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چکیده

فضای کمی و کیفی هر اثر هنری خواسته یا ناخواسته متأثر از جهانبینی هنرمند میباشد ،درواقع فضای هر اثر گزارشگر
حا لوهوای غالب بر تفکر ایشان است .با بررسی اصول و مبانی حکمی در مقوله هستیشناسی ،پی به وجود شباهتها و
تفاوتهایی در خلق فضای آثار نگارگری ایرانی با نقاشی شرق دور ،میبریم .هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر این مبانی-
هستیشناسی -در ایجاد فضای مثبت (پر) در نگارگری ایرانی و منفی (خالی) نقاشی شرقدور و عناصر به کار رفته در نقاشی
ایشان ،میباشد .در این راستا به دنبال آن هستیم که آیا مفهوم وجود و عدم (در مقوله هستیشناسی) در خلق فضای منفی و
مثبت در نقاشی ایشان مؤثر است یا نه .به این منظور به تحلیل مالحظات زیباییشناسی و ساختار تجسمی در آثار نقاشی ایشان
میپردازیم .روش تحقیق به کار رفته در این مقاله تحلیلی-توصیفی است و از منابع کتابخانهای در راستای این مفاهیم استفاده 
شدهاست .نتیجهگیری میشود که هرجهانبینی ویژهای  به طور مستقیم و غیر مستقیم بر هنرمند و فضای حاکم در هنر ایشان
مؤثر است و آنچه بهعنوان فضای جلوت (پر) در نقاشی ایران و خلوت (تهی) در نقاشی شرقدور حضور دارد دربردارنده تفکر
ایشان در شناخت هستی میباشدکه در مقایسه تطبیقی ساختار تجسمی نقاشی ایشان به اثبات رسید.
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فضای نگارگری ایرانی-اسالمی و نقاشیشرق دور متأثر
از جهانبینی ایشان نسبت به حقایق هستی میباشد ،با
وجود تشابه میان بعضی نگرشهای ایشان ،به تفاوتهای
اساسی در نحوه برخورد با فضای نقاشی در آنها میشویم.
در حکمت و عرفان اسالمی زیبایی بیشتر جنبه
«وجودشناسی» داشته تا آنجا که در بحث زیبایی بحث
از«وجود» و «موجودات» است و گرایش هنر اسالمی و به
خصوص نقاشی به ترسیم صور ازلی متکی بر وجودشناسی
است و در همین چهارچوب هنر و هنرمندی مدنظر است
که همچون یک فیلسوف در شناخت مباحث فلسفی چون
(وجود)  -از مباحث مهم هستیشناسی – در تالش است
و هنر او بیانگری این شناخت و دیدگاه فلسفی اوست .در
هنر و حکمت اسالمی «واجبالوجود» در مراتبی بر
موجودات تجلی میکند و هنرمند -عارف تجارب شهودی
خود را طی مراتب کشف و شهود در فضای نقاشی منتقل
میکند .آنچه در نگارگری ایرانی مشهود است فضایی فاقد
قواعد فیزیکی است و نگاره سراسر از عناصری برگرفته از
عالم کشف و شهود است .از طرفی آنچه در تفکر شرقدور
وجود دارد هماهنگی با چرخة هستی و وجود روح حقیقت
در طبیعت است و سعادت انسان در هماهنگی و یگانگی با
این حقیقت است .آنچه در این تفکر اهمیت دارد این است
که «عدم» و «وجود» هر دو معتبر هستند و به گونهای
است که وجود (یا در واقع موجودات) از عدم شکل میگیرد
و دوباره به آن برمیگردند 1و هدف هنرمند بازگو کردن
این مفاهیم در نقاشی است و آنچه در نقاشی شرقدور
شاهد آن هستیم فضایی خالی است که بر کل فضا غلبه
دارد.
هدف ،بررسی نسبت مبانی و جهانبینی هنرمند با
فضای مثبت (پر-جلوت) و منفی (خالی -خلوت) نقاشی و
همچنین عناصر و مفاهیم به کاررفته چون زمان ،مکان،
رنگ ،حضور پیکره انسان در نقاشی  است .برای بررسی این
هدف ابتدا به مبانی زیباییشناسی اسالمی و شرقدور و
مفاهیم هستی شناسی (وجودشناسی) در این دو تفکر
میپردازیم و پس از آن به مقایسه تطبیقی مفهوم فضا و
عناصر به کار رفته در ساختار تجسمی نقاشی ایشان
پرداخته میشود.

پیشینه پژوهش
در راستای زیباییشناسی ایرانی–اسالمی و تأثیر آن
بر فضای نگارگری ایرانی و همچنین فلسفه و جهانبینی
شرقدور در هنر و نقاشی ایشان تحقیقاتی صورت گرفته
است .سید حسین نصر ( )1379در مقالهای تحت عنوان
«عالم خیال و مفهوم فضا در مینیاتور ایرانی» مفهوم
فضای نگارگری ایرانی را با توجه به زیباییشناسی
اسالمی بررسیکرده و به طرح مبحث خیال در زمینه
تبیین مبانی نظری نقاشی ک ه پیوند عمیق میان هن ر و
تفکر در ایران اسالمی دارد پرداخت ه و اینکه نگارگر
ل و ریش ه صور طـبیعی
ایرانی با توجه با عالم مثال ک ه اص 
ح انـسان مـتجلی مـیشود،
و پدیدههایی که در درون رو 
فضای نگاره خود را میآفریند .حسن بلخاری ()1394
در کتاب نظریه هنر و زیبایی در تمدن اسالمی به بررسی
مبانی هنر اسالمی و تعمیم آن به جلوههای مختلف هنر
و مفاهیمی چون تجلی و حضور رنگ در مراحل سیر و
سلوک عارف و تأثیر آن در هنر پرداخته است .گلناز
کشاورز ( )1386در مقالة «بررسی مفهوم زمان و مکان
در نگارگری ایرانی» با راهنمایی مصطفی گودرزی به
بررسی زمان و مکان و به مقایسه این مفاهیم در ایران
باستان و ایران اسالمی پرداخته است و اینکه در ایران
باستان نیز اعتقاد به عالم مثال وجود داشته و مانویان
نیز زیبایی را وابسته به ماده نمیدانستند ،با وجود
تفاوتهایی بین این دو جهانبینی ریشه و فلسفه شالودة
اولیه نگاه به زمان و مکان در هنر نگارگری دوران
اسالمی در دوران باستان است .ی .ا .پولیاکوا (،)1375
در کتاب نقاشی و ادبیات ایران(مشرقزمین) با ترجمه
زهره فیضی ،تحوالت تدریجی ترسیم انسان در نقاشی
ی را مورد بررسی قرار داده و بیش از آنکه به نقاشی
ایران 
و خصوصیات تکنیکی نگارگری اسالمی معطوف باشد،
بازگوکننده ارتباط و هماهنگی نقاشی با ادبیات کالسیک
است.
دررابطه با حکمت و عرفان شرقی و به خصوص شرق
دور ایزوتسو ( )1390در کتاب خلق مدام به مفهوم زمان
در جریان هستی در عرفان ایرانی و ذن بودایی و پژوهش
دربارة انسان و تغییرات او در رابطه با رهیافت فلسفی و
عرفانی که در اصل بینشی زنده و مفهومی تجربی است،
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پرداخته است .بورکهارت ( )1369در کتاب هنر مقدس
در بخش هنر خاور دور به بررسی رابطة انسان و طبیعت
و تأثیر آن در هنر منظرهنگاری چینی پرداخته است،
ادوارد کونسه ( )1963در کتاب ماهیت و سیر تحول
بودایی به بررسی ریشة لغوی تهی پرداخته و مقصود
نظریۀ تهی ،بیان نسبت متقابل و عدم استقالل اشـیاء و
ت است .همچنین کریسمس هامفریز ()1377
موجودا 
در کتاب دین بودائی معتقد است که نظریۀ  تهی با
مفهوم عدم (هیچ) فرق دار د و تهی به معنای پوچی
نیست بلکه چیزی فراتر از آن اسـت .والتر استیس
( )1389در کتاب عرفان و فلسفه ،د.ت سوزوکی
( )1378در کتاب ذن و فرهنگ ژاپنی نیز به بررسی
مفهوم تهی پرداختهاند.
در این تحقیقها به بررسی مبحث وجودشناسی
(هستیشناسی) و تأثیر آن در ظهور فضای (جلوت)
نقاشی ایرانی در مقابل فضای تهی (خلوت) نقاشی
شرقدور که هردوی این فضاها بازتاب جهانبینی آنها
نسبت به هستیشناسی است ،پرداخته نشده و عناصر
نقاشی بدون در نظر گرفتن فضای حاکم بر آن به طور
جداگانه بررسی شده و به طور اختصاصی تقابل دو
فضای پر و خالی در نقاشی و عناصر حاضر در آن بررسی
نشده ،که در تحقیق پیش رو این مباحث بررسی
میشود.

جهانبینی و زیباییشناسی عرفانی-اسالمی
در جهانبینی و دیدگاه اسالمی« ،حسن» یا زیبایی
در کاملترین صورت ،حقیقتی یگانه است که همان ذات
حق تعالی است که از هر گونه تصوری منزه است و
حقیقتی وابسته به «وجود» است و شناخت و درک
مراتب آن مستلزم پذیرش معانی و مفاهیمی چون
وحدت وجود و تجلی است به عباراتی «واجب الوجود»
ن در بدو
خود واجد حسن و زیبایی مطلق است .انسا 
تولد به صورت شهودی «وجود» را ادراک میکند ،لذا
هنرمند ادراک و تجارب شهودی خود از «وجود» را در
سیر آفرینش اثر با محاکات از این زیبایی و کمال ،منتقل
میکند ،در حقیقت تالش هنرمند در جهت ادراک و
بازتاب حقیقت «وجود» است .همانطور که بورکهارت

تصویر .1مراتب سیر و سلوک عارف در کشف حقیقت الهی در قوس
عروج و تجلی هنر بر عالم صغیردر قوس نزول

بیان میکند «در قرآن خداوند«هنرمند» (مصور) است
(سوره الحشر :آیه  )24برای مسلمان  هنر به میزانی که
زیباست بدون داشتن نشانی از الهام ذهنی و فردی ،فقط
«دلیل و گواهی بر وجود خداست»
(بورکهارت .)137:1392،به این ترتیب در دستگاه
نظری متفکران اسالمی بهویژه عرفان قایل به
وحدتوجود ،هستیشناسی زیبایی و هنر جایگزین
چیستیشناسی آنها میشود به این سبب درک و غایت
زیباییشناسی وابسته به شناخت دیدگاه خاص آنها به
وجود عالم و آدم است.
در نظام وجودشناسی و هستیشناسی هنرمند
مسلمان ،تجلی وجودی خدا و ایجاد هنر در قوس نزول و
کشف حقیقت مطلق در قوس صعود (عروج) شکل
میگیرد( ،تصویر .)1در واقع مقام هنرمند در دیدار حقیقت
متجلی میشود و هنرمند تجربة عرفانی خود را عینیت
میبخشد  .
برای درک این مفاهیم باید تمایزی بین (گسترة عقل)
و (گسترة فراسوی عقل) قایل شویم .قلمرو عقلی مرحلة
ذهنی آگاهیست ،عالم حس و بعد پدیدارحقیقت است و
قلمرو فراسوی عقل مرحلة عینی حقیقت است و آنچه
ادراک میشود داللت بر عمیقترین سطح آگاهی است و
یگیرد که
در اتصال بیواسطه با نظم الهوتی اشیا قرار م 
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تصویر .2نمادیین ویانگ( ،قسمت تیره :یین .قسمت روشن:
یانگ)
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داللت بر مرتبهای از نظم «الهی» اشیا دارد که فقط در
شهود عارف ظاهر میشود .دکتر بلخاری در کتاب نظریه
هنر و زیبایی این تمایز را اینگونه بیان کرده است« :بنا به
نگرههای عرفانی وقتی وحدت به کثرت تبدیل شد بر
اساس ظهور ،عالم امکان شکل گرفت».
(بلخاری )134:1394،این همان هدفی است که نگارگر
ایرانی به آن پرداخته و عالم مثالی که تمام مفاهیم در یک
لحظه جاری است را به نمایش میگذارد.

جهانبینی و زیباییشناسی شرقدور
عقیدة سرزمینهای شرق دور در همة ادوار این بوده
است که انسان بر طبیعت مسلط نیست بلکه بخشی از آن
است و مانند همة موجودات دیگر به فعل و انفعاالت آن
واکنش میدهد و معنی سعادت ،هماهنگ شدن با نیروی
روحانی طبیعت است این دیدگاهها متأثر  جهانبینی و
4
ادیان باستانی چون تائویسم 2بودیسم 3و ذن بودیسم
میباشد.
5
وحدت وجود یا «پانتهییسم» از مفاهیم اساسی فلسفه
و زیباییشناسی در دیدگاه شرق میباشد دراین دیدگاه
كل عالم را جاندار عظيمى میداند كه انسان و طبيعت
جزئى از آن هستند .آنها اعتقاد به الوهیت واحد در ورای
عالم آنچنان كه مـور د نـظ ر ادیان سامی است ،نداشتهاند
امـا نوعى از وحـدت وجـود كه مـورد نظر آنهاست ،شايد
بـه هم ردیف الحاد نباشد .آنچه حائز اهمیت است ،تجلی
ت است که حکایت از وحدت و مقام اتحاد روح انسان
حقیق 
و نظام هستی است که در آن «وجود» و «عدم» هر دو
اصیل و معتبر هستند .در این تفکر «وجود» همواره از

«عدم» پدید میآید و دوباره به آن برمیگردد این دو در
تعامل همیشگی قرار دارند .این تعامل به صورت نمادین در
دایره یین و یانگ 6نمود پیدا کردهاست( .تصویر)2
در این نگاه سیر زمانی و آغاز و پایانی وجود ندارد و
تمام موجودات در یک گسترة بیزمانی «وجود» با هم
وجود دارند .در این تفکر باالترین مرحلة آگاهی آن آگاهی
است که خالی از تمام محتویات باشد در واقع رسیدن به
آزادی نفس یا نیروانا  7که  بیانگر بیداری حقیقی و تابش
طلیعه اشراق است .مفهوم ذات عدم یا الموجودی در
فلسفه شرقدور به گونهای دیگر در آرا متفکران و عرفای
اسالمی متجلی میشود .در عرفان اسالمی آن (نیرو) و
(روح جهانی) که در طبیعت جای دارد و عارف و هنرمند
در صدد یگانه شدن با آن هست ،ذات مطلق (یا خدا) که
به منبع غایی وجود ،که تمام موجودات وجود خود را از او
کسب میکنند ،است .این وجود بهعنوان «سرچشمه
هستی» خوانده میشود .آنچه که بهعنوان هدف در
ایدئولوژی شرق دور و عرفان اسالمی  وجود دارد ،رسیدن
به قلمرو ماورا عقل است ،همان عالمی که طی کشف و
شهود به آن نایل میشوند.
در اندیشه هنرمند شرقدور ،فضای کیهانی (یا تهی
بینهایت) همه چیز را در بر میگیرد و طبیعت بخشی از
فضای (تهی) بینهایت است و محتوای مادی و تصویری
این تهی است .به این ترتیب سادگی با فضای تهی که در
زمان و مکان آفریده شده باشد ،اندیشة مهمیدر تفکرات
زیباییشناختی شد و هدف هنرمند نمایش  یگانگی با این
حقیقت یا «عدم» میباشد که به صورت فضای خالی نشان
داده میشود ،همانگونه که بورکهارت در کتاب هنر
مقدس بیان میکند« :بنا به بینش تائویستی ،هنر الهی
اساساً هنر تبدیالت است ،طبیعت سراسر ،در عین تبعیت
از قانون ادواری ،بالانقطاع در حال تغییر و تبدیل دائم است
و تضادهایش گرداگرد مرکز واحدی که قابل درک نیست،
تطور مییابند و هر کسی که این حرکت  را درک کند،
جوهر آن حرکت مرکزی را تشخیص میدهد .هدف هنر،
سازش یافتن با ضرباهنگ کیهانی است و استادی در هنر
عبارت است از ،توانایی ترسیم دایرهای یکسره و یگانه
شدن به طوری ضمنی با مرکز آن دایره است»
(بورکهارت.)12:1392،
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تصویر .3مقایسه تطبیقی مراتب شکلگیری هستی و موجودات در اندیشه اسالمی و شرق دور

فضای نگارگری ایرانی و نقاشی شرقدور

در تفکر و فلسفه اسالمی تمامی هستی و موجودات از
«وجود مطلق»-ذات متعالی -طی مراتبی بوجود آمدهاند
که «وجود مطلق» در باالترین نقطه ،و هستی و موجودات
بنا بر مقامشان به ترتیب تحت آن قرار میگیرند پس در
واقع «موجودات» از «وجود» شکل میگیرند .در این
جهانبینی این سیر به صورت خطی است یک مبدأ و یک
انتها وجود داردکه هر دوی آن به ذات تعالی منتهی
میشود (آغاز آفرینش و در انتها معاد و رستاخیز و رسیدن
به مبدأ نهایی) .از طرفی نگاهی که ادیان شرق دور به
شکلگیری هستی دارند اینگونه است که «موجودات» از
حقیقتی بوجود میآیند که  در«عدم» و نیستی قراردارد
(این نیستی به معنای پوچی نیست بلکه سرچشمه زایش
هستی و موجودات است) .همچنین در این جهانبینی،
نگاهی ادواری به آفریش وجود دارد ،آفرینش از نقطهای
شروع میشود و بعد گذشت دورهای در همان نقطه به
پایان  میرسد و دوباره از هم آنجا شروع میشود و این
چرخش و گردش همچنان ادامه دارد ،اعتقاد به تناسخ و
تولد ادواری از همین اعتقاد شکل میگیرد( .تصویر )۳
آنچه که باعث تمایز فضای نگارگری ایران با شرقدور
میشود علیرغم برخی اشتراکاتی در مباحث فلسفی و
اعتقادی ،فضای پر ،رنگین و چندساحتی نگارگری ایرانی با
فضای تهی و خالی شرقدور است که بازتاب تفکر ایشان
در باب شکلگیری هستی است .فضای نگارگری ایرانی

فضایی ماورایی و مثالی است .عرفا در تبیین سلسه مراتب
وجود به عوالم سهگانه معقول محسوس ،مادی و عالم
مثالی معتقد بودند .آنان عالم معقول را جایگاه روح و عالم
محسوس را جایگاه ماده میدانستند عالم مثالی میان دو
عالم معقول و محسوس قرارگرفتهاست .برخی از فالسفه
ایرانی پیش از مالصدرا  8مانند سهروردی  9وجود فضای
مثالی را مطرح نموده و پایههای اصلی و متافیزیکی آن را
بنیان نهادهاند .اما اولین کسی که با پیروی از ابن عربی
ساختار نظامندی را در مبحث فضای مثالی بنیان نهاد
مالصدرا بود  .)chitiick.1994:198( .فضای عالم مثال در
نگارگری سبب شده تا شکلها مانند صور معلق جلوهگر
شوند که به قول سهروردی در ناکجاآباد واقعشدهاند.
تیتوس بورکهارت عالمی را که نگارگری ایرانی تصویر
میکند عالم «اعیان ثابته» (گوهرهای دگرگوننشده) است
که آنرا نمیتوان باحواس دریافت زیرا که بیرون از صورت
مادی است .این فضا با بهره از دیگر تمهیدات تجسمی
چون فضای هم زمانی و فضای دو بعدی به تصویر کشیده
میشود« .نگارگر ایرانی با پیروی کامل از مفهوم فضای
منفصل توانسته سطح دو بعدی نگاره را به تصوری از
مراتب وجود مبدل سازد و بینند ه را از بعد مادی به
مرتبهای عالیتر ارتقا دهد که حکمای اسالمی و مخصوصاً
10
ایرانی آنرا عالم خیال و مثال و یا عالم صور معلقه
خواندهاند» (تجویدی.)34: 1379،
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فضای «جلوت» نگارگری و «خلوت» نقاشی
شرقدور
جلوت :در لغتنامه به معنای هویدا و آشکارشدن و ضد
خلوت است اما با توجه به ریشهی آن دارای دو معناست)1:
مصدر :به معنای آشکارکردن ،ظاهرساختن؛  )2اسم :به
معنای آشکارگی و پیدایی .آنچه را که میتوان فضای
جلوت (آشکارگی) در نگارگری ایران نامید در واقع همان
«تجلی» حقیقت «وجود» که طی مراتب کشف و شهود
هنرمند در عوالم فلک و مثل است .هنرمند اسالمی
گزارشگر عالمی است که این مراتب و سرچشمة موجودات
در آن حضور دارد ،از این رو درنگاره او شاهد تکثر فضا و
ل و الوان آن
رنگ یا همان فضای «جلوت» هستیم و اشـکا 
محاکات همان عالم ملکوتی است .نمود تصویری این
ل فضای
فضای جلوت ،مبتنی بر تقسیمبندی منفص 
ی نگاره
ن هر افقی از فضای دوبعد 
ت و میتوا 
ی اسـ 
دوبعد 
را مظهر مـرتبهای از وجـود ،و از جهتی دیگر ،مرتبهای از
عقل و آگاهی دانست که از طـریق رمز و تمثیل نمایان
میشود (تصویر.)۶ ،۷ ،۱۰ ،۱۱
خلوت :به معنی گوشهنشینی ،خالی از اغیار و. ...که در
تفکر عرفانی دارای دو جنبه است ،جنبة ظاهری آن
بهعنوان ابزاری (مکان) که سالک با هدف تزکیه نفس از آن
بهره میگیرد و جنبة باطنی که همان تداوم مراقبت در
تفکر و ترک عالیق میباشد و این مفاهیم با توجه به مقام
و تجربه سالک -هنرمند در نقاشی بازتاب داد ه میشود.
آنچه تحت عنوان خلوت در نقاشی شرقدور به کار میرود
نمود «عدم» است – از مفاهیم بنیادین هستیشناسی
ایشان -که وجود و هستی از آن شکل میگیرد و به صورت
فضاهای خالی نمایان میشود .الفاظی که برای نامیدن
نظریه «تهی» و خلوت به کار میروند عبارتند از (سونیام11و
(شونیهتا) 12به معنای تهی ،خالی ،هیچ ،غیرموجود ،تهی
بودن ،باز بودن ،هیچی(عدم) ،نسبیت ،پایانناپذیر یا تـمام
نشدنی.
13
ادوارد کونسه در اثرش بـه نـام«ماهیت و سیر
تحول دین بودایی» دربارۀ  ریشۀ  لغوی (تهی) بحثی
14
دارد ،این لغت در سانسکریت از ریشۀ لغت باد کردن
گرفته شدهاست.در زبان یونانی نیز چیزی که از بیرون
متورم ولی از درون پوک و تهی باشد .در التین هم ریشة

(کولوموس) 15یعنی توده و انبوه است .به هر حال لغت
(شونیهتا)  در سانسکریت معنای تهی و نفی را میدهد
و «از این تهی بودن است که همه نمودها هستی دارند».
(نات هان .)79:1376،والتر ترنس استیس 16مینویسد:
«تهی» حالت بیتمایز و بیتعینی است که درونمایۀ
اصلی عرفان انفسی فرهنگهای دیگر است ،شالودۀ 
مـفهوم (شـونیاتا) تـهیوارگی (خال) است که مضمون
اصلی مابعدالطبیعی آئین بودا است .به گفتۀ دکتر د.تـ.
سوزوکی( ،17شونیاتا) یـا خال بودایی عبارت اسـت از:
«خال محض (خال بودایی) نه زمان هست و نه مکان ،نه
صورت و نه شیئیت ،نفس در این تجربه ،انعکاس خـود
را در خـود مینگرد ،یعنی آنـگاه کـه از همة محتویات
جز خویش خـالی باشد» ،این معنا را میتوان «وجود
بدون تعین» نامید .کومراسوامی 18نیزمعتقد است ک ه بر،
س نظریۀ  تهی حقایق نسبی ،هستند .او میگوید:
اسا 
«تهی بـه معنای نفی سادۀ  همه چیزنیست ،بلکه به
ت از اشیاست .تهی بودن اشیاء هم
معنای نفی خصوصیا 
یعنی عدم هستی در نفس آنها» (Coomaraswamy
19

.),2003:319

در این تفکر همه چیز متغیر است و هیچ چیز پاینده
نیست .انکار ناپایندگی 20انکار هستی است ،پس اندیشه
تهی بودن در واقع اثباتکننده هستی چیزها است نه
نفی آنها .این مقوله مانند فضای خالی در یک تصویر ،و
مکثها در موسیقی و سکوت در تأتر ،داللت خاصی پیدا
میکند ،زیرا زیباییشناسان در این وضعیتهای
غیرفعال ،اساس نیروهای خالق را میبینند که هر چیزی
باید از آنها هستی بیابد .در نقاشی شرقدور از فضاهای
سفید (خالی) به این منظور بهره میگیرند .البته این
فضای منفی در تعامل و ارتباط با فضای مثبت است-
مانند یین و یانگ -و تمام نیروهای متضاد در فضای
نقاشی به تعاملی همیشگی میرسند( .تصویر ،۱۲ ،۱۳
)۸ ،۹
پس آنچه که باعث ایجاد فضای «جلوت» در نگارگری
و «خلوت» در نقاشی شرقدور میشود :کشف «حقیقت»
است .نگارة ایرانی طی این کشف و شهود از عوالمی مختلف
گذر میکند تا اینکه به عالمی میرسد که سرچشمه
هستی است و هنرمند گزارشگر این عالم است برای همین
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نگارة او رنگین و دارای فضاهای متکثری است که همه در
یک لحظه دیده میشود و اینگونه فضای جلوت در نگارة
او جاری میشود .اما آنچه که هنرمند شرقدور در پی
کشف آن است ،حقیقت «عدم» است ،او مراحل شناخت
این حقیقت را طی میکند و تجربة شهودی خود را به
صورت فضای خلوت در نقاشی و هنر بیان میکند.
(تصویر)3

فضا و عناصر نگارگری ایرانی در مقایسه با
نقاشی شرقدور

زمان
در نگارگری ایران← زمان ،مطلق است و به مفهوم
فیزیکی آن وجود ندارد ،مطلق بودن زمان باعث دگرگونی
در قوانین میشود که اوقات روز و یا شب در آن به معنی
عالم مادی وجود نداشته باشد .تنوع نور که یکی از
نشانههای تغییر زمان در شبانه روز است در نگارهها فاقد
منبع مشخص است که اجسام در این حالت فاقد سایه و
بعد هستند .حضور همین نور یکدست و زمانهای مختلف
شبانهروز که در آن واحد قابل مشاهدهاست ،حاکی از زمان
عاری از قواعد فیزیک است( .تصویر)4
نقاشی شرق دور← در فلسفه ایشان جهان در حال
حرکت است ،هیچ اصل ثابتی در عالم وجود ندارد و
کوتاهترین بخش زمان یک حالت وجودی است و آغاز و
پایان در مکان وجود ندارد .تعالی پایانپذیری مکان وذات
نیستی (عدم) با مفهوم پویای جریان زمان ،ارتباط مستقیم
دارد( .در واقع همان مفهوم «خلق مدام» 21است که یک
واحد زمان ،یک واحد وجودی است هر شی چیزی نیست
جز یک سلسله از این واحدهای وجودی .ایزوتسو میگوید:
«در این مفهوم هیچ چیز حتی برای دو لحظه موجود باقی
نمیماند ،بلکه در هر لحظه چیز جدیدی است وجود
داردکه در مراقبه به مثابه «اکنون بی زمان» ()Ni-Kon
تجربه میشود .در این بعد ،تمام اشیا هم زمان به نظر
میآیند»( .ایزوتسو .)16:1390،نمود این تفکر در این
نقاشیها با مشخص نبودن منبع نور (چون نگارگری
ایران) ،فضای تهی در کل اثر و پوشیده شدن فضا در مه و
رویت تدریجی که نمادی از رمز و ابهام در پس آن است،
نشان داده میشود .نور به طور عام در همه جا هست و

نشانی از واقعیت قطعی در آنها دیده نمیشود .که این
منظور را با تکنیک آب مرکب به خوبی القا کردهاند زیرا که
سیالیت مرکب این فضا را به خوبی برای هنرمند فراهم
میکند( .تصویر)5

مکان

نگارگری ایران← فضا و مکان در نقاشی ایرانی دارای
ابعادی مستقل از مکان محسوس میباشد .در عالم ماده
وجود ماده موجب محدودیت دیده میشود اما در عالم
مثل بیننده قادر است با حضور ذهنی خود مجموعة
مکانها و واقعیت جاری در آن را یکجا مشاهده کند .در
نگارگری ایران فضای سه بعدی و پرسپکتیو تک نقطهای
رعایت نمیشود .در پرسپکتیو تک نقطهای زاویة دید
بستگی به موقعیت فرد مشاهدهگر دارد و با تغییر جایگاه
او فقط بخشی از مکان دیده میشود ولی مکانی که نگاره
ایرانی از این قواعد پیروی نمیکند و در آن واحد تمام زوایا
را میبیندکه این باعث شکسته شدن پرسپکتیو میشود،
دید مخاطب از مکانی به مکان دیگر در حرکت است( .در
واقع همزمان دیدن بیرون و درون مکان ،نتیجه کشف و
شهود مراتب عوالم افالک است که به عنوان نظارهگر تمام
اسرار بر او مکشوف شده است).
شرق دور← تفکر فلسفی و همچنین شرایط اقلیمی
شرقدور باعث شده که ،طبیعت بهعنوان مکانی برای
جاری شدن مفاهیم بنیادین هستی مورد توجه نقاش قرار
بگیرد و همواره مفهوم و نماد عناصر طبیعت مورد نظر او
است .مکان این فضا به صورت رویت تدریجی القا میشود.
این رویت تدریجی فضا یا مکان را به تمامیاز زمان جدا
نمیکند .ترکیبات آنها بیتقارن هستند زیرا که تقارن
مکان را محدود میکند .در این مناظر مهمترین هدف
انتقال بی حد و مرز بودن مکان است که به صورت فضاهای
خالی نشان داده میشود که نمادی از سکون و آرامش
حاکم بر مکان است.

فضای چند ساحتی و رویت یکباره نگاره ایرانی

در نگارگری ایرانی نمایش فضاهای مختلف از لحاظ
مکانی و زمانی به طور همزمان در یک تصویر دیده میشود
زیرا که در عالم مثل مشاهده هم زمان وقایع و رویدادها در
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یک مکان و زمان به هم میپیوندد و در نقطهای واحد یکی
میشوند نقطهای که شیخ محمود شبستری آن را «نقطه
حال» مینامد .برای پیاده کردن این نگره از قواعد ویژهای
برای ترسیم احجام مکعبی و فضاهای معماری بهره
میگیرند که ژرفنمایی موازی نام دارد .در این ژرفنمایی
خطوط دورشونده موازی باقی میمانند و ابعاد دورتر
کوچکتر به نظر نمیرسند« .نگارگر ایرانی از خاصیت هم
پوشانی سطوح هم بهره میگیرند» (بترز.)79:1370،
آندرهلوت« :در نگارگری ایرانی هر سطح بخش دیگری را
به عقب میراند و سطوح پیدرپی بعد سوم را به ذهن القا
میکنند بدون توسل به این تمهید چشم بیآنکه فضای
حقیقی را متناوباً دریابد یکباره به سوی آخرین نقطه افق
توجه مییابد .دریافت عمق به وسیله ذهن با تشخیص
عمق که به وسیله خطای چشم در صفحه نقاشی حفرهای
به نظر می آورد ،از نظر کیفی متفاوت است» (لوت به نقل
از تجویدی« .)14:1379،ساختار عمودی ترکیببندی از
ویژگیهای مهم نگارههای ایرانی برای نمایش فضاهای
مختلف به طور همزمان است .بدینگونه ترکیببندی به
سمت باال میرود و دربرگیرنده ماه تا ماهی از عرش تا
فرش است» (پاپادوپولو( ) 70:1361،تصویر15و )14

فضای یکدست و رویت تدریجی نقاشی
شرقدور

از آنجا که جهان در دیدگاه آنها دائما در حال تغییر
است و هیچ چیز ثابتی وجود ندارد و ابهام طبیعت با انجام
مراقبه مکشوف میگردد ،این تفکر به صورت فضاهای
مهآلود در چند سطح از پایین به باال و به صورت طومارهایی
که به تدریج باز میشود و هر بار قسمتی از آن دیده
میشود نه همه آنچه وجود دارد و فضای نقاشی به صورت
تدریجی نشان داده میشود .و همه چیز در یک لحظه
عیان نمیشود و هر بار که چیزی عیان میشود آن چیز
دوباره به خال و عدم که از آن شکل گرفته برمیگردد و این
یعنی هر لحظه که یک بخشی در معرض دید قرار میگیرد
در لحظه بعد وجود نخواهد داشت( .تصویر20و)21

رنگ

نگارگری ← «رنگ نه از عوامل عرضی که از عناصر

ذاتی اثر هنری است و از عناصر ظهور معنا در اثر است.
سرگذشت رنگ در اندیشه اسالمی و به تبع نگارگری با
قرآن آغاز میشود .قرآن تبیین نمادین بهشت را با استفاده
از رنگها به انجام رسانیدهاست» ( 22بلخاری 1394،
 .)135:در احادیث ،روایات و عرفان اسالمی نیز رنگ عامل
میان جهان ماده و جهان نور و راهنمای عارفان در تبیین
و تمیز منازل سیر و سلوک به خدمت گرفته شده ،به تعبیر
هانری کربن در عرفان ایرانی «رنگها تبدیل به شاخصی
میگردند برای عارف تا بدان وسیله مقام نورانی – عرفانی
خویش را به داوری گیرد .او فراسوی زمان است و تنها عالم
رنگ جهتدهنده سیر سلوک اوست»( .اردالن و
بختیار .)51:1380،رنگ در جهان محسوس همنشین
بیبدیل نور است و صورت متکثر نور واحد است ،بدین
ترتیب رنگ با تجزیه نور شکل گرفته و نمادینترین تمثیل
تجلی کثرت در وحدت را نمودار میسازد .در فلسفة
باستانی ایران و فلسفة اشراق ،وجود ،مساوی با نور است .از
آنجا که وجود ،مساوی با زیبایی است ،پس نور ،مساوی با
زیبایی و بینوری ،یعنی فقدان زیبایی .به دیگر سخن ذات
متعالی ،مجرد و بی رنگ نور که خود نماد کامل وحدت
است که با رنگ تجسم یافته و تجلی و تجسم رنگارنگ
بیرنگی میشود ،همچنان که در در عرفان اسالمی و
بهویژه عرفان ابن عربی حق به نوری بی رنگ تشبیه
میشود و خلق به آبگینهای رنگین و رنگها صورتهای
گونهگون هستیاند .از این روست که سراسر نقاشی های
ایرانی پوشیده از رنگهای درخشان است و گاه برای ایجاد
نور بخشی از تصویر را طال یا نقره اندود میکردند.
ایــن عجــب کایــن رنــگ از بیرنــگ خاســت
رنــگ بــا بــی رنــگ چــون در جنــگ خاســت
(مثنوی ،دفتر اول :بیت )2474
کربن فلسفه نگارگری ایرانی را متأثر از نگارگری مانوی
– رهنمون ساختن بینش به فراسوی عالم حسی میداند
که برانگیزنده مهر و ستایش «پسران نور» و هراس از
«پسران تاریکی» است و نیز به تماشا گذاردن رستاخیزی
«انسان نورانی» تا تصویرگر رهایی انسان از حدود و ثغور
ظلمانی (کربن .)147:1392،پوپ حضور رنگ در نگارگری
ایرانی اینگونه توصیف کرده است« :در نقاشی تیسین
نیمی از عظمت هنر مربوط به رنگ است اما در مینیاتور
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ایرانی نه دهم زیبایی به رنگ ارتباط دارد»
(پوپ .)152:1387،به هر روی قرآن به عنوان منبع اصیل
حکما و عرفای مسلمان در تبیین معنا از رنگ بوده و این
خود عاملی بسیار مؤثر در کاربرد آن توسط عرفا و
هنرمندان است( .تصویر 19و )18
رنگ در شرقدور← آنچه که در شاخهای از نقاشی
شرقدور بارز است فاقد رنگ بودن و ایجاد رنگ سایههایی
خاکستری که با مرکب ایجاد شده 23 .برگزیدن این شیوه
به عواملی مرتبط است )1 :نقاشی شرق دور هنرخطوط
است و همواره خط بر رنگ تسلط  دارد .بین خوشنویسی
و نقاشی آنها تمایزی وجود ندارد و نقاشی با تکنیک
خوشنوسی انجام میشود (قلمو و مرکب) )2 .با توجه به
جهانبینی آنها جهان سیال و دائماً درحال تغییر است و
هیچ چیز ثابت در جهان وجود ندارد و همه چیز در پردة
ابهام قرار دارد ،بهترین شیوه برای بیان این جهانبینی،
مرکب  -که خود نیز منشأ آلی دارد یعنی ساخته شده از
خاکستر چوب درخت و صمغ آن  -است و با آن میتوان
به خوبی این فضای ابهام را با مه آلود کشیدن بیان کرد.
 )3در نقاشی ایشان مراحل آموزش ،تفکر ،مراقبه و عمل
نقاشی مهمتر از خود نقاشی است و نقاشی طی مناسکی با
تبهری که طی این مراحل کسب کرده باید اثری را با یک
حرکت دست در یک لحظه بوجود بیاورد و برای این
فرآیند ،سیالیت آبمرکب بهترین تکنیک ممکن میباشد.
(تصویر 21و)20

انسان

نگارگری ← منع پیکرنگاری از سوی اسالم باعث شد
که حضور انسان با ایما و اشاره در نگارهها جلوه کند .با
ل سیمای انسان در مکاتب مـختلف چهرة
ی تحو 
بررس 
انسان از جنبة صرفاً تزیینی خارج شده و از مضامین
واقعگرا برخوردارشده است .تکامل سیمای انسان در
ت بـا تـحول آن در ادبیات نیست و
ی بینسب 
ی ایران 
نقاش 
ی تزیین
بهطور کلی در ارتباط مستقیم با تحول تدریج 
نسخ خطی و زبان هنری نقاشی و امکانات تجسمی آن
تـعین و
است .سیما 
ی آدمی ،به طرزی قراردادی و فـاق د ّ
ویژگیهای فردی است و حضور انسان در نگاره همان
انسان مثالی است که در قالب شخصیت داستان نقش

میبندد .وظیفة اصلی نگارگر ،بهرهگیری از امکانات
تجسمی در ارائة نمونههای مطلوب از تیپهای مختلف
انسان است که منجر به تثبیت برخی نقوش و عالئم
ی د ر ساختار
نمادین میشود .بدینترتیب ،قوانین ادب 
بیانکنندة اشخاص ،انعکاس مییابند .نقاش ،هیچگونه
ی دربارة سیمای ظاهری افراد ارائه
تعریف و تصو ر دقیق 
نمیدهد .آ.س .ملکیان شیروانی هنرشناس شرق ،مـتذکر
شـده کهوج ه تمای ز ترسیم انسان در هنر شرق و غرب در
ی عمومی و در غرب
این است که در شرق ،نسخهها 
چهرهسازی انفرادی موردنظر است .بنابراین میتوان گفت
که «چهرهپردازی شـاعر و نـقاش ،از ارزشـی همطراز
برخوردارند» (پولیاکوا .)62:1375،ترکیببندی پیکرهها و
هماهنگی آنها با کل نگاره سعي در تبيين برخي از رموز
نهفته عرفانی چون بیان سیمای انسان کامل را دارد .ابن
عربي نيز در بخش ارائه تصوير متعالي از انسان کامل ،او را
ن مرحل ه کاملترين هستي
حاض ر موجودات ميداند .در اي 
ن هستيهاي جهان است ،انسان کامل بـه اين
د ر ميا 
ح کل جهان
ن رو 
مـفهوم عـصاره کامل جهان بوده ،هما 
هـستي اسـت .در واقـع همان اصل تناظر که انسان عالم
صغیر است و جهان انسان کبیر .البته سیر تحول
چهرهنگاری در دورههای مختلف متفاوت بوده و از مفاهیم
عرفانی چون سیمای انسان کامل و مثالی به سمت
چهرههای واقع گرا و ترسیم افراد معمولی میرود( .تصویر
 26و )27
نقاشی شرق دور ← حضور انسان در نقاشی شرقدور
در اندازه کوچک ،جداییناپذیری انسان از طبیعت و چرخة
هستی و درکی که هنرمند در مقام یک راهب از جان
طبیعت دارد را بیان میکند در واقع انسان بهعنوان
موجودی است که وجود دارد و شاهدی بر جریانات هستی
است که با آن به یگانگی رسید ه است .به این منظور مکان
نقاشی خود را به مثابة کیهانی ناتمام و ابعاد انسان را بسیار
کوچک در مقابل آن به نمایش میگذارد .بیقرینگی و
خالی گذاشتن فضا و ابعاد کوچک انسان شاید نوعی انکار
نقش هنرمند باشد که نشانهای از غرابت درون هنرمند و
مخاطب است .یعنی وجود انسان (هنرمند) با حضور
طبیعت گره خورده است و انسان در این جریان بیزمانی
و بیمکانی حضور دارد( .تصویر28و)29
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خوشنویسی

اسالم← اعجاز اسالم همان کالم خداست که کتابت
آن از اهمیت معنوی برخورداراست از این رو خوشنویسی
بهعنوان هنری شریف مورد توجه قرار گرفت و «کتابت
قرآن هنر مقدس علیالطالق محسوب میشود .در کتابت
متون مقدس حروف با اسلیمی و خصوصاً با نقشمایة نباتی
که قرین رمزگری آسیایی درخت جهان میگردد ترکیب
میشود» (بورکهارت .)150 :1392،از طرفی در ادبیات
آثاری تحت تأثیر تفاسیر عرفانی قرآن در قالب شعر و
داستان بوجود آمد که خوشنویسی نمود تصویری این
محتوی میباشد .ان ماری شمیل نیز در در کتاب اوجهای
درخشان هنر ایران پس از تبیین ارتباط شعر و عرفان
فارسی با خوشنویسی به حرف بهعنوان قالب تجلی الهی
اشاره میکند .وابستگی نگارگری به ادبیات و روایتگری
باعث شده که خوشنویسی در ترکیببندی نگارهها از
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جایگاه  با اهمیتی برخوردار باشد( .تصویر) 30
ی نشانههای
ش و پرمعنا 
شرق دور← خوشنویسی نگار 
ی دوگان ة آوایی
نوشتاری چینی است .هنری ک ه ظرفیتها 
24
ب انگارهسازیهای
و معنایی یک زبان کامل را در قال 
25
ش میگذارند.
ی خالق ،به نمای 
تجریدی و مبتنی بر ذهن 
ن خوشنویسی در نقاشیها شعرهایست که بیاناتی
مضمو 
عمیق از آفرینش و مفهومپردازیهای پنهان د ر نـقاشی
ی هنرمند را به
ت که بینشی نسبت به هویت شخص 
اس 
دست مـیدهد .شکل کـلی این مفاهیم از یک سبک
خوشنویسی تا سبک دیگر کام ً
ت است .درواقـع
ال متفاو 
ی مانند نتهای
ی خوشنویس 
ی تصویر 
نشانهها و انگارهها 
موسیقی از گوناگونی در ترکیب عناصر نشانهای برخوردار
ت و به همین دلیل از چهارچوبهای ریختشناسی
اس 
ی از
خارج و در قالب هنری انتزاعی و برگرفتة مجموعها 
نشانههاست( .تصویر)31

مفاهیم

نگارگری ایرانی -اسالمی

نقاشی شرق دور

زمان

زمان مطلق و فاقد قواعد و مفهوم فیزیکی  
مطابق قواعد عالم مثال
همزمانی زمانهای مختلف در یک نگاره
نمادی از حضور هر آنچه در مراتب سیر و
.سلوک عارف -هنرمند دیده میشود

زمان تدریجی و سیال و فاقد قواعد فیزیکی
یک واحد زمان یک واحد وجودی (در هر
)لحظه خلق جدید شکلمیگیرد
پویایی زمان
حوادث و رویداد در زمان تدریجی

تصویر .4نگاه کردن اسکندر به حوریان دریایی ،شیراز813،ق ،بنیاد
گلبانگیانلیسبون(  ،رهنورد  )233:1393،دو فضای شب و روز
همزمان در یک نگاره،کوه باعث تمایز و انقطاع زمان شده (پشت
)کوه شب و جلوی کوه روز

تصویر .5کوهستان ،نقاش ناشناس10 ،م .چین ،در این جا سیالیت و
پویایی زمان که به صورت تدریجی در حال تغییر است ،به صورت
نمادین با تناوب کوهها و در مه فرو رفتن کوههای عقبی نشان
.دادهشدهاست
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مکان

فضا

مکان در دل طبیعت
مستقل از مکان محسوس و مادی
نمایشی از طبیعت ایدهآل ماورا به صورت
نمایشی از مکان و طبیعت عالم مثال
رویت تدریجی
اهمیت معماری و هماهنگی آن با طبیعت
بهعنوان مکانی برای عمل انسان و رویداد در معماری در مقابل طبیعت بیاهمیت است و
عمل و حوادث در دل طبیعت است
حال وقوع
مشاهده زوایای مختلف مکان در یک لحظه عدم تقارن مناظر و مکانها
مفاهیم نمادین عناصر به کار رفته در
)(بیرون و درون
طبیعت
  نمادین و تزیینی بودن معماری
تجلی مراتب «وجود» در نگاره به صورت
فضای جلوت
تجلی نمادین مراتب وجود با الوان مختلف
نمایش فضای عالم مثال با انبوهی از عناصر
نمادین
هماهنگی سطوح در کنار هم از طریق رنگ
و ابعاد مختلف سطوح
پرداخت کامل جزئیات (حتی تزئینات)
کاشی و قالیچه
فضاهای منقطع ناتمام درکنار هم
عدم نور متمرکز و مشخص ،پخش نور
یکدست در کل فضا
رسیدن به حقیقت وجود و بازگشت به
منبع تمام هستی به صورت فضای جلوت و
دارای الوان مختلف و به خصوص کاربرد
)طالئی و نقرهای) نماد نور

تصویر .6ربودن زال توسط سیمورغ ،تبریز ،حدود قرن7ه .ق

تبدیل مراتب «موجودات» به صورت فضای
خلوت
تبدیل یک مرحله از خلق به مرحلة دیگر به
صورت نمادین با تنالیته خاکستری
نمایش فضای تهی با تعدادی معدود از
عناصر طبیعت
تعامل و تداخل همیشگی فضای منفی و
)مثبت (مانند نماد یین و یانگ
عدم پرداخت جزئیات (همه چیز به صورت
)محو
فضاهای یکدست و متداخل در هم
عدم نور متمرکز و ،پخش نور یکدست در
کل فضا
انکار ناپندگی هستی و بازگشت همه چیز
به عدم به صورت فضای خلوت و تهی

تصویر .7بررسی فضای اشغال شده در مقابل فضای خالی ،حدود
 2/3فضا پر است و بخش کمی به فضای منفی و تهی اختصاص
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تصویر  .8فوجی در میان ابرها ،کاتسوشیکا هوکوسای ،دوره ادو
))(1603-1867م

تتصویر .9بخش بزرگی را فضای منفی پر کرده و فضای مثبت در
اندازه کوچک در تعامل با آن است .از نظر ترکیببندی موضوعی
این نقاشی با نگاره باال تقریبا یکی است با این تفاوت که در نگارة
باال بخش بزرگی از نگاره را کوه و بخش کمی را آسمان و ایر
تشکیل داده ولی دراین نقاشی بخش بزرگی را ابر و آسمان تشکیل
..داده ،البته روایتگری و مضوع باال نیز در این امر دخیل بوده است

تصویر  .10نقاشی گل و مرغ ،حدود سال 1200ه.ق

تصویر .11فضای منفی و مثبت نگاره
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تصویر .12پرندهای روی یک شاخة مرده  ،میاموتل ساشی ،دورة
کاموکارا آبمرکب روی کاغذ

ژرفنمایی

ژرفنمایی موازی و فاقد
ویژگیهای فضای سه بعدی
دید صحنهها از زوایای
مختلف
فضای دو بعدی
ترکیببندی عمودی
ژرفنمایی
القا بعد از طریق همپوشانی
سطوح
نامتعارف بودن زاویة دید و
اندازهها

تصویر .14خواهر اسفندیار در قلعه ارجاسب ،امیرخلیل ،مکتب هرات

تصویر .13فضای اشغال شده (مثبت) در مقابل فضای منفی .از نظر
موضوعی این نقاشی با نگاره باال یکسان است ،پرداخت جزئیات،
تکنیک و فضای اشغال شده توسط گل و پرنده باعث تفاوت بصری
.این دو نقاشی شده است

فاقد قوانین ژرفنمایی طبیعی
ژرفنمایی به صورت رویت تدریجی و در چند سطح (از جلو
)به عقب
تداخل فضاها در یکدیگر
ترکیببندی عمودی ژرفنمایی
القا بعد از طریق تنالیتههای آب مرکب از پالن اول به آخر
)(از سطوح واضح به سمت سطوح محو
نامتعارف بودن اندازهها در مقابل طبیعت

تصویر .15نمودار زوایای مختلف دید ،همزمان دیدن چندین حادثه
تهای مختلف
در یک لحظه ،همپوشانی سطوح برای القا بعد ،جه 
ژرفنمایی موازی ،ترکیببندی عمودی
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)تصویر .16ابرهای کوهستان ،فنگ کونگی (1301-1378م

رنگ

94

رنگ جلوه مادی نور
ظهورنمادین معنای نگارگری در رنگ
مراتب سیر و سلوک عارف -هنرمند با
رنگها مشخص میشود و بازنمود آن در
.نگاره به صورت سطوح رنگی جلوه میکند
کاریرد روشن ،خالص وتخت رنگ
عدم تبعیت رنگ از تأثیرات جوی جهان
مادی
استفاده از تضاد رنگی برای ایجاد حرکت
بصری بین سطوح که عمق را میسازد.ا

تصویر .18اسکندر و دعای زاهد ،خمسه نظامی ،قرن  9ه .ق ،مکتب
هرات

  تصویر .17تقسیمبندی فضا که به صورت رویت تدریجی ژرفنمایی
و بعد را القا میکند که به این منظور از تفاوت شدت غلطت مرکب
.استفاده شده و این فضاها به صورت سایهوار در هم متداخل شدهاند

عدم حضور جلوههای رنگی
وجود خاکستریهای متناوب
جهان بینی شرقدور مبتنی بر سیال و ناپایدار بودن هستی
باعث استفاده ازمرکب و تنالیتههای خاکستری آن شده
شیوه و مراحل ظهور یک نقاشی در یک لحظه باعث انتخاب
تکنیک آبمرکب شده

تتصویر  .19تجزیه سطوح رنگی نگاره ،استفاده سنجیده رنگ
مکمل ،حضور جلوههای رنگی در تمام سطح نگاره
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تصویر .20خواندن در یک بیشة  بابمو ،منسوب به سوجون ،طومار
)دستی ،مرکب و رنگ رقیق روی کاغذ ،موزه ملی توکیو

موضوع و
رویداد

تصویر .21تجزیه سطوح نقاشی ،سطوح یکنواخت با تنالیتههای
.تقریباً یکسان رنگ ،فاقد حضور رنگ واضح و مشخص

فاقد رویداد و روایت مشخص
رنگ جلوه مادی نور نگارهها بیانکننده
قرآنی
احادیث
روایتهایی از دل ادبیات و قصص و
یک مفهوم مانند مراقبه و خلسه در طبیعت بهعنوان روایت کلی،
هستند
موضوع اکثر نقاشیهاست
در هر نگاره ممکن است یک یا چند روایت به
طور همزمان اتفاق بیفتد
هر بخش یک رویداد جداگانه دارد و ممکن است
به هم مربوط یا مستقل باشند
اشعار درون تصویر جلوههای نوشتاری این
روایتگری هستند
رنگ ،ترکیببندی سطح و خط در راستای این
روایتگری هستند

تصویر .22توطئه قتل خسرو پرویز ،شاهنامه شاه طهماسبی ،تبریز932،ه .ق

تصویر .23در این نگاره  8رویداد به طورهمزمان اتفاق میافتد .اتفاق اصلی
در  1/3اصلی در نقطه طالیی در سمت چپ قرار دارد .همزمانی این
رویدادها ،رنگها و خطوط و سطوح اریب باعث ایجاد حرکت بصری که
نمادی از جنب و جوشی اتفاقی است که در حال وقوع است و کل
.ترکیبندی در راستای همین هدف است
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تصویر .24کوتاگا در کوههای غربی ،تانگ یین(1470-1523م)،
سلسلهمینگ ( ،)1368-1644مرکب و رنگ روی کاغذ ،موسسه
موزه بریتانیا

حضور انسان
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خوشنویسی

تصویر .25آنچه که در این نقاشی در حال وقوع است انجام مراقبه
راهب است که این عمل و رویداد در مقابل طبیعت از اهمیت
برخوردار نیست در واقع این عمل (مراقبه) در راستای بزرگپنداری
طبیعت انجام میگیرد و اهمیت آن را گوشزد میکند .همانگونه که
میبینیم فضای وقوع رویداد آن در مقابل طبیعت ناچیز است در
مقایسه با نگارة ایرانی

تغییر حضور پیکره انسان در مکاتب مختلف همواره حضور انسان کوچک در برابر
عظمت طبیعت
در اکثر موارد حضور انسان غالب بر فضای
طبیعت غالب بر انسان (نمادی از
.نگاره است
جداییناپذیری انسان از طبیعت و چرخة
حضور مهم شخصیت روایتی انسان
)هستی
تـعین و
چهر هها قراردادی و فـاق د ّ
فاقد شخصیت مشخص و روایتی
ویژگیهای فردی
تـعین و ویژگیهای فردی
زیبایی ایدهآل مثالی انسان در قالب
فـاق د ّ
 »نمایش نوع «انسان
شخصیت داستان
»تجلی سیمای «انسان کامل
اهمیت خوشنویسی در ترکیبندی نقاشی
مقدس بودن خوشنویسی به علت کتابت
)نقاشی با ابزار خوشنویسی (مرکب و قلمو
قران
اهمیت جایگاه خوشنویسی در ترکیببندی مضامین خوشنویسی :شعر با مفاهیم
نگارهها به علت وابستگی نگارگری به ادبیات آفرینش
ترکیبندی متفاوت نشانهها در خوشنویسی
و روایتگری

تصویر -30بهرام گور و هفت پیکر ،خمسهنظامی ،قرن8ه.ق ،بخش اعظمی
از ترکیبندی را خوشنویسی تشکیل داده ،روایتگری باعث حضور ادبیات در
نگاره شده واین توامان هست با خط خوش که در هماهنگی با خطوط و
ترکیببندی میباشد

تصویر -31گرفتن گربه ماهی ،شوگون آشیکاگا ،خطاطی باال توسط
جیوکون بوتیپو و  30هنرمند دیگر ،دورة موروماچی 1413،م  ،مرکب و
رنگ رقیق روی کاغذ
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تصویر .32تفکر هستیشناسی مسلمان عارف .مراتب سیر و سلوک
عارف (قوس عروج) و تجلی الهی بر موجودات (قوس نزول)

نتیجه گیری
تفکر هنرمند متأثر از جهانبینی و اندیشة ایشان از
هستی و جریانات آن است .این تفکر مستقیم یا
غیرمستقیم بر فضای زندگی و هنر هنرمند مؤثر است .با
بررسی نوع جهانبینی و زیباییشناسی عرفانی ـ اسالمی
و فلسفه شرق دور متوجه وجود تشابهات و تفاوتهایی
در مقوله هستیشناسی در میان آنها میشویم .یکی از
وجوه تشابه در بین این اندیشهها (اسالمی و شرق دور)
اعتقاد به نیرویی ماورایی و حقیقتی جاری درهستی
است که سعادت انسان در نایل شدن به آن حقیقت
میباشد .آنچه باعث تفاوت در این نگره هستیشناسی
میشود ،اعتقاد مسلمان به وجودی حقیقتی واحد تحت
عنوان «واجب الوجود» که هستی و نور وجودی خود را
طی مراتبی بر موجودات نازل میکند   -اصطالحاً
«تجلی» مییابد . -عارف و هنرمند معتقد با پاالیش
نفس ،خود را برای شهود و درک این حقیقت وجودی
آماده میکند .از طرفی در اعتقادات اندیشههای شرقدور
(چون دائو ،بودیسم و ذن) آنچه بهعنوان حقیقت نامیده
میشود ذات «عدم» است البته نه به مفهوم پوچی و
نیستی و از این عدم ،وجود یا موجودات شکل میگیرند
و جریانات هستی مدام بین این دو حالت «وجود» و
«عدم»  قرار دارند و مرتباً به یکدیگر تبدیل میشوند و
در تفکر ایشان هیچ چیزی در دنیا ثابت باقی نمیماند و

تصویر .33یین ویانگ و تبدیل نیروهای هستی به یکدیگر در چرخشی
مداوم (عدم به وجود و وجود به عدم)

همه چیز در حالتی سیال قرار دارد .هنرمند و عارف با
ریاضت و تمرین خودرا آمادة تجربه دستیابی به این
حقیقت عدم به آن میکند.
هنرمند مسلمان طی مراتب کشف و شهود با عبور از
افالک و عوالم ماهوی برای دستیابی به حقیقت به عالم
مثال میرسد که در آن حقیقت اشیا و موجود به سان
آنچه در عالم مادی قرار دارد ،نیست .هر کدام از این
مراحل به گونه و رنگی خاص بر هنرمند جلوه میکند در
واقع هنرمند ـ عارف در پی حقیقی است که «وجود»
دارد و هستی موجودات از او گرفته شده و جلوهای از
تمام نورها و رنگهای هستی است ،آنچه در این اندیشه
مهم است مفهوم «تجلی» است که جلوهای از تمام
کائنات در آن حضور دارد و هنرمند بازگشته از این سیر
و سلوک گزارشگر آنچه شاهد بوده است برای همین
آنچه در نگاره آن جلوه میکند عالمی فاقد ویژگیهای
مادی و فیزیکی است و سراسر نگاره آن از رنگهای
متعدد پر شده و فضای خالی در نگاره آن مغلوب عناصر
طبیعت ،رنگ ،معماری دو بعدی و جزئیات آن میشود
زیرا نماد «وجودی» است که تمام هستی در آن حضور
دارد.
آنچه هنرمند ـ سالک شرقدور طی مراتب کشف و
شهود در پی آن است حقیقتی که «عدم» است و درواقع
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تصویر .34تفاوت جهانبینی هنرمند و درک هستی و شناخت حقیقت باعث تفاوت ساختار تجسمی نگارگری ایرانی با نقاشی شرق دور
میشود.
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برای او رسیدن به سکوت ،خال و محو شدن در جریان
سیال هستی هدف است آنچه که در این جریان صورت
میگیرد مفهوم «تبدیل» است به این معنی که هیچ
چیزی در جهان ثابت و پایدار نمیماند .هنرمند گزارشگر
این مفهوم عدم است و این تجربة شهودی را با سکوت و
مکث در موسیقی و تئاتر ،سادگی در معماری و فضای
تهی در نقاشی بیان میکند.
پس تفاوت جهانبینی در درک هستی و شناخت
حقیقت باعث تفاوت ساختار تجسمی نقاشی هنرمند
ایرانی با نقاشی شرق دور میشود و آنچه که در نقاشی
ایرانی شاهد آن هستیم فضایی جلوت از عناصر و
رنگهای متنوع که تمام و یا حداقل بخش بزرگی از
نقاشی را پر کرده و آنچه که در نقاشی شرقدور شاهدیم
فضاهای مه گرفته که به صورت سیال در هم شناورند و
بخش اعظمی از نقاشی را فضای تهی احاطه کرده و این
با بخش مثبت کوچک در تعامل میباشد.

پی نوشتها

 .1این اصل در حکمت اسالمی نیز وجود دارد و منشاء آن تا
اتومیستهای یونانی به عقب بازمیگردد .همچنان که
مفهوم «امکان وجودی» با مفهوم عدم در اندیشه شرق دور
تناظر دارد به این معنا که امکان وجودی یعنی هر موجودی
در این عالم  در ذات خود «بی وجودی» را نیز دارد  و هر
موجودی به نفی خود و عدم گرایش دارد.
 Tao Te Ching .2این آیین درچین از اندیشههای شخصی به
نام الئوزه سرچشمه گرفتهاست .در واقع چینیها از آن
نیروی اساسی که موجب برقراری نظم و تناوب جهان
میشود به نام (دائویا تائو) (معنای راه وطریقه است) نام
میبرند.
 .Buddism .3سیذارتا گوتاما بنیانگذار این آیین در هند پس از
گذراندن مدتی در حالت ریاضت و مرتاضی در مکانی به نام

(یودگایا) به دریافت رمز و بیداری به آگاهی کامل رسید و
بودا گشت (واژة بودا یعنی بیدارشده یا به عبارتی به روشنی
رسیده).
 .Zen .4مذهب ترکیبی از بودیسم و ادیان باستانی که ابتدا در
چین شکل گرفت و بعد وارد ژاپن شد و دین رسمی در آنجا
گشت .در این آیین تأکید بر تفکر لحظه به لحظه و
ژرفنگری به ماهیت اشیا ،جانداران و ...به وسیله تجربه
مستقیم(شهودی) دارد.
5. Pantheism
 Yin-yang .6نظریه یین ویانگ یک تصور فلسفی در مشاهده
و تجزیه جهان در چین باستان بودهاست .پایهگذاری این
نظریه از قرن  16قبل از میالد تا سال  221قبل از میالد
بودهاست .یین ویانگ تمام اشکال و خصوصیتهای موجود
در جهان هستی را شامل هستند .در واقع یین ویانگ دو
اصل متضاد را در بر میگیرند که در تمام پدیدههای مزدوج
در جهان هستی موجود هست .این دو اصل ممکن است
پدیدههای جداگانه با سرشتهای متفاوت بوده ویا
جنبههای متفاوت و مخالف و مکمل درون یک پدیده
باشند.
 Nirvana .7یعنی رها ساختن و در اصطالح یعنی رها ساختن
نفس از آنچه موجب که اضطراب انسان میشود.
 .8صدرالدین محمد شیرازی معروف به مالصدرا :فیلسوف و
عارف ایرانی متوفی در سال 1050ه.ق (دهخدا)1377 ،
 .9شیخ شهابالدین سهروردی ،حکیم و فیلسوف ایرانی ،معروف
به شیخ اشراق و نویسنده کتاب فلسفی (حکمت اشراق)
(587-549ه.ق) (دهخدا)1377،
 Suspended forms .10در عالم مثال ،شکلها از جهت قابل
رویت بودن با ویژگیهای عینی همراه هستند ولی نه
همچون جهان مادی جسمی و فیزیکی (از جهت قابل لمس
بودن) برای نمونه شکلها و هر آنچه با آنها در ارتباط و
تعامل است ،رنگ و فرم قابل شناسایی دارند اما مثل جهان
محسوس مادی نیست باالتر و برتر از آن است
()corbin,1977:166

: nothing devoid.معادل انگلیسی 11. Sunyam.
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open. empty.noneexistent
: relativity،nonsubمعادل انگلیسی 12. Sunyata,stantiality، nothingness emptiness openness
13. Edward Conze
14. to swell
15. cumulus
16. Walter Terence Stace
17. D.T.Suzuki
 Ananda Coomaraswamy .۱۸محقق س ّنتی هنر مکتب
خرد جاویدان است.
 .19کومراسوامینیز در کتاب بودا و انجیل دین بودایی تصریح
میکند که :حکمت در تحقق تهی پدید میآید .ص . 319
20. Anitya
 .21مفهوم خلق مدام در اندیشههای دیگر و حکمت اسالمی نیز
وجود دارد .چنانچه مفهوم «حرکت جوهری» مالصدرا با
این اصل تناظر دارد همچنین مفهوم «فعل خالقی» ابن
عربی :به این معنی که هنگامی که موجودات به سمت
ابطال یا بی وجودی در حرکتند لطف الهی به آنها افاضه
میشود و به آنها هستی دوباره میبخشد.
 .22الم تر ان اهلل انزل من السما ما فاخرجنا به ثمرات مختلفا
الوانها و من اجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها و غرایب
سود( .سوره فاطر ،آیة )27
 .23شیوه آبمرکب (شیو-مو) مربوط به سونگ جنوبی است و
شامل همة آثار نقاشی و دورههای شرق دور نمیباشد .زیرا
در کنار این شیوه ،آثاری با تکنیکهای دیگر و به صورت
رنگی و موضوعات مختلف وجودداشت.
24. Ideography
ی تنها ،زبان کتابهای مـقدس
 .25در دنیا عالوه ب ر چین 
مـصریان بـاستان ،زبان رایج در بین کرتیها ( )Creteو
دنگباها ( )Dongbaتماماً تـصویری و نـشانهای بـوده کـه
ی عمومی و نسبتاً فعال خود
ی ب ه زندگ 
امـروز تـنها چین 
ادامه میدهد.
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