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  شيرين خادمي
  ، جهاددانشگاهي واحد هنر يمربي پژوهش

  
  
  

  تجلي و تجسم نور در نگارگري ايران
 

  چكيده
               ي  حكماي اسالمي بـر مبنـاي نـور در نگـارگري دوران اسـالم               هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تأثير انديشه      

  . ايران است
وران دوران گذشته، پيرو آداب و آيين اسالمي بودند كه برگرفته             نگارگران مسلمان چونان ساير هنروران و پيشه      

 تبيـين   هاي انديـشمندان مـسلمان و       ها و آموزه    نظريه .هاي عرفاني و حكمي انديشمندان مسلمان است        از آموزه 
شناسي ايشان با تمثيل مراتب نور، تأثير زيادي بر باور و عملكـرد نگـارگران مـسلمان داشـته،                     مباحث معرفت 

اين پژوهش به بررسي جايگـاه نـور   . خوبي در صورت آثار نگارگران اسالمي آشكار است  كه اين تأثير به   چنان
هـا مـورد بررسـي     از جهت حضور نور در آنپردازد كه از جهت ساختار كلي و همچنين  در آثار نگارگري مي  

، حكـيم  »سـهروردي « اسالمي كه مبتني بر وحي الهي است همان است كه -حكمت نوري ايراني. گيرد قرار مي 
هـاي اسـالمي در     ايـن حكمـت از طريـق آمـوزه     عصاره .كند تعبير مي» حكمت خالده «اشراقي ايران از آن به      

  .آيد هاي بارز آن به شمار مي  يافته كه هنر نگارگري ايران يكي از جلوههاي گوناگون فرهنگ ايراني نفوذ جنبه
  

  .نگارگري، نور، حكماي اسالمي، حكمت نوري :ها كليد واژه
  
  
  
  
  

  10/3/1388 :تاريخ پذيرش مقاله
E-mail: shi_khademi@yahoo.com 
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  مقدمه
هاي نسخ خطـي ايرانـي در دوران          كيفيت درخشان نقاشي  

هاي درخشان آن، همراه بـا        حضور رنگ اسالمي به واسطه    
هـاي تـصاوير      گيري كه در بازنمـايي صـحنه        روشني چشم 

گردد موجب شده تـا اكثـر محققـان           شب هنگام نمايان مي   
هنر نگارگري ايران از حضور نوري فراگير در اغلـب ايـن     

  پرسش نخست پـس از مـشاهده   . آثار سخن به ميان آورند    
  .نور است اين  اين تصاوير، منشأ و سرچشمه

سيري كوتاه در تـاريخ حكمـي سـرزمين ايـران در دوران             
اي از عقايـد و آراي        اسالمي و پيش از آن، ما را با سلـسله         

كند كه همگي متـأثر از        حكماي الهي اين سرزمين آشنا مي     
اين نكته مشترك، بزرگداشـت     . اي واحد بوده است     انديشه
 بركت  به عنوان سرچشمه و منشأ خير، نيكي و       » نور«مقام  

است كه در دوران پيش از اسالم، مبنـاي دينـي و حكمـي          
ــاس مباحــث    ــز اس ــالمي ني ــه و در دوران اس ــرار گرفت ق

شناسي حكماي اسـالمي را شـكل         وجودشناسي و معرفت  
  . دهد مي

هـاي اشـراقي      هـاي گونـاگون تـأثير انديـشه         بررسي جنبـه  
حكماي اسالمي بر باور نگارگران مـسلمان در تبيـين هـر            

  .باشد مباني هنر اسالمي داشته تر چه بيش
ترين تحقيقات صـورت      در حوزه هنر اسالمي تاكنون بيش     

گرفته درخصوص نور مربوط به مبحث نـور در معمـاري           
اسالمي است و تنها در موارد محدودي به مبحث نـور در            

تـوان بـه ايـن        اند كه به طور خالصه مي       نگارگري پرداخته 
  :موارد اشاره كرد

لي درباره نگارگري اسـالمي ايـران كـه         سلسله تحقيقات ك  
توسط گروهـي از دانـشجويان      » محمدعلي رجبي «زيرنظر  

صورت گرفته و حاصل اين تحقيقات، منتج بـه تـأليف ده            
گردد كه مفاهيمي نظير مضامين شـيعي در          عنوان كتاب مي  

 استفاده از    نگارگري، و نگارگري عرفاني را كه شامل نحوه       
ــر نمــ    ــور و عناص ــگ، ن ــكل، رن ــت  ش ــر اس ادين ديگ

آثار نگارگري بـا توجـه بـه معـاني اشـعار و             . گيرد  دربرمي
مقامات حكايت شـده مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت              

توان گفت كه در اين كار،        به طور كلي مي   ). 1378رجبي،  (
نور، هم از جهت مضموني با مراتب عرفاني ارتباط يافته و 
 هم از جهت ساختاري كـه در هـر دو صـورت بـا معـاني               

  .عرفاني نور مرتبط است
به عنوان امري » نور«در پژوهش فعلي تنها تأكيد بر مبحث    

هـاي اشـراقي حكمـاي اسـالمي و           مشترك ميـان انديـشه    
همچنين به عنوان نوري معنوي و فراگير در آثار نگارگري          

هـاي    هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تأثير انديشه      . است
 اسـالمي ايـران     اشراقي بر مبناي نـور در نگـارگري دوران        

  .است
  

  روش تحقيق
روشي كه براي مطالعه ايـن پـژوهش بـه آن تكيـه شـده،               

براسـاس  . اي بوده است    روش كتابخانه به  آوري منابع     جمع
  :هاي زير، طرح كلي اين پژوهش شكل گرفته است فرضيه

 نگارگران مسلمان چونان ساير هنروران دوران گذشته،        -1
هاي عرفـاني     رفته از آموزه  پيرو آداب و آييني بودند كه برگ      

  .و حكمي انديشمندان مسلمان است
شناسي انديـشمندان اسـالمي       هاي معرفت    نسبت نظريه  -2

هـاي آنـان بـا تمثيـل          متناظر با مبحث نور اسـت و نظريـه        
 .شود مراتب نور تبيين مي

هاي انديشمندان مسلمان كه براسـاس        ها و آموزه     نظريه -3
ثير زيـادي بـر عملكـرد       تمثيل مراتب نور مطرح شـده، تـأ       

خـوبي      نگارگران مسلمان داشته، به طوري كه اين تأثير بـه         
  .در آثار آنان آشكار است

به اين منظـور ابتـدا آراي دو تـن از حكمـاي اسـالمي در               
شود كه با الهام از سوره نـور در قـرآن    مورد نور مطرح مي   

ــت   ــه اس ــورت گرفت ــريم ص ــاه  . ك ــان، جايگ ــن مي در اي
 اشراق از جهت تداوم و تأثيري كه در         يا شيخ » سهروردي«

فرهنگ عرفاني ايران در قالب تـصوف اسـالمي بـر جـاي        
  .اي برخوردار است گذاشته از اهميت ويژه

شـود    پس از اين، جايگاه نور در آثار نگارگري بررسي مي         
جا كيفيـت درخـشان تـصاوير بـه           كه منظور از نور در اين     
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دو اثـر مطـرح     همراه برخي از نمادهاي نوري است كه در         
هــاي خطــي ايرانــي بررســي   نگــارگري نــسخه در حــوزه

اند كه همزمان بـا       اين آثار از دوراني انتخاب شده     . شود  مي
  .هاي اشراقي در فرهنگ ايراني است رواج انديشه

در انتها با توجه به مباحث مطرح شده و با در نظر گـرفتن          
هـا و نتـايجي كـه از پـژوهش            هاي پژوهش، يافتـه     فرضيه

  . صل آمده به طور دقيق ذكر خواهد شدحا
  

  ها يافته
  مفاهيم بنيادين در حكمت نور

 الهـي    در حوزه فرهنگ و تمدن اسالمي، كالم وحي شـده         
 عطف علوم و معارف است و انديـشمندان مـسلمان            نقطه

اي از علوم، براي تبيين معارف خويش         در هر رتبه و رشته    
  .اند به نوعي به قرآن كريم رجوع كرده

از جمله آيات گهربار    »  نور«يه سي و پنجم سوره مباركه       آ
اين كالم مقدس است كه مورد توجـه و تفـسير حكمـا و              

  . متفكرين بسيار قرار گرفته است
هـا و زمـين       در اين آيه، حق تعالي خويش را نـور آسـمان          

خوانده كه مثال نور وي همچون چراغداني اسـت كـه در            
اي شـفاف قـرار       آن چراغي روشني بخش در ميـان شيـشه        

اي نورافـشان اسـت كـه         درخشش آن گـويي سـتاره     . دارد
برافروخته از درخت پربركت زيتون است كـه پرتـوش را           

نزديك است كه روغنش    . نيستبرآوردگاه و خفت گاهي     
كه آتـشي بـه آن رسـيده            آن  بتابد و خود روشني بخشد، بي     

نوري برتر از نور كه خداي تعالي بـه نـور خـويش،     . باشد
در آخـر آيـه،     . بخـشد    كس را كه خواهـد هـدايت مـي         آن

تـرين آگاهـان بـر هـر چيـز            خداوند متعال خـود را آگـاه      
زند تا با ايـن امثـال         هايي مي   خواند و براي مردمان مثال      مي

  .ايشان را بياگاهاند
ــاترين و     ــي از زيب ــالمي، يك ــاي اس ــان آراي حكم از مي

رگرفتـه از   كه ب       ترين مباحث در مورد نور و مراتب آن         كامل
) سـهروردي (هاي شيخ اشراق      وحي الهي است در انديشه    

مبنـاي بحـث او بـر پايـه اشـراق قـرار             . گـردد   متجلي مي 
اشراق به معناي ظهور انوار الهي بر جـان انـسان           . گيرد  مي

يكـي از   . است كه كليـد فهـم آن نيـز خودشناسـي اسـت            
هاي حكمت سهروردي، ديدگاه وحداني او        ترين جنبه   مهم

. كند  قي است كه بين همه حكماي اشراقي ايجاد مي        و تلفي 
  .از ديد او، حكمت حقيقي، يكي است

امـام  «در بحث مراتب وجودي بسيار متأثر از        » سهروردي«
كـه    فقيه و متكلم بزرگ مسلمان است، چنان      » محمد غزالي 

شيخ اشراق عالم   . از ديدگاه او نيز وجود با نور برابر است        
عالم ملكوت، عالم معقـول،     : كند را به سه مرتبه تقسيم مي     

عالم ملكوت يا عالم خيـال نـزد او حـد      . عالم محسوس و  
صـور  . واسط ميان عالم معقـول و عـالم محـسوس اسـت           

خيالي نيز برخالف صور حسي قائم به خـود هـستند، نـه             
نفـس انـساني    . شـوند   وابسته به مكاني كه در آن ديده مـي        

 صـور حـسي     تواند در اثر رياضت كه منجر به تضعيف         مي
تـر گردانـد و بـه         شود، صور مثالي عالم خيال را شفاف        مي

تـر    اين طريق يك مرتبه به منبع نور و نور علي نور نزديك           
  ).1361سهروردي، (شود 

يكــي از مفــاهيم بنيــادي در حكمــت نــوري ايرانيــان كــه 
فرّه . است» فرّه«بر آن تأكيد بسيار دارد مفهوم       » سهروردي«

ت كه سـالك در طـي طريـق بـه آن            مشاهده انوار الهي اس   
اي گرد سـر موجـودات        فرّه به صورت هاله   . يابد  دست مي 
شود و اگر مخصوص پادشـاهاني باشـد كـه بـه              نمايان مي 

نـزد  . نـام دارد  » كيـان فـرّه   «انـد،     مقامات روحـاني رسـيده    
اســت » كيـان فـرّه  «سـهروردي، خورشـيد واسـطه افاضـه     

 ).1361سهروردي، (
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تنهـا      ام فلسفي اسالم و ايران نـه      در نظ » سهروردي«اهميت  
 گـسترده مباحـث او در حكمـت نـوري            به خـاطر حيطـه    

ايرانيان و تعبيري اسـت كـه از آن دارد، بلكـه بـه واسـطه                
تأثيري است كه او بر نظام فكري حكمت و فلسفه ايرانـي            

گذارد؛ به طوري كه اين تـأثير در          پس از خود بر جاي مي     
يكي از  . كامالً مشخص است  ميان صوفيان و عرفاي ايراني      

هاي مهم كـار او       از جنبه . است» الدين رازي   نجم«اين عرفا   
  . طرح مبحث تمثيل نورهاي رنگي نزد عارف است

دهد بسيار متـأثر از مبحـث         ارائه مي » نجم رازي «بحثي كه   
هر دو آن را » سهروردي«و » سينا ابن«انوار دروني است كه 

 در كتـاب مهـم خـود        او ايـن مباحـث را     . انـد   مطرح كرده 
در بخش سـوم آن كـه بـه بيـان مـشاهدات             » مرصادالعباد«

از نظر ). 1361رازي، (دهد  سالك اختصاص دارد شرح مي   
توانايي دريافت نورهاي معنوي نزد هر كس،       » نجم رازي «

وابسته به ميزان صيقل دل او است و هر چه ميزان صـيقل             
  . شوند تر مي تر باشد ميزان نورها بيش دل بيش

سرچشمه و منشأ اين نورهـا مقـام عرفـاني خـود عـارف              
است، به طوري كه مفـاهيم روحانيـت، واليـت، نبـوت و             

ذكرهاي مختلف، هر كدام نور خاص خود را دارند و مثال         
مشاهده نورهاي رنگي   . خورشيد، نمايانگر كمال دل است    

هـاي مختلـف عـارف        هم بسته به رنگ نور، نشان از مقام       
مايانگر نفس لوامه يا ظلمت نفس اسـت        نور كبود، ن  . دارد

كه با نور روح آميخته گشته و نور سپيد، نمايانگر اسالم و            
بنـابراين از ديـدگاه ايـن عـارف         . حد اعالي معرفت است   

تر است نور به سـوي        الهي هر چه ميزان ظلمت نفس بيش      
رنگ تيره جريـان دارد و هـر چـه ميـزان معنويـت نفـس                

جـا كـه      گردد تا آن    افزوده مي تر شود بر روشنايي نور        بيش
اگر تمام دل به غايت صفا برسد ديگر هـيچ رنگـي بـاقي               

همين طور نور سـبز را برابـر بـا نفـس مطمئنـه              . ماند  نمي
او از . داند كه از نور روح و صفاي دل برخاسـته اسـت           مي

بـرد كـه آن را جلـوه          نور ديگر به رنگ سياه تيره نـام مـي         
  ).1361ي، راز(شمرد  صفات جالل الهي برمي

  
  نگارگري

در نگارگري ايرانـي مـستلزم   » نور«شناخت و درك مفهوم  
آنچه را مـا بـا      . هاي اين نوع نقاشي است      آشنايي با ويژگي  

 حضرت 1369برگرفته از پوپ، : 1تصوير شماره 
 ابراهيم در آتش

 بهرام گور اژدها را 1369 برگرفته از گري،: 2تصوير شماره   
 كشد مي
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شناسـيم عـالوه بـر        در اين نوع نقاشـي مـي      » نور«نام كلي   
كه يك ويژگي صوري اسـت نـشان از بينـشي خـاص                 اين

 برجا بـوده  دارد كه در سنت نقاشي اين سرزمين همواره پا  
و همين امر نيز باعث شده تا نور در اين آثار بسيار خاص             

نور در نگارگري ايـران داراي منبـع مشخـصي          . جلوه كند 
نيست كه بتوان آن را بر اين مبنا بررسي كرد و نيـز امـري               
. پنهان نيست كه بتوان كيفيـت تـأثيرش را ناديـده گرفـت            

يـن آثـار    يكي از تصاويري كه حاكي از نوري فراگيـر در ا          
است تصويري متعلق به يك جنگ متشكل از متون فارسي    

  ).1369پوپ، (و عربي است 
اســت و حــضرت » تيمــوري«ايــن اثــر مربــوط بــه عهــد 

نگارگر اين اثر بـراي     . دهد  را در آتش نشان مي    ) ع(ابراهيم
زيـسته    دانيم كه در شـيراز مـي        ما ناشناخته است و تنها مي     

وار اسـت و      ر دايـره  نـوع كمپوزيـسيون ايـن تـصوي       . است
دهـد كـه      را در حال دعا كردن نشان مي      » ابراهيم«حضرت  

ها هيـزم     گرداگرد او را بستري از گل فرا گرفته و دور گل          
بـه واسـطه موضـوع،    . هاي آتش تصوير شده است و شعله 

و آرامـشي   » رضا«فضاي تصوير نيز حالتي عرفاني دارد و        
 درخـشش   وجـود دارد بـه همـراه      ) ع(كه در چهره ابراهيم   

شـود كـل فـضاي        ها و نورانيتي كه از آتش ساطع مي         رنگ
هاي طاليي دور سر كه       شعله. تصوير را روشن كرده است    

حاكي از مقام معنوي و الهي اين پيامبر خدا است، تعبيري           
  .از همان مفهوم فرّه در حكمت اشراقي سهروردي است

خـوبي نمايـانگر مفهـوم          يكي ديگر از آثار نگارگري كه به      
نگارگر مشهور  » الدين بهزاد   كمال«نور است اثري متعلق به      

بهرام گـور، اژدهـا را      « قمري است با عنوان      10 و   9قرون  
طراحي قوي او در كنـار ترسـيم        ). 1369گري،  (» كشد  مي

در عين عدم وجود بعد    (ها و درخت      دقيق و واقعي صخره   
ها حالتي متحرك بخـشيده اسـت؛ امـا اوج            به پيكره ) سوم
ايـن نـور    . ثر در رنگ يك دست طاليي آسمان است       اين ا 

طاليي كه انعكاس نور خورشيد را در آسمان و كل صحنه           
نور خورشيد  . نماياند، تجلي و نمادي از نور الهي است         مي

بخصوص نور طاليي آن همواره نزد عرفا نماد تجلي انوار          
رسد آنچـه نـزد عرفـا         به نظر مي  . آمده است   الهي به شمار    

شـود بـه بهتـرين وجـه در آثـار بهـزاد               اميده مي ن» اشراق«
همچنين از لحاظ زماني نيز اين دوره،       . گر شده است    جلوه
هاي اشراقي حكيم بـزرگ ايرانـي         زمان با ظهور انديشه     هم

سهروردي در فرهنگ و تمـدن ايـران اسـالمي بـه شـمار              
  .رود مي
  

  گيري نتيجه
د تـوان مـرا     آنچه به طور كلي پس از اين بحث مختصر مي         

   :كرد اين است كه
نگارگران ايراني بـه ماننـد حكمـاي الهـي سـرزمين خـود        

ها،   نسبت به نور نگاهي معنوي دارند كه با درخشاني رنگ         
عدم حضور سايه و بعد، حضور نوري طاليي و استفاده از           
نماد آتش و خورشـيد، ايـن نگـاه را در آثارشـان تجـسم               

  . بخشند مي
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