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نگارگری ایرانی در تاریخ پرتالطم خود از سنتهای تصویری گوناگونی تأثیر پذیرفته است .از اواسط دورۀ صفوویه
با افزایش ارتباطات با ممالک غربی ،سنت تصویری رنسانس نیز از راههای گوناگونی بفه ایفراو وارد .فت .ترییفرات
اساسی در جایگاه و .کل نگارگری ایرانی در این دوراو نشاو میدهت تماس با نقا.فی رنسفانس بفرای نگفارگری
ایرانی مواجههای ساختاری بوده است .ریشهایترین بخش این مواجهه در برخورد دو درک ناهمساز از موهوم «فضا»
مشاهته می.ود .پرسش اصلی این مقاله «چرایی» این مواجهه در سطح فضای تصویری است .رهیافت این مقالفه در
پاسخ به این پرسش رهیافتی فلسوی است؛ از این رو ،کو.یته .ته است با بررسفی بنیادهفای متفافیزیکی کفه طفر
موهوم فضا را ممکن می سازد ،این مواجهه به .کلی موهومی تبیین .ود .به این منظفور ،از یفک سفو ،بفا اسفتواده از
موهوم «امر ریاضیاتی» در فلسوۀ هیتگر نشاو داده .ته است که چگونه فرازش متافیزیفک مفترو بفه رهفور فضفایی
«کمّی» در نقا.ی رنسانس منجر .ت و ،از سوی دیگر ،با تحلیل فضای تصویری نگفارگری ایرانفی نشفاو داده .فته
است که چگونه در مقابل فضای مطلق و انتزاعی نقا.ی رنسانس فضای«کیوفی» نگفارگری ایرانفی از طریفق اجتمفا
عناصر محتوای خود .کل میگیرد.
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کبینیوو و دیگراو .)313 :7331 ،تاریخ نگفاراو ایرانفی

 -1مقدمه
نگارگری ایرانی در تاریخ پرتالطم خود پیوسته تحت
تأثیر سنت های تصویری گوناگونی قرار دا.ته اسفت؛
به عنواو مثفال ،بفرای نگفارگری ایرانفی ،چفین و بفه
طورکلی «.رق» همواره منبف مهفم الهفام بفوده و در
زماو های مختلف ،ماننت دوره های حکومت ایلخانفاو،
ترکمانفففاو و تیموریفففاو ،بفففه ا.فففکال گونفففاگوو
بردا.ت هایی از این سنت تصویری دا.ته است .ایفن
تأثیرپففذیری غالب فاً در سففطح کففاربرد اجففزای خففا
تصففویری بففوده اسففت .در دورههففای مختلففف ،ایففن
تأثیر پذیری را مفیتفواو بفهآسفانی در نحفوۀ نمفایش
صخرهها ،درختاو ،ابرها ،لباسهفای نظفامی و برخفی
دیگفر از اجفزای تصففویری مشفاهته کففرد .ایفن نففو
وام گیری به طور منطقی نشاو دهنتۀ گونه ای دریاففت
مشترک از اصول بازنمایی تصویری است.
از میانه های دوراو حکومت صوویاو و بفا او گیفری
مراوده های ایراو با ممالک غربی ،نگارگراو ایرانفی از
راههای گوناگوو با سنتهای تصویری رنسانس آ.فنا
.تنت .در این سالها منب الهام نگفارگراو ،نفه .فرق،
بلکه غرب بود .به اعتقاد بسیاری از تاریخنگاراو هنفر
ایرانی ،ایفن تأثیرهفا باعف

رخفوت و «انحطفا » در

نگارگری ایرانی .ت .به عنواو نمونه. ،فیال کنبفای در
کتاب نگارگری ایرانی در فصلی بفا عنفواو «انحطفا
طففوینی» ،نقا.ففیهففای تولیت.ففته در سففالهففای
7331تا7731ق را بررسی می کنت .او در این فصل بفه
جریانی ا.اره می کنت که از اواخر دهۀ 7333ق باعف
ترییففر جهففت نگففارگری ایرانفی و سففرانجام ،از روا
افتادو این سفنت نقا.فی .فت ککنبفای.)737 :7311 ،
نویسنتگاو کتاب سیر تفاریخ نقا.فی ایرانفی نیفز در
تحلیل نگارگری ایرانی در زماو حکومت .ا هعبفاس،
انحطا را در غالب هنر های ایراو گزارش مفی دهنفت

این عرصه نیز نظرات مشابهی دربارهی ایفن موضفو
دارنت .یعقوب آژنت از انحطفا در نگفارگری ایرانفی
پس از دوراو .اه عباس خبر می دهفت کآژنفت:7311 ،
 )1و روئین پاکباز نیز با تأکیت بر چالش میاو «عناصفر
عفاریتی» اروپفایی و «زیبا.ناسفی تزیینفی» نگففارگری
ایرانی به «فایقآمتو عنصر اروپفایی» ا.فاره مفی کنفت
کپاکباز.)737 :7313 ،
بنففابراین ،رابطفۀ سففنت نگففارگری ایرانفی بففا نقا.فی
رنسانس ،بیش از آنکه از جنس «الهام» یا «تأثیرپذیری
پویا» با.ت ،از جنس «مواجهه» است. .واهت و قفراین
حففاکی از آو اسففت کففه ایففن مواجهففه ژرفتففر و
ساختاری تر از آو بوده است که اجفازه دهفت عناصفر
تصویری نقا.فی رنسفانس بفه راحتفی در نگفارگری
ایرانی بهکار گرفته .ونت .عمق این مواجهه رو.ن تفر
از همهجا خود را در تقابل میفاو دو درک متوفاوت از
موهوم «فضا» نشاو میدهت زیرا نحوۀ ترسفیم فضفا در
نقا.ی ،همبستۀ اصول کلی بازنمایی ا.یاست.
این مقاله قصت دارد بفا رویکفردی فلسفوی «چرایفی»
مواجهۀ فضای تصفویری در برخفورد ایفن دو سفنت
نقا.ی را بررسی کنت؛ این مسفأله کفه کفتام سفاختار
بنیادی نظری در هر دو سو باع

به وجودآمفتو ایفن

مواجهه .ته است و چرا گذر از ایفن مواجهفه بفرای
نگارگری ایرانی چنین مسألهساز است .پاسفخدادو بفه
این مسئله با این رویکفرد مسفتلزم بررسفی بنیادهفای
متافیزیکیای است که درک موهوم فضفا را در هفر دو
سو امکاوپذیر ساخته است.
تمرکز این مقاله بر نشاو دادو ارتبفا رهفور فضفای
کمّی در نقا.ی رنسانس بفا صفورتبنفتی متافیزیفک
مترو در ایفن دوراو اسفت و ،در سفایه فهفم چنفین
ارتباطی ،این فضا را با فضای کیوی نگفارگری ایرانفی
مقایسه میکنت .بهعبارت دیگر ،این مقاله خفود را بفه

مواجهۀ دو موهوم فضا در تماس نگارگری ایرانی با نقا.ی رنسانس31/

تحقیق در باب مواجهۀ فضای تصویری در نگفارگری
ایران فی و نقا .فی رنسففاس بففا اسففتواده از چففارچوب
موهومی تحلیل متافیزیک مترو محفتود کفرده اسفت.
بنابراین ،تنها در وجهی سلبی مفیتوانفت نشفاودهنفتۀ
خطففو کلففی بنیففاو متففافیزیکی برسففازنتۀ فضففای
نگارگری ایرانی با.ت و تنها از این منظر خا

اسفت

که سعی میکنفت پرتفوی بفر «چرایفی» ایفن مواجهفه
بیوکنت .به نظر میرست هنوز انبا.ت علمی یزم بفرای
انجام تحقیقی ایجابی دربفارۀ ریشفه هفای متفافیزیکی
موهوم «فضا» در نگارگری ایرانی فراهم نیامته اسفت.
چنین تحقیقی مستلزم انجفام پفهوهش هفایی دقیفق و
نظام منت دربارۀ ادراکفی اسفت کفه حکمفای ایرانفی-
اسالمی از موهوم فضا و مواهیم مرتبط با آو دا.تهانت.
پففس از انجففام چنففین تحقیقففاتی اسففت کففه مطالع فۀ
تأثیرگذاری این ادراک بر .یوه هفای ترسفیم فضفا در
نقا.ی ایرانی ممکن می.ود.
در بخش اول این مقاله ،کو.ش مفی.فود بفه کمفک
موهففوم «امففر ریاضففیاتی» ک )The Mathematicalدر
فلسوۀ هیفتگر و پیونفت آو بفا مسفئلۀ سوبهکتیویسفم،
تقریری از متافیزیک حاکم بر توکر مترو بیفاو .فود.
در بخش دوم ،برپایۀ مواهیم نظری بخش اول ،نشفاو
داده می .ود که چگونفه فراینفت کمّفی .فتو فضفای
تصویری در نقا.ی رنسانس ،همبسته ی .فکل گیفری
متافیزیففک مففترو در ایففن دوراو اسففت و در بخففش
پایانی مقاله با تحلیلی از نحوۀ ترسیم فضفا در سفنت
نگارگری ایرانی نشاو داده می.ود که چگونه میتواو
فضای تصویری در این سنت تصفویری را ،در مقابفل
فضای کمّی نقا.ی رنسانس ،به مثابفه فضفایی کیوفی
به.مار آورد.

 -2امر ریاضياتی و متافيزیک مدرن
هیتگر امر ریاضیاتی را مشخصۀ بنیادی توکفر مفترو
میدانت ک .)Heidegger, 1967: 95معنایی که هیفتگر
از موهوم امر ریاضفیاتی درنظفر دارد ،بسفیار گسفترده
است و علم ریاضیات در کنار سایر .فاخههفای علفم
جتیت ،ماننت .یمی و فیزیفک و غیفره تنهفا در حکفم
صورت بنتی جزئی از طر ک )Projectآو محسفوب
مففی.ففود .هیففتگر امففر ریاضففیاتی را طففر افکن فیای
ک )Projectionمی دانفت کفه در دوراو مفترو .فیئیت
.یء ک )Thingرا مشخص میکنت .بهعبارتدیگر ،امر
ریاضیاتی آو موض بنیادینی است کفه بفر مبنفای آو،
ا.یا را پیشاپیش لحاظ میکنیم .بنابراین ،میتفواو امفر
ریاضیاتی را پیش فرض بنیادی علم بفه ا.فیا دانسفت
ک .)Heidegger, 1967: 75در زمینفۀ چنفین تعریفف
گسفتردهای از امففر ریاضفیاتی ،هیففتگر رهفور موهففوم
سوژه را در فلسوۀ دکفارت بفهعنفواو صفورت بنفتی
متففافیزیکی سففیطرۀ امففر ریاضففیاتی توسففیر م فیکنففت.
متففافیزیکی کففه بففر آو نففامی جففز متافیزیففک مففترو
نمیتواو نهاد.
بنا به توسفیر هیفتگر ،واژۀ  Mathematicalاز کلمفۀ
یونانی  Ta Mathemataبفه معنفای «امفر آمفوختنی»
ریشه گرفته است ک.)Heidegger, 1967: 69این واژه
یکی از واژههایی است که یونانیهفا بفرای ا.فاره بفه
ا.ففیا از آو اسففتواده مففیکردنففت .ازنظففر آنففاو Ta

 Mathemataا.یاانت «از آو حی

که به آوها آگاهیم،

چوناو چیزی که در واق از پیش مفی.ناسفیم ،ماننفت
جسمیت جسم ،گیاهبفودگی گیفاه ،حیوانیفت حیفواو،
.یئیت .یء و غیفره ک .) Heidegger, 1967: 69بفه
همین دلیل است که اعتاد و اصول علم ریاضفیات را
به عنواو بتیهیترین نمونه هفای امفر ریاضفیاتی درک
میکنیم زیرا آوها را بفه عنفواو واقعیتفی تجربفی یفاد
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نمی گیریم بلکه گویی پیشاپیش آو ها را مفی .ناسفیم.

بود ،به انقالبی بودو این اصل پی بفرد .بنفابراین ،یزم

آو ها نزد ما اموری بتیهی و صریح انفت .تنهفا در ایفن

است پیش از توسیر این قانوو ،موهوم حرکت از منظر

مقام است که آوها به امری «آموختنی» بتل می.ونت.

ارسطو بررسی .ود.

از دورۀ مترو ،امفر ریاضفیاتی بفه مثابفه یفک برنامفه

ازنظر ارسطو اجسام «ذاتاً به سمت جایگاه خود قابفل

پایففهای ثابففت ک )Fixed Ground Planدر مقففام

حرکتانت» ک .)Heidegger, 1967: 83این جایگاه به

استانتاردی برای توکر و علم تعریف .ت .در قلمروی

ماهیت جسم بستگی دارد؛ مثالً جسم زمینی محف

،

این برنامه ،مشخص مفی .فود ا.فیا چگونفه ارزیفابی

با توجه به ماهیت خود به سوی پایین و جسم آتشین

.ففونت .یونففانیهففا چنففین ارزشگففذاری را آکسففیو

مح

به سمت بای حرکت می کنفت .ازطفرف دیگفر،

ک )Axiooمیخوانتنت .متناسب با این ریشفۀ لرفوی و

حرکت در طبیعیات ارسطو بهصورت سلسفله مراتبفی

موهففومی ،یونففانیهففا بففه قضففایا و تعففاریف پییشففینی

رده بنتی می .ود و هر جسمی بنا به جایگاه خفود در

آکسفیوماتا ک )Axiomataمفیگوتنفت .امفر ریاضففیاتی،

سلسله مراتب انوا  ،دارای .فکل خاصفی از حرکفت

جوهری آکسیوماتیک دارد؛ یعنی در برنامۀ جامعی که

است .مثالً حرکت دایفره ای .فکل کفه ارسفطو آو را

از طریق قضایای بنیادی طر کرده است ا.یا ،روابفط

حرکتی کامل می دانت ،مختص اجرام آسمانی اسفت و

میاو آو ها و .یوۀ ارزیابی .او را پیشفاپیش مشفخص

اجرام زمینی بنا به ماهیت خود از انجام ایفن حرکفت

می کنت .در این برنامه ،اجسام،کیویتها و قترت هفا و

عاجزنت .به عبارتی ،ازنظر ارسطو مبنای حرکت جسم

قابلیتهایی پنهانی نتارنت بلکه آو چیفزهفایی هسفتنت

«در خود جسفم» نهوتفه اسفت ک Heidegger, 1967:

که در این طر افکنی ذات آو ها از پیش معفین .فته

.)82-85

است ک.)Heidegger, 1967: 92-93

انقالب نیوتن از کلمۀ آغازین اولین قضیهاش .فرو

خصففلت آکسففیوماتیک امففر ریاضففیاتی خففود را بففه

می.ود« :هر جسمی» ک)Every body؛ زیفرا بفا ایفن

رو.ن ترین وجه در قانوو اول حرکفت نیفوتن نشفاو

کلمه ،توفاوت اجسفام برحسفب ماهیفت آوهفا ،مفثالً

می دهتکفه خفود از آو بفا عنفواو «آکسفیوم» اول یفاد

تواوت اجرام آسفمانی و زمینفی ،از بفین مفی رود .در

می کنت .نیوتن این قانوو را برای اولین بفار در بخفش

مقابففل ایففن آکسففیوم ،تمففام اجسففام فففار از ماهیففت

«تعففاریف»کتففاب اصففول ریاضففیاتی فلسففوۀ طبیعففی

خویش ،همگن و یکنواخت می.فونت .ارزشگفذاری

رسفانت .نیفوتن از پیشفگاماو علفم

براساس نو حرکت ،مثالً مستقیمالخط یفا دایفرهای و

فیزیک ریاضی بود .از نظر هیتگر این علم« ،نخسفتین

نسفففبتدادو حرکفففت بفففه اجسفففام بفففه صفففورتی

علم» و «علم معیار» عصر مترو است کهیتگر:7311 ،

سلسله مراتبی ،مثالً اجسام زمینفی و آسفمانی ،مطفابق

 .)3مطابق با ایفن آکسفیوم« ،هفر جسفمی در حالفت

این اصل بالوجه می .ود .بهطورکلی ،حرکت اجسفام

سففکوو یففا حرکففت مسففتقیمالخففط یکنواخففت بففاقی

برحسففب توففاوت ماهیففتهایشففاو تبیففین نمففی.ففود.

می مانت؛ مگر به واسطۀ نیرویی که به آو وارد .فود و

درنتیجففه ،تلقففی از موهففوم «مکففاو» نیففز کففامالً ترییففر

آو را مجبور به ترییر حالت کنت» ک Newton, 1846:

میکنفت .مکفاو آنجفایی نیسفت کفه جسفم برحسفب

 .)83نمی تواو بفتوو بررسفی درک غالفب از موهفوم

طبیعت خود به آو تعلق دارد ،بلکه فقفط موضفعی در

حرکت در آو زماو که تحت تفأثیر طبیعیفات ارسفطو

نسبت با مواض دیگر است .بفا ترییفر موهفوم مکفاو،

ک )7143به چفا

مواجهۀ دو موهوم فضا در تماس نگارگری ایرانی با نقا.ی رنسانس31/

موهوم حرکت نیز بهعنواو ترییر موض نسفبی لحفاظ

خود را یاففت .ایفتۀ نظفم دروو مانفتگار طبیعفت در

می .ود و قاعتتاً پس از این ترییر ،دریافت از موهفوم

چنین زمینهای .کل گرفت که سوژۀ مفترو بفه مقفام

طبیعت نیز بهطورکلی ترییفر مفییابفت ک Heidegger,

کشف آو نایل .ت .ازنظفر بسفیاری از دانشفمنتاو آو

.)1967: 85-88

دوره ،کتاب عظیم طبیعت به زباو ریاضی نو.ته .ته

چنین طر افکنی در فیزیک ریاضیاتی ،ا.فیا را ففار

است.کاسیرر دربارۀ همبستگی طر افکنفی ریاضفیاتی

ازکیویت طبیعفی .فاو ،همگفن و یکنواخفت کفرده و

بففا ایففتۀ نظففم دروومانففتگار طبیعففت در ایففن دوراو،

بتین طریق ،آو ها را آمادۀ اعمال مقیاسی عام بر خفود

مینویست:

میکنت .این مقیفاس بایفت بفه انفتازۀ کفافی صفریح و

طبیعت دیگر نه به معنای جهاو فرمهای جفوهری

رو.ففن با.ففت؛ بنففابراین« ،مقیففاس عففتدی» در طففر

و نه به معنفای زمینفه و بسفتر حرکفت و سفکوو

ریاضیاتی «معرف ذات ا.یا» می.فود ک Heidegger,

عناصر ،بلکه به معنای انتظام جهاو .مول حرکفت

 .)1967: 93علم طبیعی جتیفت نیفز براسفاس همفین

است که هیچ موجود خاصی نمیتوانفت از تبعیفت

فراینت ریاضیاتی بفه ابفههسفازی از موضفوعات خفود

از آو سرباز زنت .مهم نیست کفه ایفن موجفود یفا

مففیپففردازد .ازنظففر هیففتگر امففر ریاضففیاتی نففه تنهففا

هستی از چه چیزی سفاخته .فته یفا چفه مقفامی

اسففتانتاردی بففرای علففم طبیعففی مففترو اسففت ،بلکففه

دا.ته با.ت؛ زیرا فقط از طریق این انتظام و برپایۀ

میخواهت «خود را بهعنواو معیار تمام توکرهفا .فر

آو اسففت کففه مففیتففواو هسففتی را دروو نظففم

دهت» ک .)Heidegger, 1967: 100این اقتام مسفتلزم

جهاو .مول پتیتارها جا داد .با تصور این انتظفام

ساخت بنفایی متفافیزیکی اسفت کفه در آو ،سر.فت

به منزلۀ انتظام ایتهآل و ریاضی و سفسس آزمفودو

وجففودی موجففودات و دانففش از آوهففا بففه صففورتی

آو با داده های تجربۀ حسی ،ارتبا تنگاتنگی میاو

پیشینی و ریاضفیاتی مشفخص .فود .ازنظفر هیفتگر،

ریاضیات با تجربۀ حسی پتیتار می .ود ککاسیرر،

دکارت در مقام آغازگر فلسوۀ مترو نقفش مهمفی در

.)232 :7311

ساخت این بنا دارد.

متت زمانی بایت سسری می .ت تا نگفرش ریاضفیاتی

بهصورت تاریخی فراینت ریاضیاتی .فتو .فناخت را

در حیطۀ فلسوه و متافیزیک ،موصفل بنفتی رو.فن و

می تواو از دورۀ رنسانس پیگیری کرد .براسفاس نظفر

دقیق خود را پیتا کنت .آو گونه که کاسیرر مفی گویفت،

ارنسففت کاسففیرر ،در ایففن دوراو ،ریاضففیات نیففروی

پرسش هایی که از ترییر وضعیتهای تاریخی متناق

جتیتی .ت که کل حیات فرهنگی را تحتتأثیر قفرار

و پیچیتۀ دورۀ رنسانس سربرافرا.ته بودنفت ،تنهفا در

داد و آو را از دروو دگرگوو ساخت ککاسیرر:7311 ،

فلسوۀ دکارت «فرمول بنتی آگاهانفۀ» خفود را یافتنفت

 .)211در این دوراو ،ریاضیات نقطۀ تالقی دو حیطفۀ

ککاسیرر .)711 :7311،فلسوۀ دکارت توانست بنیفادی

«نظریۀ هنر» و «نظریۀ علم» است .حرکت متنارر ایفن

متافیزیکی برای تحویتی که از دورۀ رنسانس بهوقو

دو حیطه ،بنمایههای جنبش رنسانس را بر ما آ.فکار

پیوسته بود ،فراهم آورد .در فلسفوۀ دکفارت ،نگفرش

میکنت ککاسیرر.)233 :7311 ،

ریاضففیاتی خففود را در اهمیففتیففافتن مسففئلۀ «روش»

در دورۀ رنسانس ،بفا طرحفی کفه امفر ریاضفیاتی بفر

ک )Methodبففهرهففور رسففانت .در ایففن فلسففوه بففرای

طبیعت افکنت« ،تجربه گرایی» بنیاد دقیفق و مسفتحکم

اولینبار ،بح

روش بهعنواو مسئلهای بنیادی مطفر
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.ت زیفرا پفیش از ایفن ،در قفروو وسفطی ،کلیسفا و

مترو از سرچشفمۀ واحفت امفر ریاضفیاتی در معنفای

تواسیرش از متوو مقتس ضمانت درستی نتایج علمی

وسی کلمه جو.یتهانت» ک.)Heidegger, 1967: 97

و فلسوی بود .پس از تضعیف این مراجف  ،فیلسفوفاو
متوجه رو.ی .تنت که بر پایهای یقینی اسفتوار با.فت

 -3فضا در نقاشی رنسانس

و بتوانت درستی نتایج علمی را تضفمین کنفت.در ایفن

پیرو بح هفایی کفه دربفارۀ مقایسفۀ هنرهفا در دورۀ

زماو ،ریاضیات و روش ریاضیاتی در علوم جایگاهی

رنسانس در ایتالیا روا یافته بود ،لئونفاردو داوینچفی

رفی مییابت؛ زیفرا درسفتی گفزارههفای ریاضفیاتی را

ک )7412-7171نقا.ی را هنر برتر می نامفت .اسفتتیل

می تواو بتوو نیاز بفه واقعیفتهفای بیرونفی ،اعفم از

او در برتری نقا.ی بر .عر ،قروها بر توکیفک نظفری

واقعیتهای تجربی یا متعالی ،بفه وضفو نشفاو داد.

هنرها سیطره دا.ت .ازنظر داوینچفی نقا.فی از .فعر

براین اساس ،دکارت پفی بنفای خفود را در علفوم آو

برتر است؛ «زیرا .عر توصفیف زیبفایی و ز.فتی هفر

امری قرار می دهت که برای اثبات خود محتا بفه امفر

تصویری را تنها بهصورت متفوالی و ذرهبفهذره نشفاو

دیگری نتارد .بهعبارت دیگر ،دکفارت در پفی اصفلی

می دهت ،درحالیکه نقاش تمام آو [زیبفایی و ز.فتی

بود که مطلقاً خودبنیفاد و خودبسفنته با.فت تفا آو را

را در یک لحظه بهنمایش میگذارد» ک Wells, 2008:

«نقطۀ ار.میتسی» فلسوهاش قرار دهت.

 .)18داوینچففی «دیففت همزمففاو» ک Simultaneous

این نقطۀ ار.میتسی در فلسوۀ دکارت اصفل کوگیتفو

 )seeingرا پایۀ نقا.فی مفی دانسفت .ازنظفر او ،دیفت

است .این اصل در مقام بایترین آکسیوم ،نقطۀ اتکا و

هفففمزمفففاو در نقا.فففی در مقابفففل تفففوالی زمفففانی

بنیاد دانش طبیعی است .هیتگر با نادیته گرفتن کلمفۀ

ک. )Chronological successionعر ،باع

 ergoبه معنفای «بنفابراین» در گفزارۀ اصفلی دکفارت

نقا.ی بر .عر می.ود ک .)Fry, 1963: 163این نظفر

ک ،)cogito ergo sumاستتیل مفیکنفت کفه در ایفن

داوینچی نشاو دهنتۀ گفذر او از تفأثیر نقا.فی روایفی

گفزاره «هسففتن» درنتیجففۀ «انتیشفیتو» نیسففت ،بلکففه

قروو میانه و گوتیک است؛ زیرا نقا.ی قروو میانفه و

زیربنای آو است .این گزاره به واقعیتی خار از خود

گوتیک در بنت روایفت متفوالی بفود و دیفتو نقا.فی

وابسته نیست ،بلکه چیزی را به خودش می دهفت کفه

مستلزم حرکت چشفم در راسفتای پیشفرفت روایفت.

در درونش قرار دارد و به این دلیفل ،گفزارهای مطلقفاً

بهعبارت دیگر ،این نقا.ی « نفه دیفته ،بلکفه خوانفته

اولیفه و خودبنیفاد اسفت کHeidegger, 1967: 103-

می.ود» ک.)Andrews, 1998: 5

 .)104در نتیجه ی این اصل زیربنایی مقامی به سفوژه

بح های داوینچی .کل نهایی خود را دو قفرو بعفت

داده می.ود که تا آو زماو در تاریخ فلسوه بفیسفابقه

در کتفاب یئوکففوو اثفر لسففین

بود .از این پس ،در مقابل سفوژهی مفترو« ،هرآنچفه

کرد .ازنظر لسین  ،نقا.ی میبایست از عناصر زمفانی

هست بهعنواو ابهه برپا میگردد و فقط به همین .یوه

تبری جویت زیرا .کلها و نمادها در هنفر نقا.فی در

است که مهر وجود می خفورد» کهیفتگر.)73 :7311 ،

فضا ترکیب می.ونت .بهعبارتدیگر ،نقا.ی بایت خود

در پناه چنین فهمی از فلسوۀ دکارت است که میتواو

را بفه بازنمفایی «کفنشهفای همبفود» ک Coexistent

گوت «علم طبیعی مترو ،ریاضیات مترو و متافیزیک

 )actionمحففتود کنففت .ازنظففر وی نقا.ففی هماننففت
مجسمه سازی ،هنر فضایی مح

برتفری

ک )7121-7117پیففتا

است ،درحفالیکفه

مواجهۀ دو موهوم فضا در تماس نگارگری ایرانی با نقا.ی رنسانس31/

.عر یا ادبیات که طبیعتاً تمایل به توصیف کنشها یفا

ارهار می دارد« :وحتت همزماو محتوا در نقا.فی بفه

حوادث متوالی دارنت هنرهای زمانی به.مار میرونفت

صففورت علمففی در پرسففسکتیو بففه دسففت مففیآیففت.

ک.)Andrews, 1998: 20-21

هماو گونه که یک چشم متحرک ،ادراک متفوالی را از

با حذف بازنمایی زماو بهعنفواو عنصفری روایفی در

نقا.ی می سفازد ،نقطفۀ دیفت ثابفت نیفز پرسفسکتیو را

نقا.ففی رنسففانس و تعریففف وحففتت نقا.ففی در

بهعنواو .فر اساسفی موفروض مفیگیفرد» ک Frey,

همزمانی ،ترییری ساختاری در موهفوم ترکیفب بنفتی

 .)1963: 164پرسسکتیو با مرتبطکفردو تمفام اجفزای

ایجففاد .ففت .هففاینریش ولولففین ک )7134-7141بففا

نقا.ی به نقطۀ گریز ک ،)vanishing pointبه اجفزای

مرتبطکفردو هفمزمفانی در اجفرا و ادراک نقا.فی بفا

تصویر ،وحتتی همزماو و یکسارچه می دهت .بفه ایفن

موهففوم ترکیففببنففتی ،ادعففا مففیکنففت پففیش از قففرو

دلیل ،پرسسکتیو خطفی اسفاس ترکیفب بنفتی نقا.فی

.انزدهم ،ترکیب بنتی به معنای دقیق و امروزی کلمه

رنسانس .ت.

وجود نتا.ته است:

بایت توجفه کفرد کفه پرسفسکتیو ،تکنیکفی صفرف در

ایففتۀ ترکیففببنففتی ...حتففی در قففرو پففانزدهم
[میالدی نیز محل بح

بوده است .با این حال،

بازنمایی تصویری نیست بلکه از نو «نگفاه» خاصفی
سرچشمه می گیرد کفه مقفتمات و ملزومفات خفا

در معنای محتود کلمه ،یعنی ارتبفا اجفزا بفه

خود را میطلبت .نگاه پرسسکتیوی ،نگفاهی ایزولفه بفه

گونه ای که همزمفاو دیفته .فونت ،بفهصفورت

ابففهههففای خففود نیسففت کففه بففا تکنیففکهففایی ماننففت

واقعی در قفرو .فانزدهم بفه رهفور رسفیت .آو

کوتاهنمایی و سایهزنی در پفی رسفانتو موهفوم عمفق

چیزی که پفیش از ایفن ترکیفببنفتی انگا.فته

با.ت بلکه نگاهی است که به .یوهای منسجم بر تمام

،

ابهه های تصویر اعمال می .فود و آو هفا را در کلیتفی

بهصورت گونفهای سفرهم بنفتی بفه نظفر آمفت

تازه نشاو می دهت .این موهوم از پرسفسکتیو بفا ریشفۀ

ک.)Wolfflin, 1963: 248

یتینففی ایففن کلم فه کففامالً همخففوانی دارد« :دیففتو از

می .ت ،در این زماو فاقت هرگونه فرمی خا

در ترکیببنتی آثار نقا.ی رنسانس اجزای نقا.ی بفه

طریففق» ک )Seeing throughک Panofsky, 1991:

جای آوکه به صورت گروهی در تفوالی زمفانی قفرار

 .)27ازنظر آلبرتفی ،در مقفام واضف علفم پرسفسکتیو

دا.ته با.ت ،بهصورت همزمفاو دیفته مفی .فونت .بفه

خطی ،نگاه پرسسکتیوی نگاهی است کفه در آو تمفام

عبارتی ،کلیت نقا.ی که پفیشتفر از طریفق ریسفماو

تصویر به یک «پنجره» منتقل و از طریفق آو بفه فضفا

زماو در ارتبا گروهها و حوادث .فکل مفیگرففت،

نگریسفته مفی.فود ک .)Panofsky, 1991:27تنهفا از

اکنوو همزماو وتنها در ارتبفا درونفی اجفزای یفک

طریق این پنجره و ملزومات بصری خفا

آو اسفت

صحنه بهوجود مفیآیفت .ایفن بفتاو معناسفت کفه در

که همۀ اجسام در قالب ابهههفای تصفویری بازنمفایی

موهوم جتیت ترکیب بنتی ،تمرکز در یک «لحظفه» بفر

می.ونت .در پنجرۀ پرسسکتیوی طرحی افکنته می.ود

موضوعی خا

«عمق» مییابت.

که دیتو ابهه ها تنها از طریق آو ممکن اسفت  .رهفور

گففاتو بففرت فففرای در مقالففۀ «گوتیففک و رنسففانس»

پرسسکتیو خطفی در نقا.فی از ابفتاعات هنفری دورۀ

ک ،)7133با مرتبطکردو پرسفسکتیو خطفی بفا وحفتت

رنسانس بود؛ البته گونه ای خا

از تکنیک پرسسکتیو

همزمفاو مفتنظر نقا.فاو و نظریفهپفردازاو رنسفانس،

در هنر یونانی-رمی بهکار بسته می.ت امفا مهفمتفرین
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تواوتی که پانوفسفکی در مقایسفۀ ایفن پرسفسکتیو بفا

است .مقیاس های عتدی به نحوی جام در طر اثفر

پرسسکتیو خطی رنسانس ذکر مفیکنفت ،جفام نبفودو

اعمال می .ونت .فضای حاصل از چنین طر افکنی ای

طر افکنی ک )Projectionآو است .بفهعبفارتدیگفر،

به محتوای واقعیت بازنمایی.ته بیتوجفه اسفت .بفه

پرسسکتیو باستاو ابهه های خود را در طفر افکنفی اش

عبارتی ،فضای پرسسکتیو خطی ،فضفایی یکنواخفت و

همگن و یکنواخت نمیکرد:

همگن اسفت .تنهفا موضفو مهفم در مقابفل قفوانین

حتی آنجا که هنر یونانی-رمی بهسوی بازنمفایی

پرسسکتیو ،مقیاس هفای عفتدی و انفتازهپفذیر دقیقفی

منارر خارجی یفا فضفای داخلفی واقعفی پفیش

ماننت فاصلۀ ابهه از بیننته یفا بزرگفی ابعفاد آو اسفت.

می رفت ،این جهاو گسترشیافته و غنی.فته بفه

بنابراین ،با اعمال قوانین پرسسکتیو در نقا.ی «مجمو

هففیچوجففه جهففانی کففامالً یکنواخففت.ففته و

قسففمتهففای فضففا و تمففام محتففوای آو بففه دروو

وحتت یافته نبفود :جهفانی کفه در آو اجسفام و

پیوسففتاری کمّففیک )Quantum continuumجففذب

فضای خالی میاو آو هفا تنهفا تمایزگفذاری هفا و

می.ود» ک.)Panofsky, 1991 :31

تعتیل هفای ک )Modificationsپیوسفتار نظمفی

تففابلوی «بشففارت» ک )Annunciationاثففر آمبروجففو

مُتِحَکِّم با.ت[ .در این نقا.ی ها بازنمفایی عمفق

لورنتسی ک )7213-7341به خوبی رونفت کمّفی .فتو

در فضففای میففانی [نقا.ففی مشففهود اسففت؛ امففا

فضای تصویری در نقا.ی رنسانس را نشاو می دهفت.

نمی توانت بفهعنفواو قفالبی ثابفت تعریفف .فود.

ازنظر پانوفسکی ،در ایفن نقا.فی بفرای اولفینبفار و

خطو مستقیم الخط کوتاهنمایی همگرا می.ونت؛

بی .ک با آگاهی کامل ریاضیاتی ،خطو مرئی سطح

اما نه بهسوی افقی واحت یا چناو که گوتفه .فته

زمین به سمت نقطهای واحت همگرا می.ونت .در ایفن

است [بهسوی مرکفزی واحفت ....بفهطفورکلفی،

تابلو کف زمین به صورت نوارهفایی در عمفق تفابلو

انتازه ها [ی اجسام متناسب با پسنشفینی آوهفا

بازنمایی .ته است .قط این نوار ها بهوسیلۀ خطفو

کاهش مفی یابنفت؛ امفا [درجفۀ ایفن کفاهش بفه

افقی ،کف .طرنجی .کلی را بفهوجفود آورده اسفت

هیچوجه ثابفت نیسفت کPanofsky, 1991:41-

که باع

می .ود فضا ماننت مجموعهای از مکعفبهفا

.)42

به نظر آیت .در چنین فضایی است که « اجسام ،فاصلۀ

رهور فن پرسفسکتیو خطفی در دورۀ رنسفانس باعف

میاو آو ها و بنابراین ،هر حرکتی مفیتوانفت بفا تعفتاد

به وجودآمتو فضایی نظام منت در نقا.ی .ت .مشخصۀ

مرب ف هففای کففف ،بففهصففورتی عففتدی ،بیففاو .ففود»

اصلی چنفین فضفایی ،عقالنفی بفودو یفا بفه عبفارت

ک .)Panofsky, 1991: 58ایففن فضففا پففیش از آنکففه

دقیقتفر ،ریاضفیاتی بفودو آو اسفت« .سفاخت دقیفق

محتوایی دا.ته با.ت به گونفهای مطلفق حضفور دارد.

پرسسکتیو ،انتزا نظاممنفتی اسفت از سفاخت فضفای

هر نقطهای در این فضای انتزاعفی تنهفا در نسفبت بفا

رواوفیزیولوژیفففففففففک 7ک...)psychophysiogical

دیگر نقطهها و با فاصفلهای عفتدی از آوهفا تعریفف

پرسففسکتیو فضففای رواوفیزیولوژیففک را بففه فضففایی

می.ود .چنین فضفایی محتفوای خفود را بفهصفورت

ریاضفیاتی تبفتیل مفیکنفت» کPanofsky, 1991:30-

امری کمّی و امتتادی در خود جذب میکنت.

 .)31پرسسکتیو فضایی میآفرینت کفه ،در آو ،واقعیفت
بازنمایی.ته تاب نعلبهنعل عوامل انتازهپذیر و دقیفق
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 -4فضا در نگارگری ایرانی
مهمترین ویهگی «فضا» در نگفارگری ایرانفی قابلیفت
تقسیم آو به خرده صفحنههفای نسفبتاً مسفتقل از هفم
است .اغلب کسانی که هنر نگارگری ایرانفی را مفورد
تجزیه و تحلیل قرار دادهانت بفه ایفن موضفو ا.فاره
کردهانت .ازنظر سیتحسفین نصفر ،فضفا در نگفارگری
ایرانی «منوصل و گسسته» اسفت کنصفر.)12 :7313 ،

داریوش .ایگاو نیز در کتاب بت های ذهنی و خاطرۀ
ازلی ک )7311با تأکیت بر این مطلب کفه در نگفارگری
ایرانی بعضاً چنفت رویفتاد ،در زمفاو هفا و فضفاهفای
درمجمو  ،می تواو کاربست فن پرسفسکتیو خطفی در
نقا.ی رنسانس را نشانی از رهور رو امر ریاضفیاتی
دانست .در طر افکنی امر ریاضیاتی ابهه ها همگفن و
آمادۀ اعمال مقیاسی عام بر ذات خود می .فونت .ایفن
مقیففاس چیففزی نیسففت جففز «انففتازهگیففری عففتدی».
پرسسکتیو خطی در نقا.ی رنسانس نیز فضایی ففراهم
آورد کففه در آو تمففام محتففوای تصففویر کابففهههففا)
بهگونفهای همگفن و یکنواخفت بفه دروو پیوسفتاری
کمّی جذب می.فود .در ایفن فضفا ،نحفوۀ بازنمفایی
کامالً وابسته به مقیاسها و نسبتهای کمّی و عفتدی
است .به عبارتی ،فضا بفه امفری انفتازهپفذیر و دقیفق
تبتیل می .ود .استعارۀ «پنجفره» کفه بفرای اولفینبفار
آلبرتی در قرو پانزدهم آورا دربارۀ قاب نقا.ی بهکفار
برد ،در اینجا استعارهای گویا بفرای دیفت پرسفسکتیوی
است .پرسسکتیو ماننت موضفعی در دیفت اسفت کفه از
پیش بر ابهههای خود اعمال می.فود؛ ماننفت گونفهای
عینک یا لنز بر چشم .بیدلیل نیست که ابتا این نو
نگاه ،تنها از دوراو رنسانس امکاوپفذیر .فت .دورهای
که بنیاوهای عصر مترو ساخته .ت.

گوناگوو و بتوو پیونت منطقی در کنار هم نشفاو داده
.ته انت ،به اهمیت «فضا های رویهفمنهفاده» در ایفن
سنت تصویری ا.اره مفیکنفت ک.فایگاو.)13 :7311 ،
ازنظر وی این سطو  « ،فضایی متحرک ایجاد می کنت
که به طور عینفی داده نمفی.فود ،بلکفه تما.فاگر بفه
کمففک مشففارکت بصففری ،خففود آو را مففیسففازد»
ک.ایگاو.)13 :7311 ،
باتوجه بفه ایفن ویهگفی فضفا در نگفارگری ایرانفی،
می تواو کالم گاتبرت فرای را دربفارۀ جریفاو اصفلی
نگارگری ایرانی درست دانست :این نقا.ی « نه دیته،
بلکه بایت خوانته .ود» ک .)Andrews, 1998: 5ازنظر
فرای ،امکاو وحتت همزماو دیت در نقا.ی رنسفانس
بهواسطۀ اعمال فن پرسفسکتیو خطفی ففراهم .فت .در
دورۀ رنسانس با حذف روایت متوالی زمفانی از هنفر
نقا.ی ،کل اثر تنها در یک «لحظه» دیته مفی.فت؛ امفا
در نگارگری ایرانی ،توالی زمفانی در روایفت تصفویر
نمففی.ففود .بففهعبففارت دیگففر ،در نگففارگری ایرانففی
اپیزود هفایی جفتا در زمفاو هفایی متفوالی بفهنمفایش
درنمی آینت .آنچه باع

می.ود این نگارهها نه «دیته»

بلکه «خوانته» .ونت ،این است که در ایفن نگفاره هفا
صحنه ها اغلب بتوو ربط ضروری به موضو اصفلی

 /42متافیزیک ،سال پنجاهم ،دورۀ جتیت ،سال .شم. ،مارۀ ،71پائیز و زمستاو7313

اثر در کنار هم چیته می.فونت؛ بنفابراین ،یزم اسفت

با تأکیفت بفر اهمیفت خصفلت ذره گرایانفۀ الهیفات و

بیننففتۀ تصففویر ،ماننففت خواننففتۀ مففتن کالمففی کففه

ادبیففات اسففالمی ،ایففن ویهگففی را مشخصففۀ اصففلی

جمله بفه جملفه یفا بیفتبفهبیفت مفتن را مفی خوانفت،

تزیینففات اسففالمی معرفففی مففیکنففت .گرابففار نیففز بففا

صفحنهبفهصفحنه فضفای نگفاره را از هفم بگشففایت و

منتسففبکففردو ذرهگرایففی در تزیینففات اسففالمی بففه

بخوانت.

توسیرهای فلسوه اسالمی از توکر یونانی« ،دلبخفواهی

هماوطورکه از استقالل و جتایی نسبی صفحنههفا در

و پففو » بففودو ترکیففب مجففتد اجففزای طبیعففت در

نگارگری ایرانی صحبت کردیم ،میتوانیم در مقیاسفی

تزیینات اسالمی را بفه «عفتم تقلیفت» یفا «رقابفت» بفا

خردتففر ایففن اسففتقالل و جففتایی را دربففارۀ اجففزای

ختاونت در آفرینش ارگانیسم طبیعت مربو مفیدانفت

تصویری نگارگری ایرانی نیزتا حتودی صادق بتانیم.

کگرابار.)224 :7311 ،

آیت اللهی در مقالۀ «طبیعت در هنر مشرق زمفین» ،بفا

در اینجا قصت نتاریم درجۀ اعتبار نظریۀ «زیبا.ناسفی

ا.اره به این موضو مفی گویفت ...« :اجتمفا عناصفر

ذره گرایی» در حیطفۀ نگفارگری ایرانفی را بسفنجیم.2

خرد خودمختار و با هویت مستقل. ،کل های اصفلی

بففتوو .ففک ،انتقففال ایففن نظریففه از حیط فۀ تزیینففات

ترکیففببنففتی نقا.ففی ایرانففی را تشففکیل مففیدهففت»

اسالمی به نگارگری ایرانی که در آو تأکیت بیشتری بر

کآیتاللهی7311 ،الف.)24 :

فرم مضموودار اثر می.ود ،مشکوک به نظر میرسفت.

مطابق این اوصاف ،بفهنظفر مفی رسفت در نگفارگری

آنچففه در اینجففا بففرای مففا اهمیففت دارد ،تشففخیص

ایرانی از تکنیک های برجستهسازی و فرعیسفازی در

جهت گیری ترکیب بنتی در نگارگری ایرانی به سمت

بازنمایی اجفزا کمتفر اسفتواده مفی.فود و تأکیفتهای

گونه ای جزء گرایی ک )Particularityاست .تأکیفت بفر

اثر ،متناسب با اهمیتفی کفه از

می .ود اجزا در

بصری بر اجزای خا

جزءگرایی در نگارگری ایرانی باع

جهت محتوایی دارنت ،کمتر روی میدهفت .اگفر بنیفاد

مقابل حل و جفذب در فضفایی کفه از پفیش کیویفت

نظری ترکیببنتی را ارتبا جزء ک )Particularبا کل

بازنمفایی اجففزای خففویش را مشففخص کففرده اسففت،

ک )Universalبتانیم ،می توانیم بگفوییم در نگفارگری

مقاومت کننت.

ایرانی کلیت اثر ،به نسبت ،با تأکیت بر هویت مسفتقل

در نگارگری ایرانی تا آنجفا کفه ممکفن اسفت سفعی

و خودمختار «اجزا» حاصل می.ود .همچنین ،میتواو

می .ود هریفک از اجفزای اثفر بفهصفورت منوفرد در

ایففن تحلیففل را تففا حففتودی صففادق دانسففت کففه در

بارزترین .کل خویش به نمفایش درآینفت .بنفابراین،

نگارگری ایرانی «تمام اجزای طبیعفت تشفکیلدهنفتۀ

تصففویر آوهففا از حالففتهففای گففذرا و لحظففهای بففه

ترکیب بنفتی اثفر ،همفه از یفک ارزش برخوردارنفت»

حالت های ثابت و پایتار گرایش پیتا میکنت .قسفمتی

کآیتاللهی7311 ،الف .)21 :در چنین زمینفۀ موهفومی

از «جزء» مفنعکس مفی .فود کفه بتوانفت ،در مقفامی

است کفه در نگفارگری ایرانفی مفی تفواو از گونفهای

استعاری ،نمایاننتۀ جفوهرهی آو با.فت .در ایفن نفو

«زیبا.ناسی ذره ای» صحبت کفرد کر.ک .آیفت اللهفی،

نمففایش ،تأکیففت بیشففتر از آنکففه بففر ذهنیففت خففا

7311ب .)744-743 :ریشفففۀ چنفففین دیفففتگاهی را

وخالقیت فردی نگارگر با.ت ،بفر معنایفابی براسفاس

گرابففار و ریچففارد

سنت های بازنمایی است .ازطرف دیگفر ،ارتبفا هفر

اتینگهاوزو از تزیینات اسالمی پی گرفت .اتینگهفاوزو

جزء با جزء دیگر یا قرارگیری هر جزء به نسبت ایتۀ

مففیتففواو تففا توسففیرهای الفف
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مرکففزی اثففر یففا بففهطففورکلی ،کاربسففت اجففزادر

توکیک و فاصله میاو سوژه و ابهه در حیطۀ تصفویری

ترکیب بنتی اثر ،هفیچ جزئفی را از نمفایش واضفح و

دانست .در فضای نگارگری ایرانی فراینت ابفهه سفازی

رو.ن خود باز نمیدارد .مهم نیسفت نگفارگر از چفه

براساس الگوهای عام ریاضیاتی روی نمیدهت .ا.یا و

زاویهای بهصحنه مفینگفرد یفا فاصفلۀ اجفزا از منظفر

پیکره ها در مقام ابهه هایی علمی نیستنت که قرار با.فت

نگارگر چقتر است یا اینکه اجزا در چه زاویۀ نفوری

در «مطابقت» با عینیت خفارجی بفه تصفویر درآینفت.

در صحنه و نسبت به هم قفرار گرفتفهانفت .مهفم ایفن

برای مقایسه کافی است درنظر آوریم کفه پانوفسفکی

اسففت کففه هففر جففزء ،در وهل فۀ اول ،در زیبففاترین و

یکی از مسائل مهم نظریۀ هنفر رنسفانس را «دقفت و

گویاترین .کل خود بازنمایی .ود و از اجتمفا ایفن

درستی» مفیدانسفت .منظفور وی از دقفت و درسفتی

اجزای بفه نسفبت مسفتقل و خودمختفار ،روایفت بفه

چیففزی نبففود مگففر فصففل مشففترک علففم و هنففر در

زیباترین .کل بیاو .ود.

چگونگی بازنمایی ا.یای خارجی .ازنظر پانوفسفکی،

ا.یا و پیکره ها در جریاو غالب نگفارگری ایرانفی بفا

تأکیت بر ایتۀ درستی و دقت در «مطابقت» بفا عینیفت

خطوطی واضح و مؤکت «دورگیری» .ته انت .همچنین

خارجی بود که در دورۀ رنسفانس بفه کشفف دانفش

در رن آمیزی آو ها از رن های خفالص و یکتسفت

هنتسفی پرسفسکتیو منجفر .فت ک Veltman, 1980:

استواده .ته است و اثری از سفایه رو.فنپفردازی در

 .)565ا.یا و پیکرهها در نقا.ی رنسانس متناسفب بفا

تصویر آو ها دیته نمی .ود .این ویهگی های تصویری

فاصله ا ی که از هم دا.فتنت ،جایگفاه خفود را از اففق

نشفاودهنففتۀ مقاومففت ایفن «اجففزا» در حففل .ففتو و

بی نهایت دور تا سطح تابلو بازمی یافتنت .فضا در ایفن

یکسارچه .تو در فضایی همگنکننفته اسفت .ا.فیا و

نقا.ی به مثابه «مجموعه ای آزاد و ایتئال از خفطهفا»

پیکره ها در نزدیک ترین سطح به بیننته قرار گرفتهانفت

درک می .ت و نسبت به محتوای خود بیتوجفه بفود؛

و هرگز از «سطح» کاغذ و نزدیک چشفم بیننفته دور

درحففالیکففه در نگففارگری ایرانففی اجففزای اثففر در

نمی .ونت .چنفین نمفای نزدیکفی در ر یفت اجفزای

نزدیکترین سفطح بفه بیننفته قفرار دا.فتنت و اصفالتاً

نگاره کیویت بازنمایی آو هفا را از امفری دیفتاری بفه

موهوم فضا وابسته به محتوای فیزیکی و ملموس خود

امری ملموس نزدیک می کنت .3گویا تنها از این نمفای

بود و از قبفل کیویفت آرایفش جزئیفات و صفحنههفا

نزدیک ک )Close-upاسفت کفه کیویفت محسفوس و

موجودیت مییافت.

جوهری آوها به نحوی ملموس دیته مفی.فود .فضفا

نگارۀ ناتمام «نزدیک .تو مجنوو به خرگفاه لیلفی»از

در نگارگری ایرانی ،هماو طور که پیشتر نیفز ا.فاره

مجموعۀ هوت اورن

جامی کفه در میانفۀ سفالهفای

.ت ،براساس لرزش چشم بر صحنههای نمای نزدیک

 133تففا 112هق در خراسففاو نقا.ففی .ففته اسففت،

مستقل .کل می گیرد .در این دنیای جفادویی ،بیننفته

می توانت .اهتی برای گوته های پیشین با.فت .فضفای

در مقابل فضایی ساماومنت که مطفابق قفوانین درونفی

نگاره از مجموعۀ چنتین خرده صفحنه تشفکیل .فته

خودش اداره می .ود ،قرار نتارد بلکه بیننته دروو آو

است که بهگونهای فشرده در کنار هم چیته .تهانت.

فضاست ک.)Bronstein, 1994: 55
نزدیکی ا.یا و پیکرهها به بیننته در نگفارگری ایرانفی
را مففیتففواو در مقففامی اسففتعاری ،نشففانهای از عففتم
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در ایففن نگففاره بففا وجففود اینکففه مجنففوو و لیلففی از
.خصیتهای اصلی روایت .عری هستنت ،بهزحمفت
می تواو آو ها را تشفخیص داد .مخصوصفاً تشفخیص
مجنوو نه به دلیل جایگاهی که در ترکیفب بنفتی اثفر
دارد ،بلکه تنها از طریق محتوای روایی تصویر ممکن
می.ود .به نظر میرست مجنوو و لیلی در ایفن نگفاره
ازنظر زیبا.ناختی «ارز.ی» برابر با دیگر اجزای نگاره
دا.ته با.نت .این موضو در نحفوۀ نمفایش تزیینفات
منسوجات خیمه ها و سایباوها نیز مشفاهته مفی.فود
آوچناو که. ،ایت در نگاه اول ،بیننفته بیشفتر متوجفه
این تزیینات و دقت طر و خلو

رن

آو ها .ود.

در ایففن اثففر از تکنیففکهففای برجسففتهسففازیهففا و
فرعی سازی برای تمرکز بفر ایفته یفا موضفو اصفلی
استواده نشته است .گویی هر «جزء» از اجزای نگفاره
دیتو این اثر تنها در راستای دنبالکفردو یفا خوانفتو
همین خرده صحنه های درهفمتنیفته.فته امکفاوپفذیر
است .نگاره ،فاقت مرکز بصری تأکیت.ته ای است کفه
بقیۀ صحنه ها در نسبت با آو چیته .ته با.نت. .تت
درهمتنیتگی در فضای این نگاره ،این اثر را بفه یکفی
از نمونففههففای رو.ففن بففرای نشففاودادو یکففی از
ویهگی های عمفومی نگفارگری ایرانفی تبفتیل کفرده
است :پرهیز یا نورت از فضای خالی .پو.فانتو تمفام
فضای تصویر بهوسیلۀ عناصر گوناگوو ،از روزگفاراو
کهن در هنر ایفراو روا دا.فته اسفت کآیفت اللهفی،
 .)744 :7311البته بایت توجه کرد که این ویهگفی نفه
«پو.انتو فضای تصویر» ،بلکه از ابتتا خلق این فضفا
بهواسطۀ عناصر محتوایی است .در نگفارگری ایرانفی
با فضایی پیشینی مواجه نیستیم که مستقل از اجزا بفه
صورت انتزاعی یا ایتئال حضور دا.فته با.فت ،بلکفه
فضا بهگونهای عینی ،از اجتمفا اجفزای خفود .فکل
مییابت.

به عمت از نگاه متحکم و ابزاری نسبت به خودش سر
بفاز مففیزنففت و هرکففتام زیبففایی خففود را بففهگونففهای
«مستقل» نشاو می دهت .این موضفو مسفتلزم وجفود
منب نوری گسترده و نامشخص است که کفل فضفای
نگاره را به صورت یکسارچه و همگن رو.ن کنت.
ازطرف دیگر ،نقطۀ دیت خا

نگارگر در فضاسفازی

این نگاره چنتاو اعمال نشته است ،بهگونهای کفه بفه
نظر می رست هرکتام از «اجزا» با حوظ استقالل نسفبی
خود از این منظر خا

 ،در گویاترین زاویۀ تصویری

بهنمایش درآمته است .چنین ترییفر زاویفۀ دیفتی در
سنت نگارگری ایراو رویتادی بی سابقه نیسفت .البتفه
دقیق تر آو است که به جای توسفیر ایفن موضفو بفه
عنواو ترییر زاویۀ دیت نگارگر به صحنه ،با چرخشفی
در توسیر به نو «اجزای» اثر ،بگوییم :در تعیین زاویۀ
دیت هر جزء ،اولویت با زاویفهای اسفت کفه آو جفزء
خود را در آو زاویه به گویاترین .کل نشاو می دهت.
در جم بنتی از مباح

بیاو .ته ،میتواو گوت فضا

در نگارگری ایرانی از اجتما صحنههای مستقل

مواجهۀ دو موهوم فضا در تماس نگارگری ایرانی با نقا.ی رنسانس41/

تشکیل می.ود .اگر فضای مطلق را فضایی بتانیم که

در چنین زمینهای است که میتواو رویکرد ارسفطویی

بهصورتی انتزاعی ،مستقل از محتوای خود حضور

به موهوم فضا و مکاو را در فلسفوۀ اسفالمی رویکفرد

دارد و محتوای خود را «در خود» تعریف میکنت ،در

غالب دانست ک .)Mcginnis, 2013در این رویکفرد،

نگارگری ایرانی هرگز با فضایی مطلق مواجه

«فضا و مکانی جتا از اجسام وجود نتارد» کمطهفری،

نمی.ویم .فضا در نگارگری ایرانی از پیش به

 .)47 :7331مکاو هر جسفم سفطح درونفی جسفمی

محتوای خود وابسته است و اساساً از اجتما همین

است که بر آو محیط است .به عنواو مثال ،مکاو آبفی

عناصر محتوایی ساخته می.ود .اجزا در نگارگری

که دروو رفرف ریختفه .فته ،سفطح درونفی رفرف

ایرانی در برابر حل و جذب .تو در فضایی که

محیط بر آو است کنصر .)343 :7311 ،در نسفبت بفا

مطابق قوانین درونی خودش ساماو مییابت ،مقاومت

چنین دریافتی از مکاو ،فضا آو چیزی اسفت کفه بفه

میکننت .این فضا به محتوای ملموس و کیوی اجزای

مثابه امری کلی ،تمام تعینات مکانی را در بر می گیرد.

تشکیلدهنتۀ خود وابسته است.

بنابراین ،نسبت فضا با مکاوهای جزئی ماننفت نسفبت

بنابراین ،اگر فضای نقا.ی رنسانس «پیوستاری کمّی»

مکاو های جزئفی اسفت بفا اجسفام ککاسفیرر:7311 ،

با.ت که محتوای اثر را بفه عنفواو امفری امتفتادی در

.)237در توکر ارسطویی پیوستگی فضا تعینی فیزیکی

خففود جففذب مففیکنففت ،فضففای نگففارگری ایرانففی را

دارد ،بتین معنی که بعت از هر جسمی همیشه جسفم

می تواو «پیوستاری کیوی» دانست که بهواسطۀ نسفبت

دیگری را مییابیم و هیچکجا .کافی در کفار نیسفت.

روایی عناصر محتوایی خود ،ساخته می .ود .نبایفت از

امتنا خف در فیزیفک ارسفطویی از همفین موضفو

نظر دور دا.ت کفه جریفاو اصفلی نگفارگری ایرانفی

سرچشمه میگیرد .ازنظر پیفرواو ارسفطو ،فضفا فقفط

همواره وابسته به کتابت و تصویرسازی مفتن بفوده و

تعین جسم و حتود آو است و ضرورتاً بایت به جسم

وریوۀ اول نگاره و نگارگر در این کتفابهفا ،تصفویر

متصل با.ت؛ بنابراین ،در جفایی کفه جسفمی نیسفت،

روایت .عر یا نثر بوده است .نگارگری ایرانی با حفل

امکاو نتارد فضا موجود با.ت ککاسیرر.)237 :7311 ،

و جذب این عادت به تصویر روایت در دروو خفود،

ازنظر اکثر فیلسوفاو اسالمی نیز وجفود خف یفا بفه

به گونهای تصویر روایی خا

عبارتی فضای خالی ،هم از نظفر فیزیکفی «نفاممکن»

دستیافته است.

متنارر با چنین تجسمی از فضا در نگفارگری ایرانفی،

است و هم ازنظر موهومی «نامنسفجم» ک)Incoherent

در حیطۀ فلسوۀ اسفالمی نیفز مفی تفواو از اهمیفت و

ک .)Mcginnis, 2013چنین دریافتی مؤیت این مطلفب

اولویت موهفوم فضفای کیوفی سفخن بفه میفاو آورد.

است که موهوم فضا در جریاو غالب فلسفوۀ اسفالمی

مهمترین مشخصۀ چنین ادراکی از فضا ،وابسفتگی آو

همواره از پیش وابسته به محتوای جسفمانی خفویش

در

است .دقیقاً به همین دلیفل اسفت کفه در ایفن سفنت

باب موهوم فضا و مکاو غالبفاً در بخفش طبیعیفات و

از

به محتوای خویش است .در فلسوۀ اسالمی بحف
ذیل مبح

فلسوی بح

از موهوم فضفا تحفت سفیطرۀ بحف

«حرکت» مطر می.ود .همفاو طفور کفه

موهوم مکاو قرار دارد؛ زیرا موهوم مکاو بفه بردا.فت

و مطالع فۀ

عینی کفیزیکی) از اجسام نزدیک تفر اسفت .در اینجفا

طبیعیات در جهاو اسالم ،اساساً با پیروی از اسلوب و

نسففبت جسففم بففا مکففانی کففه آو را ا.ففرال مففیکنففت

روش ارسطویی انجام میگرفت کنصفر.)771 :7311 ،

بههیچوجه علی سویه یا «نسبی» نیست .هفر جسفم در

سیتحسففین نصففر ا.ففاره مففیکنففت ،بح ف
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حرکت به سمت مکاو طبیعی خویش اسفت و مکفاو

مشخصۀ دوراو مترو است و رهور کوگیتوی

طبیعی هر جسم نیز متناسب با ماهیفت آو اسفت .بفه

دکارتی ،بهمثابه سوژۀ خودبنیاد مترو نمودی از

عبارتی ،درجهاو بینی این سنت فلسوی ،توفاوت میفاو

طر افکنی این امر در حوزۀ متافیزیک می با.ت.

مکاوها هماوقفتر جفوهری اسفت کفه توفاوت میفاو

بنابراین ،رهور فضای کمّی در نقا.ی رنسانس را

عناصر طبیعی و موهوم فضا بهمثابفه امفری محفیط بفر

میتواو همبستۀ رهور و فرازش متافیزیک مترو

این مکاوها طبیعتی جوهری پیفتا مفیکنفت ککاسفیرر،

دانست .در مقابل ،فضا در نگارگری ایرانی حضوری

.)237 :7311

مطلق و انتزاعی نتارد بلکه همواره از پیش وابسته به

از دورۀ رنسانس بفود کفه فضفا در موهفوم مفترنش،

محتوای خویش است .این فضا از اجتما اجزای به

بهمثابه امری نظاممنت و ریاضفیاتی درک .فت .در ایفن

نسبت خودمختار و منورد تشکیل .ته است .در این

نظام ،تمامی مکاوها فار از محتوای خویش تنهفا «در

سنت تصویری ،اجزای اثر با تأکیت بر کیویات ملموس

نسبت» با هم فهمیته می .ونت و ،بتینسفاو ،فضفا از

و عینی خود در مقابل حل .تو در فضای

طبیعت جوهری اش پیراسته می گردد و بهعنواو امری

همگنکننته مقاومت میکننت .بنابراین میتواو فضای

مطلق و پیشینی در مفی آیفت ککاسفیرر.)237 :7311 ،

نگارگری ایرانی را فضایی کیوی خوانت .چنین

این همگونی ک )Homogenietyفضا ،مستلزم انتراعی

کاربستی از موهوم فضا در نگارگری ایرانی ،متنارر با

ریاضففیاتی از درک عینففی فضاسففت کففه .ففرایط آو

بردا.ت کیوی از فضا در گرایش غالب فلسوۀ اسالمی

درطبیعیات فلسوۀ اسالمی فراهم نشت.

است .در این گرایش فکری ،فضا از محتوای

 -5نتيجهگيری

جسمانی خود جتا نیست و بهمثابه انبوههای از
مکاوها درک می.ود.

اساسی ترین بخش مواجهۀ نگارگری ایرانی و نقا.ی

مواجهففۀ فضففاهای تصففویری در نگففارگری ایرانففی و

رنسانس در تقابل میاو دو کاربست متواوت از فضای

نقا.ی رنسفانس ،ریشفه در مواجهفه ای عمیفق تفر در

تصویری نهوته است .فضای تصویری در نقا.ی

حوزۀ متافیزیک دارد .به دلیل همین .کاف عمیفق در

رنسانس و پس از آو تا چنتین قرو در نقا.ی اروپا،

بنیاد های نظری است که نگارگری ایرانفی نمفی توانفت

عمیقاً تحت تأثیر کشف و کاربست تکنیک پرسسکتیو

عناصر تصویری آو سنت تصفویری را بفهراحتفی در

خطی بود .پرسسکتیو خطی فضای نقا.ی رنسانس را

خود حل و جذب کنت .بررسی چالشهای این سفنت

به فضایی همگن ،مطلق و انتزاعی بتل میکنت .این

تصویری در این مواجهه میتوانت به.فکلی انضفمامی

فضا ا.یاء را به مثابه اموری کمّی در خود جذب

سنخنمای مواجهۀ بنیادین ما با متافیزیک مترو با.ت.

میکنت .کشف و کاربست این موهوم از فضا را

.

میتواو نشانهای از استیالی رو امر ریاضیاتی در
دورۀ رنسانس دانست .برای هیتگر امر ریاضیاتی آو

پینوشتها

طر افکنی است که ،در برنامۀ جام آو ،ذات .یء

 -7پرتوهای نوری ساط .ته از ا.یاء در چشم انساو بفر

به امری از پیش معلوم و انتازهپذیر فروکاسته

سطح مقعر .بکیه تشکیل تصویر مفی دهنفت .ایفن مسفئله

می.ود .ازنظر هیتگر ،استیالی امر ریاضیاتی

می.ود که تصاویر تشکیل .ته بر .فبکیهی چشفم

باع

مواجهۀ دو موهوم فضا در تماس نگارگری ایرانی با نقا.ی رنسانس41/

دچار اعوجا حا.یهای ک. )Marginal distortionونت؛

که ریگل می توانفت از اصفطال «دیفتنی .فبیه بفه لمفس

یعنی خطو صاف  ،مخصوصاً بفا فاصفلهگیفری از مرکفز
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