
     
  هاي مقاله

 هفتمین همایش بین المللی

 انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
 
هشتمجلد   

400 -351 التمقا  

1391شهریورماه  15-17  
)ره(دانشگاه عالمه طباطبایی  

 با همکاري انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

  

  دبیر علمی همایش

زاده اهللا ایراندکتر نعمت  



 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

  

                                   

 هاي هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی مقاله •

 )400 –  351مقاالت ( متشهجلد 

 1391شهریور 15-17 

  )ره(دانشگاه عالمه طباطبایی 

 زادهدکتر نعمت اهللا ایران: دبیر علمی همایش •

 رضا بیات : سرویراستار •

 الناز شکوري ، سهیال  بامري: ویراستاران فنی •

 دانشگاه عالمه طباطبایی: ناشرالکترونیکی •

 با همکاري شوراي گسترش زبان و ادبیات فارسی             

 



 جلد هشتم     هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦١٢ 
 

  

392  
نورپردازي در نگارگري  يتأثیرگذاري حکمت اشراق و آیین مانوي بر شیوه

  ایرانی
  

  1وانهمافاطمه 
  چکیده

در نگارگري ایرانی، سایه و تاریکی نشان . ي نقاشی تفاوت داردها سبکردازي در نگارگري ایرانی با دیگر نورپ شیوة
این شیوة نورپردازي از نظام دوگانۀ نور و ظلمت . آید یدرمشود و همه چیز در نوري محض و یکدست به نمایش  ینمداده 

سازي متون ادبی، از مبانی فکري این متون تأثیر پذیرفته و آن را در نگارگران در هنگام مصور. گیرد یمدر تفکّر ایرانی نشأت 
  .اند ساختهي خود منعکس ها نگاره

ت . کنیم یمي فکريِ شیوة نورپردازي نگارگري ایرانی را در متون ادبی بررسی ها پشتوانهدر این پژوهش  ه به اهمیبا توج
ت در بحث نور و ظلمت و همچنین ت أثیرپذیري هنر ایرانی از مبانی فکري این دو مشربِ فکري، پژوهش فلسفۀ اشراق و مانوی

گوید که شیوة نورپردازي در نگارگري ایرانی از حکمت اشراق و آیین مانی چه تأثیري  یمحاضر این پرسش را پاسخ 
ی داریم تا با اند؟ در این پژوهش سع یدهبخش؟ چگونه نگارگران ایرانی به حکمت اشراق سهروردي، نمودي هنري است گرفته

حاصل این پژوهش نمایانگر آن است . ي ادبی را در هنر ایرانی تبیین کنیمها پشتوانه، حضور ها نگارهتحلیل شیوة نورپردازي 
بلکه در دیگر ابعاد فرهنگ و هنر ایرانی نیز  ي کتب ادبی محصور نماندهال البهکه مبانی فکري و فلسفی متون ادبی، در 

 .است داشتهتأثیري محسوس 

  
 .حکمت اشراق، سهروردي، مانی، نقاشی مانوي، نگارگري، نور، ظلمت :ها واژهکلید 

                                                                    
١

ات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد -  دانشجوي دکتري زبان و ادبی 
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  مقدمه
تی ماورایی است و حتی گاه  خورشیدپرستی در . ي از قداست داردا جنبهنور، در اندیشه و بینش بشر داراي اهمی

» امون رع«یکی پنداشته شده و به » رع«با خداي خورشید » امون«مصرباستان اصل بود به همین علّت خداي مصرباستان 
)Amun- Re ( رع  ـ امون. است یدهگردبدل)را هر روز آپپیس) خداي خورشید(Apopis)  یکر تاریکی، پ غول، مار
خاستگاه بسیاري از خدایان نور ) النهرین ینبمصر، سوریه و (منطقۀ مدیترانه شرقی ). 55: 1383وربلوکسی،  يتسو(بلعد  یم

ي یونانی، عامل ها اسطورهدر . مداري مجدداً اهمیت یافتند ن خدایان در تاریخ دینی غرب، و در عصر یونانیای. است بوده
ابۀ خورشید است که توسط پرومته به انسان هدیه ا جرعهنجات انسان از تاریکی و سرما، نور یا  : 1372الیاده، (شود  یمي از عرّ

س در آیین یهود و مسیح، حضور نور به عن). 86 ی الهی بسیار برجسته است، به عنوان مثال در عهد عتیق کتاب مقد وان تجلّ
زیرا که نزد تو چشمه حیات است و در نور تو، ما نور «؛ ]، مزامیر داوود27:1[» خداوند، نور من و نجات من است«: است آمده

  ]. اشقیاء: 2،5[» کنیماي خاندان یعقوب، بیایید تا در نور خدا سلوك «؛ ]، همان36:9[» را خواهیم دید
ر ایرانی، نمودي  تی ایران، به این جنبه از تفکّ قداست نور، در فلسفۀ اشراق و آیین مانی نیز نمود پیدا کرده، و هنر سنّ

رو در این پژوهش، به بررسی تأثیر فلسفۀ اشراق و آیین مانی بر شیوة نورپردازي در نگارگري  ینااز . تصویري بخشیده است
گوییم که آیا شیوة نورپردازي در نگارگري ایرانی، مبتنی بر بینش مانی و حکمت اشراق  یمو به این پرسش پاسخ پردازیم  یم

 است؟

  ـ مبانی فکري فلسفه اشراق سهروردي و بحث پیرامون نور و ظلمت1
هی است به ت) ظلمت(چنین جهانی، از هر نوع ماده . در حکمت اشراق، مشرق به معنی جهان نور محض و فرشتگان است

 تقسیم مرتبه سه به راعالم  اق،شرا شیخ). 71: 1377سهروردي، (همین دلیل براي موجودات مادي قابل درك و رؤیت نیست 
و  لوـمعق عالم نمیا سطوا ّ ـحاو  دزـن ل،اـخی عالم یا تملکو عالم. سمحسو  عالم ل، ووـمعق عالم ت،ملکو عالم: کندمی
 هیددر آن د که مکانی به بستهواه ـن ،ستندـه دوـخ به قائم حسی رصو فنیز برخال لیخیار وـص. تـسا سسوـمح المـع
را  لخیا عالم يمثال رصو د،شوحسی می روـص تضعیف به منجر که یاضترثر در ا نداتونی میساـنا سـنف. وندـشـیم
  ).  54: مانه( در  وـتكیدنز رنو يعلا رنوو  رنو منبع به مرتبه كی طریق یناه ـبو  دـنداگر رـتفشفا

است که نور قاهر نخستین، از آن » نوراالنوار«در نظر او منشأ کلّ کائنات . داند یمسهروردي مراتب عالم را با نورهمسان 
در صورتیکه هرچیز دیگري . نور نخستین در ظهور خویش، به علّت حاجت ندارد و به ذات خویش قائم است. شود یمصادر 

پس ظلمت امري مستقل نیست که در مقابل نور باشد، بلکه . ت و استقالل وجودي ندارداس) ممکن الوجود(عرضی و تبعی 
ا حرکت خود او تغییر مکان . نسبت آن با نور، نسبت عدم در برابر وجود است نور نخستین منشأ تمام حرکات عالم است، ام

ي درجاتی از نور و ظلمت است، او در نظر سهروردي، جهان دارا. نیست بلکه فیض و اشراق است که الزمۀ جوهر اوست
ت مادیشان مربوط است ظلمانی هستند ینااز . داند یمظلمت را در واقع فقدان نور  از دیدگاه . رو اجسام تا جایی که به هوی

  ). 80-75: 1379ابراهیمی دینانی، (گردد  یبازم) خدا(سهروردي، همه چیز به سوي نور مطلق 
 دو آن را هر »ورديسهر«و  »بنسیناا« که ستا نیدرو ارنواث ـمبحاز  أثرـمت ربسیا هدیدم ئهارا» يراز نجم« که يبحث

 كسالات شاهدـم ناـبی هـب هـکآن  موـس بخشدر  »دلعبادامرصا«د وـخ مـمه باـکترا در  ثـمباح نـیاو ا. دـنا دهکر حمطر
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 به بسته، واکس هر دنز يمعنو يهارنو یافتدر یینااتو» يراز نجم«نظر از ). 1361: 98 ،يراز( هدیدم حشردارد  صختصاا
  .   شوندمی بیشتر هارنو انمیز باشد بیشتر دلیقل ـص انمیز چه هرو  ستدل او ا صیقل انمیز

 يکرهاذ و توـنب ،تـالیو ،تـحانیرو اهیمـمف که ريطو به ،سترف ااـع دوـخ نیاـعرف ماـمق اـهرنو منشأو  سرچشمه
نگ ر به بسته همنگی ر يهارنو همشاهد. ستدل ا لکما نمایانگر ،شیدرخول مثاو  نداررا د دخو صخا رنو امکد هر ،مختلف
میخته روح آ رنو با ت کهـسا نفس ظلمت یا مهالو نفس نمایانگر د،کبو رنو. رف دارداـع فـمختل ياـهممقااز  ننشا ر،نو

نفس ظلمت  انمیز چه هر هیلارف اـع نـیا هدگاـیاز د یناابرـبن. ستا معرفت يعالا حد و مسالا نمایانگر ،سپید رنوو  گشته
 ودهفز  رنو ییشنارو بر دشو س بیشترـنف تـمعنوی انزـمی هـچ رـهدارد و  ناـجری هتیر نگي روـس به رنو ستا بیشتر

 اـب رـبابر  را بزـس رنو رطو همین. ماندمینقی اـب ـینگر یچـه یگرد برسد صفا غایت بهدل  متما گراه ـک اـجآن تا ددگرمی
آن را  هـک درـبیمـم  اـن هتیر هسیا نگر به یگرد رنو او از. تـسا تهـبرخاسدل  يصفاروح و  رنواز  که ندیداه مـمطمئن سـنف

   ).  36: 1361، يراز( دشمريبرم يلها لجال تصفاه وـجل
  ـ فره ایزدي؛ نمودي از نور در مکتب اشراق و نگارگري ایرانی1.2

ه(» خوارنه«در مفهوم واژة  اساس بینش نوري ایرانیان باستان، هاي  در اوستا و یشت» خورنه«اعتقاد به . است آمده) خوره، فرّ
ه). 3: 1384کربن، (ي ظهور بینش الهی ایرانیان، نسبت به نور است ها جلوهملکوتی از نخستین  است  دياــبنی اهیمــمفاز  فرّ

فلسفۀ خورنه شالودة حکمت اشراق را تشکیل  .دارد رسیاب تأکیدآن  بر ناــنیایرا ريوــن تــحکمدر نیز  »ورديسهر«که 
ه را اینگونه تعریف . کند یمسهروردي شرق را به صورت هالۀ نورانی گرد سر شاهان تبیین . دهد یم نوري که : کند یماو فرّ

آنچه ملوك را در لغت پارسیان آن را خره و فره گویند و . معطی تأیید الهی است، و نفس و بدن به او قوي و روشن گردد
. است شدهسهروردي معتقد است خوره یا فره به شهریارانی نظیر نظیر کیخسرو و فریدون اعطا . خاص باشد کیان خره گویند

 يانـحرو ته مقا اـب هـک دـباش ياهانـشدپا صمخصو گرو ا دشويم ننمایادات وـموج رـس دگر ايهاله رتصو به هفر
 ).84:1377وردي، سهر(ت ــسا »هرـف ناـکی« هـفاضا طهـسوا یدـشرخو وردي،هرـسد زـن. دارد ماـن »هرـفناـکی« ،دـنا هیدـسر

س قدسی«ي سیر و سلوك حکیم را مشاهده ها منتسهروردي  انوار «. داند یمپس از ریاضت و سیر و سلوك » انوار مقد
ه«همان » قدسی مجرّده  ستد آن هـب قـطری ـیطدر  كالـس که ستا هیلا ارنوا همشاهده فر. و فیضان نور الهی است» فرّ

م ها نشانههانري کربن معتقد است که این نور فراحسی به صورت برخی  .یابدمی ی و تصویري مجس ي نمادین در دنیاي حس
ي زیر، هالۀ نورانی دور سر ها نگارهدر . ي از نور و آتش در پیرامون چهرة پادشاهان استا هاله ها آنکه از جملۀ  است شده

 .شود یمو پادشان مشاهده قدیسان 
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  هالۀ نورانی دور سر پیامبران و قدیسان
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  هالۀ نورانی دور سر پیامبران و قدیسان

  

  مبانی فکري آیین مانوي در بحث نور و ظلمت ـ2
داد و عقیده داشت که نیکی و بدي خاستگاهی جدا و متضاد دارند  یممانی دوگانگی مطلق میان ماده و روح را آموزش 

ه(عمال اصلی بدي و ا روح یا (رستگاري از طریق رها ساختن نیکی . استرا در این جهان به هم آمیخته  ها آن) تاریکی یا ماد
ي ها اسطورهاین آموزه را مانی به صورت . میسر خواهدشد اش جداگانهي ها سرچشمهاز ماده و بازگرداندن آن به ) روشنایی

دهندة آیینی عرفانی، درصدد رستگاري  یجترومانی به عنوان ]. 26: 1373کایت،  یمکل[کند  یممفصل و پرشاخ و برگ بیان 
اي از نور وظلمت است و انسان، عالم صغیر، برترین جلوة  یزهآماز نظر او جهان . روح انسان و رهاکردن آن از اقلیم ظلمت بود

ات نور، یعنی . این آمیختگی است تن و زندان مادي  بند تختهي روح علوي، از ها هپاربنابراین رسالت انسان آزاد کردن ذر
رو او را مانی نگارگر  یناکرد از  یممانی، تعالیم خود را با نقّاشی و تصویرگري همراه ). 56-55: 1383پور،  یلاسماع(است 
ا چونان که من و خرد خویش ر] به نوشتار در نیاوردند[ اند آمدههمۀ رسوالن که پیش از من «: گوید یممانی خود . اند خوانده

ي بود درباب ا نگارنامهارژنگ مانی ). 66: 1373کلیم کایت، ] (ام یدهکش[نه به تصویر درآوردند خرد خویش را چنان که من 
به ماه و خورشید و بهشت  ها آني نور و رسیدن ها پارهآفرینش و تکوین عالم، جهان نور و ظلمت، چگونگی آزاد شدن 

نخستین هدف مانی، تصویرکردن نمادهاي جهان نور و رستگاري در برابر نمادهاي جهان ). 55: 1383پور،  یلاسماع(نورانی 
  ).217: 1373کایت،  یمکل( است بودهظلمت و اندوه 

یامبران، به پمانی، بیش از دیگر . دانست یمي دینی ها آموزشهمتایی بود و این هنر را وسیلۀ مؤثري براي نشر  یبمانی، نگارگر 
ی پس از ترجمه به ها کتاب کهیسی ابداع کرد، نو خوشاي در  او شیوه. است ا پرداختههنرهاي زیب ي ایرانی و آسیاي ها زبانیش حتّ
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ی براي . کرد یمشد، و شخصاً آثارش را تذهیب  یمبه این خط نوشته  میانه  ارژنگ ي خود، کتاب مصوري به نامها آموزهاو حتّ
ت هنري بر جاي نهادداشت و در آثار تبلیغی و تربیتی خود  ی پس از آن که از «. نیز گنجینۀ بزرگی از یک سنّ مسلمانان، حتّ

بیان هاي مانوي را نگهداري کردند، چنان که در کتاب  یسدستنویی از ها نسخهبرگزاري مراسم آیینی مانوي جلوگیري شد، 
آن را مانی خود نقش کرده بود، در بیت المال که تصاویر  اَردهنگاست که یک نسخۀ رونوشت شده از کتاب مصور  آمده االدیان

ات فارسی بسیار آمده و انگیزة حفاظت آن در بیت المال ) ارتنگ، ارژنگ(نام این کتاب . شد یمغزنه نگهداري  در ادبی
ز ي دیگري اها نسخهبقاي این نسخه دلیل بر آن است که . تذهیب آن بوده است آور شگفتهاي منحصر به فرد و اسلوب  یژگیو

  )56: 1380،عکاشه(» است اي براي کار هنرمندان بوده آن دستنویس نیز محفوظ مانده و نمونه
  

ی نور در 2.2   ي مانويها نگارهـ تجلّ
 کهجست  یري سود میتصاوکتب دینی خود از  کردنیرا مانی براي مصور ز. ی داردمانیین آیشه در رنگارگري ایران 

ت جستجو مانوین هنر را در این رو عموماً منشأ ا، از ی تام با آن داردشباهتي نگارگرصورِ  در میان مانویان، هنر  .کنند یمی
وظیفۀ این هنر آن بود که توجه را به عوالم باال جلب نماید؛ عشق و ستایش را به سوي «است  نقّاشی جنبۀ تربیتی داشته

هاي مذهبی که نزد مانویان رواج  تذهیب کتاب. کند ایجاد نفرت» هاي تاریکی زاده«متوجه سازد و نسبت به » فرزندان نور«
در سخنان ). 41:1375تجویدي، (» رفت به شمار می» آزادکردن نور و روشنایی«اي از نمایش  بسیار داشته در حقیقت صحنه

 ]...[ است یسد، بزرگ و نفشما متعد یخطّ يها نسخه «: است  اشاره شده يبودن نسخ مانو ینبه منقوش و مزّ یزن ینسن آگوست
بر طبق ). 41: 1376، یهامب( »یردپوست شما آتش بگ ينقش بسته بر رو یبايو متون ز یو تمام نسخ با شکوه کاغذ پوست

صندوق 14 یبود که وقت یادکتب آنقدر ز ینا يطال کار«  ) 311سال(در بغداد  يمانو یسراجع به سوزاندن کتب  نف یگزارش
پر خرج و  یبا روش ينگارگران مانو ینبنابرا). 16،1377پوپ،( »شد ياز آن جار یمسها را آتش زدند زر و  کتاب یناز ا
ي ها نگارهتنها شمار معدودي از . است نماندهي چندانی برجاي ها نمونههاي مانوي  ینقاشاز  .پرداختند یکتب م یینل به تزمجلّ

 . دهد یمهی در دست است که بر هنر برجستۀ این کیش گوا) آسیاي مرکزي(واحۀ تورفان 
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اش يشباهت نگارگر  ،يمانو يها یاز نقّاش يا نمونه   يمانو يها یبه نقّ

گذشته از کاربرد فراوان . پردازیم یمي مانوي، به نمادشناسی هنر مانوي در ترسیم دنیاي نور و ظلمت ها نگارهدر تحلیل 
هاي دیواري مانوي، تصویر نیایشگران درخت  ینقاشنور دور سر نیایشگران و ایزدان مانوي دریکی از  يها هالهطال و ترسیم 

هاي  یوهمگل بزرگ و  12ي سبز و ها برگاین نقاشی دیواري، درختی تنومند را با . است بازماندهزندگی، شجره الحیاه، 
شاخه دارد که نماد سه مرحلۀ آفرینش یا سه دورة  درخت زندگی، که نماد سرزمین نور است، سه. دهد یمفراوان نشان 

، درخت است شدهنقاشی دیگري که در یک پرستشگاه مانوي واقع در شمال سانگیم ترسیم . شناسی مانوي است یهانک
درخت زندگی شکوفا و زیبا است در . خورد یماند، به چشم  یچیدهپزندگی و درخت مرگ، در حالیکه به دور یکدیگر 

درهم پیچیدگی درخت زندگی و مرگ نماد آمیختگی نور و ظلمت در دنیاي . برگ است یبت مرگ پژمرده و حالیکه درخ
ي مانوي صریحاً از درخت زندگی به عنوان نماد شهریار روشنی و از درخت مرگ به عنوان ها سرودهدر یکی از . فانی است

ظلمت را دریافتم که درخت مرگ است . است شهریار روشنی را شناختم که درخت زندگی: است شدهنماد ظلمت یاد 
 ).62-56: 1383پور،  یلاسماع(

  
  ـ تطبیق مبانی فکري فلسفه اشراق و آیین مانوي با  نگارگري ایرانی 3

نور در نگارگري . است شده گر جلوهنور در نقاشی ایرانی به صورتی خاص و متفاوت از هنرهاي تصویري سایر ملل 
ي نور، نشان از نور فراحسی و گر جلوهاین نوع . کند ینمخواص طبیعی نور محسوس پیروي  ایرانی از اثرات مستقیم و
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ایرانیان از هرچه که . است داشتهنور، نقشی کیمیایی در هنر ایران «. غیرمادي است گویی نگارگر تصویرگر عالم مثال است
وزي نور بر تاریکی اهریمنی یکی از خصایص اصلی از دیرباز پیر. تاریک و ظلمانی و تیره است همواره نفرتی طبیعی داشتند

  ).80: 1383شایگان، . (است بودهدین قدیم ایران 
. در هنر اسالمی، هدف هنرمند تقلید یا توصیف طبیعت نیست، بلکه هدف او ترسیم نمادین انسان و طبیعت است

هاي طبیعی را  نگارگران پدیده. خود قرار داد ینی آرمانی را هدفآفر نمونهنگارگري نیز، به عنوان یکی از هنرهاي اسالمی، 
برداري کنند، بلکه طبیعت را همراه با  آوردند و در صدد نبودند تا از طبیعت کپی آنگونه که در طبیعت بود به تصویر درنمی

. ن را ترسیم کنندکردند، تا از این طریق نمونۀ مثالی و آرمانی آ اي ثانوي از آن ترسیم می تغییراتی به تصویر کشیده و نمونه
اش بیشتر تمایل داشت که دنیاي آرمان. آفرینی آرمانی بوده است کوشش هنرمند ایرانی از دیرباز معطوف به نمونه« و آمال   نقّ

سایه و شکل و رنگ  کرد چندان به صرافت تقلید از فضاي سه بعدي، نور،  اگر هم به جهان پیرامونش روي می. را تصویر کند
در [...] نگارگر ایرانی چندان درپی تقلید از فضاي سه بعدي، نمایش نور، سایه نبود «). 8، 1387پاکباز ،(» اشیاء نبودند

). 89: 1386گودرزي، (اش ترسیم کند  يهنرهاي عالم مثال را در اثر  یژگیوکرد تا  یمنگارگري ایرانی هنرمند تالش 
ثال مقّدم برعالم ماده بوده و همواره مورد توجه هنرمند ایرانی قرار عالم م. شوند هاي ایرانی در فضایی مثالی ترسیم می نگاره

از جهت قابل رؤیت  (این عالم  به این جهت که بین دو عالم مجرّد و مادي قرار دارد داراي هر دو خواص مادي . گرفته است
عالم مثال از ظواهر فیزیکی عالم نگارگر باید براي به نمایش گذاشتن . است) از جهت غیرقابل لمس بودن(و غیرمادي ) بودن

بدین ترتیب مظاهر فیزیکی نظیر سایه روشن و تاریکی از . اش بین عالم معقول و محسوس باشد ماده دور شود تا دنیاي نگاره
ها،  درخشش رنگ).زیرا تاریکی، وجود مستقل ندارد و در واقع تاریکی به معنیِ نبود نور است. (شود هایش حذف می نگاره
د رنگ طالیی، ترسیم هالۀ نور پیرامون سر اشخاص، سطوح دو بعدي رنگین فاقد سایه و روشن، حاکی از عدم حضور کاربر

. است دهد که نوري فراگیر و بسیط سراسر تصویر را فرا گرفته عدم حضور سایه در این آثار نشان می. منبع نور واحد است
  .کند ی تبعیت میدیدگاه نگارگر ایرانی از نطریه غلبه نور بر تاریک

کردند و سراسر نگاره را در پرتویی  نگارگران براي تأکید برحضور نور در نگاره از کاربرد مظاهر تاریکی خودداري می  
یسین . دادند نورانی نمایش می ه(عالوه بر این نور را به صورت آسمان طالیی رنگ، هالۀ نورانی گرد سر شهریاران و قد ، )فرّ
  :دهیم پیرامون هر یک از این موارد، به طور مشروح توضیح می. دادند دار نیز نشان داده می هاي فام و رنگ کاربرد طال و نقره

  ـ سایه و روشن3.1
دهد که نوري فراگیر و  عدم حضور سایه روشن درنگارگري نشان می. است در نگارگري ازسایه روشن استفاده نشده

بر  که درآن نوري فراگیران در صدد بودند تا جهانی را به تصویر بکشند نگارگر. است یکدست سراسر تصویر را فراگرفته
نگارگر براي به «. گیرد کند و هیچ شیءاي در تاریکی قرار نمی تابد و همه اشیاء را به یک میزان روشن می همه چیز می

اش چیزي بین عالم معقول و  شد تا دنیاي نگاره نمایش گذاشتن عالم مثال، به قدري از ظواهر فیزیکی عالم ماده دور می
ه، در نگاره. محسوس باشد شد ها حذف می بدین ترتیب مظاهر فیزیکی نور و سایه و قوانین مکان در عالم ماد «

ر به . توان در نظریۀ غلبه نور بر تاریکی و ظلمت دنبال کرد پشتوانۀ نظري این امر را می). 20: 1386گودرزي،( منشأ این تفکّ
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هاي باستانی ایران، به ویژه حکمت  اشتراك مفهوم نور در آیات قرآنی با آیین. گردد فۀ اشراق بازمیآیین مانوي و فلس
  .خسروانی و آیین مانوي، سبب شد تا حضور نور به شکلی پایدار در هنر ایران زنده نگاه داشته شود

ا فاقد ماده است، به همین جهت است« که گاهی این عالم را عالم صور  ملکوت یا عالم خیال و مثال، داراي صورت ام
قه نیز  کیفیت صوري عالم . یعنی عالمی که در آن، صورت یا هیوال یا جسم ترکیب نشده و به شکلی معلّق است. اند یدهناممعلّ

اشی یا نگارگري قابل قیاس است آنچه از سطوح دو بعدي تخت به همراه . مثال، به جهت نداشتن جسم، با عالم دو بعدي نقّ
شود، به کیفیت صوري و دو بعدي عالم مثال  یمبازنمایی بعدسوم و نداشتن سایه و حجم در اغلب این آثار مشاهده عدم 

نصر، (» شد یمکرد و متعلق به تصویر عالم ملک یا ماده  یماگر چنین بود، در اینصورت از عالم ملکوت سقوط . مربوط است
1375 :42.(  

  
  اروپایی استفاده از سایه و روشن در نقاشی

  
  عدم استفاده از سایه و روشن در نگارگري ایرانی

  و طال در نگارگري دار فامي ها رنگـ کاربرد 3.2
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در  ها رنگ، ها نگارهدر . هم داراي خواص نورانی عالم مثال هستند ها رنگدر فضاي مثالی و نورانیِ نگارگري ایرانی، 
کیفیت «). 3:همین مقاله(یابند  یمسالک، در هر مرحله از سلوك، تجلّی واقع انوار رنگی هستند، انواري رنگی که بر انسان 

، گواه بر آن است که هنروران این رشته کوشش است نهادهاي که بنیاد  یژهویز آم رنگهنر مینیاتور ایرانی با تجلّی در فروغ 
اشی ها رنگسم یی نظیر آنچه در علم کیمیا مرسوم است، انوار الهی را که در جها روشبا  اند کرده و در قشر  است نهفتهي نقّ

رد طال، نقره، الجورد، زمرّد، و ساز ي رنگبرانگارگران ).  55: 1379، پور اسحاق(» رنگ زندانی شده، آزاد نمایند ي از گَ
 کسمنعنور را  ها رنگخواستند همۀ  یمیرا ز، کنندتا جسمانیت رنگ را تلطیف  کردند یمهاي گرانبهاي دیگر استفاده  سنگ
ي متضاد به صورت ها رنگ. روند یم کاری به رنگیه و روشن و به صورت سطوح ساها بدون  ي، رنگنگارگردر .  کنند

 کاربنفش به  کنارزرد در   قرمز، کنارسبز در   ی،آبرنگ  کناری در نارنجیرند؛ مثالً رنگ گ یمهم قرار  کناری در رنگسطوح 
ي مانده آب جاي بر ها یاري از نگارهبسدر «. شود یمیزي آمو آب  با نقره رنگ  شود  یمیی رسم طالآسمان به رنگ . رود یم
ت است این امر به ا  رسد، یمیاه رنگ به نظر س ). 1389:يجواد(» شود یمیاه رنگ سیده و اکسنقره در برابر هوا  کهین علّ

کنند و با روح مخاطب تبادل معنوي  یمعکس به این علّت است که طال و نقره نور را من ها نگارهاستفاده از طال و نقره در 
  . از ویژگی انعکاس نور برخوردار نیستند ها رنگحال آنکه سایر . کنند یمبرقرار 
اشي از نگارگریش نور در نماید بر تأک یختگی نور و ظلمت و آمیان مفهوم بي برای مان. است یر پذیرفتهتأثي مانوی نقّ

ت تلف از ي روح و بهشت و نور، رستگاریف توص اشیباترین زو  کردیري استفاده تصوی و کالمیق سنّ ید پدها را  ها و نوشته ینقّ
ي نور و ها پارهی آزاد شدن چگونگجهان نور و ظلمت،  ین عالم، تکوینش و آفري در باب ا ی نگارنامهمان ارژنگ. آورد
ثار خود براي نمایش روشنایی از فلزات گرانبها ین منظور مانویان درآابه . ی بودنورانید و بهشت خورشها به ماه و  یدن آنرس

ت همشود، دنبالۀ مستقیم  یمایرانی به وفور مشاهده  ينگارگربه کاربردن فلزاتی چون طال و نقره که در . جستند یمبهره  ین سنّ
ننده تبادل معنوي یمتی به منظور منعکس کردن نور و ایجاد پرتوهایی که با روح بیقاین فلزات . رود هنر مانوي به شمار می

است در مقابل هنرمند ایرانی  نرفته بکارهاي ایرانی، سایه و روشن  بنابراین اگر در نقّاشی. شدند یماستعمال  کردند یمبرقرار 
  .است هرگز از نمایش روشنایی و نور محض غافل نبوده

  .شود یمقره مشاهده ها با ن یزي آبآم یزي آسمان با طال و رنگآم یی از رنگها یر نمونهزیر تصاودر 
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  گونه هاي مرجانی، طبیعت بهشت صخره نمایش آسمان طالیی، 

  آید شاه اسماعیلی، سام به خانه سیمرغ می شاهنامه

  
  یزي آسمانآمي رنگ براطال  کاربرد
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  یراردشی از نگاره گلنار و بخش  یسنغري،با شاهنامۀیزي آب، آمي رنگ برانقره  کاربرد 
  )رسد یمیاه رنگ به نظر سیر تصویانۀ من نقره، آب در حوض یده شداکسبه علت (

  ي روشنها شبـ 3.3
دخود را مقیم زمان ترسدر نگارگر  از زمان و مکان ارائه  یدجد یريتصوو نکرده  یزیکیزمان و مکان ف یشبه نما ی

ه به عالم ماد یزیکیِزمان ف. ذاردبگ یشبه نما ،عالم مثال يها یژگیو و یفه به تعاربا توج ،کرده زمان را یاو سع. دهد یم



 جلد هشتم     هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی

٦٢٥ 
 

 یدد یۀدر زاو یتمحدود یجادبه جهت ا یزیکیو مکان ف ،کند یم یجادا یاءکه در طول شبانه روز در اش يبصر ییراتجهت تغ
تاهم يدارا یمکان یرانینگارگر ا يبرا. قرار نگرفته است یرانیاش اه نقّ، مورد توجینندهب در یء آن هر ش دراست که  ی

ت خود قرار وضع ینتر کامل یانگرکه ب ی،به نور موضع کهشود  یمیده کش یر تصوی به زمانو ، یردگی است یزمان خاص، ه توج
. ی استانتزاعي و قراردادیرانی زمان ای نقّاشدر  .یش بگذاردنمابه  کنند ینگونه که در عالم مثال ظهور میاء را آاش بلکهنشود 
حادثه در  ی اگر در متن داستان، حتّ. یندآ یمیر در تصوی به فراوانشود در حالیکه روز به  یمی نقّاشي شب به ندرت ها صحنه

  .ییر دهدتغکند زمان را به روز  یمی سعبه اصل داستان لطمه نزند،  کهدل شب وصف شده باشد، نگارگر تا آنجا 
نبودن به زمان و مکان مادي سبب در ترسیم این فضاي مثالی، محدود . فضاي نگارگري ایرانی، فضاي عالم مثال است

مطلق بودن زمان در این فضا، . شود نگارگر قادر باشد در یک زمان، اشیاء و اماکن را از چند زاویۀ مختلف رؤیت کند یم
ی (سبب ترسیم تمامی اوقات  ت به زمان و مکان . در نوري یکدست و یکنواخت است) ي شبها صحنهحتّ عدم محدودی

  ).89: 1386گودرزي، ( است دادهیرانی، امکانات بیان بصري بیشتري در اختیار نگارگر قرار فیزیکی در نگارگري ا
شب را فاقد ظلمت   ی در صورتیکه شب به تصویر درآید، حتّ کهیی است جاها تا  ید نگارگران بر حضور نور در نگارهتأک

ي رنگ، هالل ماه یا درخشش ا ي یا سرمهالجورد یق آسمانطري تنها از نگارگرهنگام در  شب. کردند یمیکی به ترسیم تارو 
یی که ها نگارهتأکید بر ترسیم نور، حتی در . ي درخشان روز استفضای فضا همان ولیص است تشخستارگان قابل 

  . دهد، حاکی از تسلّط تفکّر اشراقی بر ذهن نگارگر ایرانی است یمرا نشان  هنگام شب
  

  ـ نتیجه گیري4
 هـب د،وـشيم هنامید »اقشرا«ا ـعرفد  زـن هـنچآ. ستا همدآ رشما به يلهاار نوا يتجل دنما عرفا دنز ارههمو، شیدرخو رنو

از آنجا که نگارگري در جستجوي صورت مجرّد از ماده است، همه . ستا هشد گرهجلونگارگران  راـثدر آ هـجو رینـبهت
همۀ . تابد ینمشود و از زاویۀ خاص بر اشیاء  ینمساطع این نور از مراکز خاصی . شود یمچیز در این هنر در پرتو نوردیده 

  .اجزاي نگاره، از انسان و جانور و گیاه و جماد، آکنده در نورند و سایه ندارند
نگارگران ایرانی، به حکمت . است یرفتهپذي مانوي تأثیر ها آموزهنگارگري ایرانی، در شیوة نورپردازي از فلسفۀ اشراق و 

ترین اصول حکمت اشراق و آیین مانی است، زیرا همۀ موجودات در پرتو نور  یاساسنور از .. خشیدنداشراق، نمودي هنري ب
ت و جایگاهی ویژه برخوردار است. کنند یمقدسی معنا پیدا  نگارگر ایرانی، ظلمت و . در نگارگري ایرانی نیز، نور از اهمی

کشد، بر همین اساس در نگارگري  یمو یکدست به تصویر آورد و همه چیز را در نوري محض  یدرنمتاریکی را به تصویر 
هاي  یوهشدر مقابل، تالش براي نمایش نور به . شود یمي شب، و ظلمت به ندرت به تصویر کشیده ها صحنهسایه و روشن، 
ن کاربرد در ي درخشان و فام دار استفاده کنند، اوج ایها رنگخورد؛ نگارگران سعی داشتند تا همواره از  یممتعدد به چشم 

ر غلبۀ نور بر ظلمت، سعی داشتند تا . شود یماستعمال طال براي آسمان و نقره براي آب دیده  نگارگران، تحت تأثیر تفکّ
  . ي خود حذف کنند و درخشش نور را به نمایش بگذارندها نگارهظلمت را از 

ي خود منعکس ها نگارهپذیرفته و آن را در  نگارگران در هنگام مصورسازي متون ادبی، از مبانی فکري این متون تأثیر
بلکه در دیگر ابعاد  ي کتب ادبی محصور نماندهال البهدهد که مبانی فکري و فلسفی متون ادبی، در  یماین امر نشان . اند ساخته
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ي ادبی را در ها پشتوانهتوان حضور  یمرو  ینااز . است داشتهنیز تأثیري محسوس ) از جمله نگارگري(فرهنگ و هنر ایرانی 
  . هنر ایرانی مشاهده کرد
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