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بينش فلسفى ايرانيان دربارة نور و تجسم آن در هنر نگارگرى
چكيده

   پژوهش حاضر در جستجوي يافتن پاسخي به اين پرسش است كه نوع تجسم نور در نگارگري ايران چگونه بوده است و 
اين كه آيا اين نوع از تجسم مي تواند مرتبط با نوع بينش فلسفى ايرانيان دربارة انوار الهي و جهان ملكوت باشد؟

در پاسخ به اين پرسش، ابتدا مكاتب فكري، فلسفي و بينشي ايرانيان نسبت به نور،  با رعايت تقدم و تأخر تاريخي آن (تفكر 
مزدايي، مانوي، اسالمي ـ عرفاني) شرح داده شده است، ضمن ورود به هركدام از اين مباحث با استناد به اسناد مكتوب به 
بررسي جلوه هاي نمادين تجسم اين مفاهيم در هنر نگارگري ايران پرداخته شده است. همچنين ويژگى هاي عالم ملكوت و 
چگونگي نسبت آن با عالم نگارگري مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت وجود نوعي انطباق بين بينش فلسفى ايرانيان 

در خصوص نور و شيوه هاي تجسم آن در نگارگري آشكار شد كه توسط تعدادي تصاوير شاهد تحليل گرديده است.
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مقدمه
   نوِر موجود در نگاره هاي ايران از خواص طبيعي و اثرات مستقيم نور محسوس پيروي نمي كند. 
حضور و تأثير نور در درخشش ناب رنگ نگاره ها، بدون ايجاد سايِه روشن، استفاده از درخشش و 
تأللُؤ رنگ طال، ترسيم هاله هاي نور دور سر اشخاص، همه، حضور نوري فرا حسي و فرا مادي را 
نشان مي دهد. نيز، حضور نمادهايي كه داللت بر تقابل نور و ظلمت دارد، چون ترسيم فرشتگان 
عالم نور در برابر ديوها، در دنياي نگاره هاي ايراني، نشان از تصوير جهاني مثالي مي دهد؛ اما از 
آن جايي كه هر تصويري در عالم هنر نشان از انديشة صاحب آن هنر دارد،  مي توان براي درك 
منشأ و معناي نور در نگاره هاي ايراني، در انديشه هاي مؤثر بر مصوران آن درنگ كرد. در بررسي 
يزدان شناسى ايرانيان، حضور نور در مفهوم وجودي آن (نور االنوار) از انديشه مزدايي تا دوران 
اسالمي استمرار دارد. همچنين، تجلى نور به مفهوم ذكر شده و به صورت نمادين در تمام اين 
دوره ها به طور شاخص دوراِن مزدايي، مانوي و اسالمي قابل تأمل است. همين امر لزوم پژوهش 
دربارة رابطه بين بينش فكري و الهي ايرانيان دربارة نور و نحوة تجلي آن در دنياي هنر را آشكار 

مي كند.
وجود  و  كرده اند  بررسى  مزدايي  حكمت  در  را  اشراقي  ريشه هاي  كه  منابعي  از  استفاده     
نيز  مقايسه  كرده اند  ايران  نگارگري  با  را  مثال  عالم  خصوصيات  پايان نامه هايى كه  و  مقاالت 
آثاري كه دربارة هنر و بينش مانوي نوشته شده  همگي به نوعي به اين موضوع پرداخته اند، 
در  بيشتر  و  است  بوده  مطالعه  مورد  كم  بسيار  آن  بر  تمركز  و  رابطه  اين  به  صرف  توجه  اما 
حد نظرات اجمالي و گذرا در خالل مباحث ديگر مطرح شده است. در ادامة اين پژوهش ها 
نگارنده سعي نموده است تا ابتدا با ورود به مباحث بينشي نور، نمودهاي تصويري آن را در 
هنر نگارگري با رعايت سير تاريخي بررسي كند و نهايتاً نتايج را با نگاره هاي موجود به عنوان 

شاهد تطبيق دهد.

مفهوم و تجسم نور در حكمت مزدايي
  « بايد تأكيد كرد كه نور جهان نقش كيميايي در هنر ايران داشته است. ايرانيان از هرچه كه 
تاريك و ظلماني و تيره است همواره نفرتي طبيعي داشته اند. از ديرباز پيروزي نور بر تاريكي 
سهروردي  است» (شايگان،80:1383).  بوده  ايران  قديم  دين  اصلي   خصايص  از  يكي  اهريمني، 
فيلسوف بزرگ ايراني اسالمي معتقد است: «    اصل عقيده حكماي باستان جز اصالت نور چيز ديگري 
نبوده است و در نظر آنان حقيقت هم واحد است هم نامتناهي» (ابراهيمى دينانى، 1381: 23). 
ديگري  اشكال  به  كه  "خوارنه"  نام  به  واژه اي  مفهوم  در  باستان  ايرانيان  نوري  بينش  «اساس 
نظير خوره، فره، كيان فره و نوِر فرهي نيز آمده است بسط و گسترش مي يابد. اعتقاد به خوارنه 
(فرخنده نور مزدايي و آسماني) در اوستا و يشت هاي ملكوتي از نخستين جلوه هاي ظهور بينش 

الهي ايرانيان نسبت به نور است.»(كربن، 1384: 3)

بينش فلسفى ايرانيان دربارة نور و تجسم آن در هنر نگارگرى



دوفصل نامه، دانشكده هنر شوشتر؛ دانشگاه شهيد چمران اهواز
شماره دوم - پاييز و زمستان 91

9
بينش فلسفى ايرانيان دربارة نور و تجسم آن در هنر نگارگرى

  « "  فره"(تغيير يافته واژه خوارنه در زبان پهلوي جنوبي، اصطالحي كه در نام خاص بعضي از 
پيروزي،  مشعل  شوكت،  سروري،  شكوه،  درخشش،  معناي  به  مي شود)  ديده  ايراني  پادشاهان 
ماهيت            با  است  شعله اي  سروري،  و  پيروزي  نور  از  مراد  خالصه  به طور  و  است  غيره  و  هاله 

فرا حسي كه در دنياي محسوس از طريق پاره اي نشانه ها جلوه گر مي شود»(كربن،همان:10).
  به گفته ى زرتشت؛     خوره نوري است كه از ذات الهي افشانده مي شود و به واسطه آن است كه 
مخلوقات در يك سلسله مراتب نظام يافته اند. به تعبير ديگر"خوارنه" يا نور فرهي نوعي معرفت 
همان  خوارنه  مزدايي  خاص  تفكر  در  است.  شده  نهاده  وديعه  به  هركسي  وجود  در  كه  است 
ظرفيت موجود در موجودات و اشياء  در پيوند با " فرشته" خاص آن ها و كهن الگوي ملكوتي 
اين  به  هستند.  كه  اين  درك  و  هستند  ذاتاً  آن چه  فهم  و  دريافت  ديگر؛  عبارت  به  مي باشد. 
ترتيب، خوارنه به خودي خود به صورت يكي از اشكال فردي دنياي ظريف نور و يكي از يزتاها 
(پرستيدني ها) مفهوم مي گردد. از آن جا است كه موجودات ظرافت ملكوتي دارند يا به عبارتي 
يك فره ورتي (در زبان فارسي فروهر) يعني كهن الگوي خويش و "فرشتة" خويش را با عنوان 

"  نور جاويدان" دارند. (كربن،همان: 12).
  « به عنوان مثال حكماي ايران قديم همگي معتقد بودند كه آب در دنياي ملكوت يك فرشته 
كهن الگو (صاحب الصنم) دارد. اين فرشته خرداد (در زبان اوستايي هورتات) ناميده مي شود. 
گياهان فرشته اي دارند،  او را امرداد (در زبان اوستايي امرتات) مي نامند. آتش نيز فرشته اي به 
نام ارديبهشت (در زبان اوستايي آرتاواهيشتا) دارد1» (كربن، همان: 12و20)  « عالوه بر حضور 
خاكي  دنياي  در  خوارنه  از  متمايز  گونه  سه  با  اوستا  در  فرشتگان  و  مينوى  دنياى  در  خوارنه 

روبه رو مي شويم:
1ـ نور فرهي آرياهي (اريان هن خوارنه)، نور فرهي رزم آوران حماسي ايران اعم از زن و مرد.

شهر  و  زرتشت  حامي  (ويشتاسپ)  ويشتاسپا  همان  يا  خوارنه)  (اكوانم  سلطنتي  فرهي  نور  2ـ 
ياران كياني.

3ـ نور فرهي خود زرتشت.
    همچنين زرتشت در كتاب "  زند" مي گويد: "دنيا به دو بخش تقسيم مي شود؛ دنياي مينوي، 
دو  اين ها  جسماني".  دنياي  تاريكي ها،  دنياي   "geti "گتي  و  روحاني  دنياي  روشنايي،  دنياي 
گروه، در جهان بيني اوستاست. از دنياي نور، شعاعي به انسان هاي كامل مي تابد كه آنان را ياوري 
مي كند و به آنان قدرت و شكوه (تأييد وراي) مي بخشد. به وسيلة اين شعاع ارواح انسان هاي 
كامل نوراني مي شوند و بر رويشان طليعه اي درخشان تر از طلوع خورشيد مي درخشد. اين همان 
كيخسرو،  ماننِد  ايراني  عارف  پهلوانان  و  شهرياران  به  است  معتقد  سهروردي  كه  است  نوري 
افريدون و... از اقليم ماوراي اقليم ها (عالم هورقليا يا مثال) كه در آن حماسه قهرماني به حماسه 

عرفاني تبديل مي شود، اعطاء مي گردد. »(كربن،همان: 14)
   هانري كربن، معتقد است كه اين نور فراحسي (خوارنه) به صورت پاره اي نشانه هاي نمادين 
در  آتش  و  نور  از  هاله اي  آن ها  جمله  از  كه  است  شده  تجسم  تصويري  و  دنياي   حسي  در 
پيرامون چهره ي پادشاهان پيشدادي يا كيانيان است [  شايد از قديمترين نمونه هاي تصويري 
بدست آمده از آن، هاله ترسيم شده دور سر پادشاهان ساساني در نقش برجسته هاي طاق بستان 
مي باشد.] همچنين وي با اعتقاد به اين كه بينش مزدايي دربارة نور در عرفان اسالمي و فلسفه 
اشراقي نفوذ كرده است، به گونه اي هاله هاي نوراني ترسيم شده در نگاره هاي دوران اسالمي 
دور سر ائمه و پيامبران و نيز شهرياران شاهنامه را تأثير همان كيان خوره يا خوره شهرياري 

مي داند. (كربن،همان: 29)

توجه  خصوص  اين  در  ص12.  منبع،  1-همان 
كه  معنا  اين  بر  داللت  با  قرآني  مباركه  آيات  به 
جالب  است  مؤمنان  هدايت  وسيله  خداوندي  نور 
توجه است : «علي نور يهدي اهللا لنوره من يشاء». 
سوره نور، آيه 35. و نيز توجه به آيه : «يوم تري 
المؤمنين و المؤمنات يسعي نورهم بين ايديهم». 
به  كه  نورند  صاحب  مؤمنان  و  مؤمنين   . حديد 

سعي خود راه را مي روند. 
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    استمرار اين بينش و اصالت آن در تفكرات ماني نيز به چشم مي خورد. ماني كه به عنوان 
مصلحي عرفاني مدعي اصالح و احياي اديان پيش از خود آمد نيز بناي بينش خود را بر مبناي 
تقابل نور و ظلمت نهاد، با اين تفاوت كه آفرينش اين دو بن را جداي از هم مي داند و ظاهراً به 
نوعي ثنويت در آفرينش اعتقاد دارد، كه اين جنبه از تفكر او با تعاليم اسالم و حكمت مزدايي 
و  غني  تصويري  سنت  مي دهد  قرار  توجه  خور  در  را  مانوي  بينش  آن چه  اما  دارد،  مغايرت 
تأثيرگذار آن، در تجسم نمادين نور و ظلمت و نيز انتقال سنت هاي تصويري غني او به دوره هاي 

متأخر است.

نور و نمود زيبايي شناسانه آن در هنر مانوي
جهان  به  چشم  تبار  اشكاني  شهرياري  خانواده  يك  در  بابل  در  ميالدي  سال 216  به  «ماني 
گشود»(يواخيم كليم كات، 1384: 66). «ماني، دو گانگي مطلق ميان ماده و روح را آموزش 
اعمال  و  دارند  متضاد  و  جدا  خاستگاهي  و  گوهر  بدي  و  نيكي  كه  داشت  عقيده  و  مي داد 
اصل بدي (تاريكي يا ماده) آن ها را در اين جهان به هم آميخته است. رستگاري، از طريق 
رها ساختن نيكي (روح يا روشنايي) از ماده و بازگرداندن آن به سرچشمه هاي جداگانه اش 
بيان  برگ  و  شاخ  پر  و  مفصل  اسطوره هاي  به صورت  ماني  را  آموزه  اين  شد.  خواهد  ميسر 

مي كند»(بويس، 1384: 150).
    «در نزد او جهان آميزه اي از نور و ظلمت است و انسان، يعني عالم صغير، خود برترين جلوة 
اين  آميختگي است. پس به زعم مانويان، رسالت انسان آزاد كردن ذرات نور، يعني پاره هاي روح 

علوي، از تخته بند تن و زندان مادي است2 »(اسماعيل پور، 1382: 55    و56). 
    «ماني به ظن بسيار قوي خود از موهبت هنري بزرگي برخوردار بوده است، و اين كه بعدها 
بي اساس  مي نمايد،  برجسته  نو  فارسي  منابع  در  هم  هنوز  كه  نگارگر"خوانده اند،   "ماني  را  وي 
نبوده است. ماني خود در متني اصرار مي ورزد كه «چه همه رسوالن، برادران من كه پيش از 
من آمدند (به نوشتار در نياورده اند) خرد خويش را چونان كه من، و نه به تصوير كشيده اند خرد 

خويش را چونان كه من (كشيده ام)» (كفااليا، فصل 2:154).
تصاوير  مي دانست،  ديني  آموزش هاي  نشر  براي  مؤثري  وسيله  را  هنر  اين  كه  «ماني     
بسياري براي توضيح و توجيه اصول عقايد و فلسفه خود ترسيم كرده بود»(عكاشه، 1380: 
بهشت  و  روح  رستگاري  توصيف  و  ظلمت  نور،  آميختگي  مفهوم  بيان  براي  «وي   .(56
نوشته ها  و  نقاشي ها  زيباترين  و  گرفت  بهره  ارزشمندي  تصويري  و  كالمي  سنت  از  نور، 
و  نور  جهان  عالم،  تكوين  و  آفرينش  باب  در  بود  نگارنامه اي  ماني  ارژنگ  آورد.  پديد  را 
ظلمت، چگونگي آزاد شدن پاره هاي نور و رسيدن آن ها به كشتي ماه و خورشيد و بهشت 

نوراني»(اسماعيل پور، 1382: 55).
    «چنانچه در گفتگوى زيراز كفااليا، فصل 92، يكي از هفت كتاب مذهبي ماني آمده است: 

از حواري (ماني) پرسيدند چرا همه چيزي را با تصوير بيان كرده ايد، اما تطهير نيوشاياني را 
كه در مهاجرت روح مطهر گرديده اند، تصوير نكرده ايد... فرد راستكار را چنان نمايانده ايد كه 
نجات يافته، در برابر داور قرار گرفته و به سرزمين نور مي رسد.»اين قطعه پرتو روشني بر هنر 
اوليه مانوي مي افكند، هرچند چيزي از آن بازنمانده است، نيز از آن برمي آيد كه نخستين هدف 
ماني تصوير كردن نمادهاي جهان نور و رستگاري در برابر نمادهاي جهان ظلمت و اندوه بوده 

است»(يواخيم كليم كايت، 1384: 217).
ستايش  و  عشق  نمايد،  جلب  را  باالتر  عوالم  به  توجه  كه  است  بوده  آن  هنر  اين      «وظيفة 

2- ابوالقاسم اسماعيل پور، زيبايي شناسي در هنر 
و ادبيات مانوي، فصلنامه فرهنگستان هنر، خيال 
6، تابستان 1382، صص 55 و 56. توجه به آيات 
انديشه  با  مانوي  انديشه  تشابه  نسبت  و  قرآن 
ولي  است. «اهللا  تأمل  قابل  مورد  اين  در  اسالمي 
الذين امنو يخرجهم من الظلمات الي النور» سوره 
مباركه بقره ـ آيه 275 و نيز آيه : «هل تستوي 
كمال  عبارتي  به   .16 ـ  رعد  النور»  و  الظلمات 
دوري  و  نور  به  رسيدن  او  نهايي  مقصد  و  انسان 

جستن از ظلمت است. 
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نمايد.  نفرت  ايجاد  تاريكي"  " زاده هاي  خصوص  در  و  سازد  متوجه  نور"  "فرزندان  به سوي  را 
صحنه اي  حقيقت  در  داشته،  بسيار  رواج  مانويان  نزد  كه  مذهبي  كتاب هاي  تذهيب كاري هاي 
از نمايش "  آزاد كردن نور و روشنايي" به شمار مي رفته است. در اين راه مانويان براي نمايش 
روشنايي در آثار خود از فلزات گران بها بهره جويي مي كردند. موضوع به كار بردن فلزاتي چون 
طال و نقره كه به فراواني در مينياتور ايراني متداول گرديد، دنبالة مستقيم همان سنت هنر مانوي 
به شمار مي رود. استعمال اين فلزات براي منعكس كردن نور و ايجاد پرتوهايي كه با روح بيننده 

وارد تبادل معنوي مي گردند، مي باشد»(تجويدى، 1352: 41). 
    «به رغم اشاعه شگرف يك سنت هنري از سوي مانويان، به راستي از نقاشي هاي نخستين 
آن ها چيزي بر جاي نمانده است. ما تنها شمار معدودي نگاره  از واحه تورفان (واقع در آسياي 
مركزي) در دست داريم، كه بر هنر برجسته اين كيش كه اكنون از ميان رفته، گواهي مي دهند. 
اما آن چه اهميت دارد تحليل و بررسي اين نگاره ها، به ويژه، از لحاظ نمادشناسي هنر مانوي در 
تجسم نور و دنياي روشنايي است. گذشته از كاربرد فراوان طال و ترسيم هاله هاي نوراني دور 
سر نيايشگران و ايزدان مانوي براي تجسم معنايي دنياي روشنايي و نور، در يكي از نقاشي هاي 
ديواري (نقاشي شماره 38 ب در بزقليق واقع در ناحيه تورفان،  در شرق آسياي ميانه) تصوير 
نيايشگران درخت زندگي، شجره  الحياه، بازمانده است. اين نقاشي ديواري درختي است تنومند 
كه برگ هايي سبز و دوازده گل بزرگ و ميوه  هاي فراوان دارد. درخت زندگي، كه نماد سرزمين 
نور است، سه شاخه دارد كه نمايندة سه مرحله آفرينش يا سه دورة كيهان شناسي مانوي است. 
 ،4 شمارة  دهليز  سانگيم،  شمال  در  واقع  مانوي،  پرستشگاهي  در  ديگري  ديواري  نقاشي  در 
درخت زندگي و درخت مرگ تصوير شده است، كه به دور يكديگر پيچيده اند: درخت زندگي 
شكوفا، زيبا، سبز و درخت مرگ پژمرده و بي برگ. اين درهم پيچيدگي، درخت زندگي و درخت 
مرگ نماد آميختگي نور و ظلمت در اين دنياي فاني است؛ يعني مهم ترين موضوع نقاشي هاي 

ارژنگ» (يواخيم كليم كايت، 1384: 219و220). 
   «در يكي از سروده هاي عرفاني مانوي صريحاً  از درخت زندگي به عنوان نماد شهريار روشني 

و از درخت مرگ به عنوان نماد ظلمت ياد شده است:
شهريار روشني را شناختم           كه درخت زندگي است

ظلمت را دريافتم                          كه درخت مرگ است»(اسماعيل پور، 1382: 55  و56).
«بايد اضافه كنيم كه در نمادپردازي غني مانوي، عيسي، ماني و ديگر شخصيت هاي نجات بخش 
را نيز مي توان "  درختان زنده" يا "  درختان حيات" ناميد. سرانجام، "  درخت معرفت" (نيك و 

بد) نيز نقش مهم و سازنده اي در ادبيات مانوي ايفا مي  كند»(همان: 62).
   «ادامة  سنت تصويري مانوي و تأثير آن، در قالب مفاهيم جديد در نگارگري دورة اسالمي 
از  مدرسه اي  مي شمردند،  گرامي  بسيار  را  نگارگري  هنر  اين كه: «مانويان،   كه  گو  است؛  مسلم 
نقاشان پديد آوردند و اين نقاشان، هنر خود را به درخواست مسلمانان در خدمت آن ها قرار 

مي دادند»(عكاشه،56:1380).
   «مسلمانان، حتي پس از آنكه از برگزاري مراسم آيين مانوي جلوگيري شد، نسخه هايي از 
دست نويس هاي مانوي را نگهداري كردند، چنانكه در كتاب بيان االديان3 آمده است، كه يك 
نسخه رونوشت شده از كتاب مصور " اردهنگ " كه تصاوير آن را ماني خود نقش كرده بود، در 
بيت المال غزنه نگهداري مي شد. نام اين كتاب ارتنگ،  ارژنگ در ادبيات فارسي بسيار آمده و 
انگيزه ى حفاظت آن در بيت المال، ويژگي هاي منحصر به فرد و اسلوب شگفت آور تذهيب آن 
بوده است. بقاي اين نسخه دليل بر آن است كه نسخه هاي ديگري از آن دست نويس نيز محفوظ 

بينش فلسفى ايرانيان دربارة نور و تجسم آن در هنر نگارگرى
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پرداخته است. 
ترجمه  اسالمي،  نگارگري  عكاشه،  ثروت   : نك 

غالمرضا تهامي، يادداشت ها، ص 375.
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ماند و نمونه اي براي كار هنرمندان بوده است»4 (همان، 56).
   موفقيت نگارگران ايراني ـ مانوي در تجسم جلوه هاي نمادين نور باعث شد تا دنياي تجسمي 
نور و رنگ هاي نوراني متأثر از سنت مانوي در دوره هاي بعد در نگارگري ايراني ـ اسالمي ادامه 

يابد و تكميل گردد.

حضور نور در نگارگري ايراني دورة اسالمي
    حضور نور در نگارگري ايران پس از اسالم، عالوه بر حفظ سنت تصويري كهن و استمرار آن 
در سال هاي پس از اسالم، ناشي از وجود وجوه اشتراك اديان مزدايي، مانوي و اسالم در اصالت 
بخشيدن به نور، صرف نظر از موارد افتراق اين آيين ها با يكديگر است. اشتراك مفهوم نور در 
آيات قرآني با آيين هاي باستاني ايران به ويژه حكمت خسرواني و اعتقادات فهلويين و اثبات اين 
وجوه اشتراك در انديشه فالسفه بزرگي چون سهروردي،  شهرزوري و مالصدرا و ديگران باعث 

شد تا حضور نور به شكلي پايدار در هنر و بينش ايران زنده نگهداشته شود. 
    «تقريباً  در 25 مورد ضمن متجاوز از 35 آيه در قرآن مجيد كلمه نور آمده است كه البته معناي آن در 
موارد مختلف گوناگون است. گاه منظور نور حسي است و گاه منظور نور معنوي است» (سجادى، 1363: 

 .(52
داريوش شايگان ضمن بحث دربارة هنر ايران به تفسير آية مباركة سورة نور مي پردازد كه در آن 
خداوند وجود خويش را به نور توصيف كرده است: خداوند در قرآن مى فرمايد: « اهللا نورالسموات 
و االرض، مثل نوره كمشكوه فيها مصباح، المصباح في زجاجه...» (سوره مباركه نور آيه 34) 
وي در بيان اين آيه و تجلي آن در هنر ايران معتقد است كه:«نور وابسته به تجلي است يعني 
طبق سمبوليسم اين آية قرآن، نور با اشعة چراغي كه از خالل شبكه ها و منافذ مشكوه جهان 
شكسته مي شود، بر آيينه هاي رنگارنگ موجودات مي تابد، و از سوي ديگر چون اين موجودات 
هستي شان فقط بسته به اين نور است،  در ذات خويش چيزي جز " نمود بي بود"، نيستند.... 
هنر ايران همين حالت "  نمود بي بود" را به صورت مظاهر خيالي تجليات ازلي بيان مي كند» 

(شايگان، 1383: 80).
با نگاهى به فلسفه دوران اسالمى ايران و ذكر ويژگى هاى عالم مثال يا ملكوت در انديشة حكما 
و فيلسوفان اين دوران، حضور تجسمى چنين نور فرا حسى در نگارگرى اين دوره را مى توان با 

توجه به موارد ذيل مورد مداقه و دقت قرار داد:
1- توجه به امكان مطابقت ويژگي هاي عالم ملكوت يا مثال با نحوة تجسم  نور، رنگ و فرم در عالم نگارگري   .5 

2- پيوند هنرنگارگري ايران با ادبيات عرفاني و حماسي ايران.
3- حضور و نمود موجودات فرا واقعي مانند ديوها و فرشتگان در نگارگري ايران. 

ويژگي هاي عالم ملكوت و چگونگي نسبت آن با عالم نگارگري 
    در توضيح عالم مثال يا ملكوت و هويت آن، كه در ايران باستان نيز به آن اعتقاد داشتند6 و 
نحوة ارتباط آن با عالم نگارگري بايد گفت:"ملكوت يا همان عالم خيال و مثال،" داراي صورت 
است اما فاقد ماده مي باشد. به همين جهت است كه گاهي اين عالم را عالم "صور معلقه" نيز 
ناميده اند و به معناي عالمي مي باشد كه در آن صورت يا هيوال يا همان جسم تركيب نشده، 
بعدي  دو  عالم  با  جسم  نداشتن  جهت  به  مثال،  عالم  صوري  كيفيت  است.  معلق  شكلي  به 
نقاشي يا نگارگري قابل قياس است. آن چه از سطوح دو بعدي تخت، به همراه عدم بازنمايي 
بعد سوم و نداشتن سايه و حجم در اغلب اين آثار مشاهده مي گردد، به كيفيت صوري و دو 

گرامي  بسيار  را  هنرنگارگري  كه  مانويان   -4
و  آوردند  پديد  نقاشان  از  مدرسه اي  مي شمردند، 
اين نقاشان، هنر خود را به درخواست مسلمانان 
در خدمت آنان قرار مي دادند. نك : همان منبع، 

ص 56.
5- فضاي مينياتورهاي ايران به دريافتي كيميايي 
از نور و تخيل وابسته است كه در قلمرو تفكر به 
عالم مثال مربوط مي شود. غياب فضاي سه بعدي 
عدم  علت  به  نه  و  است  تصادف  نه  مينياتور،  در 
مهارت، بلكه عنصر اساسي يك فضاي كيفي است 
باشد،  «خيالي»  چيز  هر  از  پيش  مي خواهد  كه 
شبيه  ذهن،  به  متبادر  اشكال  آن  در  كه  فضايي 
آن  به  وابسته  خصايص  و  ماده  فاقد  معلق،  صور 
هستند؛ محيطي نامتجانس كه در آن هر سطح و 
مرحله اي حالت عاطفي خاص دارد و رنگ بنديي 
و  ذهني  بت هاي  شايگان،  داريوش  نك:  ويژه. 

خاطره ي ازلي، ص 82.
ايرانيان  اعتقاد  پيرامون  بيشتر  مطالعة  براي   -6
منظر  اين  از  آن  تعريف  و  مثال  عالم  به  باستان 
خسرواني.  حكمت  رضي،  هاشم   : به  شود  رجوع 
نيز، براي مطالعة سابقة حضور عالم مثال و ملكوت 
در دنياي اسالم و حكمت فالسفه ايراني ـ اسالمي 
و چگونگي آن رجوع شود به : حسن بلخاري قهي، 

مباني هنر و معماري اسالمي.
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بعدي عالم مثال مربوط است. اگر چنين بود كه فضاي تصويري اين نوع نقاشي كيفيتي سه 
بعدي مي يافت، در اين صورت از عالم ملكوت سقوط مي كرد و مبدل به تصوير عالم ملك يا 

ماده مي شد» (نصر، 1347).
   « از آن جا كه اين هنر در پى تجرد از ماده است،  در آن همه چيز در پرتو نور "ديگري"ديده 
مي شود، اين نور از مركز خاصي ساطع نمي شود و از زاويه اي خاص بر اشياء نمي تابد. همه 
سايه  و  هستند  نور  از  آكنده  و  منور  خود  جماد،  و  گياه  و  جانور  و  انسان  از  نگاره ،  اجزاي 
ندارند. به نظر مي رسد، در نگاره هاي ايراني، كه طبيعت مادي عيناً تصوير نمي شود  در اين راستا 
است. موجودات و اشيايي كه در نگاره به تصوير درمي آيند صورت (شكل و رنگ) دارند، اما گويي 

از ساير صفات ماده، مانند وزن و حجم و تقيد به زمان  بري اند»(قاضى زاده، 1382: 59).

حضور رنگ در مقام  نور در نگارگري 
گمان مى رود تأثيرپذيري از فضاي مثالي، متعالي و نوراني عالم ملكوت كه مي تواند مورد نظر 
نقاش ايراني اسالمي باشد، باعث شده است تا رنگ ها نيز در اين هنر از خواص مجرد و نوراني 
اين عالم منتزع شده باشند. «كيفيت هنر مينياتور ايراني با تجلي در فروغ رنگ آميز ويژه اي كه 
بنياد نهاده است، گواه بر آن است كه هنروران اين رشته كوشش مي نموده اند با روش هايي نظير 
آن چه در علم كيميا مرسوم است،  انوار الهي را كه در جسم رنگ هاي نقاشي نهفته است و در 

قشر رنگ زنداني گرديده است آزاد نمايند»(اسحاق پور، 1379: 52).
اين  در  دشت  و  كوه  نيستند،  پاى بند  برون  عالم  واقعيت هاي  به  هنر  اين  در  رنگ  و     «فرم 
تماشاگه راز، رنگ هايي متفاوت با عالم واقعي دارند. رنگ در نگارگري با عدم تبعيت از اصل 
انطباق با واقع، روايت گر عالمي ديگر و جهاني فراتر مي شود (همان عالم مثال) همچون كوه كه 
در دنياي واقع، رنگي سرد و زمخت دارد، اما در نگارگري ايراني جامة رنگين آبى به تن مي كند 

تا نمادي باشد از صفات انفعالي، انقباضي و انعقادي.
   رنگ آميزي در نگار ه هاي ايراني چنان مسحور كننده و خيال انگيز است كه ناظر در نظر اول 
با كليتي واحد از يك روايت روبرو مي شود تا تصوير واقعيتي از واقعيت هاي مكرر و بي شمار عالم 
برون. روايتي كه در ابعاد زمان و مكان جريان ندارد؛ به عبارتي، رنگ ها و نورها در نگارگري 

ايراني مثالي و واقعيت گريزند و به تعبيري نه جزء اثر، كه تمامي اثرند.
از  لطيفي  احساس  نشان دهندة   ايراني،  نگارگري  در  رنگ  كه  است  معتقد  عكاشه،  ثروت     
رنگ هاست كه گاه به طبيعت نزديك و گاه دور مي شود، ولي در هر حال متأثر از جهش ها و 

درخشش هاي نوراني است كه بر قلب هنرمند مسلمان مي تابد. 
نوراني،  ماهيتي  ايران  بزرگ  عرفاي  و  فالسفه  عرفاني  انديشه  در  رنگ  ديگر  طرف  «از     
مسلمان  هنرمند  عوالم  بر  مى تواند  كه  دارد  عهده  بر  را  ماده  جهان  در  تأويل  قابل  و  مثالي 
تأثيرگذار باشد. از جمله آراي نجم الدين كبري (عارف بزرگ قرن6 هجري)، نجم  رازي (654-
573 هـ.ق)، عالءالدوله سمناني (قرن 7 و 8 هـ.ق) و نيز ابن هيثم (قرن 5 و6)»(بلخارى قهى، 

1384: 482تا489).
   يكى از داليل تصويري و تجسمي حضور نور غير مادى در دنياى تصويرى نگارگرى، حضور 
رنگ در نگاره هايي است   كه علي رغم وقوع روايت داستان در شب، رنگ ها همان تأللؤ و درخشش 

نور روز را دارند كه به تفصيل بيشتر ذيل تصوير شماره 2 به آن پرداخته خواهد شد. 
بينشي  مباحث  پيرامون  شده  مطرح  مطالب  به  توجه  با  كه  مي رسد،  نظر  به  اين كه  نتيجه     
ايرانيان در باب نور و نيز تأييد عرفاي اسالمي به ماهيت نوراني و مثالي رنگ، تبديل، دگرديسي 

بينش فلسفى ايرانيان دربارة نور و تجسم آن در هنر نگارگرى
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و آزادي انوار الهي از غواسق اجسام و خصلت كيميايي روش هايي كه در اين تبديل مي توانند 
مؤثر باشند، همواره مدنظر نگارگران بوده است. گو اينكه آراي بسياري از صاحب نظران بر اين 

امر صحه مي گذارد.7 
   هنر نگارگري ايران، خلق عالم خيال را مديون پيوندش با ادبيات فارسي نيز مي داند. اين 
ادبيات به واسطه ي قرين بودن با عرفان اسالمي ايراني عالوه بر آنكه در مضمون و محتواي خود 

همواره از مفاهيم عرفاني استفاده كرده است، توصيف گر عالم خيال نيز مي باشد.
 

كاربرد طال در نگارگري ايران و مفهوم كيميايي آن 
از  استفاده  بر  عالوه  تصوير  زبان  در  آن  رويدادهاي  و  خيال  عالم  تجسم  در  ايراني  نگارگر      
رنگ هاي درخشان در مقام نور، از خصلت كيميايي طال نيز براي بيان عوالم خود بهره گرفته 

است.
بلكه  نمي  كند،  القاء  را  معنوي  معناي  صرفاً  نگاره ها  در  طال  كاربرد  كه  دارد  بحث  جاي     
است،  تصوير  در  ذوقي  واقع نمايي  نوعي  ايجاد  يا  و  تزيين  خدمت  در  آن  به كارگيري  گاه 
مانند جاهايي كه از طال براي پوشش زين و يراق و ادوات جنگي رزم آوران مصور در نگاره 
استفاده شده است (تصوير شماره 1) يا جاهايى كه ابرها را بصورت تزييني با طال رنگ آميزي 

نموده اند.
   «جنبة كاربرد معنوي طال كه بيشتر مد  نظر ماست و تصويري نمادين از تجلي نور مي  باشد، 
از لحاظ مفهومي نقش كيميايي طال را در نگاره ها نشان مي دهد. «در ايران كيميا به عنوان علم 
باطني نفس مورد توجه بسياري واقع شد كه در قرون گذشته رساله هاي متعددي دربارة كيمياي 
روحاني آميخته با عرفان شيعي به وجود آورده اند. همچنين كيميا وارد تصوف اسالمي شد و 

تاكنون نيز اين تاثير را در ميان صوفيان دارد» (آرام، 1366: 47).
ارزش هاي  خاطر  به  صرفاً  يا  عادي  نگاهي  طال،  به  مصوران  و  هنرمندان  نگاه  «بنابراين      
مادي آن نمي تواند باشد. هنرمندان نگارگر وارث سنتي ديرينه بودند كه در آن طال به عنوان 
نمادي از نفس پرورش يافته در نظر گرفته مي شود كه به مدد روش هاي روحاني پير و مرشد، 
در حقيقت فلز پست نفس مريدان مبدل به آن شده است. اين ديدگاه منطبق با انديشه  هاي 
يافته،  پرورش  نفس  است.  يافته  جريان  تصوف  قالب  در  كه  است  مسلمان  حكماي  اشراقي 
معادل با مفهوم "خوره" در حكمت سهروردي است و طال در تصوف اسالمي نماد آن به شمار 

مي رود» (خادمى، 1382: 774).
    با وجود اين، به نظر مي رسد كه هنر نگارگري ايران در تجسم عالم خيال و ماهيت نوراني آن 
با استفاده از رنگ هاي ناب (ملهم از جوهرة نوراني آن ها)، و نيز، كاربرد طال (با مفهوم كيميايي 

آن) توانسته است، تصاوير نماديني را خلق كند.
    در اين تصاوير نمادين، تجلى نور معنوى به صورت تجسم آسمان هاى طاليى كه عالم سراسر 
نور خوارنه و حضور نور ايزدى را در جهان هستى نمايندگى مى كند، هاله هاى نور طاليى رنگ 
دور سر قديسين پيامبران و شهرياران كيانى، كه نشان از برخورداري انسان هاي كامل از خوره 
شهرياري يا "فّره ايزدي" خاص آن ها مي دهد، تجسِم گرفت و گير نيروهاي خير و شر، نور و 
حماسي ماننِد نبرد بهرام گور و اژد ها، دادخواهي كاوه آهنگر از  قالب داستان هاي  ظلمت در 
ضحاك  و يا بيان سمبليك آن در قالب فرم  هاي حيواني مانند گرفت و گير شير و گاو و يا تصوير 
موجودات فرامادي، مانند فرشتگان8 و ديوها مشهود است، كه نشان از خالقيت و توانايي هنرمند 

ايراني در تجسم محسوس دنياي خيالي اوست.

تصوير شمـــاره1ـ تصويـــري از شاهنامه شـاه 
طهماسبـــي، سدة 10 هجـــري، برگرفتــــه از 
كتـــاب شاهكارهاي نگـارگري ايـراني، موزه هاي 

هنرهاي معاصر.

ايراني  نگارگري  كيمياگرانه  كار  7- «ماسينيون» 
را آزاد ساختن پاره هاي نور ايزدي از زندان ماده 
ايراني  نگارگري  فلسفه  كربن»  «هانري  مي داند. 
بينش  رهنمون  ـ  مانوي  نگارگري  از  متأثر  را 
برانگيزندة  كه  مي داند  حسي  عالم  فراسوي  به 
از  هراس  و  نور»  «پسران  به  ستايش  و  مهر 
گذاردن  تماشا  به  نيز،  و  است.  تاريكي»  «پسران 
تا  نوراني»  «انسان  از  لطيف  و  رستاخيزي  بدني 
ظلماني  ثغور  و  حدود  از  انسان  رهايي  تصويرگر 
را  نگارگري  اين  بوركهارت»  «تيتوس  باشد، 
داراي  همانا  كه  مي دانند  ديگر  جهاني  پردازندة 
و  است  ثابته»  «اعيان  يا  نشدني  دگرگون  گوهر 
ممتاز  انواع  صاحب  كه  جهاني  ديگر،  تعبيري  به 
هستي است و به همين دليل، نوعي چون اسب در 
اين نگارگري نمي تواند يكي از افراد  نوع خويش 
محسوب شود كه اسب ممتاز عالم مثال است. نك 

: همان منبع، ص 484. 
8- فرشتگان در نگارگري اسالمي ايران مي توانند 
و  غيب  عالم  از  نشانه هايي  و  عالئم  عنوان  به 
مظهري از خير با بشر مرتبط باشند و عالم نقاشي 
ايران را از عوالم ظاهري به نوعي جهان شناختي 
باطني هدايت كنند. نك : مجموعه مقاالت اولين 
خزايي،  محمد  اهتمام  به  هنراسالمي،  همايش 

فرشتگان، ص 297.
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   در ادامه مطالعه شواهد تصويري و تحليل آن ها پيش از نتيجه گيري الزم به نظر مي آيد:
تصوير شماره 2، ديدار هماي و همايون در باغ، حدود 828 هـ.ق موزه هنرهاي تزييني پاريس 
يكي از جلوه هاي حضور نور مثالي در دگرديسي كيميايي ماده به رنگ هاي نور، در نگاره هايي 
و  كيفيت  است،  افتاده  اتفاق  شب  در  تصوير  واقعة  اين كه  علي رغم  آن ها  در  كه  مي شود  يافت 
اتفاق  اين  است.  شده  تصوير  روز  رنگ هاي  درخشش  همان  به  تصوير  رنگ هاي  درخشندگي 
"همزماني در تصوير" كه از شگفتي هاي دنياي تصويري ايرانيان است، بيان گر فضايي خيال انگيز 
و فرا    مادى است. «بطور كلي مي توان گفت در نگارگري سنتي ايران، شب هنگام و يا وقايعي 
كه به هنگام شب رخ داده اند، تنها از طريق آسماني الجوردي و سرمه اي رنگ كه هالل ماه يا 
ستارگان طاليي را در خود دارد، قابل تشخيص است وگرنه، فضا همان فضاي درخشان و سيالي 
است كه در همه وقت و همه جا به مدد نگارگر رنگ شناس آمده و فضايي متعالي خلق نموده 

است» (حسينى،1376: 55).
     تصوير شماره 3 در اين نگاره  كه تصويري از نسخه مصور "  خاوران نامه ابن حسام"9 مي باشد، با حضور 

جلوه اي خاص از نور مواجه هستيم  و آن تجلي "خوره" يا "    فره" به صورت شعلة نوراني است.
   «تجلي "فره" يا "خوره"در نگارگري ايران در دوره هاي گوناگون آشكار است. صورت "خوره"كه 
ماه،  قرص  شكل  به  گرد  هاله اي  نظير  گوناگوني  اشكال  به  مي باشد،  نور  هاله هاي  اساس  بر 
شعله هاي آتش و حتي گاه به صورت شمسه در مكاتب مختلف نقاشي ايران نمايان شده است. 
هرچند بيشترين مورد به كارگيري هالة نور، براي اولياى خدا و پيامبران بوده است كه اغلب از آن 
به "هالة تقدس" نيز تعبير مي شود، اما گاه در برخي آثار مالحظه مي شود كه تمامي موجودات 
تصوير، داراي هاله مي باشند (مانند نمونه هايي از نسخه تصويري طب جالينوس، دوره سلجوقي). 
توضيح اين مطلب بايد گفت: همان طوركه قبًال  اشاره شد "خوره" درمرتبه عام  و   گسترد ه ى خود  در
به تمامي موجودات تعلق مي گيرد سپس، در سلسله مراتب نظام مند آفرينش هرچه موجودي به 
تكامل بيشتري نايل آيد، به ميزان بيشتري از نور فرهي برخوردار مي گردد، كه نمونه واالي آن 
همان "كيان خره"، نور مناسب و شايستة شهر ياران است» (بلخارى قهى، 1384: 478تا481).

  تصوير شماره 4 اين تصوير كه قسمتي از يك نگاره بسيار ارزشمند "شاهنامه شاه طهماسبي"10 
داستان  در  شر  و  خير  نيروهاي  (تضاد  عرفاني  كامًال  موضوعي  به  پرداختن  بر  عالوه  مي باشد، 
ضحاك ماردوش)، به گونه اي سحرآميز به تجسم نور در اشكال نمادين و متفاوت آن برگرفته از 

مفاهيم بينشي مورد بحث پرداخته است.
   كاربرد رنگ طاليي در آسمان و حضور فرشتگان در اين فضا بسيار نزديك به توصيف عالم 
از  برگرفته  انواري  سهروردي  موردنظر  ملكوتي  «انوار  اينكه  ضمن  است.  ملكوت  نور  سراسر 
فرشتگانند. اين انوار ملكوتي داراي اشراقي بي واسطه و مستقيم برگرفته از اشراق انوار و از بنياد 

فرشته سانند»(كربن،1384: 32).
 

بينش فلسفى ايرانيان دربارة نور و تجسم آن در هنر نگارگرى

تصوير شــماره 2ـ ديدار هماي و همايون در باغ، 
حدود 1425 ميالدي (حــدود 828 هـ.ق) موزه 
هنرهاي تزئيني پاريس، شمارة 3727. برگرفتة از 

كتاب مروري بر نگارگري ايران

تصوير شــماره 3ـ تصوير از خاوران نامه ابن حسام، 
جبرئيل قدرت حضرت علــي را به حضرت محمد 
(ص) نشان داد. شيراز، حدود 1480، موزه هنرهاي 
تزييني تهــران، برگرفته از كتاب نقاشــي ايراني، 

بازل گري.

كتاب  يك  حسام،  ابن  خاوران نامه  كتاب   -9
(ع)  علي  حضرت  زندگي  به  مربوط  و  حماسي 
شاهنامه  از  تقليد  به  و  تأليف   1426 در  و  است 
تهيه گرديده است. نك : بازل گري،  نقاشي ايراني، 

ترجمه عربعلي شروه، ص 93.
10- چنين تحليلى عالوه بر نوشتار آقاى بلخارى 
در پايان نامه خانم خادمى نيز انجام گرفته است

تصوير شــماره 4ـ قسمتي از يك تصوير از 
شاهنامه شاه طهماسبي، سده 10 هجري 
برگرفتــه از كتاب شــاهكارهاي نگارگري 

ايراني، موزه هنرهاي معاصر تهران.
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   از طرف ديگر «نبرد نيروهاي نور با حمايت اورمزد و به عبارتي نبرد "فرورتي ها" (در زبان 
فارسي فروهر) با ماهيت ملكوتي كهن الگوي هر زادة نور بر دنياي مادي با نيروهاي اهريمني» 
تجسم  تقابل  در  است.  ايرانيان  اصيل  بينش  جاويدان  حماسه هاي  از  كه   (33 (كربن، همان: 
فرشته ها10 در آسمان و ديوهاي ترسيم شده در كناره سمت چپ تصوير، در اين نگاره به خوبي 

محسوس است.
    ترسيم تضاد اين دو نيرو و كيفيتي كه در مفهوم عرفاني آن، هم در آموزه  هاي مزدايي هست 
و هم در آموزه هاي اسالمي، جهان مثالي تصوير شده در اين نگاره را در خور تأمل و تعمق قرار 

مي  دهد.
    آسمان طاليي اين نگاره كه جايگاه فرشتگان تصوير است، چنان فضايي مجرد از ماده را خلق 
كرده است، كه همان دنياي مثالي و بهشت ملكوتي نور را به ذهن بيننده متبادر مي كند، نوري 
كه از اين آسمان ساطع مي شود هيچ گونه عارضة مادي حاصل از تابش نور مستقيم (مانند ايجاد 

سايه روشن) را ندارد.
حضور رنگ ها نيز در كمال درخشندگي و در هماهنگي موزون با كل تصوير، خصلتي كيميايي 

در آزاد شدن انوار رنگي از غواسق و تاريكي هاي ماده را به خاطر مي آورد.

نتيجه گيري
از مجموع مطالبي كه گذشت مي توان به جمع بندي و نتايج زير دست يافت:

قوة  از  و  دارد  مادي  فرا  منشأ  ايران،  نگارگري  آثار  در  يافته  تجسم  نور  مي رسد  نظر  به   -1
مي گيرد.  نشأت  ايراني  هنرمند  خيال 

2-پشتوانه چنين فرضي، اعتقاد و بينش الهي ايرانيان دربارة ساحت وجودي نور و جلوه هاي 
نمادين آن در تفكرات ديني آنان از ديرباز تاكنون است، كه سرچشمه آن اعتقاد به وجود 
خوره  كيان  يا  ايزدي  نور  از  موجودات  برخورداري  و  مثال  عالم  يا  خوارنه  نور  سراسر  عالم 

است. 
3- در اين راستا، انطباق خصوصيات نگارگري ايران با ويژگي هاي عالم مثال و نيز ماهيت 

نوراني آن در تفاسير حكما قابل تأمل است. 
الهي  بينش  در  ريشه  و  قدسي  نگاهي  نگاره ها،  در  نور  بيان  در  ايراني  هنرمند  نگاه  4-  اگر 
را  هرمنوتيكى  يا  رمزشناسانه  نقد  نتيجه،  در  است،  نمادين  آن  تجسم  نوع  دارد،  آنان 

مي طلبد.
مفاهيم  حضور  و  حماسي  عرفاني  ادبيات  با  ايران  نگارگري  انكار  غيرقابل  پيوند  نيز،   -5
نيروهاي  با  (روشني)  خير  نيروهاي  نبرد  مضامين  مانند  مضامين  اين  در  نور  گرايانه  تأويل 

شر (تاريكي) در تأييد اين فرض در خور تأمل و مداقه است. 
در  ناب  و  درخشان  رنگ هاي  حضور  اسالمي،  ايراني  هنر  صاحب نظران  برخي  اعتقاد  به   -6
دگرديسي  از  نشان  و  مثال  عالم  جلوه هاي  از  حضوري  روشن،  سايه  دخالت  بدون  نگاره ها 
كيميايي ماده به رنگ هاي نور را دارد. نيز حضور نگاره هايي كه علي رغم نمايش زمان شب 

در تصوير، رنگ ها همان جلوه  و تأللؤ روز را دارند دليلي بر تأييد اين نظر مي دانند. 
7-كاربرد طال، در نگاره هاي ايراني بسته به جايگاه و مورد استفاده آن مي تواند هم تزييني 
گرايانه،  تأويل  نگاره  از  نور،  معناي  در  طال  حضور  باشد.  رفته  به كار  نور  معناي  در  هم  و 
بيشتر به ماهيت كيميايي اين فلز بر مي گردد و نمادي از نفس پرورش يافته و برخورداري 
خوره)  (كيان  تقدس  هاله هاي  و  طاليي  آسمان هايي  تجسم  در  كه  است،  ايزدي  فّره  از 

10- فرشتگان در شاهنامه، پيك ايزدي و نگهبان 
شاهان مي باشند. بال در فرشتگان بيانگر عظمت 
و  نقل  وسيله  همچنين  و  قدرت  ابعاد  و  معنوي 
انتقال و عامل فعاليت آن هاست و نقاشان با تنوع 
خطوط  با  دقيق  طراحي  و  درخشان  رنگ هاي 
كناره ها، بر عظمت بال ها مي افزايند. نك : مجموع 
مقاالت اولين همايش هنر اسالمي، فرشتگان، ص 
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است.  نمايان گر 
8- از طرفي استمرار سنت هاي تصويري غني مانويان و ميراث هنري زرتشتي ساسانيان، در 
بسيار  ايران  اسالمي  دوره  نگارگري  در  طال،  كيميايي  كاربرد  و  ظلمت  و  نور  نمادين  تجسم 

است.  بوده  تأثيرگذار 
9- نبرد نيروهاي خير (روشني) و نيروهاي اهريمني (تاريكي)، كه از ديرباز موضوع حماسه هاي 
مذهبي و عرفاني ادبي ايرانيان بوده است، نشانة نبرد نور و ظلمت و پيروزي نور بر ظلمت 
است (كه در نگاره ها در تقابل حضور فرشتگان و ديوها، نبرد پهلوانان حماسي  با حيوانات 
كه  حيوان هايي  گرفت و گير  نيز  و   (... و  اژدها  (مانند  مي باشد،  پليدي  مظهر  كه  افسانه اي 

نماد اين دو نيرو باشند به تكرار در هنر نگارگري تصوير شده است. 
10- در هم تنيدگي درختان پربار و پرثمر و درختان خشك و بي ثمر در سنت هنري مانوي 
نشانه اي از درهم تنيدگي نور و ظلمت در جهان مادي است و استمرار آن در نگارگري دوره 

اسالمي به گمان قوي نمي تواند خالي از معناي عرفاني و صرفاً يك تقليد بي مفهوم باشد.
11- حضور فرشتگان كه ماهيتي فرامادي و نوراني دارد و تصوير آنان بر مبناي قّوة تخيل 
در  فرشته  حضور  و  مفهوم  كه  پشتوانه اي  به  توجه  با  اسالمي،  ايراني  نگارگري  در  هنرمند 
نوراني  دنياي  پيوند  تجسم  جز  نمي تواند  دارد،  قرآن  آيات  در  نيز  و  باستان  ايران  اعتقادات 

فرشتگان (عالم ملكوت) و پيوند آن با تخيل و حماسه مورد نظر هنرمند باشد. 
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