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 نگاری بر مبنای مفهوم هنر سنتی ساختار اندیشه در نقاشی خیالی

 چکیده
آن تلفیق های هنری دوران تجدد ایران، در تداوم سنت نگارگری و ترویج مکتب بارویارویی نگاری در نقاشی خیالی بیان مسئله:

تا روش بیانی ویژة خود را متناسب با هنر مردمی و  نددر تالش بودنقاشان این شیوه  .های هنری دوران خود شکل گرفتشیوهبا 

واسطة نمادپردازی و رمزگرایی در قالبی د. خاستگاه هویت و اصالت این آثار به اصلِ درونی هنرمند ارجاع دارد و بهنمذهبی بیاب

و نسبت آرای وی در حوزه « کوماراسوامی»بر مبنای نظر  تواناین است که چگونه می مسئله استچه . آنیافته استمادی تجلی 

نگاری را تبیین کرد تا بر این اساس، جایگاه و مفهوم هنر سنتی با آثار این مکتب، ساختار اندیشه و روش هنری در نقاشی خیالی

 سنتی نمود بیشتری یابد.نگاری، میان مکاتب هنری و هنرهای ارزش آثار نقاشی خیالی

نگاری بر مبنای تعریف و کارکرد هنر سنتی از نظر کوماراسوامی ساختار اندیشه مکتب نقاشی خیالیاین نوشتار تبین هدف  هدف:

 است.

صورت صورت نظری و بر اساس تحلیل کیفی صورت گرفته و گردآوری اطالعات بهروش پژوهش در این مقاله بهش: روش پژوه

 ای انجام شده است.اسنادی و با بهره از منابع کتابخانهمطالعة 

اشاره دارد، و مافوق و ماوراى خودش  یزیبه چ داند کهای میرا بیان جسمانی فرمِ از پیش تصور شده هنرکوماراسوامی  ها:یافته

یکی ساحت رهایی و  ،گذراندمی. در این حوزه، هنرمند سنتی دو ساحت را از پیش نمادین استسمبلیک و این هنر همواره 

و بر مبنای این مفهوم،  یابددیگری اقتناص و عبودیت. هنر سنتی بر اساس شهود صور مثالی با ابتنای بر عقل شهودی مفهوم می

نگاری چیزی جز بیان حقیقت و رسیدن بدان نیست. در نتیجة حاصل از آن دریافتیم که اندیشه و نیز هدف غایی نقاشی خیالی

بینی نگاری در سایة سنت و معنویت اسالمی، باورها و عقاید شیعی و جهانار اندیشه و روش هنری در مکتب نقاشی خیالیساخت

اندیشی به آفرینش اثر هنری دست زده و همین عامل برای هنرمند نوعی عرفانی شکل گرفته و هنرمند با تکیه بر عقالنیت و ژرف

 عبادت تلقی شده است. 
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 مقدمه
چه ساختار اندیشه )روش آنای معموالً با دستگاه فکری و فلسفی همان دوره منطبق است. ساختار اندیشه هر دوره

بایست در فضای کالبدی تشکیل داده، می -که اوج آن در دوران قاجار و پهلوی بود- نگاری راهنری( نقاشی خیالی

های مهم در این دوران خاصه دورة صفویه، حضور وجو کرد. یکی از زمینهقرن چهارم تا یازدهم هجری جست

چیز در دنیا مظهری از وجود خدا قلمداد عرفان بود. در این اندیشه، همهمعنویت و سنت اسالمی در قالب تصوف و 

به نقل  «جوانی» شود و فقط یک چیز در جهان وجود دارد و آن خداست؛ خدا در تمام ذرات عالم حاضر است.می

همة  صوفیه معتقدند که در عالم فقط خدا هست و تنها چیزی که وجود دارد، خداست و»نویسد: از مالصدرا می

مثابة ظروفی دیگر، اشیای دنیا بهجان و چه جاندار، مظهر خدا هستند. به عبارتعالم و اشیای موجود در آن، چه بی

بینی وقتی جهان (.33، ۱3۸۵)جوانی، « ها مقداری از خدا هستشان، در هر یک از آنهستند که بر مبنای ظرفیت

برداری یا شود، بنابراین تسلیم امرِ سادة نسخهقلمداد می ای مهم و اساسیعرفانی نزد هنرمند ایرانی مسئله

شود، پس به خلق عالمی که به آن باور دارد و ساختار هاست نمیسازی از عناصر مادی که فنا در انتظار آنشبیه

است نگاری ساخته و پرداختة چنین عالمی آورد. از نظر این نوشتار، نقاشی خیالیفکری او را ساخته است روی می

و بر مبنای چنین تفکری در ذات هنرمند و در فرمی از پیش تصور شده در ذهن هنرمند و در قالبی جسمانی 

گران شکل گرفته است. این مقوله، دقیقاً آن چیزی است که در اندیشه و نظرات بسیاری از محققان و پژوهش

ی است. چنین برداشتی، دغدغة اصلی این مستور مانده و از نظر ایشان، این هنر ساده و عاری از هرگونه تفکر

نگاری بر مبنای سنت، به مکانت بنیادین این نوشتار است تا با بیان روش هنری و ساختار اندیشه در نقاشی خیالی

ساختار اندیشه )روش هنری( در  چه تبیین شدعنوان یکی از هنرهای سنتی ایران تأکید شود. بر اساس آنهنر به

از متفکران نحلة  ۱«آناندا کنتیش کوماراسوامی»، با توجه به مفهوم هنر سنتی از نظر نگارینقاشی خیالی

طور گسترده به بحث در هنر عامیانه گرایی بررسی و تبیین خواهد شد. وی از اندیشمندانی است که بهسنت

تعریف و کارکرد هنر جا که دیدگاه کوماراسوامی در حیطة پرداخته و در حوزة هنر ایران مطالعاتی دارد. از آن

نگاری مطرح است قرابت چه در سنت اسالمی و نیز هنر سنتی ایران خاصه نقاشی خیالیویژه هنر سنتی، با آنبه

ترین وجوه این از مهم نگاری است.ترین رویکرد برای مطالعة آثار نقاشی خیالیگرایان، مناسبدارد، در میان سنت

 کالم: معتقد است کهچنان داندمی خداوند کالم را هنر ی است. کوماراسوامیارتباط، طرح هنر بر مبنای سنت اله

نوشتاری و یا تصویری بیان  صورتبه؛ در هنر که است قواعدی و هاآرمان همان طور دقیقهب تعالیذات باری

هنر است که امل معانی و مفاهیم است و با چنین نگاهی به ح ظواهر، و الفاظ ورای خداوند کالم لذا شود.می

حامل بلکه  صرفاً با حواس ما مرتبط نیستند، ،شودها و تصاویری که توسط هنرمند خلق میتوان گفت واژهمی

دو سؤال پیش رو است: نخست در پی پاسخ به  این مقاله .(Coomaraswamy, 1955, 33)د هستنمعانی گوناگونی 

نگاری بر ساختار اندیشه در نقاشی خیالیکوماراسوامی چگونه تبیین شده و دوم  مفهوم هنر سنتی از منظراینکه؛ 

 گونه است؟همبنای مفهوم هنر سنتی چ
 

 روش تحقیق
صورت نظری و بر اساس تحلیل کیفی صورت گرفته و گردآوری اطالعات در این روش تحقیق در این مقاله به

 ای انجام پذیرفته است.از منابع کتابخانه گیریصورت مطالعة اسنادی و با بهرهنوشتار به
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 مبانی نظری
مبانی و چارچوب نظری این مقاله با استناد بر آرای کوماراسوامی در باب مفهوم هنر سنتی شکل گرفته است و بر 

 شود.نگاری پرداخته میاساس این متغیر، به بحث و تبیین ساختار اندیشه و روش هنری در نقاشی خیالی

)کوماراسوامی، « تجسم فرِم از پیش تصور شده در قالبی جسمانی»کند کوماراسوامی هنر را چنین تعریف می

کارانه. ل است؛ یکی عقالنی و دیگری، فعالیتی خدمتقائ در واقع ایشان فعلی دوگانه برای هنرمند (.۱۱۵، ۱393

استوار است؛ و هنر سنتی  اندیشى و معنویتعقالنیت، ژرفخردورزی و بر محور از منظر ایشان  هنر سنتىبنیانِ 

این هنر  شود؛اطالق میمافوق و ماوراى خودش  یزیهنر سنتى به چ»داند، را فرافردی و با خاستگاهی الهی می

هنر »مبنای چنین تفکری، در سنت شرقی  بر .(Coomaraswamy, 2004, 21)« نمادین استسمبلیک و همواره 

اش بر عقل مبتنی است. هنر او تجلی صورتی حکیمی است که فعل خالقه ،و هنرمند« بدون معرفت، هیچ است

دلیل ضرورت هنر در شود. بهاست که در ذهن هنرمند نازل شده و بر صورت متعالی یا صورت مثالی منطبق می

وی و نقش مهم آن در انکشاف عقلی و عروج معنوی انسان، هر ساختنی های معنسنت به عنوان مجالی صورت

در واقع،  (.۵۵، ۱3۸9)داداشی،  که بر اساس شهود صور مثالی با ابتنای بر عقل شهودی صورت گیرد، هنر است

حال ای از اصول ثابت و در عین ویژه آناندا کوماراسوامی، مجموعهگرا بهسنت در نظر بسیاری از محققان سنت

است؛ رنگ( فرم و بی طور ذاتی فاقد صورت )بدونسیال است که مبدایی آسمانی، الهی و کیهانی دارد. سنت به

ولی خودش صورت است و فرافردی. بر این اساس، سنت حقیتی الهی است که در گذشته متجلی شده و در حال 

گون با این دیدگاه، نمودهای گونه و سیال است.پذیر و آینده با اصولی ثابت و بر اساس شرایط زمان و مکان انعطاف

سازند و یادآور اند که ما را جهت نیل به همان اصل واحد رهنمون میهنر سنتی، تقلیدهایی از اموری نادیدنی

هایی هستند از امری غیرحسی و نادیدنی؛ طور اساسی نمودهای هنر سنتی، رونوشتهب»مان هستند. شأن معنوی

کند. و تبیین این هنرها چنان شایسته و درخور هستند که ما را با آن صورتِ نوعیِ ازلی بیدار می بنابراین مقایسه

 (.۱۵، ۱393)کوماراسوامی، « های عمیق و معنوی آدمی هستندآثار هنری نوعی یادآوری، و پرورش دهندة اندیشه

وحانی، کمک به تفکر عمیق و در نهایت یابی به نیازهای رگیری آثار هنر سنتی، به جهت دستبنابراین، شأن شکل

نگاری، بر مبنای سنت، باورها و در همین راستا، نقاشی خیالی انطباق و هماهنگی آن با آن صورت کیهانی است.

مند شدن انسان عقاید دینی و فرهنگ جمعی و نیز سنت هنری در اواخر دوران صفوی شکل گرفت و برای بهره

های هنری مرسوم در هنر عنوان هنری با ارزشگسترش یافت. این هنر، نه به و یک ضرورت اجتماعی در جامعه

متجدد زمانه، بلکه برای بیان لحن زندگی روزمره و روحیة اجتماعی پا به عرصة وجود گذاشت. این حضور، در 

رود و چون هنر قدسی فراتر از هنرمند میفرهنگ عامیانه و سنت هنری ایران امری بدیهی است. این هنر هم

واسطه منشاء الهی آن دارای برکت بوده و مخاطب را نیز متبرک وابسته به روح مطلق الهی است. هنری که به

شود تا امری ورای طبیعت نشان نگاری، طبیعت و پیکره جعل و در آن تصرف مینماید. در آثار نقاشی خیالیمی

 داده شود، و موقعیتی خلق شود تا حقیقتی آشکار گردد.

 

 پژوهشپیشینة 
گر در منابع و شواهد مکتوب موجود این نکته وجوهای پژوهشدر بررسی پیشینة این پژوهش، مطالعات و جست

طور دقیق مورد مطالعه و مداقه قرار نگرفته است. در هنری و فکری مورد نظر این پژوهش به حاصل شد که روش
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نامه موجود است که همگی بیشتر به تحلیل نین پایانچنگاری، تعدادی کتاب، مقاله و همخصوص نقاشی خیالی

ساز و پیشینة این توانند زمینهاند، که این موارد میروایی، مروری و تاریخی و برخی به تحلیل نمادها پرداخته

 ةل درباریتفص نشر موزه رضا عباسی، به« ایخانهقهوه ینقاش»نام  به ی، در کتاب(۱3۶9) فیس پژوهش تلقی شوند.

. استسخن رانده  ای از این آثارمجموعه گرفته در آن برای بهرههای هویش و مکتب هنری نیا مسایلکلیات و 

(، ۱39۰چلیپا ) گردد.یم نگاری محسوبطور کلی از منابع مهم در شناخت و پژوهش نقاشی خیالیبه ن کتابیا

بررسی تأثیر هنر و ادبیات ملی و مذهبی »عنوان نامة دورة دکتری خود در دانشکدة هنر دانشگاه شاهد، با در پایان

نگاری از ادبیات مکتوب و شفاهی به بررسی گرایش و تأثیرپذیری هنرمندان مکتب خیالی« نگاریبر نقاشی خیالی

چه در طور کلی، آنبه ایران با موضوعات حماسی، پهلوانی و نیز موضوعات دینی و مذهبی پرداخته است.

ای دال بر طرح اندیشه و ساختار و نیز ماهیت این آثار بیان کار شده، سخن تازه دست و مشابههای از این پژوهش

نشده و در بررسی مطالب آثار مشابه دیگر، شاهد همین روایات تاریخی و مروری بودیم که بر مبنای منابع اشاره 

هایی هر چند ده تاکنون پژوهشهای انجام شدر خصوص آرای کوماراسوامی، طبق بررسی اند.شده انجام گرفته

ترین این آثار اند، و مهمطور کلی طرح شدهههای کوماراسوامی بمعدود صورت گرفته است. در این آثار، اندیشه

و نیز برخی مقاالت بوده  -که در انجام این پژوهش بسیار کارساز بوده-به زبان فارسی از ایشان  ترجمة چند کتاب

بررسی و نقد زیبایی و کمال از نظر آناندا »ای با عنوان ان خواهد شد. در مقالهها بیاست و مهمترین آن

به بررسی زیبایی و کمال پرداخته و مفاهیم بنیادین آن را از منظر ( ۱3۸7) مطلقبینای« کوماراسوامی

آناندا » ای با عنوان مقاله (۱37۸کیبل )ترجمه شده کوماراسوامی طرح نموده است. در میان مقاالت انگلیسی 

پور ترجمه صفی« آناندا کوماراسوامی و تفسیر نمادها»و مقالة دیگری با عنوان « کوماراسوامی: محقق عرصة روح

طبیعت در هنر »با عنوان (، ۱3۸۸مقاله ذکرگو )اشاره به  برخی آرای کوماراسوامی طرح شده است.۱37۸در سال 

همایش طبیعت در هنر شرق، خالی از لطف نیست. ذکرگو در این چاپ شده در کتاب مجموعه مقاالت « شرقی

دارد که طبیعت در پردازد و بیان میمقاله به بررسی برخی آرای کوماراسوامی در باب طبیعت در هنر شرق می

افتراق معنای »ای با عنوان ( در مقاله۱397پور و همکاران )علی واژگان شرقی با ذات، مربوط است نه با ظواهر.

به بررسی آرای وی و مفهوم هنر در دیدگاه سنتی و متجدد  «هنر در نگرش سنتی و مدرن از دیدگاه کوماراسوامی

ی از یک پارادایم ی، جز«هنر برای هنر» ةاز نگاه کوماراسوامی، نظری دارد کهپرداخته و نتایج حاصل از آن بیان می

های کند و از دل آن، برخی توصیهمدار می شخصکالن تفکر جدید است که معیارهای خیر و زیبایی را کامالً

آید؛ اما در نگرش سنتی، هنر برای غایتی غیر از خودش ساخته محور هم بیرون میگرا و شخصاخالقی لذت

 نماید.انگیزاند و مخاطبان را به تأمل و اندیشیدن ترغیب میهای ارتقاء ادراک مخاطبان را برمیشود و زمینهمی

 

 ز منظر آناندا کوماراسوامیهنر سنتی ا
در هنر سنتی و وجوه افتراق آن با هنر مدرن است.  در تفکرات کوماراسوامی طرح مفهوم یکی از مباحث مهم

هنری پذیرفته است که هنر راستین باشد و این هنر  دهد،تعاریف و مفاهیمی که وی از هنر و هنر سنتی ارایه می

« رحمتی» تواند برای وی مایة نشاط و کمال باشد.در میان بشر حق حیات دارد و این همان هنر سنتی است که می

مراد از هنر سنتی، هنری است که در دل سنت پرورش یافته و با معنای قدیمی و »نویسد: دربارة هنر سنتی می

ای مناسبت دارد که زمان و مکان در آن جایی ندارد ناسبتی ندارد. سنت در حقیقت با سنت خالدهشده ممنسوخ
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در اندیشة کوماراسوامی سنت، به مثابة فلسفة  (.۸، ۱39۴)رحمتی، « و دایم در عالم، در تکاپو و جریان است

کوشد تا انسان کنونی را از هزارتوی جهل و نادانی که جهان مدرن بدان جاویدان )یا حکمت جاویدان( است و می

یا دیدگاه طبیعی در آورد سخن به میان میسنتی  ایهکوماراسوامی از جامع هرگاهگرفتار آمده است نجات دهد. 

در امر  کهمعرفت و وجود است  ةاولیاست که بنیان و غایتش، قواعد ای جامعهمقصودش ، کندرا بیان میباب هنر 

وجود افکار و اعمال انسانی  همةدر که  حقیقت غاییمعیار و  یعنی اصل متعالی آن امر یگانه؛ دارندریشه قدسی 

یابی به نیازهای روحانی، کمک به تفکر عمیق و در گیری آثار هنر سنتی، به جهت دستبنابراین، شأن شکل دارد.

. این هنر که بر مبنای تفکر و تأمل ساخته شده است و با نهایت انطباق و هماهنگی با آن صورت کیهانی است

حقیقت ارتباط دارد، نه تنها خصلتی کاربردی دارد، بلکه خدمت بزرگی به نزدیکی آسمان به زمین و تجسم 

اساسًا هنر اصیل و سنتی را  دری هنرورزکوماراسوامی،  کند.های مادی میهای معقول در عالم ماده و صورتایده

انسان  مندیبهره یبرا داند که زیبایی اثرش در سایة حقیقت ومی هنرمند .داندمیشعور  ابتنای عقل و با یفعل

گر جلوه گونهای گونهفرماست که در  اییگانهاصل  آنبه نمودن  یلهنرمند، نباالترین هدف  .دشومیساخته 

ر بکوماراسوامی  (.۱۸۸-۱۸۵، ۱3۸۲ی، )کوماراسوامیست ن یتفرد یداراولی است، شود. گرچه هنرمند مجرد می

با خرد و عقل آن  نیز ارتباطو  سنتی هنرخردورزی در  یینافالطون به تبویژه اساس اندیشه فالسفه یونان، به

 یدرون یمثال از صورتِ تقلید و محاکاترا  و هنر سنتی هنر یکوماراسوام ی،طور کلبه پردازد. بنابراینی میشهود

کلی و با مطالعه و بررسی آرای کوماراسوامی،  طوربه است. یختهآمنمادپردازی با  جهت ینو از ا، پنداردمیهنرمند 

توان چنین بیان نمود: صورت مثالی اثر هنری، های شاخص را در هنر سنتی بر اساس آرای ایشان میمؤلفه

غایِت هنر برای هنر، اصل خردورزی و کنش عقالنی در اثر هنری، نفی فردیت هنرمند و انکار خویشتن، نفی 

نمادپردازی و وری انسان از اثر هنری، اصالت، زیباشناسی به مثابة بهجت روحی و معنوی، سودمندی و بهره

های برگزیده آفرینش ةاش ناظر به آن مقولهنر به مفهوم سنتیبنابراین، در دیدگاه وی،  است.رمزگرایی.

 که در هنرمند جای دارد. ستآن اصلی بلکه ،دورند، نیستهروزانه بهای معمول زندگی زیباشناسانه که از فعالیت

 

 نگاریسنت نقاشی خیالی
واسطة تصوف و عرفان دوچندان ههای مذهبی و اجتماعی بهای سیاسی و اندیشهاز زمان صفویان معنویت در سامانه

تصوف و عرفان بودند. بنابراین، شد، و بسیاری از اربابان قدرت، متفکران و هنرمندان در دستگاه حکومتی اهل 

همین از  شد.چنین نگرشی در آثار هنری این دوران، چه آثار درباری و چه سنتی و عامیانه، به وضوح دیده می

برخی سلوک مذهبی نیز برای ایام مذهبی و سوگواری و  مذهب رسمی در ایران شناخته شدعنوان بهتشیع  دوران،

های سراسر ایران را فرا گرفت و بازتاب ،دوم حکومت صفویه افکار عمومی مذهبی نیمةخصوص از رونق یافت؛ به

توان در اجرای تعزیه در ماه محرم و مراسم مذهبی دیگر روزهای سال مشاهده کرد. اجرای تعزیه این تغییر را می

کوتاهی  در مدتد. ها راوی وقایع بودنخوانیخوانی شد. پردهموجب رونق تصویر پردازی و و به تبع آن پرده

گاه با برگزاری مراسم آیینی و نمایش تعزیه عالوه بر حضور بر روی پرده  ،های مذهبی از این دست همنقاشی

نقاالن  .ها و ...( نیز انتقال یافتها، تکیهها و اماکن مذهبی )حسینیهزادههای هنری، بر روی دیوار امامنقاالن و بوم

ن فضایل قهرمانان و تفسیر پندهای انسانی که مثالً در شاهنامة فردوسی یا در جهت ایجاد فضایی پرشور و بیا

شدن و یا  کردند و در این راستا، آرزوی قهرمانای برپا میهای مذهبی و عاشورایی وجود داشت هنگامهپرده
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هوای سنتی نشست. این مردمان در فضا و حال و ها میسنگینی بر دل چون سایةبودن هم گام با قهرمانهم

بوم  ها را بر پهنةخبر. این امر موجب شد تا نقاشان، قهرمانان و اسطورهخویش غرق بودند و از دنیای متجدد بی

در این  اشد. نقنخود ایفا نماینگاری کنند و نقش مکملی برای نقال جهت اثرگذاری و همراهی مخاطب با خیالی

طرح و رنگ و با رنگ و بویی ایرانی  در نهادو مذهبی  ملیهای های پهلوانی و حماسهشگفتی روش هنری، همة

ها غالب بود و هدف از آن تأثیرگذاری بر مخاطب و نیز ارشادی و تعلیمی در این نوع نقاشی روحیةداد. جای می

در این مکتب هنری، هنرمند، از اشکال حاضر در جهان محسوس  شد.انتقال معرفتی دینی و مذهبی قلمداد می

سازد. این هنر اساسش علمی مقدس است که کند بلکه، قواعد بنیادین آن را آشکار میو تقلید نمیرونوشت 

پس هرگاه با اوج »گذارد تا میسر گردد. حصول آن صرفاً بر پایة ابزاری است که سنت در اختیار هنرمند می

سنت اسالمی در آن حضور شک جریان تفکر و معنویت حاکم بر خالقیت و کمال هنر اسالمی مواجه شدیم، بی

شناخت درونی بازتاب زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم و نگاری محصول نقاشی خیالی (.3۵، ۱3۸۵)جوانی، « دارد

و چگونگی بیان آن به عنوان یک رسانه است و هنرمندانی ساده، باایمان و و اعتقادات هنرمند نسبت به مذهب 

، نگاریخیالینقاشی »نویسد: کباز در مورد این مکتب هنری چنین میاند. پاصادق به خلق چنین آثاری پرداخته

مرسوم  انهنگارطبیعتهای روش با مذهبی و تلفیق آن و عامیانههای سنت و با تکیه برمشروطیت  آغاز نهضتبا 

بسیاری از محققان و  در دوران پهلوی به اوج رسید.و  شکل گرفتندیده  مکتب توسط نقاشانیآن زمان، 

 دوران صفویه و همزمان با گسترش تشیع در ایراندر ایران به را  ی مذهبیعامیانه تاریخ نقاشی، گرانپژوهش

از سینه فرهنگ  های مختلف نقاشیسبک ،در خالل چند قرن گذشته (.۲۰۱ ،۱379)پاکباز،« دانندمیتبط مر

. تر استنگرشی متفاوت و تازه نگاری،خیالی؛ اما نقاشی اندکرده رشد -به موازات هنر رسمی و درباری -عامیانه 

منعکس شهری را  ةهای میانی جامعالیهحاکم بر مذهبی و روح فرهنگ  ها، باورهایمندیاین آثار آرزوها و عالقه»

تر ه و ...( تازهکشی، دیوارنگاری بقاع متبرکچون پردههای نقاشی عامیانه مرسوم )کنند و نسبت به دیگر شیوهمی

نظامی، وقایع کربال، قصص  ةی فردوسی و خمسهای شاهنامهاستاننمود. بیشترین موضوعات این آثار، دجلوه می

خوان، مداح و از زبان نقال، تعزیه چهبر مبنای آنها را این موضوع ان،نقاش بوده است. های عامیانهقرآنی و حکایت

 .(۲۰۱، ۱379پاکباز، )« کردندترسیم می ،جای گرفته بوددر ذهن مردم  شنید وخوان میروضه

های بنیادین آن، عواملی چون نفی فردیت هنرمند، حضور خیال و نگاه با غور و بررسی در نقاشی ایرانی و مؤلفه

ای نو های مثالی و رسیدن به معنا و ... این سنت هنری را تداوم بخشیده و به شیوهدیگرگون آن به عالم، صورت

گرا از ها بر مبنای مفهوم و تعاریف اندیشمندان سنتنگاری تجلی پیدا کرده است. این مؤلفهخیالیدر آثار نقاشی 

مداران، هر دو هدف بینی اسالمی و نیز دیدگاه سنتکنند. در سنت و جهانهنرهای سنتی بر این تداوم تأکید می

دانند و رسالت هنرمند را در خلق اثر انی میمندی از آن را فراتر از لذایذ مادی و این جهاز زندگی انسان و بهره

گرا و هدفمند بر و جهتی سنت چه مهم استاما آن کنند.هنری ناظر به بعد معنوی و عقالنی انسان توصیف می

واسطة آن و با استفاده از بخشد، ذات و حقیقتِ قدسی اثر است که هنرمند بهمبنای این نحلة فکری به آن می

چه در حال شکل گرفتن ای را از آنها روایت تازهه در فرمی مادی آشکار کرده است. این نقاشیمواد و مصالح زمان

 های عرفانی و اشراقی بنیان نهاده شده بود.کردند که ساختار فکری آن با تلفیقی از اندیشهبود بازگو می
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 نگاری بر مبنای مفهوم هنر سنتیساختار اندیشه و روش هنری در نقاشی خیالی
بینی و اندیشه اسالمی در خصوص ساختار بر مبنای مفهوم هنر سنتی از دیدگاه کوماراسوامی و تکیه بر جهان

چه در نهاد هنرمند جای نگاری؛ وضعیت و روحیة اجتماعی و سیاسی زمانه و نیز آناندیشه در آثار نقاشی خیالی

نقل  «زادهشریف»گیرد. قه و تبیین قرار میگرفته که چیزی جز روحیه آزادگی، عشق و معرفت نیست، مورد مدا

ای را بدون تأثیرپذیری های نگارگری زمانه، توانستند شیوة تازهها بر اساس سنتاین آثار و هنرمندان آن»کند: می

های قاجار پدید آورند. نگارگران و هنرمندانی که صرفًا برای شهرت و نیز امرار معاش از هنر غرب در نگارگری

خلق اثر نزدند و  بر اساس ذهن، احساس و دل خویش آثار ارزشمندی آفریدند. هنرمندانی با بهره از دست به 

 در ابتدای دورة .(7۴، ۱37۱زاده، )شریف« نیروی عشق به گسترة پر رمز و راز رنگ و طرح و نقش گام نهادند

ها جایگاهی نداشت و با ظهور انقالبِ مشروطیت نگاری، روح حماسی در این نقاشیقاجار، با گسترش نقاشی خیالی

طلبی، توانستند مضامین حماسی ایرانی به تدریج در این آثار پدیدار شد. چنین بود که نقاشانی با خصلت آزادی

های شاهنامه را با چنان که موضوع« حسین قوللرآقاسی»را برای تشجیع مردم به قلم نقش درآورند. نقاشانی مانند 

شیوة اصیلی ترسیم کرد که ضمن رعایت اصول نقاشی سنتی ایران و البته با کمترین تأثیرپذیری از نقاشی غربی، 

نگار نقاشان خیالی ای ایرانی پرداخت.چون رستم با چهرههای پهلوانی ایران، همهای اسطورهبه ترسیم دالوری

شاگردی( آموزش -صورت تجربی )استادکردند. این نقاشان بهت ملی، حماسی و مذهبی مردم را تجسم میذهنی

پردازی ، به حجمو نقش ارشادی و تعلیمی بر عهده داشتند بود بر مخاطبجا که هدف، تأثیرگذاری دیدند و از آنمی

چنان که برگرفته از ها را همشخصیت. جستنداز آن سود می اندکدادند و فقط گاهی به میزانی اهمیتی نمی

ها را در شد که این شخصیتگویی چنان انگاشته می ؛کشیدندشان بود بدون حضور مدل زنده، به تصویر میذهن

های آنان نقاشی ،ترتیب. بدینبخشیدنداند و سپس بر پهنة بوم نقاشی در فرمی تجسم میعالم خیال رؤیت کرده

 یمذهبمتون کردند که از قعیت به دور بود. آنان در تصاویر خود از اصول خاصی پیروی میاز هر نوع انطباق با وا

شدند که توانسته بودند با خلوص قلبی به داستان این نقاشان هنگامی به کار مشغول می .بوداخذ شده یا حماسی 

گاه برگرفته از عالم دیگر است، طی  هایی کهراه یابند و آن را در عالم خیال خود بازسازی کنند و با توجه به نشانه

کردند و در لحظه ذات پنداری مینگار، با روایت اثر همنقاشان خیالی طریق کنند و سپس به تصویرگری بپردازند.

بن عقیل به عزیمت مسلم»با عنوان  نگاراز نقاشان خیالیدر اثری از محمد مدبر  به لحظة داستان حضور داشتند.

ی گام به گام هنرمند )مدبر( با مسلم در پیمودن راه به سوی کوفه هستیم. مدبر عاشقانه در ، شاهد همراه«کوفه

پور، علی)دارد. تجلی حقیقت الهی دین و مذهب در تمام اثر و رفتار هنرمند نمود یافته است مسیر عشق گام بر می

نگاری بر مبنای مفهوم و نقاشی خیالیحال با تعمق در آثار . (۱( )تصویر ۶۲، ۱397 ،داداشیو  بنی اردالن ،حاتم

چه در این واسطة آنتوان چنین بیان کرد که بهکارکرد هنر سنتی و عالوه بر مسایل سیاسی و اجتماعی زمانه، می

ها جاری است و مخاطب را به ها و عناصر دیگر وجود دارد، معنا و مفهومی فراتر از شکل در آنآثار میان شمایل

سازد. همه چیز برای آشکار ساختن یک حضور دینی و مذهبی و عالم حقیقی رهنمون میسمت و سوی حقیقت 

کنند. اثر هنری، بستری برای تالش دارند و مخاطب و نیز هنرمند را به فهم حقیقتِ عارفانه و مقدس نزدیک می

رسد. ظهور می شود و عالمی در نظرش بهگردد که کشف حجاب میبیان حقیقت است. هنرمند عارفی قلمداد می

بر مبنای آرای کوماراسوامی،  این معنا را هم در موضوعات مذهبی و هم در موضوعات حماسی و بزمی نیز شاهدیم.

نگاری است که هنرمند در این میان نقش مسئلة ما در برخورد با ساختار اندیشه و روش هنری نقاشی خیالی
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دهد، در دو مرحله خلق اثر و نیز یافتن الگوهای اصلی انجام میکند. چراکه فعالیتی که در مسیر بنیادینی ایفا می

یابد به وادی محسوس در چه را در ساحت رهایی مینماید و دوم، آنگیرد، نخست در اثر خردورزی میشکل می

باید  کند. اواش بدان معطوف شده، در قالبی قابل تقلید، تصور میشئ را که اراده «مثال»چه هنرمند آن»آورد. می

نقاش بدون داشتن »کند افشا نماید و به درونش منتقل سازد و فقط بالقوه خودش باشد. چه را که تخیل میآن

ترین عوامل در بنابراین یکی از بنیادی (.۵9، ۱397پور، )علی« پردازدبه خلق آثار واال می« نخوتی در دل

مند و معرفت وی است. با چنین دیدگاهی در رابطه نگاری، هنرگیری ساختار اندیشه در آثار نقاشی خیالیشکل

هنرمند، مخاطب و اثر هنری، هنرمند نقش اساسی دارد و مجری فعالیتی عقالنی و نیز فیزیکی و خدمتکارانه در 

شود. یعنی تا زمانی که هنرمند نیست نگاری، هنرمند در مسیر خلق اثر فنا میاثر است. در آثار نقاشی خیالی

بایست در مقام فنا قرار گرفت تا اثر به ظهور آید. یعنی میرسد و هنر بزرگ پدید نمیه ظهور نمینشود، هنرش ب

  (۲)تصویر برسد. 
 

 

 

 
 صحنه عزیمت مسلم بن عقیل از مدینه به کوفه، اثر. ۱تصویر

بنی  ،حاتم پور،علیمتر . منبع: سانتی ۲۰۴ ×۲۵3محمد مدبر، 

 .۶۲، ۱397 ،داداشیو  اردالن
 

 منبع: چلیپا،زاده، واقعه عاشورا، اثر حسن اسماعیل .2تصویر 

۱39۰ 

 

وظیفة هنر، فراخواندن آدمی به اصل است »کوماراسوامی باور دارد که اصل در هنرهای سنتی ثابت و واحد است. 

. (۱۵۵، ۱3۸۶)همتی، « و همه چیز را چنان فراهم سازد تا بدانیم که این خاکدان، منزلگه ما نیست گذرگاه است

شود و هر چه هنرمند در این وجه خیالی هنرمند با دیداربینی عجین است و عکس رخ یار برای ایشان مشهود می

طلبد تا با محکوم سازد بازنمایی و تمثیل صورت جمال است و برای این مهم، همتی ابراهیمی میجایگاه می

ود صورت حقیقی است که خود آن حقیقت، ماورای نگاری خنقاشی خیالی ساختن وجود خویش بدان دست یابد.

فر به نقل بلوکی گذارند.صورت اثر است. این آثار، با نمایش خود حقایق الهی دین و مذهب را به منصه ظهور می

بایست می شود.سرمایة ما قلمداد میخیال »کند: نگاری بیان میاز پیشگامان نقاشی خیالیقوللرآقاسی از حسین 

« بر پهنه بوم ترسیم کنیم ،بوییرنگ و چنان دقیق باشد تا بتوانیم هر روایتی را حتی بدون داشتن خیالمان 

شد تا بتواند هر چه بیشتر معنا دچار تغییر می نیزگاه متن داستان  ،درست به همین دلیل(. 9۸، ۱3۶3فر، )بلوکی

که برادرانش اشاره کرد که در آن با این )ع( سفتوان به داستان یوو مفهوم را به مخاطب انتقال دهد. برای مثال می

دهد؛ چراکه اعتقاد دارد نگار او را در مکانی سبز نشان میاندازند اما خیالیآب و علف در چاه میاو را در بیابانی بی

ی بنابراین، ساختار اندیشه در نقاش شود.، تمامی بیابان به دشتی سرسبز تبدیل می)ع( به یمن قدم مبارک یوسف
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گیرد، و نگاری بر اساس مفهوم هنر سنتی در مسیر اهداف واالی الهی و نیل به آن ذات حقیقی شکل میخیالی

گیری هنرمند در مسیر شکل. محملی برای بیان حقیقت و جستن راهی برای ورود به عالم آشنا استاثر هنری 

اکرم )ص( و ائمه اطهار، میل و آرزو و تذکار شود و این مقوله، چیزی جز عشق به پروردگار، پیامبر اثر فنا می

منظور بیان عطش و قلیان شود نیز بهچه در قالب ماده در خلق اثر بهره گرفته مینیست. مواد و مصالح کار و آن

و در این دانش و قواعد تکوین یافته در این آثار، فرابشری و مبدائی کیهانی دارد  آن اصل درونی هنرمند است.

  د حامل و واسطة رحمتی است که از جهان معنا اخذ شده است.هنر، هنرمن

 

 نتیجه
بر اساس تعریفی که کوماراسوامی از هنر سنتی در متون خود ارایه داده، هنر سنتی را تجلی آن صورت الهی  

که مبدائی فرابشری و مستقل از روان آدمی دارد و عبارتی هنری شود؛ بهدر ذهن هنرمند نازل میداند که می

است که در درون هنرمند  یمثال صورتِ آن از محاکاتیابد. این هنر، بواسطه هنرمند در قالبی مادی تجسد می

و نمادپردازی سرشته است. برای این منظور، دو ساحت را تجربه  رمزتمثیل، با  به همین جهت و گیردجای می

های ت رهایی و دیگری اقتناص و بندگی. این نوع از هنر در تناقض با هنر مدرن قراردارد و صورتکند: یکی ساحمی

ساختار اندیشه و روش هنری در مکتب نقاشی  مثالی در آن مبتنی بر خردورزی و فعالیتی عقالنی است.

کیه بر عقالنیت و نگاری بر مبنای مفهوم هنر سنتی، در سایة سنت و معنویت اسالمی و عرفانی با تخیالی

وقتی نگرش  و همین عامل برای هنرمند نوعی عبادت است.ی هنرمند شکل گرفته است واسطهاندیشی بهژرف

واسطه از طبیعت در نظرش منسوخ و شود، تقلید بیعرفانی در نظر هنرمند و هنرور ایرانی امری مهم تلقی می

دست هنرمندانی نگاری بهاکم است. نقاشی خیالیسعی آن بر ایجاد عالمی است که بر ساختار فکری وی ح

حضور پررنگ دین اسالم و گرویدن احاد مردم به مذهب تشیع، تأثیر هنر ندیده، ساده و صادق شکل گرفت. مکتب

ها(، عدم توجه هنر درباری زمانه به مضامین مذهبی و بر عهده گرفتن این و فرهنگ غرب )از طریق مراوده با آن

خوانان در فضاهای عمومی بر گسترش نگاری و حضور روز افزون نقاالن و شاهنامهن نقاشی خیالیوظیفه بر جریا

و تداوم این هنر اثرگذار بوده است. این آثار با هدف تعلیمی، تبلیغی و ارشادی برای مخاطب در فضایی با نگرش 

پروری همیشه به آثار جانی رمانشدند، اندیشة مذهبی و اسالمی در رأس امور قرار داشت و قهسنتی ترسیم می

اند. ابزارشان ساده و اما به زبان بخشید، چراکه قهرمانان ایرانی و دینی همیشه در قلب و روح ملت بودهتازه می

بنابراین، ساختار فکری و روش هنری که تابع سنت و دین مقدس اسالم و  گفتند.تمثیل و رمزگرایانه سخن می

یابد، هر چند که موضوع آن گیرد قطعاً هویتی دینی و مقدس میزندگی، شکل میمذهب تشیع در تمام ابعاد 

های حاضر در سرزمین ایران غالب است و بر مذهبی نباشد. این نگرش از دوران قاجار و تاکنون بر تمام اندیشه

 سازد.مبنای این تفکر هر اموری چه سیاسی، اجتماعی و ... ساختارش را می

 

 نوشتپی
 های شناخته شده در میانم( از چهره۱9۴7-۱۸77) (Ananda Kentish Coomaraswamy).آناندا کنتیش کوماراسوامی ۱

پردازان دورة معاصر هنر شرق و غرب است. با توجه به مطالعات عمیق حکمی و دینی وی در جهان شرق و غرب، آثار قابل اعتنایی نظریه 

چنین هنر غرب پیشامدرن در باب مبانی نظری هنر شرق به طور عام و هم -متفکران همان زمانه و زمینهمبتنی بر آرای -با رویکرد سنتی 
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هنر سنتی مسیحی و قیاس آن با هنر مدرن دارد. وی همواره مدافع دیدگاه سنتی شرق بوده  ةقرون وسطی، دربار ویژه فلسفةمسیحی به

 بنی اردالن ،حاتمپور، علی)نگرانه قرار داده است گرانه و ژرفمورد بررسی تحلیل هایش، وجوه مختلف این هنر راو در جای جای نوشته

 (.۶3، ۱397، داداشیو 
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