمکوماراسوآمی
از برخی عمل، این میپردازیم. اسالمی هنر مورد در
ویژگیهایهنراسالمیرادرنظرکوماراسوآمینمایان
میکندوکارمقایسةدوسنتنگارگریرانیزسادهتر
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خواهدکرد.
و سنتی هنر برای مراتبی سنتگرایان، از برخی
غیرسنتیقائلهستند.کوماراسوآمیچنینمراتبیرا
درکتابهایخودمورداشارهقرارندادهاستوتنهاهنر
رابهدونوعسنتیوغیرسنتیتقسیممیکند،امابهنظر
میرسد؛ویبهنوعیرتبهبندیدربینهنرتمدنهای
واالترین بین، این در البته است. قائل مختلف سنتی
مقاممربوطبههنرهندوومسیحیاست؛»هنراصیل
فلسفة با و داشت رواج اروپا وسطای قرون دورة در
زیستمسیحیوهندوییسازگاریدارد«)کوماراسوآمی،
186:138۲(.چهاینكهمیتوانازعناوینآثاروینیز
بهاهمیتهنربرخاستهازمسیحیتوادیانهندیدر

نظرگاهاوپیبرد.
پسازنظرکوماراسوآمی،دونوعدیدگاهنسبتبه
هنروجودداردکهبهوجودآورندةدونوعهنرسنتیو
غیرسنتیاست.نوعاَتَّمهنرغیرسنتیهنراروپایبعداز
و هندی ادیان هنر سنتی، هنر اکمل نوع و رنسانس
مسیحیاست.حالپرسشایناستکههنراسالمیدر

تقسیمبندیکوماراسوآمیکجاقرارمیگیرد.
مطمئناًهنراسالمینیزازمنظرکوماراسوآمییک
هنرسنتیبهحسابمیآید.امابهنظرمیرسدکهویبه
نشان رویخوش هند، خاک در حداقل اسالمی هنر
تأثیرات و ویژگیها برخی از کوماراسوآمی، نمیدهد.
مثبتهنراسالمیدرخاکهندصحبتمیکند،ولی
همچنینآنرامخرب،ونابودکنندةهنرهند،معرفی

میکند.اودراینبارهمینویسد:
مهاجرت و ایرانیاالصل مسلمانان استیالی »با
پیروانآیینمحمد]ص[ازآسیایمیانه،وضعیتهنر
هنددستخوشتحوالتاساسیشد.اگرچهاینتهاجم
درعوض ولی دربرداشت هراسناکی و تأثیراتمخرب
هنراسالمیابعادواقعیوارزندهایبههنرهندافزود.
باقدرتی اوجاینارزشها،اگرچهدورانیکوتاه،لیكن
تمامدرقرن16و17درعهدحكومتمغوالنتیموری
سبک قالب در را هنر متعالی بیان نوعی کرد، تجلی
معماریباشكوهومكتبعظیمنقاشیمغولیبهعرصة
ظهوررساند.اینهنردقیقاًبهعلتگرایشهایانسانی
که ـ هندویی هنر از بیشتر آن، در موجود دنیایی و

عمیقتراستـموردتوجهوفهماروپاییانواقعشد«
)همان:1۹0-18۹(.

همانطورکهمالحظهشد؛یکبرخورددوگانهدر
موردهنراسالمیدربندپیشیندیدهمیشود؛ازطرفی
تأثیرهنراسالمیرامخربوهراسناکمیخواندواز
طرفدیگرآنراایجادکنندةابعادواقعیوارزندهدرهنر
هندمعرفیمیکند.هنگامیکهاینتعریفوتمجیدو
بر وی اینكه و میبینیم را شدید تخریب همچنین
گرایشانسانیودنیاگرایانةهنراسالمیتأکیدمیکند،
کهبهفهماروپایینزدیکتراست،میتواننتیجهگرفت؛
هنراسالمیهندتاحدیبهدیدگاهغیرسنتینزدیکتر
را اسالمی هنر دیگر، جای در که بهنحوی است.
»هنر میکند: معرفی غرب و شرق هنر پیونددهندة
اسالمیکهبهروشهایبسیارشرقرابهغربمیپیوندد
بااینهمه،بامشخصةپرهیزازبتوتمثالپرستی، و
در آنها با که چندان ایستاده، دو هر برابر در ظاهراً
چندان بنیادین اصول در است، مغایر لفظی تعابیر
.)16 :1384 )کوماراسوآمی، ندارد« مغایرتی
بههنرغربیو نزدیكی و پیونددهندگیشرقوغرب
هنر برای مثبت عنصری بهعنوان نمیتواند مدرن
اسالمی،درنظامفكریکوماراسوآمی،تلقیشود؛زیرا،
هنرغربی،اگرمنظورهنرغربپسازرنسانسباشد،از
نظرکوماراسوآمیمردوداستونزدیکبودنیکهنر

بهآننیزعاملضعفآنهنربهحسابمیآید.
نكتةبااهمیتبراینوشتارحاضرآناستکههرگاه
کوماراسوآمی،بهنقدهنراسالمیمیپردازد؛مصداقاًدر
موردهنراسالمیدرقلمروهندکهبهشكلهنرمغولی
]=گورکانی[ظاهرشدهاست،صحبتمیکند.چنانکه
درجاییدیگرضمننامبردنازدوویژگیتاریخمندی
وچهرهپردازبودنبرایاینهنر،درمقایسةهنرگورکانی
وهنرهندوآوردهاست:»نقاشیمغولیحتیزمانیکه
مقابل در بود، رسیده درجةخلوصخود بیشترین به
یک مانند هنری، شاهراه یک بهجای هندو، نقاشی
کورهراهبهحسابمیآمدوآنضرورتاًیکهنرچهرهپرداز
 Coomaraswamy, 2004:( »ویکهنرتاریخمنداست
216(.اساساًشناختکوماراسوآمی،ازهنراسالمی،ابتدا

ازهنرهندوهنرگورکانیحاصلشدهاست؛»درهنرو
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صنایعدستِیهندبودکهکوماراسوآمیپژوهشخودرا
درخصوصالگوهایاسطورهایوسمبلیكیکهمبنای
آثارهنرسنتیراتشكیلمیدهند،آغازکرد«)کیبل،
در ادعایی نیز خود کوماراسوآمی، البته .)15 :1387
ندارد. عام بهصورت اسالمی هنر و اسالم شناخت
بهنحویکهقبلازاظهارنظر،دربارةمسئلهایاسالمی،
سخنراچنینآغازمیکند:»فقطنویسندةمایهوردر
آثار با آشنا و اسالمی[ دورة در ]فلسفه عربی فلسفة
حلیت و حرمت و شعر و خوشنویسی دربارة مكتوب
موسیقیمیتواندبهبحثدربارةزیباییشناسیاسالمی
بپردازد.ولیایننكتهگذرارابایدخاطرنشانکردکه...«

)کوماراسوآمی،16:1384(.
باتوجهبهآنچهدربخشاولنوشتارحاضرگذشت؛
میتوانویژگیهایسههنرسنتی،غیرسنتیواسالمی

رادرتفكرکوماراسوآمیچنینبرشمرد:
درادامه،اینعناصررادردومكتبنگارگریهرات
وگورکانیبررسیخواهیمکرد.تامشخصشود،هریک
ازاینمكاتبتاچهحدبهویژگیهایهنرسنتی،هنر
کوماراسوآمی دیدگاه از اسالمی هنر و غیرسنتی

نزدیکتراست.

مکتب  و  هرات  مکتب  نگارگری  مقایسة   .۳
گورکانی

ادامة مبنای که را مواردی قبل، قسمت پایان در
بیان دستهبندیشده، بهصورت هستند، حاضر نوشتار
کردیم.حالبرمبنایایندستهبندیها،درسهبخش،
بهمقایسةدومكتبنگارگریهراتوگورکانیخواهیم

پرداختکههریکازاینبخشها،قسمتیازویژگیهای
بخش سه این داد. خواهد پوشش را دستهبندیشده

عبارتنداز:
ـخاستگاهمكاتب؛

ـاهمیتپادشاهانوهنرمنداندرمكاتب؛
ـموضوعوسبکدرمكاتب.

۳ـ۱. خاستگاه مکتب ها
نظر از بهخصوص مكاتب خاستگاه بخش، این در
تاریخیموردتوجهقرارخواهندگرفتتامشخصشود؛
بهچهاندازه،ایندومكتب،پیونددهندةشرقوغرب
هستندوازچهمكاتبیقوامیافتهاند.بهدلیلتقدمزمانی
مكتبهرات،ابتدابهبررسیخاستگاهاینمكتبسپس

بهخاستگاهمكتبگورکانیمیپردازیم.

۳. ۱. ۱. تبیین خاستگاه مکتب هرات
درتبیینخاستگاهمكتبهرات،بایدبهدوعنصرکه
نقشتعیینکنندهداشتهاند،اشارهکردکهیكیمفهوم
در خانهکوچ است. تجاری روابط دیگری و خانهکوچ
اصطالحیعنی؛»کسانیکهباتمامکسانومتعلقاتو
)دهخدا، ]دهند[« راحرکت آنها وخویشان خانواده
1377:ج۹465،6(.اینمعنا،مشخصکنندةسیاست
تیمورنسبتبههنرمنداناست.چنانکهدرظفرنامهکه
بهتاریختیموریمیپردازد،بعدازذکرماجرایهریک
نام تغییر با که جمالتی از یكی تیموری، فتوحات از
از هنروران تمام »و است: چنین شده، بیان مناطق،
محترفهوپیشهورانممالکفارسوعراقراخانهکوچبه

ویژگیها نامهنر

ثابت،بههنجار،برخاستهازعقلوشعور،محاکاتکنندةصورمثالی،تمثیلیونمادینبودن،مرتبطباحقایقعالم
وتذکردهندهویادآوراندیشههایژرفمعنوی

هنرسنتی

متغیر،فردگرایانه،خاصدانستنوداراینبوغخواندنهنرمند،خاصبودنمخاطبدرایننوعهنر،اصلقرار
دادنلذتدرآن،عدمکارکردوفایدةواقعی،تجملگرایانهبودن

هنرغیرسنتی

دنیاگرایانه،چهرهپرداز،تاریخمند،پیوندهدهندةشرقوغرب هنراسالمیهند

جدول1.ویژگیهایانواعهنرهاازمنظرکوماراسوآمی
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سمرقندنقلکردند«)یزدی،1387:ج7۲1،1(.عالوه
این منقول و نفیس اموال غارت به تیمور این، بر
سرزمینهانیزپرداختوایناموالرابهپایتختمنتقل
کرد)آژند،138۹:ج۲33،1(کهمطمئناًبرخیازآنها
کتابهایمصورنفیسبودهاند.البتهتیموردرسمرقند
این و نكرد برپا کتابها کردن مصور برای کارگاهی
ساختمان در دیواری نقاشیهای به تنها هنرمندان،
باغهایسمرقندگماشتهشدند)گری،63-6۲:13۹۲(.
به شاهرخ او پسر را میراث این تیمور مرگ از پس
مكتب نخست اوج کرد. منتقل هرات، خود، پایتخت
هراتدرزمانسلطنتشاهرخوحكمرانیبایسنقرمیرزا
زمان در بعدها دیگر، اوج و گرفت صورت هرات بر
مدیون دو هر که شد حاصل بایقرا حسین سلطنت
خانهکوچهنرمندانوغارتاموالوآثارنفیسدرزمان

تیموربودند)آژند،138۹:ج۲34،1(.
بهصورتخالصه،میتوانگفتکهبهطورعمده،سه
مكتبازطریقخانهکوچبرمكتبهراتمؤثربودهاندکه
عبارتنداز:مظفریاندرشیرازواصفهان،جالیریاندر
تبریزوبغدادوکارتهاکهدرهمانمناطقاطرافهرات
قرارداشتند)کنبای،5۲:13۹1(کهبایدبهاینسه،
عهدایلخانانراکهبهدلیلتأثیربرجالیریاننامبرده
نشدهاست،افزود.البتهبدیهیاستکهتأثیراینمكاتب
درتمامآثاربرابرنبودهاست.درحالیکهاغلبنگارههای
ایلخانانوجامعالتواریخ تأثیرعهد زمانشاهرختحت
است)پاکباز،71:13۹0(.امادرهمینزماننسخهای
تنها جهات بسیاری از که دارد وجود کلیلهودمنه از
ویژگیهایمكتبشیرازرابهخاطرمیآورد)تجویدی،

.)105:1386
درادامه،هریکازاینمكاتبمؤثربرمكتبهرات،
ریشهشناسیخواهدشد؛تامیزانشرقیوغربیبودن
مكتبهراتبهلحاظتأثیراتیکهپذیرفتهاست،مشخص
شود.نگارگریعهدایلخانیرامیتوانتلفیقسنتهای
برخی البته دانست. بینالنهرینی و ایرانی چینی،
ویژگیهایآن،مانندقامتبلند،الگوهایبیزانسیرابه
یادمیآورد)پاکباز،61:13۹0(.تأثیرچینیبهواسطة
حضورهنرمندانچینیدردربارایلخانانحاصلشده
است.البتهنبایدسیاستسرگردانیمذهبیمغوالنرا

کهدربهوجودآمدناینتأثیراتاهمیتداشت،نادیده
شمنی، ادیان در مغول سالطین از برخی گرفت؛
مسیحی،بوداییواسالمدرنوسانبودند)آژند،138۹:
ج141،1(.مكتبجالیریرامیتوانادامهدهندةمكتب
تبریزایلخاناندانست؛چهاینكهادامةرونداستادانو
مكتب در میتوان را ایلخانان تبریز مكتب شاگردان
بغدادجالیریانمشاهدهکرد)پاکباز،66-64:13۹0(.
درمكتبشیرازبرعناصرپیشیندرسنتایرانیتأکید
میشودوکمترعناصرچینیدرآنوجوددارد.هرچند
بامكاتبتبریزوبغدادنیزتبادالتیحاصلکردهاست
)همان:68-6۹(.ازمكتبکارتهانیزتأثراتیدرمكتب
مكتب ذیل در را آن میتوان که دارد وجود هرات
خاستگاههای دارای که کرد بررسی سغدی قدیمیتر
بینالنهرینیوهندیاست پارتی،خوارزمی، کوشانی،

)همان:3۹(.
فوق، خاستگاههای بهواسطة چین تأثیر بر عالوه
میتوانازطریقدیگرنیزاینتأثیررایافتوآنروابط
است. مینگچین سلسلة و ایران بازرگانی و سیاسی
رادر نقاش حتیاطالعداریمکهشاهرخ،غیاثالدین
صدرهیئتیبهچینمیفرستدواینروابطتأثیرچین
ج1، :138۹ )آژند، میکند بیشتر هرات مكتب بر را
۲37(.البتهاینتأثیرباهمگونسازیعناصرچینیبا
عناصرایرانیومهارشدنآنبهوسیلةیافتههایبصری
مهار بهتدریج بایقرا، حسین سلطان عصر در ایرانی،

میشود)همان:۲66(.
پسمیتوانباکوماراسوآمیدرپیونددهندگیشرق
هرات مكتب در اسالمی هنر ویژگی بهعنوان غرب و
همداستانشد.اماباوجودآنكهمكتبهراتنزدیکبه
دوقرنپسازشروعرنسانسآغازینشكلگرفتودر
پایانکارمكتبهرات،رنسانسدرمرحلةاوجخودبود؛
موردی هرات مكتب در غیرسنتی هنر این تأثیر از
گزارشنشدهاست.البتهاینبهمعنایبیاطالعینیست.
چنانکهیکنگارةنادربهلحاظاسلوبکهبهبهزادنیز
از ایرانی اقتباسی بهعنوان نسبتدادهشده)تصویر1(
نقاشایتالیاییجنتیلبلینی)Gentil Bellini(شناخت
شدهاست)تجویدی،1۲4:1386(وچوناینیکمورد
میتوانیم روال، یک نه میآید، بهحساب استثنایی
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همچنانمكتبهراترادرعدمپیوندباهنرغیرسنتی
بهلحاظخاستگاهدرنظرگیریم؛چنانکهایننقاشینیز
بهلحاظ پس است. کرده حفظ را خود ایرانی ماهیت
خاستگاه،نگارگریمكتبهرات،هیچگونههنرغیرسنتی

رادرخودراهندادهاست.

۳ .۱. ۲. تبیین خاستگاه مکتب گورکانی
نامهای با مختلف کتب در گورکانی امپراطوری
امپراطوریتیموریانیامغوالنهندنیزنامیدهمیشود؛
زیراازطرفپدرینََسبآنهابهتیموروازطرفمادری
بابرتأسیس را امپراطوری این بهچنگیزخانمیرسد.
از باشكست بابر، فرزند همایون، زمان در آنها کرد.
حكومتقدیمیلودیهامواجهشدندوهمایونبهایران
تبعیدشد)بلر؛بلوم،6۹4:13۹7(.ویدراینزماندر
)کروان، شد عالقهمند نگارگری به شاهتهماسب دربار
۲۲0:13۹8(وهنگامبازگشتبهکابلبهعنوانپایتخت
به  را عبدالصمد خواجه و میرسیدعلی خود، موقت
همراهبُردودرهنگامبازگشتبههند،هنرمنداندیگری
ازجملهدوستمحمد؛موالنایوسف،ازشاگردانبهزاد؛
و شاهمظفر شاگردان از یكی محمد، درویش موالنا
Chakrav-( میرمصور،پدرمیرسیدعلی،بهآنهاپیوستند
از افراد این استادان اینكه بر عالوه .)erty, 2005: 35

بزرگانمكتبهراتبودند،درویشمحمدوموالنایوسف
سابقةحضوردرمكتبهراتنیزداشتند)آژند،138۹:
ج۲5۹،1(.اگرایناستنباطصحیحباشدکهمیرمصور
نیز پدرشاهمظفر و نقاشمكتبهرات همانمنصور،
باشد،دراینصورتبایداورانیزازمكتبهراتدانست
نگارگری خاستگاه اولین میتوان، پس )همان:۲55(.
تبریز در که دانست هرات مكتب را گورکانی مكتب

صفویبهحیاتخودادامهدادهاست.
البتهدرزمانهمایون،هنوزنمیتوانازشكلگیری
اکبر، زمان در اتفاق این مكتبگورکانیسخنگفت.
فرزندهمایون،باتأسیسکارگاهنقاشیسلطنتیبهوقوع
پیوست)کروان،۲۲4:13۹8(.اکبرهنرمندانهندورا
:1386 )شیمل، کرد اضافه ایرانی هنرمندان به نیز
3۲5(.عنصردیگریکهدرزماناکبربهمكتبگورکانی
قصد پرتغالیها داشت؛ اروپایی خاستگاه شد، افزوده

ازاینرو کنند. دعوت مسیحیت به را اکبر داشتند،
انجیلهایمصوروتصاویرمذهبیبهاوپیشكشکردند
وبهاینشكلعنصریکهخاستگاهاروپاییداشتوارد
هنرمكتبگورکانیشد.)کروان،۲۲5:13۹8(ازبیان
ویژگیهایاینآثارکهدربخشهایبعدبدانهاپرداخته
میشود،میتوانمطمئنبودکهتصویرگریاینآثاربه
سبکپسازرنسانسبازمیگردد.پسبهطورخالصه
ازمكاتب تلفیقی را میتوانخاستگاهمكتبگورکانی
ایرانیـاسالمی،هندوواروپایپسازرنسانسدانست.
مكتب این در کوماراسوآمی سخنان براساس
دلیل به و دارد وجود غرب و شرق پیونددهندگی
از فهمتر قابل غربی انسان برای اروپایی، خاستگاهی

مكتبهراتاست.

۳. ۲. اهمیت پاد شاهان و هنرمند ان 
را هنرمندان و پادشاهان اهمیت داریم قصد حال
بررسیکنیمکهدرذیلآنبهتبییننظریاتوتأثیر
بودن منحصربهفرد نبوغ، مسئلة پادشاهان، مستقیم
هنرمند،مخاطبخاصداشتناثرهنریوتجملگرایی

متمرکزخواهیمشد.
جمعآوری در که تأثیری بر عالوه پادشاهان

تصویر1. تك صورت منسوب به بهزاد
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هنرمندانداشتند،درمراحلبعدینیزباحمایتخود
حمایت بودند. تأثیرگذار مكتب یک یاضعف قوام در
متفاوتی جنس بودند، هنر اهل خود که پادشاهانی
فرزندش به اکبر، کنار در میتوان هرچند داشت.
درهرات بایسنقرمیرزا و درمكتبگورکانی جهانگیر،
و خبره یک میتوان را جهانگیر چنانکه کرد؛ اشاره
)3۲8 :1386 )شیمل، دانست. هنری آثار کارشناس
بایسنقرمیرزانیزخطاطوشاعربود)آژند،138۹:ج1،
نزد جوانی در که اکبر میرسد؛ نظر به اما .)۲38
بلوم، )بلر؛ بود دیده آموزش میرسیدعلی و عبدالصمد
هنری رویكرد بر جدیتری بهشكل ،)74۹ :13۹7

گورکانیانمؤثربودهاست.
نظارت موضوعات کلی برخط دیگرسالطین اگر
نظارت اثر شكلگیری روند تمام بر اکبر میکردند،
داشتوهنرمندانموظفبودند،هرهفتهآثارخودرادر
او اوبهنمایشبگذارند)شیمل،3۲7:1386(. حضور
همانطورکهدینیتلفیقیرابانامدینایاللی)آیین
در چنانکه نیز نگارگری در آورد، وجود به اکبری(
خاستگاهمشخصشد؛عاملشكلگیرینقاشیتلفیقی
)Johnson, 1992: 34(.اکبرعالوهبرچنین بودهاست
برای ویژه جایگاه یک آمدن بهوجود باعث تأثیراتی
هنرمندانشدهاست.برایمثالمیتوانبهگفتارزیراز
اکبراشارهکردکهدرآنجایگاهیممتاز،برایهنرمند
درنظرمیگیردوهنرمندراانسانیمنحصربهفردمعرفی

میکند:
من ولی منزجرند، نقاشی از که هستند »بسیاري
نقاش یک من بهنظر ندارم. دوست را کسانی چنین
وسیلهايکاماًلخاصبرايشناختخداونددارد؛چون
وقتییکنقاشچیزيزندهراطراحیمیکندواندامش
باید سپس میکند، ترسیم دیگري از پس یكی را
فرد، بهصورت نمیتواند اثرش به که دهد تشخیص
زندگیبخشدوازهمینرومجبورمیشودبهخدافكر
کندکهجانمیبخشدوبدینترتیبهوشیارترمیشود«

)شیمل،3۲5:1386(.
منحصربهفرد و ویژه اکبرجایگاهی اینسخن، در
برایهنرمندتعریفمیکندکهمیتوانپژواکآنرادر
در کرد. نَُسخمشاهده درمصورسازی هنرمند اهمیت

هستیم، نگارهها روی نگارگر امضای شاهد نسخ، این
عالوهبرآندرصفحاتپایانی،تصویرتقریباًزندهازخودِ
هنرمندبهنمایشگذاشتهمیشدهاست)همان:3۲6(.
تفاوتنگرشدرایرانبهطورعامبهنحویواضحاستکه
مورد در ایران، کتابآرایی »برخالف گفت: میتوان
کتابآراییهندوهنرمندانهندیاطالعاتزیادیاز
طریقامضاها،حاشیهنویسیهاووصفچگونگیکارگاهها
موجوداست«)بلر؛بلوم،748:13۹7(.اساساًدرمكتب
هرات،نقاشیازاهمیتکمتریحتینسبتبهخطاطی
برخورداربود،هرچنددرمرحلةپسینتقریباًایندوفن
مقامیبرابریافتند)آژند،138۹:ج۲67،1(.وجودامضا
وچهرهپردازیازخودهنرمنددرانتهاینسخهها،برای
از نشان که دارد اهمیت منظر این از حاضر، نوشتار
اهمیتیافتنهنرمندبهعنوانیکشخصمنحصربهفرد
است.درچنینشرایطیدیگرهنرمندخودرادرذیل
روندشكلگیرییکاثرنمیبیندوبهنوعیبرایخود
هویتیمنحصربهفرددرنظرمیگیردکهاینموقعیت
فردیبرایهنرمندباهنرسنتیازمنظرکوماراسوآمی
درتضاداستوباعثشكلگیریهنربهمعنایمدرن
گذشت، نوشتار اول بخش در چنانکه میشود. آن
هنر ویژگیهای از هنرمند نبوغ به توجه و فردگرایی

غیرسنتی،ازنظرکوماراسوآمی،هستند.
درموردمسئلةامضادرمكتبهراتنیزبایدبهچند
در نگارگر یک از امضا اولین کرد.هرچند اشاره نكته
ایرانبهمكتبجالیریوامضایجنیدبغدادینسبت
از پیش یعنی 66(؛ :13۹0 )پاکباز، میشود داده
شكلگیریمكتبهرات،اماهمچناندرمكتبهرات،
بیشترآثارفاقدامضاهستندوازامضاهایموجودنیز
تعدادزیادی،بعداًافزودهشدهاندودرواقعامضایخودِ
هنرمندنیستند.چنانکهبازلگریدرموردیکنسخة
خطیخمسةنظامیمعتقداست:»اینکتابخطیاسم
میرکراکهخیلیکوچکدرحاشیهنوشتهشدهبه
همراهداردواسمبهزادنیزکهدرشتترنوشتهشدهدر
آنبهچشممیخوردولیهیچیکازآنهاامضای]خود
جالب نكتة .)104 :13۹۲ )گری، نیستند« هنرمند[
توجهاینكهویمعتقداست؛امضایاینآثاراحتماالًدر
گرفتهاست گورکانیصورت جهانگیر دورة در و هند
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سنتی هنرمند کوماراسوآمی، بهتعبیر .)10۲ )همان:
خودرابخشیازروندشكلگیریامریسنتیمیداند
کهنحوةامضاهایبهزادنیزبرقرارگیریهنرمنددرذیل
روندشكلگیریامرسنتیصحهمیگذارد:»دربسیاری
ازمینیاتورهاییکهبهنظرمیرسد،واقعاًبهدستاستاد
رقمشدهباشد،ویبهنام»عملالعبدبهزاد«امضاکرده
استوبیشتردراینآثاراستادنامخودرابسیارکمرنگ
گنجانیدهاست« نقاشی از نامشخصی بخش در و
)تجویدی،114:1386(.اگربهزادیکهنرمندمدرنیا
بزرگترین را او میتوان که حالی در بود، غیرسنتی
ازخوف را آثارخود تمام نامید،مطمئناً ایران نگارگر
سرقتیانسبتدادنآثاردیگربهاوبهشكلواضحی
امضامیکرد.نكتهدیگراینكهدراینامضایکمرنگنیز
خودراعبدیمعرفیمیکندکهعملیراانجامدادهو
ذیل در تنها عبد برمیآید؛ عبد معنای از چنانکه
خواستموالعملمیکندوبرایخودانحصاروفردیتی
قائلنیستکهاینباهنرمندسنتیدرنظرکوماراسوآمی

همخوانیدارد.
نكتةدیگریکهدرنگارگریایرانیبهچشممیخورد
وحداقلمطلبیبرایاثباتآندرهند،باقوتیکهدر
شاگردی و استاد مستحكم نظام نیافتیم؛ است، ایران
و مكان تغییر با حتی که است ایرانی نگارگران بین
سلطنت،همچنانپابرجابودهاست.ایننظامعنصری
اساسیدرهنرسنتی،ازدیدگاهکوماراسوآمی،بهحساب

میآید:
متوالی بهصورت مختلف، هنرهای سنن و »رویه
استادیوشاگردینسلاندرنسلمنتقلمیشود،پدران
میسازند... آشنا خویش حرفة اسرار با را فرزندانشان
]اینبیان[مستلزمچیزیبسیاربیشترازآموزشفنی
صرفاست،زیراعملبههنریکهازطریقسنتمنتقل
است« آیین نوع یک خود اساساً است، شده

)کوماراسوآمی،۲۲8-۲۲7:13۹0(.
همینرویهرامیتواندرآموزشسنتیبینهنرمند
ایرانیبهنحوعاممشاهدهکرد؛دراینرونداستادباتوجه
بهقابلیتشاگردبهتدریجعالوهبرفنونهنر،شاگردرا
بارموزباطنیهنرآشنامیکند.البتهاینروندیکروند
روشنوصریححتیبرایخودشاگردنیست.امابهتدریج

)تجویدی، میشود حاصل او در باطنی شناخت این
نگارگری در خاص نمونة یک بهعنوان .)۲0 :1386
بهزادتوجه و آقامیرکهروی رابطة به ایرانیمیتوان
بود، بهزادراکهدرکودکییتیمشده آقامیرک، کرد.
بینآنهاظاهراً قرارداد. تربیتوپرورشخود تحت
رابطهایشبیهپیرومریدبرقراربودهاست.نكتهایکه
اظهار میکند؛ تصریح رابطه این بیشتر معنویت به
درویشیآقامیرکاست)آژند،138۹:ج۲53-۲5۲،1(.
باتوجهبهآنچهگذشت،درموردمخاطباثرنیزباید
گفت،ازآنجهتکهآثارهردومكتب،تحتحمایتو
از دور پس میپذیرند؛ صورت پادشاه شخص نظارت
مهمترین و اولین کنیم ادعا اگر بود نخواهد واقعیت
مخاطِباثرشخصپادشاهبودهاست.هردومكتبکار
خودراباکتابتآثارفارسیآغازکردندامابادوسیر
متفاوتکارخودرابهپایانرساندند.درمكتبهرات،در
که حماسی و تاریخی موضوعات نخست، مرحلة
نمایشدهندةاقتدارواعتبارسلطنتبودند،موردتوجه
جنبة پسین مرحلة در موضوعات اما میگرفتند. قرار
عرفانیواخالقیپیداکردند)همان:۲66(وباکماهمیت
شدننقششاهدرآنهاشاهدتوجهبهزندگیانسانهای
معمولیوسطحپاییندرنگارههاهستیم)همان:۲6۲(.
درمقابلدرمكتبگورکانی،هنرمندانکارهایرسمی
اولیةخودرابامصورسازیدواثرفارسیطوطینامهو
حمزهنامهآغازکردندکهمیرسیدعلیوعبدالصمددو
همچنین و داشتند نقش طوطینامه در ایرانی استاد
ناظرحمزهنامهبودند)Johnson, 1992: 25(.دراینآثار
اما نبود. حیات قید در شاِه نگارهها در غالب شخص
رفتهرفتهنقششاهزنده،درآثاربعدی،اهمیتبیشتری
یافت.چنانکهدرزمانسلطنتجهانگیرشاهدآثاری
هستیمکهجهانگیرباعناصرنمادینیکهبرقدرتاو
اشارهدارند،تصویرشدهاست؛مانندنگارةجهانگیرشاه
دورة در روند این )تصویر1(. شنی ساعت سریر بر
شاهجهانکهعالقةاصلیاومعطوفبهتزئیناتوساخت
بنابود،بهاوجخودرسید.شاهجهانیکرویكردکاماًل
تزئینیوتجملگرایانهبهنگارگریواردکرد)تصویر3(و
درایندورهخبریازکاوشفكریدورةجهانگیرنیز
نبودوتولیدنسخههایخطیبهحداقلرسید.بهطوری
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کهموضوعاصلیکارهاصحنههایدرباربود.درهمین
ازتصاویر آلبومهایتجملی بهوجودآمدن دورهشاهد

 .)Kossak, 1997: 13(قدیموجدیدهستیم
پسدرموردروندمتفاوتدومكتببایدگفت؛در
اقتدار نمایش و شاه اهمیت از بهتدریج هرات مكتب
سلطنتکاستهوبهموضوعاتونمایشاموریعادیو
روزمرهدرمصورسازینَُسختوجهمیشودکهنمیتوان
گفتمخاطبآنهاتنهاشخصشاهاست،بلكهنوعی
همگانیشدنوهمهفهمشدندرکاراستکههنررااز
سرآمدگراییومخاطبخاصداشتنبیشازپیشدور
گورکانی مكتب در که است، حالی در این میکند.
جنبة و میشود شاه شخص غالب، عنصر رفتهرفته
اول بخش در که همانطور میگیرد. خود به تجملی
تجملی و داشتن مخاطِبخاص شد، مشاهده نوشتار
بودناثر،ازویژگیهایهنرغیرسنتیبهحسابمیآید
کهمكتبهراتباتوجهبهرویكردیکهبهامورروزمره

دارد،ازایندوعنصرفاصلهمیگیرد.


مکتب  د ر  نگارگری  سبک  و  موضوع   .۳  .۳

هرات و مکتب گورکانی
سبک و موضوع بررسی ذیل در بخش این در
نگارگریدردومكتب،بهبرخیدیگرازمسائلیکهاز
منظرکوماراسوآمیدربابانواعهنربیانشد،خواهیم
پرداخت.ازجملةاینمسائلمیتوانبهمعنویتدرهنر،
و نگارگری در مثالی صور محاکاتگری دنیاگرایی،

تاریخمندیاثراشارهکرد.

۳. ۳. ۱. موضوع د ر مکاتب
با همانطورکهگذشت؛هردومكتبکارخودرا
ادامه، امادر آغازکردند. بهزبانفارسی آثاری کتابت
سیرمتفاوتیراطیکردند.مكتبهراتازشاهنامهو
آثارتاریخیوغناییبهسمتاشعارصوفیانه،عرفانیو
اخالقیرهسپارشد)آژند،138۹:ج۲66،1(.درحالی
کهمكتبگورکانیهموارهبهسمتیکهنربامحوریت
شخصپادشاِهدرحالحكومتپیشمیرفتودرنهایت
دردورةشاهجهانبهیکهنربراینمایشتجملگرایی
شاهتبدیلشد)Kossak, 1997: 13(. )تصویر3(بهنحوی
کهمیتوانگفت:»آثارهنریتجملیهندمسلماناز
سدةشانزدهتااواخرسدةهجدهمبیشتربرایبهرهگیری
دنیویبودکه...تحتنظارتمستقیمامپراطورانصورت
بهلحاظ پس .)747 :13۹7 بلوم، )بلر؛ میگرفت«
موضوع،مكتبگورکانیهموارهبهسمتاینجهانیشدن

تصویر3. نگارة شاه جهان با گردن آویز منقش به چهرة خودش

تصویر2. نگارة جهانگیرشاه بر سریر ساعت شنی
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درحرکتبود.درکنارآن،نگارگریگورکانیبرنمایش
شخصشاهزندهتمرکزداشتهوبهامریورایتاریخو
درنتیجه است؛ نداشته اشارهای ابدی و ازلی حقایق
هموارهبرعنصرتاریخمندیآننیزافزودهشدهاست.
همانطورکهگذشتایندوعنصریعنیدنیاگراییو
دیدگاه در غیرسنتی عناصر بهعنوان تاریخمندی

کوماراسوآمیمطرحشدهاند.
اماشعرعرفانیوصوفیانهکهبهتدریجموضوعغالب
نگارههایمكتبهراتشد،درتفكرکوماراسوآمیدارای
چهجایگاهیهستند؟کوماراسوآمیدربارةانواعبرجستة

هنرتمثیلیمیگوید:
»مظاهربرجستةهنرتمثیلییاعرفانیآسیا،هنر
چئنیاذندرچینوژاپناستکهدرآنمضموناثر
گیاهی. یا جانوری حیات یا است منظره با هنری
همچنیناستنقاشیوشعروموسیقیدرآیینویشنو
کهمضمونآنعشقجنسیاست؛وشعروموسیقی
صوفیانهدرایرانکهبهستایشمستیاختصاصدارد«

)کوماراسوآمی،5۲:1384(.
باتوجهبهاینكهپیشازایننیزازقولکوماراسوآمی،
گفتهشدکههنراصیلبرمبناینمادوتمثیلشكل
موضوع، بهلحاظ که، گرفت نتیجه میتوان میگیرد،
از بهیكی بایقرا مكتبهراتدردورةسلطانحسین
برجستهتریننمونههایهنرآسیایییعنیشعرعرفانی
تكیهزدهاست.پسبهلحاظموضوع،حداقلدراوجدوم
مكتبهرات،موضوعآثاریکموضوعسنتیاست.اما
همچناناینامكانوجودداردکهبهلحاظسبکوفرم
اینهنریکهنردنیویباشد؛زیراممكناستیکاثر
هنریازنظرموضوعبسیارمعنویباشد،امادرفرمو
سبکبهامریدنیاییتبدیلشود.ازطرفدیگرباید
توجهداشتکهدردورةنخستمكتبهراتموضوعات
حماسیاشارهایبهقدرتسیاسیداشتند،امااینعمل
تاریخمندی،به براساسداستانهایحماسی،ورای را
نمایشمیگذاشتندکهحداقل،آنراازذیلتاریخمندی
بیرونمیآورد.امریکهسببرهاییایندورهازعنصر
غیرسنتیاست،سبکاینهنراست.بههمیندلیلدر
ادامهبهبررسیمسائلفرمیوسبكیپرداختهخواهد
شد؛تاجانمایةایندومكتبنگارگری،بیشتربرایما

روشنشود.عناصریکهدراینبخشبررسیخواهند
شدکهمعطوفبهمباحثطبیعتگراییونمادپردازی

درایندومكتبخواهندبود.


۳. ۳. ۲. طبیعت گرایی د ر مکاتب
در جهت یک از را طبیعتگرایی کوماراسوآمی
همة در »طبیعتگرایی میکند: نفی سنتی هنرهای
انواعهنردینی)هرگونةهنری(امریاستکهازآن
پرهیزمیشود«)کوماراسوآمی،17:1384(.اماازجهت
دیگرمعتقداست؛طبیعتبهنحوخاصیدرهنرسنتی
قرارمیگیرد:»]طبیعتی استفاده مورد و توصیهشده
که[تقلیدازآنتوصیهشده،وجهذاتیوعلّیطبیعت
استنهبُعدعرضیوظاهریآن.وقتیازطبیعتسخن
آفرینش است، آفرینش طبیعت منظور میگوییم،
ما« اطراف شدة قالبریزی محیط نه خداوند،
طبیعتپردازی پس .)1۲1 :138۹ )کوماراسوآمی،
بهنحویکهتقلیدازظواهرباشد،درنظرکوماراسوآمی
موردانتقاداستونهآنطبیعتپردازیکهورایظاهر،
بررسی به حال میشود. مربوط طبیعت ذات به
طبیعتگراییدردومكتبمیپردازیم،تامشخصشود؛

طبیعتگراییبهکداممعنادرآنهاوجوددارد.
را چهرهپردازی و طبیعتگرایی به عالقه اساساً
میتوانازویژگیهایاصلیمكتبگورکانیدانست)بلر؛
بلوم،748:13۹7(.ثمرةاینعالقه،ثبتدقیقوقایع،
شخصیتهاواشیایخاصاست،بهنحویکهدرسنت
:Johnson, 1992( نشدهاست دیده اسالمی و هندی
برای چهرهها تصویر از جهانگیر پسرش و اکبر .)15
شناساییوقضاوتافرادوحتیبهعنوانمالکترفیع
شخص،استفادهمیکردند)شیمل،3۲۹-3۲8:1386(.
مطمئناًدرایننحوطبیعتگراییآنچهموردتوجهبوده
است،بُعدعرضیوظاهریطبیعتاست،نهبعدذاتی.
ذاتی بعد از افراد تشخص سنتگرایان، تفكر در
برنمیخیزد،بلكهبرخاستهازمادهاست)گنون،1365:
51(.پسطبیعتگراییگورکانیطبیعتپردازیظاهر
اشیاءاست.نكتهایکهمارابرایننتیجهُمصرخواهد
کرد،اینواقعیتاستکهتكنیکهایثبتاشخاصو

اشیایخاصبهتمامیازنقاشیغربیگرفتهشدهاند:
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»درسبکمغولی،هنگامیکهبهکمالخودرسیده
بود،فضاوحجمبااستفادهازنوروسایهشروعبهتعریف
خودکردند؛روشیکهازنقاشیهاوچاپهایغربیبه
دربارمغول]=گورکانی[آوردهشدهبودکهقباًلدردو
سبکایرانیوبومیهند،ناشناختهبود.دیگرنوآوری
از استفاده و پرسپكتیو است، شده اتخاذ که غربی
دوری یا عقبنشینی دادن نشان برای جّوی تأثیرات

.)Kossak, 1997: 10(»مكانیازناظراست
گورکانیانپرسپكتیووحجمپردازیغربیرااقتباس
وازظاهرطبیعتبهنحوکاماًلایندنیاییتقلیدکردند.
خواهیم هرات مكتب در طبیعتگرایی به ادامه در
پرداختوازآنجاکهاینگرایشازجملهویژگیهای
مكتبهراتپسینشمردهشدهاست)آژند،138۹:ج1،
۲67(،آنرادردورةحسینبایقراوبهخصوصدرآثار

بهزادموردتوجهقرارخواهیمداد.
بهزادنسبتبهپیشینیانخودبهدنیایواقعیتوجه
بیشتریداشت.اماازشیوةنقاشیایرانیهیچگاهخارج
نشدهوآنچهازواقعیتوطبیعتدریافتکردهاست،از
آیینةخیالگذراندهوبهشیوةخاصایرانیمجهزکرده
عناصر مورد در .)1۲3 :1386 )تجویدی، است
طبیعتگرایانةغربیدرایننگارههابایدگفتکهحتی

شناخته طبیعتگرایانه ویژگی با که بهزاد نقاشی در
میشود،ازحجمنماییبهوسیلةنوروسایهخبرینیست
ورنگهابهصورتتختگذاردهشدهاند)گری،13۹۲:
100(.رنگگذاریبهصورتتختامكانایجاداتمسفرو
محوسازیعناصریراکهدردوردستقراردارند،منتفی
میکند.همچنین،حتیدرنگارةگریزحضرتیوسفاز
زلیخااثربهزاد)تصویر4(کهبهجزدوشخصیت،معماری
ایزومتریک پرسپكتیو از میدهد، نمایش را داخلی
خبرینیستوباتدابیرخاصخألآنپوششدادهشده
است)همان:۹۹(.چهرهپردازیدرایندورهبهسمت
خروجازحالتتیپگونهوشخصیتپردازیپیشرفته
است،امابهدنبالبیاندقیقچهرةیکشخصخاصدر
زیبایی مالکهای از همچنان بلكه نبود، خارج عالم
ایرانیتبعیتمیکرد)آژند،138۹:ج۲61،1(وفردیت
بهمعناییکهدرهنرگورکانیخودنماییمیکند،وجود
نداشت.چنانکهدرنگارههایایندوره،نظرگاهیکه
حتی است، طبیعتگرایی علّی و ذاتی عنصر متوجه
بیشترازدورةاولمكتبهراتمشاهدهمیشود:»مثاًل
درنگارههایخمسةنظامیبیشتربهموضوعمرگویک
عشقمطلقتوجهشدهاست«)همان:۲6۲(؛یعنیتنها
یکفردبهنمایشدرنیامدهاست،بلكهعناصرذاتیاین

جهاندرقالبانسانینمایانشدهاست.
از هرات مكتب در شد؛ مشاهده که همانطور
عناصریکهبرظاهروتشخصفردیخاصداللتکند،
خبرینیستوحتیشخصیتهاییکهازحالتتیپ
در خاص فرد ظاهری نمایش بهدنبال شدهاند، خارج
و ایرانی زیبایی مبنایمالکهای بر و نبودهاند خارج

خیالهنرمندترسیمشدهاند.

۳. ۳. ۳. نماد گرایی د ر مکاتب 
نوشتار این اول بخش در کوماراسوآمی بیان در
دیدیم؛نماد،آنچهحواسفیزیكیمانمیتوانددریافت
کند،باابزارصورخیالیبرایمابیانمیکند.درنظروی
نمادشكلمیگیردونقش این ازطریق هنرحقیقی
یادآوریوتذکاربرایمخاطبدارد.باتوجهبهچنین
معیاریبهسراغنمادگراییدرمكاتبگورکانیوهرات

میرویم.

تصویر 4. گریز حضرت یوسف از زلیخا اثر کمال الدین بهزاد
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آن در که دورهای گورکانی، مكتب نگارگری در
بیشتربانمادروبروهستیم،یعنیدورةسلطنتجهانگیر،
نكتةجالبایناستکهنمادپردازیدرایندورهمانند
شكل اروپا چاپی کارهای تأثیر تحت طبیعتگرایی
گرفتهاست)شیمل،330:1386(.برایآشناییبانحوة
بر نگارةجهانگیرشاه به دورهمیتوان این نمادپردازی
سریرساعتشنیرجوعکرد)تصویر1(کهتمامعناصر
و حدس قابل بهصورت البته و نمادین بهشكل
ازجمله، دارد. اشاره برعظمتجهانگیر اغراقشدهای
دادنکتاببهیکموالیامعلممذهبیکهنشانازتوجه
جهانگیربهمسائلمذهبیاست.هالهایبزرگازماهو
خورشیدکهاشارهبهناماصلیپادشاه،یعنینورالدین،
دارد.پایینپاقراردادنسلطانعثمانیوجیمزاولاز
انگلستانکهنشانةبرتریجهانگیراست)کروان،13۹8:
باحقایق ازآنجهتکه نمادپردازی نحو این .)۲30
مقام در اغراقی تنها و ندارد ارتباطی عالم نامحسوس
سلطانبههمراهدارد،نمیتواندبرشرحکوماراسوآمی

دربارةنمادپردازیمصداقبیابد.
نخست دورة در آثار موضوع هرات، مكتب در اما
بیشترجنبةحماسیداردودردورةاوجپسین،بیشتر
موضوعاتعرفانیغالباست.پسمطمئناًوجهنمادین
هممسلک هرچند خواهدبود. بیشتر پسین دورة در
اسالمی هنر به اختصاصی بهشكل که کوماراسوآمی
جنبهای نیز حماسی نگارههای برای پرداختهاست،
عرفانیوذوقیقائلاست؛بهدلیلنحوةپردازشآنها
نشان را صرف تاریخی امر یک ماورای واقعیتی که
میدهند)نصر،18۹:138۹-1۹0(.امادردورةپسیناز
یکطرف،کمترشاعریاهنرمندیدیدهمیشودکهاز
ذوقعرفانیبیبهرهباشد)آژند،138۹:ج۲5۲،1(واز
طرفدیگرباقدرتتخیلاینهنرمندانمواجههستیم؛
چنانکهمیرعلیشیرنواییشاعر،دانشمندوسیاستمدار
برجستةروزگاردربارةقدرتتخیلحاجیمحمدنقاش
نوشتهاست:»مالحاجیمحمدنقاشمتعینشهرهرات
بودهاستوخوشطبعاستوخیاالتغریبمیکندو
کمفنباشدکهاورادرآناندیشهبهخاطرنرسد،خواه

راستوخواهغلط«)نوایی،154:1363(.
تالقیدوویژگیذوقعرفانیوتخیل،نمادپردازی

عرفانیباصورخیالیراحاصلمیکندکهمیتواناین
رادرآثاربهزادمشاهدهکرد.برایمثال،دربارةنگارةگدا

ودرگاهمسجد)تصویر5(گفتهشدهاست:
»اینگداکهدرویشیبیشنیستدرخاللداستان
سیروسلوکمیکند.سیروسلوکاوراهنرمند)بهزاد(
دربخشبندیفضابهچندسطحنشاندادهاست.در
اولینبخش،درخارجازچارچوبنگاره،نمازگزاراندر
آنهاگفتوگو از یكی با درویش و حالوضوهستند
مسجد، صحن داخل در دوم، بخش در میکند.
نمازگزاراندرحالقیاموقعودندودرسومینبخش
درستدرمقابلمحراب،نمازگزاراندوزانونشستهاند.
دراینجانگاهنگرندهنیزهمچونسیروسلوکدرویش
ازیکواحدمعماریبهواحددیگرآن،یعنیمحراب،
سیروسفرمیکند.محرابرنگپردازینشده،بلكهیک
نقطةنورانیشبنگاهرابهسویخودوآنچهورایآن

قراردارد،میکشد«)آژند،138۹:ج۲6۲،1(.
زلیخا از یوسف حضرت گریز نگارة در همچنین
)تصویر4(تودرتوبودنحجرهها،پیچدرپیچیپلكانها،
یوسف رهایی دشواری بر پنجرهها و درها بودن بسته
آثار در کلی بهطور )پاکباز،84:13۹0(. دارند داللت

تصویر 5. گدا بر دِر مسجد اثر کمال الدین بهزاد
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بهزادبهخصوصآنهاییکهدارایموضوعیعرفانیو
تنها رنگپردازی وحتی اعمال اشیا، اخالقیهستند،
دربردارندة بلكه نمیکنند، القاء را اینجهانی مفهوم
)آژند،138۹:ج1، عرفانیهستند و روحانی مفهومی

.)۲63
پسنمادپردازیدرمكتبهرات،بهخصوصدردورة
سلطانحسینبایقرا،باویژگیهایمدنظرکوماراسوآمی
با مرتبط خیال؛ صور دربردارندة یعنی دارد؛ مطابقت
یادآوری و تذکار نقش دارای و نامحسوس؛ حقایق
دیگر رأی گرفتن نظر در بدون این البته هستند.
سنتگرایاناست؛آنهابهصورتخاصبههنراسالمی
نگارگری مطابق ویژگیهای به توجه با و پرداختهاند
ایرانی،باعالمخیالوبهرهگیریفراوانهنرمندازقوة
عام نحو به را هنر این ایرانی، نگارگری در خیال
نمایشدهندةعالممثالمعرفیکردهاند)نصر،138۹:
1۹0(مثاًلیكیازمضامیناساسیدرونمایةتخیلیآن
راپیوندمیانبهشتزمینیوسرزمینآسمانیمیدانند

)بورکهارت،44-43:1365(.
نوشتار در که ویژگیهایی از برخی ۲ جدول در
حاضربرایهریکازدومكتباحصاءشد،مدونشده

است.

۴. نتیجه گیری
سنتی، هنرهای برای ویژگیهایی کوماراسوآمی
غیرسنتیوهنراسالمیبرشمردهاستکهمصداقآنچه
از کرده، احصاء اسالمی، هنر برای نامطلوب عناصر از
مكتبگورکانی،استنباطشدهاست.بامطالعةموردی
مكتبهراتومكتبگورکانی،پرهیزنگارگریمكتب

هراتازوجوهغیرسنتیمكتبگورکانیمشخصشدو
عناصرواالیسنتیاینمكتب،بیشترخودنماییکردند

کهاهماینمواردعبارتنداز:
ـدرموردتأثیرپذیریازهنرغیرسنتی،نشانداده
شدکهمكتبگورکانیبامكاتبغیرسنتیپیوندداشته
از پس اروپای هنر ویژگیهای دلیل همین به است؛
رنسانسرادرخودداراست.درحالیکهمكتبهراتاز

چنینپیوندیخالیبودهاست.
ـدرموردمنحصربهفردبودنهنرمندونابغهدانستن
به خود کردن مطرح با گورکانی هنرمند نیز وی
شكلهایمختلفونگاهنابغهگونةامپراطوربهاو،وجود
پررنگییافتهاست.درحالیکهدرمكتبهراتهنرمند
از روندسنتیمیداندوخبری ازیک رابخشی خود
فردمحوریاوبهمعناییکهکوماراسوآمیمطرحمیکند،

نیست.
باروند نیزدرمكتبگورکانی ـدرموردمخاطب
در امپراطوِر اهمیت روزافزون افزایش و تجملگرایانه
قیدحیاتدرآثار،باانحصارمخاطببهشخصپادشاه،
هنر یک هنر این دلیل همین به هستیم. روبهرو
تاریخمنداستکهبهیکشخصخاص،یعنیپادشاِهدر
قیدحیات،میپردازد.درحالیکهمكتبهراتبانمایش
زندگیروزمرهوانسانهایعادیوهمچنیناستفادهاز
موضوعاتاخالقیوعرفانیسببعامشدنمخاطبو

عدمانحصارآنبهشخصپادشاهشدهاست.
ـدرموضوع،نیزمكتبگورکانیباانحصارموضوع
برمحورشخصپادشاهبهسمتدنیاگراییوغیرنمادین
شدنپیشمیرود؛درحالیکهموضوعآثارهراتبه
سمتاشعارعرفانیواخالقیدرحرکتاستکهازنگاه

ویژگیها ناممكتب

هنرمند، دانستن نابغه غرب، و شرق پیونددهندة غیرسنتی، و سنتی خاستگاههای دارای
منحصربهفردبودنهنرمند،مخاطبخاصداشتناثرهنری،تجملگرایی،طبیعتگراییبه

شیوةغیرسنتی،دنیاگرایی،تاریخمندی،محوریتپادشاهدرموضوعآثار

گورکانی

دارایخاستگاهسنتی،پیونددهندةشرقوغرب،انتقالسینهبهسینةهنر،عدمفردمحوری
هنرمند،عامبودنمخاطباثر،نمادپردازیازحقایقازلی،وابستگیبهمتونعرفانیوتمثیلی،

معنویتدرهنر،محاکاتگریصورمثالی

هرات

جدول۲.عناصریافتشدهدرمكاتبگورکانیوهراتبرمبنایاندیشةکوماراسوآمی
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کوماراسوآمیازبرجستهترینانواعهنرهایتمثیلیآسیا
هستند.

ـدرموردطبیعتگرایینیزدیدهشدکهدرنقاشی
گورکانیتكنیکهاوموضوعاتبرظاهرطبیعتداللت
بر هرات،طبیعتگرایی مكتب در که حالی در دارند؛
مبنایذاتطبیعت،ونهظاهرآن،شكلگرفتهاست.

ـنمادپردازیمكتبگورکانیبراغراق،براینمایش
مكتب در نمادپردازی اما دارد، تأکید امپراطور، ابهت
هراتدربردارندةصورخیالیمطابقباحقایقنامحسوس

وتذکاردهندهاست.
میتوانایننتیجهرابیانکرد؛عناصرنامطلوبیکه
کوماراسوآمیدرذیلعنوانهنراسالمیوهنرمغولی
و بازنمیگردد اسالمی هنر کلیت به میکند، مطرح
عهد در اسالمی هنر به توجه با مسائل این عمدة

گورکانیانهندبیانشدهاست.
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