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مقدمه 
باعالم ارتباطآن نوع بررسیجایگاهعالممثالو
مادیایکههنرمنددرآنحضورداردازاهممسایلی
قرارگرفته توجه مورد ایرانی هنر درحكمت که است
است.بسیاریازمتفكرینسنتگراوهنرشناسمبداء
هنرهایتصویریوسنتیراماورائی،الهیویابهطور
مشخصعوالممثالیدانستهومعتقدندهنرمندانایرانی
باالهامازمنابعحكمیاسالمی،نوعیازهنرتصویرسازی
)نگارگری(راپیشرفتوتداومدادند،کهتابهامروزمنبع

الهامهنرمنداناست.
درآمده نگارش به نظریه این مبنای بر مقاله این
استکهعالممثالمبدأخلقآثارنگارگریایرانیاست.
ایننظریهدرنظر برای اینپژوهشاصالحاتی امادر
گرفتهشدهتاضعفهایتئوریکآنبرطرفگردد.به
اینترتیبازنظرگاهاینپژوهش،تأثیرغیرمستقیمباور
مثالیازطریقسنتهنریبسیارقدیمیایکهدرایران
رایجبوده،مبداخلقآثارهنریایرانیاست.بنابراینبه
عنوانیکحكمقاطعنمیتوانمبداخلقتمامیآثار
هنری،وبهخصوصتصویریایرانراعالممثالدانست.
همچنیندراینمقالهشرایطوضوابطیراکهدرروند
خلقاثرهنریبایدرعایتگرددتااثرحقیقتاًبازتابیاز
قرارخواهیم بررسی باشد،مورد عوالمروحانی زیبایی

داد.
پیرامونتاثیرعالممثالدرشكلگیریهنرایران،
جمله آن از است. شده انجام بسیاری پژوهشهای
تیتوس جمله از خارجی پژوهشگران آثار به میتوان
آپهام آرتور چیتیک، ویلیام کربن، هانری بورکهارت،
پوپونیزنویسندگانایرانیازجملهسیدحسیننصر،
داریوششایگانواکبرتجویدیاشارهکرد.1امادرباره
هستند اهمیت حائز بسیار که که عالم این جزئیات
)خیالمنفصلوخیالمتصل(کمترپژوهشیبادیدگاه
هنریانجامشدهاست.مراحلدرکعرفانیهنرمنداز
اینعالموتبدیلشبهاثرهنری،موضوعاتیهستندکه
خالبررسیپیرامونشاناحساسمیگردد.بهگونهایکه
را ایرانی نگارگری پیرامون شبهات برخی بتوان شاید
معلولهمیننقصهایپژوهشیدانست.مثالاینكهچرا
بعضادرآثارنگارگریایرانی،کهقاعدتاًبراساسفرضیه

تأثیرپذیریهنرایرانیواسالمیازعالممثالبایدفقط
زیباییحقیقیرادرخودمنعكسکند،عناصرنفسانیو
در میشود؟ دیده جامعه عرف از دور به حتی گاهی
حقیقتنمیتوانتنهارعایتویژگیهاییچوناستفاده
ازرنگهایمسطحوبدونبُعد،عدمگرایشبهطبیعت
پردازیونیزاجتنابازتجسمنورموضعیرادلیلیبر
اینمدعادانستکههنرمندنگارگرباعالممثالآشنایی
داشتهویابهسعادترویتخیالمنفصلنائلگشته
است.بلكهرعایتتناسبموضوعیآثارهنریباتفكر
الهام بایددیدکه مثالینیزامریاجتنابناپذیراست.
ویژگی بایدچه مبنایسنت بر هنری اثر در حقیقی
به نمیتوان را متصل خیال چرا باشد؟ داشته هایی
عنوانمنشأخلقاثرهنریبهخصوصنگارگریسنتی
ایرانیدانست؟آیاالزمهخلقاثرنگارگریایرانیاسالمی،
توسط منفصل، مثال عالم رویت و بودن عارف لزوماً
هنرمنداست؟نقشسنتدرخلقآثارنگارگریایرانی
اسالمیچیست؟آیاهمینکهبگوییمهنرمندکوشیده
رادیدنیکندکافی نادیدنی بُعدمعناییحقایق است
نیتخود به توانستهاست بهچهمیزان اینكه و بوده
جامهعملبپوشاندچنداناهمیتیندارد؟واضحاست
کهصرفادعایتأثیرپذیرینگارگریایرانیازعالممثال
وآوردننشانههایصوریدرنگارگریایرانیبرایاثبات
اینادعاکافینیست.همچنینبایدبتوانجنبهکاربردی
نگارگریایرانیدرتصویرسازیهکتبادبیرابراساس

نظریهعالممثالتوجیهنمود.
عالم ویژگیهای تدقیق پژوهش این اصلی دغدغه
مثالوبررسیاینفرضیهاستکه»سنتهنریمثالی
عاملاصلیاستمرارجهانبینیمثالیدرآثارنگارگری
با که است بوده اسالم از تاپس قبل دوران از ایرانی

ظهوراسالمجنبهپویاتریبخودگرفت.«
مفصلی شرح ابتدا مقاله این ساختار تنظیم در
پیرامونعالممثالوخصوصویاتآندربخشاولارائه
گشته.درقسمتدومبهنحوهخلقاثرهنریبراساس
نكاتی نیز پایان در است. شده پرداخته مثالی تفكر
پیراموننقشتفكرسنتیدرشكلگیریهنرتصویری

ایراندرقالببخشسومارائهمیشود.
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1. عالم مثال
1. 1. جایگاه عالم مثال در عوالم وجود

بعد دو هستی برای باستانی حكمای از بسیاری
مادیوغیرمادیراقابلتصورمیدانند.)نصر،1375:
باستانی حكمای آراء در سهگانه عوالم ردپای )175
یونانیوایرانینیزقابلتشخیصاست.»قبلازارسطو،
دورانافالطون،قبلازاوسقراط،ونیزقبلازسقراط
ایران در همچنین و فیثاقورث( و انباذقلس )هرمس،
باستانجمعزیادیازحكمایفرسمعتقدبهعوالمسه

گانهبودهاند.«2)الهیجی،43:1372و44(
اینامردردیناسالمباقائلبودنبهجهانیبرتراز
جهانمادیتداومپیداکردوبعدهافالسفهاسالمیبه
صورتیمفصلاینعوالمراموردمكاشفهوتحقیققرار
دادند.اینتفكرباجذبدرحكمتوعرفاناسالمی،
نیز مسلمان عارف هنرمندان توجه مورد بیشتر

قرارگرفت.
و دینی فلسفههای در که مثال، عالم هویت حال
عرفانیباستانیدیدهمیشودودرهنراسالمینیزبدان
مسلمان مفسران چیست؟ داشتند، اعتقاد و توجه
تقسیماتمفصلیرابرایعوالموجوددرنظرگرفتهاند.
ازآنجملهتقسیمیاستکهوجودسهمرتبهرادرعالم
ارواح عالم آنها »عالیترین نظرمیگیرد. در هستی
بسیط)یاغیرمرکب(استکهاینارواححیاتعقلو
نورانیتخالصاند.دانیترینآنهاعالماجساداستکه
ایناجسادغیرزندهومرکب،یعنیدارایاجزایند.حد
وسطایندو،عالمخیالومثالاستکهساکنانشدر
آنواحد،همبسیطاندوهممرکب.لذانهباارواحتفاوت
کلیدارندونهبااجساد،وهردوطرفتضادازطریق
)چتیک، شوند.« مرتبط یكدیگر با میتوانند آنها،

135:1385و136(
ازسهروردیبهبعدتقسیماتمفصلترینیزبرای
عوالمهستیدرنظرگرفتهشد.بهسهروردیاینتقسیم
نوربخش، )سیما داد. افزایش مرحله چهار تا را بندی
93:1384(بهتدریجباافزایشتفاسیرعرفانیازهستی
یافتند. بیشتری جزئیات و یافته افزایش مراتب این

)نصر،175:1375(
امااساساینتقسیمبندیهاترتیبفیضموجودات

اینعوالمازنورالهیاست.بهعنواننمونهعالممادهاز
به که است مثال عالم از ]نازلتر[ پائینتر جهت آن
میزانیکمترازانوارالهیبهرهمندگشته.عالممثالرا
عالمی زیراکه:»هر عالممادیدانست، میتوانعلت

علتعالمدانیاست.«)سجادی،40:1379(
البتهاعتقادبهوجودعالمسومویاهمانبرزخما
امری وجسمانی(، )روحانی اولیه متضاد عالم دو بین
استکهعالوهبروجودقولهایمتعددازآندرکتب
آن رویت و شهود نیز و گوناگون، حكمای و فالسفه
توسطاهلاشراقوانتقالتجربیاتشانبهافراددیگر،با
تمسکبهقوهعقلی،البتهدرصورتیکهفردپیشاپیش
الهی امر از متابعت و وحی و روحانی عوالم وجود به
ایمانآوردهباشد،نیزقابلاثباتاست.صدرالمتالهین
معتقداستکه»صورتحقیقتانساندرمراحلسه
حجت بزرگترین عقل[ و خیال ]حس، ادراک گانه
خداوندبودهونخستینشاهدبرایوجودعوالمسهگانه

بهشمارمیآید.«)ابراهیمیدینانی،377:1386(
ضمناًعوالمروحانیوجسمانیکهدرتضادیکامل
نسبتبهیكدیگربهسرمیبرند،ازهیچطریقدیگری
غیرازوجودیکعالممیانجیکهخصایصهردوطرف
راداراباشد،امكانارتباطبایكدیگرراندارند.درضمن
وجودارتباطمیاندوعالمنورانیوظلمانیازضروریات
بهعلتعدموجودهرگونه اینصورت، غیر در است.
شباهتمیانآندو،فیضحقوحیاتدرسیرنزولی
بهسویعالممادینمیتواندجاریوساریگردد،و
وجودعالمروحانیامریبیمعنامیشود.بدینترتیب
امكانارتباطموجوداتزمینیویاحداقلانساندرسیر
صعودیباعالمروحانیبرترفراهمنمیآمدوتكاملیدر
نفسبشررخنمیداد.پساگرامكانارتباطباعالمبرتر
رافرضممكندرنظربگیریم،وجودعالمیبهعنوان

عالممیانجی،امریضروریبهنظرمیرسد.
نشات مادی، عالم در انسان قوای اصل، بنابراین
گرفتهازقوایعقلیاودرعالمعقلهستندکهبهواسطه
با همراه خیال، یا مثال برزخی و واسط حد جهان

تنزلشانبهقوایانسانمادیتبدیلشدهاند.
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1. 2. ویژگی موجودات مثالی
آن بودن برزخی مثالوجه عالم ویژگی مهمترین
است.زیرامرتبهایازهستیاستکهازمادهمجرداست
درصورت که نمیباشد.وجهی برکنار آن آثار از ولی
با انسان ارتباط قطع سبب عالم، این از شدن منفک
دنیایمینویاست.»عالممثالعالمیاستکهباحذف
کشمكشآشتیناپذیریکهصورترادربرابرمعنی،و
میانه محیطی میدهد، قرار روح برابر در را ماده
اجساد و میشوند متجسد ارواح آن در که میآفریند
ایجاد با عالم این در مثالیمییابند.مجردات صورتی
تنزلدرخودامكانظهوردارندومادیاتباترقیخود.
بهصورتیکهتنهاازآنهارنگوشكلوصورتباقی
میماند.اجساملطیفوشفافهمچونآینه،آبوهواو
انسان،مظهرموجوداتعالممثالهستند.« نیزخیال
اینجهان موجودات دوگانه ابعاد )شایگان،89:1355(
سببارتباطهربخشازآنهابایكیازعوالمبرترو

پائینترازخودمیشود.
بنابراینیکموجودبرزخییامثالی،موجودیاست
کهدرعیناینكهازکموکیفوهمچنینوضعوسایر
)ابراهیمی باشد. مجرد ماده از است برخوردار اعراض
برای میتوان تنها نتیجه در )375:1386 دینانی،
موجوداتعلممثالصورتقائلبودونهوزنوجرمی
راسه به عالمیاستکه برزخ]مثال[ مشخص.»عالم
دارایجسمومقداروشكلولوناستوازبابعدم
حلولآندرمادهبهآنمثلمعلقهاطالقنمودهاند.«

)الهیجی،113:1372(
صورعالممثالرامیتوانبهصوریکهدرآینهمورد
مشاهدهقرارمیگیرد،شبیهدانست.صورتهاییکهدر
به ندارند. وزنی و نیستند لمس قابل میبینیم، آینه
مشاهده قابل علیرغم نیز مثالی صور ترتیب همین
بودن،بهدلیلفقدانماده،قابللمسنیستند.»هرچه
درعالممحسوسوجوددارد،باهمانکمالوتنوعوبه
یافت. میتوان ]مثال[ عالم این در لطیفتر صورتی
تفاوتعالممثالومرتبهجبروت]کهدرسطحیباالتر
قراردارد[درایناستکهعالمجبروتمبریازهرگونه
شكلومظاهرصوریاست،اماعالممثالدارایصورت

است.«)شایگان،52:1385(

که نمود بیان اینگونه میتوان خالصه طور به
دیگر و رنگ و شكل صورت، دارای مثالی موجودات
قابللمسی اماجرم خصائصموجوداتمادیهستند
ندارند.بنابراینهمچونتصویرآینهوجوددارندوآنها
رابهواسطهسیرنزولیشانازعالممجرداتودوریاز
انوارالهیونزدیكیبهعالممادیاتوجهصوریخودرا

کسبنمودهاند.

1. 3. رویت عالم مثال
بایدآنرا علیرغمویژگیهایبرزخیعالممثال
عالمیقائمبهذاتدانست.)سهروردی،231:1380(
اگرچهعالممجرداترامنشاءعالممثالمیدانند،اما
اینبهمعنایعدمقائمبهذاتبودناینعالمنیست.
زیرابههماننسبتمراحلمختلفعالممجرداتنیز
به نسبت نزولی سیر در و بوده ذات به قائم همگی

یكدیگربهوجودآمدهاند.
مثال عالم جواهر درک از انسان ظاهری حواس
ناتوانمیباشند.زیرانفوسرابهچنینعالمیراهنیست
مقام به واصلشدن و وسلوک وسیر تزکیه به مگر
تجریدومنزهشدنازهرآنچهکهغیراوست.بایدتوجه
طریق از مثال عالم جواهر و معلقه »صور که داشت
برخیازمظاهربرایحواسظاهریانسانقابلدرک
بودهوسهروردینیزآنراموردتایدقراردادهاست.«

)ابراهیمیدینانی،378:1386(
رویت برای سهروردی اشاره مورد راههای از یكی
عالم در شخص رویاست. دیدن مثال عالم از وجهی
عالم به میتواند خیالش قدرت واسطه به نیز بیداری
مثالراهپیداکند.دراینحالتدرصورتقطعارتباط
باهمانوضعوبدوناحساسحرکتوطیمسیری،
خودرادرعالممادیمییابد.البتهغیرازرویامواردی
چونخیالوکشفوشهودازدیگرروشهایرویتو
درکاینعالمهستند.)ابراهیمیدینانی،382:1386(

اسالمی حكمای اعتقاد بنابر که است ذکر شایان
مواجههایباعالممثالازطریقرویاوخیالمربوطبه
نباید و انسانیمیشود نفوس به وابسته خیالمتصل
مثال عالم با مرتبط را اوهام و خیالپردازی هرگونه
ظریفی تفاوت مسلمان هنرمندان عبارتی به دانست.
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قائل توهمی پردازی خیال و هنر خیالپردازی میان
بودند.نكتهایکهامروزهدرهنرجدیدکمترموردتوجه
بودهوحتیگاهیتوهماتناشیازموادافیونیراکه
هنری آثار برخی خلق منشا است شیطانی مسلماً
میدانند.دردهههایگذشتهشاهدشكلگیریبرخی
مكاتبهنریتحتهنروهمینیزبرایناساسبودهایم.3

1. 4. وجوه عالم مثال و اهمیت آن ها در خلق اثر هنری
پسازبررسیجایگاه،مرتبه،نقشوکارکردعالم
مثالدرمیانسایرعوالم،الزماستتقسیمبندیدوگانه
اینعالمنیزموردبررسیقرارگیردتاتفاوتمیانخیال
پردازیعارفانههنرمندمسلماندرهنرسنتیاسالمیو
توهماتشیطانیکهزینتنامهنررابهخودمیگیرند
و اشراقیون جمله از اسالمی حكمای شود. مشخص
ابنعربیوشارحانآثاراو،بهطورمشخصعالممثالرا
دارایدووجهدانستهاند:»برزخومثالنزولیومثالو

برزخصعودی.«)الهیجی،45:1372(
خیال عالم را نزولی مثال و برزخ دیگر عبارت به
منفصل)مثالمطلقوعام(ومثالوبرزخصعودیرا
نهادهاند.4 نام وجزئی( مقید )مثال عالمخیالمتصل
دسته دو و عالممثال جایگاه و وجود عالم تقسیمات
قابل 1 شماره جدول در منفصل و خیالمتصل

مشاهدهاست.
آدمی نیرویخیال ازخیالمتصلهمان »منظور
است.امامقصودازخیالمنفصلساحتیاستکهواسط
است برزخی است؛ اجسام عالم و عالممجردات میان
و مادیات بهسوی رویی که ومحسوس معقول میان

روییبهجانبمجرداتدارد.«)موحد،89:1384(
خیالمنفصلاستکهواسطهحقیقیوارتباطدهنده
دوعالممادیومعنویبهشمارمیآیدوهنرمندعارف
بااستفادهازآن،توهماتشیطانیراازاثرهنریخود
میزداید.عاملبوجودآورندهبرزخنزولیعالمعقلاست
امادرموردبرزخصعودیاینعالم،جهانمادهاست.
خیالمنفصلومتصلواسطهوبرزخبینمجرداتو
مادیاتهستند.برزخمنفصلبرترازبرزخمتصلاست
زیراازعالمعقلبهعالممادهتنزلپیدامیکندومنفصل
امابرزخ ومستقلازخیالانسانیونفسانیاتاوست.

متصلیاصعودی،سیرازعالممادهبهعالممجرداست،
محقق وجود، رسیدن کمال به امكان اساس بر که
میشود.بههمینجهتدرکعالمبرزخیامثالمنفصل
است. متصل برزخ یا مثال عالم از دشوارتر

)الهیجی،46:1372و47(
انسانکاملدارایقوهخیالمجردازمادهمیشودو
بهعبارتیواجدمرتبهایمیشودکههنرمندعارفباید
متصل عالمخیال با آن وسیله به و واصلشده بدان
ارتباطبرقرارکند.درصورتتواناییوگامنهادنبهافق
نیز منفصل خیال عالم به میتوان کمال، از اعالیی

دسترسیپیداکرد.
در را منفصل خیال یا مثال عالم منابع برخی در
:1375 )نصر، نامیدهاند. هشتم« »اقلیم نزولی قوس
263(همچنیناطالقنام»مثلمعلقه«برایعالممثال
مربوطبهبخشمنفصلآنمیشود.)الهیجی،1372:

)61
دالیلبسیاریبرایتوجیهوجوددومرحلهدرعالم
مثالذکرشدهاست.ازجملهامكانارتباطاینعالمبا
عوالمبرترونیزپستترازخود.اگربرزخنزولییاخیال
ازعالم انتقالفیضحق ارتباطو امكان منفصلنبود
برزخ اگر و نمیآمد وجود به ماده عالم به مجردات
انسان از کمال امكان نبود، متصل خیال یا صعودی
مادیسلبمیشد.درنتیجهدرحكمتاسالمیبرای
اتمامدایرهوجودوکمالبههردوبرزخصعودیونزولی
برزخ و شرقی برزخ میتوان را نزولی برزخ است. نیاز
صعودیرابرزخغربینیزنامنهادکههمانبزرخپساز
مرگنیزمیباشد.طلوعکمالازعالممجرداتبهعالم
وسیله به انسان رسیده کمال به نفس غروب با ماده

مرگووروداوبهدنیایبرزخمحققمیشود.
بهنسبتصعودخیالمتصلازمادهونزولخیال
ایننتیجهرسیدکه ازعالمعقلیمیتوانبه منفصل
عالمخیالمنفصلقائمبهذاتوعالمخیالمتصلقائم
بهنفوسانسانیاستودرخیالانساننیزوجوددارد.
»درعالمخیالمتصلاحیاناصوریبهظهورمیرسند
کهنتیجهدعابت]ظرفیت[نفوسبودهودارایمالکو
ضابطهعقلینمیباشد]بلكهبالكلماهیتیخیالیدارد[.
اینگونهصورجزافیهدرعالممثالمنفصلموجودنبوده
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شمارآورد.« به حكیم افعال از را آنها نمیتوان و
)ابراهیمیدینانی،376:1386(

بنابرآنچهازبهشتوهورقلیاومایهالهامشاعرانو
هنرمنداندررابطهباعالممثالگفتهمیشود،مربوطبه
عالمخیالمنفصلاستونهمتصل.زیرازیباییحقیقی
درنابترینشكلخودومبراازهرگونهظواهرمادی
تنهادرعالمخیالمنفصلامكانظهوردارد.تنهااین
عالماستکههمویژگیهایبینابینیمجرداتومادیات
راداراستوصورآنعلیرغممادینبودنقابلرویت
وشهودهستند،وهمبهطورمطلقصورشتأثیرپذیری
ازخصایصایدههایمادیپیدانكردهوهنوزبهآلودگی
در متوهم جزئیه »صور نشدهاست. آغشته ماده عالم
نفسوخیالازدعاباتنفسبهشمارمیرودوممكن
نیستکهدرخیالمنفصلعالممثالکهعالمیمبرااز
باشد.« موجود است نقایص و اوهام این
)الهیجی،172:1372(اگراینگونهبودهرکسیفقطبا
دیدنرویایعنیدسترسیبهعالمخیالمتصلآنهم
درمرتبهنازلمیتوانستآثارنابهنریخلقکردهوبه

ایدههایبكرهنریوزیباییدسترسیپیداکند.
افرادعادیفقطبهجنبهمتصلعالمخیالدسترسی
دارند،امااینجنبهقائمبهذاتنیستتابتوانالهامات
خیال که حالی در دانست. اصیل را آن از برگرفته
و مییابد ظهور مجردات و عقل عالم از که منفصل
منبع است، مادیات عالم به حق فیض منتقلکننده
حقیقیالهاموزیباییهنریاست.زیراقائمبهذاتبوده
ووابستهبهنفوسآدمی،وقابلتقسیمبهخوبیابد،
نیست.بلكهنفوسآدمیوازجملههنرمند،باتوجهو
و پیداکرده توفیق متصل خیال عالم شهود به مراقبه

امكانتجلیاینعالمرادراثرهنریمیدهد.
مشاهدهخیالمنفصلاستکهارزشمندبودهوتنها
ازعهدهمعدودیازعرفابرمیآید.درحالیکهمثال
متصلیاغیبامكانی،امكانمشاهدهرابرایاکثریت
در آنچه که است دلیل همین به میکند. مهیا افراد
علیرغم میبینیم، متصل خیال از رویا، و خواب
توصیفاتیکهازعالممثالشد،یعنیفاقدسایهوبعدو
ظواهرمادیبودن،دارایاینخصوصیاتاست.رویااز
خیالمتصلبهنفوسانسانیدرعالممادیوازظواهر

خاصعالممادینشاتگرفتهاست.زیراازعالممادهبه
طرفعالمعقلیصعودمیکند.)همان:61(

صورقائمبهذاتخیالمنفصلبرطبقفیضحقبا
تنزلدرعالممادهدرنفوسفلكیونیزانسانیظهور
و خیال یا و مرگ یا و رویا طریق از سپس و کرده
یادآوریدوبارهنمودپیدامیکنند.امااینباربهدلیل
تنزلوگذرازعالمنفسوماده،دیگرهمانصورغیر

متناهینبوده،بلكهمظهرآنبهشمارمیآید.
عالم در جمله از و هنر در محسوس صور پس
نامتناهی صور مظهر همان یا ظهور محل نگارگری،
خیالمنفصلاندبهغایتزیبایی!ازآنجاییکهآنچهاز
خیالمنفصلدرعالممادیارائهمیشودتنهامظاهری
ازصورمثالیهستند،توجهبهبحثنماددربررسیهنر

نگارگریراضروریمیسازد.

2. خلق اثر هنری بر اساس تفکر مثالی
1. 2. نماد مثالی در هنر نگارگری

اگرقرارباشددرهنر،پیامیراکهبرحقایقمجرد
استواراست،منتقلنمود،بهغیراززباننمادنمیتوان
ازراهدیگریبهاینمقصودرسید.زیرامحتوایاپیامدر
قالبصورواقعینمیگنجد.پسبایدزبانینمادینیا
عوالم طریق از شود. بیان عهدهدار نمادین تصویری
خیالیاستکهانسانبرایاحساساتصورتسازیهای
صورتسازی جهت که عاملی چه، میآفریند. نمادین
احساسهنرمندبهاوالهاممیشود،ناشیازویژگیهای
نفسانیخودهنرمنددرخیالاو،حتیدروجهیبسیار
نازلباشد،وچهاینعاملبرگرفتهازعالمیخیالیاما
قائمبهذاتودارایوجهیبسیارمتعالی،بازضرورت
استفادهازنمادرامیتوانمشاهدهکرد.عالممثالنیز
دارایویژگیهایخاصومنحصربهفردیاستکهجز

ازطریقنماددردنیایمادیقابلتجسمنیستند.
را حقیقی هنر که دینی دیدگاه از جدا اگر حتی
ناشیاززیباییالهیمیداند)]امام[خمینی،4:1359(،
احساسرامنشاءخلقاثرهنریبدانیم،بایدبرایآن
صورتیقائلباشیمتامنجربهایجاداثرهنریشود.این
درحالیاستکهاحساساتانسانبهخودیخوددارای
هیچصورتینمیباشندوبهعبارتیتحتهیچصورتی
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قرارنمیگیرند.مثاًلخشم،غمواندوه،شادیوعشقو
نحوی به صورت دارای کدام هیچ آن، نظایر و نفرت
جزییومشخصنیستندتاچهرسدبهآنکهدارای
صورتهنریباشند.بلكهاینهنرمنداستکهبانیروی
میکند. هنری صورتسازی احساسات برای تخیل
این ابداعهنرمندندبرایمفاهیمو صورتهایخیالی
ابداع،عالوهبرنیرویتداعیبایستیباقوهخیالدرآمیزد
و معقول امر یا احساس بیانگر نمادین صورتی به تا

زیباشناختباشد.
درهنرایرانیاسالمی،جهتتبدیلزیباییالهیبه
برای مادهای به باید تخیلی صورت محسوس، قالبی
آن مطابق که مادهای باشد. داشته دسترسی تجسم
صورتخیالی،استعدادشكلپذیریبیابد.»اینجهان
زبان برای مناسبی آفرین پیوند بستر مثال[ ]عالم
نمادیناستچراکهصورمثالیندرهمینجایگاهنیمه
معنویونیمهمحسوسمیتوانندبهیكدیگرتبدیلشوند،
برایگذرازاینجهانبایدبهتاویلمعنویرویآورد.«
)شایگان،85:1385(بیانحقایقمشاهدهشدهدرعالم
مثال،بایدبهزبانیکهبرایموجوداتکاماًلمادییعنی
موجوداتعاقلمقیدبهمادهقابلدرکباشد،ترجمه
بیانصور برای مناسب ماده انتخاب با گردد.هنرمند
خیالیاشوخلقاثرهنریاینترجمهراانجاممیدهد.
خالقیتوآفرینشهنریبهاینمعنامبداوغایتیالهی
داشتهوبهدورازهرگونهاحساسوعاطفهنفسانیو
انتفاعیاست.گفتهمیشودزیباییمعنادرهنرنگارگری
ایرانیاسالمینیزبهمددقوهخیالرحمانیهنرمنددر
قالبنمادبیانمیشود.بهعبارتیصورتیپدیدمیآید
متجلی صورت در که معنایی و معناست تجلی که
بیان« »صورت است اصیل هنر در آنچه شدهاست.
قدسی امر جلوهگاه نگارگری هنر در میباشد.صورت
وجود از هنری صورتهای آفرینش با هنرمند است.

مقدسوهمیشهحاضر،پردهبرداریمیکند.
سازی مصور هدف بر عالوه اسالمی نگارگری در
کتب،هنرمنددرتالشاستتاتصاویرشرابهگونهای
خلقکندتاحاملویژگیمثالینیزباشند.اگرمحتوابر
شكلبیانغلبهپیداکند،چارهایجزاستفادهازنماد
برایبیانایدهزیباییباقینمیماند.طریقیکهاغلب

هنرمندانبرایبیانمفاهیمابداعکردهاند،بیانرمزی
ونمادیناست.

دراینطریقتصاویربهنمادهاییازصورعالممثال
همین به میشوند. تبدیل عقلی مجرد مفاهیم یا و
خاطر،صورنمادینبراساسمفاهیم،بهگونهایتوسط
با معقول ارتباطی که میگیرند شكل متخیله قوه
این محتوای که آنجا از باشند. داشته خود محتوای
نمادهامربوطبهعوالمغیرمادیاست،کیفیتنمادها
نیزغیرمادیوالهیمیشود.زیباییصورنمادیندر
هنرنگارگریاسالمیبهصفاتذاتیوافعالالهیداللت
دارد.نماد،مقدساستزیرابهامریمینویداللتدارد
یاازحقیقتیمتعالیمحاکاتمیکند.ازایننكتهنباید
نتیجهگرفتکهنمادامریمقدساستزیرانمادهای
نامقدسنیزبسیارند.نمادهایمقدسبهالوهیتداللت
دارندونمادهاینامقدسبهغیرحقوامورنفسانیو
دنیوی!نمادهابالذاتمقدسیانامقدسنیستندبلكهبر
اساسارتباطبامرجعامرقدسییاگرایشبهامورنا
یا قدسی هویت و میشوند ماهیت تعیین مقدس
نامقدسپیدامیکنند.بدینجهتنمادهاییکهتجسم
امرمثالیاندیابهعوالممثالیداللتدارند،جنبهقدسی
وماهیتمعنویرااستحصالمیکنند.یكیازبهترین
نگاره قدسی، کیفیت با نمادهایی چنین نمونههای
است. محمد« »سلطان به منسوب پیامبر« »معراج

)تصویر1(
اشارهشدکهشرایطوموقعیتدرعالممثالمتفاوت
ازعالممادیسنجیدهمیشود.بهگونهایکهنهکامال
مادیاستونهکامالغیرمادی.درایناثرنیزتالش
یا مثالی عالمی از نمادین فضایی ارائه جهت نگارگر
و فرشتگان، از تصاویری میشود. مشاهده برزخی
حضرتختمیمرتبتواسبآسمانیدرایناثردیده
این ممكن حد تا که است کوشیده هنرمند میشود.
تصویرراباکمترینحدودجسمانیومادیترسیمکند.
ازجهان نمادی مثابه به رنگهایمسطح، از استفاده
معنویاستوبههمینجهتنورنیزجنبهسمبلیک
پیدامیکندزیرازاویهتابشمشخصیندارد.عدموجود
حجمپردازیبرایبدنفرشتگانوحتیپیامبرنمادیبر
غیرمادیبودنپیكرههااستکههنرمندباتخیلخالق
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نگارگر، تمهیدات کردهاست. ترسیم را آن خویش
ابدیبودناز ازلیو ازنورورنگراکه جهانیمملو
اختصاصاتآناست،مفتوحکردهاستتامخاطبرابا
عوالمینادیدنیمواجهکند.عوالمیکهواقعیتدارنداما
دیدهنمیشوند.نگارگرواقعیتیمتعالیراکهمبداءتمام
خیالی عوالم در است، طبیعی و محسوس واقعیات
مشاهدهکردهوشهودخودرادرقالبتصویربهمشارکت
دیده اثر این در آنچه هر است. گذاشته مخاطبین

میشودحقیقتاًوجوددارد.
و مادی عین به عین بازنمایی ایرانی نگارگری در
ظاهریاشیاء،کمالیکاثرهنریرانمیرساند.نگارگر
از مثال، عالم از نامكشوف وجوهی آفرینش دلیل به
بازنماییعینبهعینطبیعتپرهیزکردهوصوریراکه
است، محض مادی و انتزاعی و مجرد وجوه دارای
میآفریند.استفادهازرنگهایمسطحوتنوعخطوطی
صورتی به پیرامونشان محیط از را تصویر عناصر که
از اجتناب همچنین و میدهد، نشان متمایز انتزاعی
ترسیمسایهوسایهروشنهایطبیعیاشیاءونیز،پرهیز
بر تمرکز و ناسوت، عالم مطابق طبیعی نورپردازی از
تجسماشیاء،آنگونهکهگویانورازباطنهرشیءمتجلی
شدهاست،ازویژگیهاییهستندکهنگارگریایرانیوبه
از که آنچه به را اسالمی دوران نگارههای خصوص
تفسیرهایعالممثالبرداشتمیشود،نزدیکترکرده
است.استفادهازرنگهاینابنسبتبهطبیعتاشیاء،
ازروشهاییاستکهبهغیرازتغییردرفرموطراحی
اشیاءبههنرمندکمکمیکندتاامكاناتذاتیرنگرا
مطابقباحسخیالخودازعالممثالهرچهبیشتر

برایبینندهآشكارکند.
قابلاشارهاستکهآنچهبهصورتتصاویرخیالیای
توسط و شده ارائه دینی کتب در جهنم و بهشت از
واقع بهتصویرکشیدهشدهاستدر برخیهنرمندان
عالم از که هستند دوزخ و بهشت صوری ویژگیهای
وجوه به نگارگر، حقیقت، در است. شده گرفته مثال
عینیطبیعترجوعنمیکندبلكهمبداییراکهصور
چنین میکند. نظاره میشود، برداشت آن از طبیعی
نظارهایباشهودحقیقتیمتعالیکهمبداءهستیاست،
امكانپذیراستوشهودبهاینمعنی،ازدیگرمبادی

هنراست.
بهطورمشخصمیتوانویژگیهایلطافتوغیر
جسمانیبودنصورمثالیرادرنگارگریهایایرانیوبه
)2 )تصویر کرد. مشاهده اسالمی دوران در خصوص
هنرمنداننگارگرمسلمانباتثبیتسنتهایتصویری
بهصورتنمادینومطابقباعالممثال،سعیدرتطبیق
بعد زیرا داشتهاند. مثالی عوالم با ویژگیهایهنرشان
غیرمادیومینوینسبتطولیبابعدمادیوناسوتی
هستیبرقرارمیکند.اینشدتوضعفیکهدرمیان
مراتبوجودتحققدارد،ومراتبتجریدیبودنآنها
بیانحقایقعوالم موجبمیشودکهحكمادرمقام
مینویازرمزوتمثیلمددگیرند.برایانسانزمینی
تمثیلدشوار و رمز وساطت بدون ماورائی امور درک

مینماید.

2. 2. خلق اثر هنری بر اساس رویت عالم مثال
تنهاازطریققدرتخیالفعالمیتوانباویژگیهای
دوگانهعالممثالارتباطبرقرارکرد.نیروییکهتنهادر
اختیارعرفاقرارداردوهنرمندعارفبااستفادهازاین
توانایی،عالممثالرابهتصویرمیکشد.خیالفعالآنچه
راکهفردشهودکنندهازاینعالممیبینددرحالیکه
درقالبحسیاستبرایانتقالبهعالممادهبهصورت
قابل حقایق از جلوههایی هنرمند میکند. بیان نماد
تصورراازطریقاحساسهنرمندانهدریافتوبخشیاز
حقایقیراکهباحواسمادینمیتواندرککرد،دراثر

هنریاشآشكارمیکند.
الهام ظرِف شد، اشاره نیز پیشتر همانگونكه
هنرمندانبرایخلقاثرهنریایکهصورتشبیشترین
نزدیكیرابازیباییحقیقیداشتهباشد،خیال،دربعد
نفوس به وابسته بعدمتصل نه و منفصلآنمیباشد
انسانی.زیراخیالمتصلنتیجهویژگیهاینفوسآدمی
ضابطه بدون اغلب و مادی عالم در او ظرفیتهای و
عقلیاست.زیباییکهتجلیعقلوعالمعقلیاست،در
عالمیکهقائمبهذاتنیست،دردسترسانسانقرار
یا و رویا و درگزینههاییچونخواب نمیگیرد.پس
توهماتناشیازعواملمختلفازجملهموادروانگردان
به نمیتوان معمول، و روزمره خیالپردازیهای یا و
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دنبالالهامیبرایخلقاثرهنریحقیقیبود.شرطالزم
تا تحققهنرقدسیملكوتیشدنروحهنرمنداست
حقیقتهنردرروحاوتحققیابد.کشفوشهودهنرمند
که هنریاند صورتهای تحقق مبدا خیالی عوالم در
تجاربهستیشناسانههنرمندراازعالممجرداتآشكار

میکند.
منبعحقیقیالهاموزیبایی،خیالمنفصلاستکه
ازعالممجرداتوعقلظهورمییابد.خیالمتصلدر
و منفصل خیال عالم به صعود از پس صعودی قوس
درکصورجمالیدرقوسنزول،آنصورادراکیرابا
قوهخیالملكوتیبهصورمحسوسمبدلمیکندواین
صور،صوریاستکهمبداتحققآثارهنریدرحوزههای

تصویرنگاریاست.
جهت و است روحانی قوای جمله از متخیله قوه
این به میآید. کار به هنری صور محسوس تجسم
این میشود. خلق هنر نوعیه صورت نخست، ترتیب،
صورتامریکلیاستوباخالقیتهنرمند،کهناشی
ازخیالرحمانیاست،میتواندجزییشدهوصورتهای
متنوعیبهخودبگیرد.همچونصورتکلیمیزدرتخیل
نجارکهمبداءآفرینشانواعمتنوعصورتهایمیزدر

مصادیقجزییآنمیشود.
صورتهایمثالیباشهوداستغراقیسالک،درنظاره
وجهی با سلوک اهل خیال ظرفیت در مطلق، جمال
صور الهام منشا که صورتهایی میشود. ظاهر الهی،
راهحق سالک هنرمند توسط تنها و میباشند هنری
قابلدرکبودهودرقالبآثارهنری،متجلیمیشوند.
هنرمندباآفرینشصورخیالیبراساسمفاهیموحقایق
معانیربانیورحمانی،درظرفمتخیله،»پیشساخت«
انجام رحمانی خیال ماده با را هنریاش اثر صورت

میدهد.
باید ضرورتاً اسالمی بنابرحكمت حقیقی هنرمند
شرط زیرا نیست. هنرمند عارفی هر ولی باشد عارف
هنرمندبودن،آفرینشاثرهنریوتحققصورخیالیبا
مبادیمعنویوالهیدرصورتمحسوساست.درگام
نخست،حقیقتبایددرروحهنرمندمتجلیشود.بدین
با مجاورت از را نفسانیات بایستی هنرمند که ترتیب
مقامانسانیعزلکندوباسیروسلوکیمعنویآمادگی

الزمبرایمشاهدهشمهایاززیباییالهیرابیابد.حیات
دینی،شرایطشهودامرقدسیرابهمثابهمبداءنظری

خلقاثرهنری،برایهنرمندفراهممیکند.

3. نقش سنت در انتقال صور مثالی در قالب آثار 
هنری

امریبسیاردشوار عالممثال تواناییشهود کسب
بودهودرشرایطیخاصامكانپذیرمیگردد.وصولبه
اینمقام،تنهاازعهدهمعدودیازافرادبرمیآید.بنابراین
آنچهبهعنوانالهامازعالممثالدرهنرنگارگریبیان
میشود،بدینمعنانیستکهخالقآناثرویژهضرورتاَ
موفقبهشهودعالممثالگشته،بلكهدراینمیانباید

بهمفهومسنتدرهنرنیزتوجهداشت.
درمیانآثارتصویریقبلوبعدازاسالمدرایران،
علیرغمرواجمذهبدرجامعهدرهردودوره،میتوان
بهنمونههایفراوانیازهنرهایدرباریبامضامینیغیر
براساسسنتهنری دینیبرخوردکردکههمچنان
غالب،بهتصویردرآمدهاند.یعنیسنتهنریایکهبر
مبنایاعتقادبهعالممثالوانتقالصورکمالیبهاثر
هنریشكلگرفتهاست.پسهراثریکهازنظرظاهری
شرح عرفا آنچه اساس بر مثال، عالم ویژگیهای با
دادهاند،منطبقباشد،لزومادارایمفهوممثالینیستو
بر مسلمان نگارگران تمامی لزوما که گفت نمیتوان
اساسشهودحقیقیخوددستبهآفرینشاثرهنری
زدهاند.بلكهدربسیاریمواردتقلیدازسنتهنریرایج،
حتی که است داده سوق سویی و سمت به را آنها
مضمونغیردینیخودرانیزدرقالبسنتنگارگری
نقش بررسی لحاظ این از تصویرکشیدهاند. به مثالی
سنتوویژگیهایآندرچگونگیبهاجرادرآمدنصور

مثالیدرآثارهنریاسالمیاهمیتیاساسیدارد.
نوآوریاصیلدرهنربهسنتیپایدارتبدیلمیشود
تفكر به اعتقاد است. دیگر نوآوریهای مبدا خود که
مثالیدرمیانایرانیان،طبقمستنداتپیشین،درقالب
تحت بهشدت را تصویری هنرهای ایرانی، هنر سنت
تأثیرخودقراردادهاست.هنرمندانکهدرحیاتهنری
خوددربطنجریانمستدامسنتمیزیستند،سعیدر
عوالم توصیفات از آنچه با آثارشان تطبیق و نزدیكی
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مثالی،براساسمتونمذهبیویاشرحهایفلسفیو
از اغلب مهم، این داشتهاند. میدانستند، آن عرفانی
طریقفرهنگیمعنویودرنظاماستادوشاگردیویا
مریدومرادتحققپیداکردهاست.هنرهایسنتیازاین
طریقبهجریانیمستمردرتاریخوسنتمبدلشدهاند.
هرسنتینهبهمثابهیکشیءبلكهبهعنوانیک
روشاستکهمهارتفنیراباشهودیمعنویکهاز
در شوان میآمیزد. درهم میگیرد سرچشمه توحید
مقالة:»حقایقوخطاهاییدربارهزیبایی«نوشتهاست:
جمال در مستغرق معنوی حیات عادی، شرایط »در
پیوسته زندگی، محیط که ساده دلیل بنابراین است،
سنتیاست.درچنینزمینهایهماهنگیصور،همانند
هواونوردرهمهجاحضوردارد.درعوالمیمانندعوالم
قرونوسطیومشرقزمین،آدمینمیتوانستاززیبایی
بگریزد.وخودصورتهایمادیهرتمدنسنتی-بناها،
لباسها،ابزارها،هنرمقدس-نشانمیدهندکهبههیچ
وجهکسیزیباییراجستجونمیکردهاست،یعنیدر
مطرح زیبایی برای جستجو مسئله تمدنی چنین

نمیشود.«)شوان،13:1383(
قالب در را اثرش باید هنرمند شرایطی چنین در
که هنری شكل بدیهیترین و عموم پذیرش مورد
گفتهشد، که همانگونه زیرا کند. بیان میشناخته،
محیطزندگیپیوستهسنتیاستواثریزیباومورد
باشد. براساسسنتهنری تأییددانستهمیشودکه
حتیاگردرمواردیعمقاینسنتبهدرستیتوسط
هنرمنددرکنشدهباشدوموضوعینامتناسبباآنرا
درقالبسنتبریزد.شایددلیلتاییدزندگیسنتیدر
اثر به حتی سنت باشد. همین نیز دینی تمدنهای
هنرمندناآگاه،نیزبهصورتیکاماًلنامحسوسشكلو
جهتدادهوحداقلازنظرصورتظاهرآنراباهنر
معنویسنتیمنطبقمیکند.حتیاگرایناثرهیچگاه
درردهبندیآثاربرتردینیقرارنگیرد،امانظموهنجار
هنریدورانخودرانیزبهطورآشكاریتحتالشعاع

قرارنمیدهد.
معنوی امر از مادی زندگی سنتی، تمدنهای در
مینوی امر بستر در ایران سنتی هنر میگیرد. نشات
رشدکردهودردوراناسالمی،نشوونماکردهاست.در

تمدناسالمینیزکهمانندبسیاریدیگرازتمدنهای
دینی،تمدنیسنتیاست،هنرماهیتیبیزمانومكان
داردوبراساسسنتحكمتذاتیدوراناسالمیکهبه
فهمونگرشهنرمندمسلمانشكلدادهاست،ابداعو

ایجادمیشود.
هنراسالمیدارایکارکردیویژهاست،آنگونهکه
هنرروزمرهوکاربردیراتاحدامكانبههنرمعنوی
نزدیکمیکند.هنراسالمیتوانستهاستدرطیقرون
متمادیمحیطیفراهمآوردکهدرآنمسلمینبابهیاد
داشتندایمیخداوندوباعنایتوتأملدربابزیبایی
کهناشیازخداونداست،زندگیوکارکنند.تالشبرای
تجسمکمالمطلوبونامتناهیصورتهاینمادینو
مثالی،حقیقتهنردرتمدنهایسنتیودینیاست.
تفاوتهایظاهریاینهنرهاناشیازتفاوتموقعیتهای
زمانیومكانیوسیرتكاملیمعرفتوهستیشناسی

الهیجامعهاست.
درنهایتهنرسنتیمنشاییآسمانیوالهیداردو
ازتخیلمنفصلهنرمندسرچشمهمیگیرد.ازطریق
روشهایتأویلیدرمطالعهصورتوفرمنمادهایبه
کاررفتهدراینآثار،میتوانارزشهایمعنویآنهارا
کشفکرد.درمواردینیزمیتواندرمیانآثارهنرهای
این کرد. برخورد معنوی ارزش فاقد آثاری به سنتی
آراسته سنتی هنر ظاهری پوسته به تنها آثار قبیل
شدهاند.پوستهایکهفاقدروحاسالمبهمعنیتسلیمدر

برابرامرالهیوگردننهادنبهسنناوست.
است توانسته اسالمی هنری سنت در مثال عالم
بخشیازویژگیهایصوریخودرادرقالبینمادینبه
تصویرکشدوشرافتیمعنویبههنرنگارگریبخشد.در
اینسنتهنریعناصرنمادینیچونرنگهایمسطح
عدم مرایا، و مناظر قانون رعایت عدم متنوع، و
و نداشتنسایه نگارگر،وجود ازسوی طبیعتپردازی
سایهروشنهایرنگینبهگونهایکهگوییمنبعنوری
ازدرونتصویرسرتاسرصحنهراروشنساختهاست،
استفادهازرنگهایدرخشان،وبهعبارتیبیزمانیو
بیمكانیمشهوددرآثارنگارگریایرانیاسالمی،همگی
عوالم کمالی و مادی غیر متعالی، عالم نمایش برای
را آن نشانههای پایدارکه بكارمیروند.5سنتی مثالی
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حتیدرهنرسنتیباستاننیزمیتواندیدومنجربه
خلقسبكیخاصدرنقاشیایرانیشدکهتابهامروز
ادامهدارد.هرچنددرمواردیتغییراتیمغایرباصور
مثالیشناختهشده،تحتتاثیرهنراومانیستیغربدر
آنرخدادهاست.امااینتغییراتمانندکفدریاگذرا

بودهاند.

نتیجه گیری:
را ماده عالم از برتر و روحانی عالمی به اعتقاد
نمود. مشاهده آن از پس و باستان ایران در میتوان
وجودچنینجهانبینیایکهدرتمامیجوانبزندگی
هنرهای شباهت دلیل باید را است بوده موثر مردم
تصویریایران،قبلوبعدازاسالمدانست.بخشیازاین
عالمروحانیبرتر،براساستفاسیرعرفانیمفصلتری
کهبعدازاسالمصورتپذیرفت،نام»مثال«رابهخود
گرفت.زیرامثالونمونهایازهرموجودوپدیدهطبیعی
ومادی،امادربعدیروحانیتررامیتواندراینعالم
یافت.موجوداتاینعالمدارایشكلورنگهستند،اما
آیینه در که تصویری همچون میباشند. مبرا ماده از
میبینیم.عالممثالدرفلسفهوحكمتمتعالیهمیانجی
عالممادیوعالمعقلیدانستهشدهوبهعنوانمنشاء
حقیقتهنر،دارایویژگیهایبینابینیایندوعالمو
حیات است. عارف هنرمند برای رویت قابل صوری
دینی،مومنینراقادرمیسازدتابانیرویتخیلروحانی
بهشهوداینعالمموفقگردند.هنرمندازجملهمومنینی
استکهمیتواندبهشهودزیباییواصلشدهوصورت
محسوسشهودخویشرادراثرهنریاشظاهرسازد.
هدفهنرمندایرانیتحققزیباترینصورتهادرعالم
و نزولی یا و منفصل جنبه دو به توجه با است. هنر
متصلویاصعودیعالممثال،بایددرنحوهبهکارگیری
بود.زیرا نیرویتخیلجهترؤیتعالممثالهوشیار
تنهادرصورتیکهصورخیالیهنرمندنشأتگرفتهاز
آنها بودن رحمانی به میتوان باشند، منفصل خیال
اطمینانحاصلکرد.چنینصوریبهدلیلمبرابودناز
میتوانند لطیف، ماهیتی بودن دارا و مادی اعراض
نمایشگرحقیقتوزیباییمطلقدراشكالمتنوعهنری

باشند.چنینصورتهاییپسازدرک،تنهادرقالباثر
هنریامكانظهوروبروزدرعالممادیرامییابند.این
بیانی برشكل، معنا غلبه و بهجهتگستردگی صور
نمادیندارندکهازنظربسیاریازمحققینسنتگرا،
تحققلمعهایازانوارزیباییحقیقیاندکهدرقالبهنر
اشكال و صور حالت، این در شدهاند. ظاهر سنتی
نگارگریایرانی،زیباییمعنارابراساساصلوحدتو

یگانگیبهمددقوهخیالرحمانیمجسممیکنند.
اساس بر بهشكلیسنتی معنوی هنر در آموزش
روشانتقالسینهبهسینهوازاستادبهشاگرد،ظاهر
شدهاست.بهاینترتیببسیاریازهنرمنداننگارگر
ایرانیباحفظسنتهایصوریاینشاخهازهنر،آثاری
باموضوعاتینفسانیخلقکردهاند.زیراتبعیتصرفاز
نیست. آن الهی مبانی عمیق درک مفهوم به سنت
نفسانی موضوعات با آثاری خلق شاهد بعضاً بنابراین
هستیمکههدفیجزتصویرسازیکتابدرقالبسنت

هنریرایجدرزمانخودرانداشتهاند.
براساسیافتههایاینپژوهش،فرضیهتاثیرغیر
ایرانیمیتواند مستقیمتفكرمثالیبرسنتنگارگری
توجیهمناسبیجهتپاسخگوییبهپرسشهایتحقیق
باشد.بنابراین»سنتهنریمثالیعاملاصلیاستمرار
جهانبینیمثالیدرآثارنگارگریایرانیازدورانقبل
جنبه اسالم ظهور با که است بوده اسالم از پس تا
پویاتریبهخودگرفت.«ازجملهاینكهدلیلاستفادهاز
اخالق و عرف از خارج حتی و دینی غیر موضوعات
بهدلیلرعایت ایرانی، نگارگریهای جامعه،دربرخی
اجتنابناپذیرسنتنگارگریمثالیتوسطهنرمندانشان
بازه دلیل به نیز و پوستهای قالب در تنها که بوده
تاریخیشانبهشكلسنتهنریدرآمدهاند.وجودآثار
تصویریباموضوعاتغیرمعنوینمیتواندسببانكار
تفكرمثالیبهعنواناصلهنرتصویریایرانباشد.در
اینبینآثاربسیاریمربوطبهتصویرسازیکتبادبیو
دینیموجودند.اینآثاردرظاهرصرفاًباهدفکاربردی
بهوجودآمدهاند،امابهدلیلتناسباغلبمتونادبی
پرطرفدارایرانیبامبانیمعنویودینیبهمعنایکلی،
ونیزاستمرارسنتتصویرسازیایرانی،اکثراشاهدخلق
آثاریهستیمکهمحتوایباارزشآنهاباپوستهسنت
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