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ارتبــاط واقعگرایــی در هــر نگارگــری مکتــب دوم تربیــز و
عرفان اسالمی
چکیده
پژوهش حاضر ،به منظور بررســی میزان تأثیر عرفان اســامی بر واقعگرایی در هنر
نگارگری دوران صفوی ،انجام شده است .عرفان بر تجربه و معرفت حاصل از آن ،تأکید
دارد .از دید متصوفه ،تصاویر الیههای معنایی متعدد دارند و تمرکز بر یک امر ،کمکم
مخاطب را به شــناخت نفس آن ،نایل میکند .از سویی دیگر ،واقعگرایی در نگارگری
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Email:
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عصر صفوی ،به شکلی دیگر بروز مییابد :تحســین عالم خاکی ،جلوهای از عالم الهی
است .تالش برای به تصویر کشــیدن لحظهای گذرا ،به مدد کالم و تصویر و بازنمایی
اشیا با جزییاتی کامل ،چنان که ،به نظر میرســد ،زندهاند .بنابراین ،پرسش پژوهش

تاریخ دریافت1396/09/20 :

تاریخ پذیرش1396/12/19 :

اینگونه مطرح میشــود که :چه میزان واقعگرایی نقاشی صفوی-مکتب دوم تبریز-
تحت تأثیر مبانی عرفان و تصوف رایج در دوره صفوی است؟ نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که ،هنر به عنوان یکی از جلوههای
تمدن اســامی ،برگرفته از تفکر حاکم بر تمدن و برهه زمانی خاص اســت .نگارگر صفوی هم متأثر از تفکرات رایج زمان خود و حتی ،با
پیروی از آنها ،به خلق آثار میپردازد .میتوان اینگونه بیان کرد که ،واقعگرایی رواج یافته در نقاشــی این دوره ،برگرفته از اصول تصوف،
تجربهگرایی و تأکید بر شناخت ماسوی برای شناخت حقیقت است .نگارگر دوره صفوی با توسل به واقع گرایی ،درصدد رسیدن به زیبایی
اســت که خداوند با کمال صفات موجودات در آنها ،قرار داده اســت .از آنجاییکه ،موضوع مورد مطالعه ،پیرامون تغییرات نگارگری در
دورهای تاریخی است ،با اســتناد به روش تاریخی و کتابخانهای ،اطالعات جمع آوری شده اســت؛ در نهایت با روش توصیفی-تحلیلی ،به
تحلیل موضوع پرداخته شده است .رویکرد پیشرو در پژوهش ،رویکرد فلسفی-عرفانی است.
واژگان کلیدی :نگارگریِ مکتب دوم تبریز ،عرفان اسالمی ،واقعگرایی ،تصوف
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مقدمه
واقعگرایــی در هنر اســامی ،گاه با عرفان پیونــد مییابد.
واقعگرایی در نگارگری -که نتیجه تمرکز بر امور است -این
حس را در شخص بهوجود میآورد که ،در ورای آنها ،چیزی
نهفته اســت و حقیقتی وجود دارد .در واقع ،این نوع تمرکز
تأکید بر نوعی تجربه اســت؛ عرفان هم برای تجربه و معرفت
حاصل از آن ،اهمیت قائل است .از سویی دیگر ،از نظر عارفان،
زیبایی هر چیزی در کمال صفات آن و نزدیکی آن به حقیقت،
نهفته است .هر قدر چیزی به حقیقتش نزدیکتر باشد ،زیباتر
است و نگارگر به دنبال به تصویر کشیدن همین زیبایی است؛
بنابراین میکوشــد ،آنچه مصور میکند ،بیشترین درجه به
واقعیتشبیهترباشد.
در نقاشــی عصر صفوی ،واقعگرایی مشاهده میشود .تالش
برای به تصویر کشیدن لحظهای گذرا ،به مدد تصویر و ترسیم
اشیا با جزییاتی کامل ،چنانچه به نظر زنده میرسند و نفس
میکشند .میتوان این رای را در نظر گرفت که ،واقع-گرایی
نقاشی دوره صفوی ،حاصل تفکرات حاکم بر زمانه بوده است.
از آنجاییکه ،معموالً هنرمندان در ارتباط با علم و نحلههای
فکری زمانه بودهاند؛ دور از ذهن نیســت که ،با آغاز حکومت
صفوی و گســترش تصوف ،تفکر عرفانی بیش از گذشته در
هنر این عصر نفوذ کرده است .بدین ترتیب ،پرسش پژوهش
اینگونه مطرح میشود :چه میزان واقعگرایی نقاشی صفوی
 مکتب دوم تبریز -تحت تأثیر مبانی عرفان و تصوف رایج دردوره صفوی است؟
با این فرض که نگارگر صفوی متأثر از تفکرات رایج زمان خود
و حتی ،با پیــروی از آنها ،به خلق آثار میپــردازد ،میتوان
اینگونه بیان کرد که ،واقعگرایی رواج یافته در نقاشــی این
دوره ،برگرفته از اصول تصوف ،تجربهگرایی و تأکید بر شناخت
ماسوی برای شناخت حقیقت جهان اســت و نگارگر ،در پی
ی برگرفته از خلقت کمالگرای خداوندی
مصور کردن زیبای 
است.
ضرورت پژوهش ،آنجا مشخص میشود -که در بیشتر منابع
موجود ،در باره هنر صفوی به این نکته تأکید شده است -که
با گذشت زمان ،هنر و باالخص نگارگری ،تحت تأثیر فرهنگ
بیگانه قرار گرفته است و راه هنر نگارگری به این ترتیب ،تغییر
یافته است .این نگرش ،قابل قبول است و هدف نگارنده ،رد آن

نیست .مقصود آن است که ،به دیگر احتماالت موجود درباره
تغییر مسیر هنر نگارگری توجه شود و آنها نیز مورد ارزیابی
قرار گیرند.
این پژوهش ،با هدف ایجاد همخوانی تفکر نگارگری و عرفان
اســامی نگارش یافته اســت .برای گردآوری اطالعات ،به
کتابهای مربوطه مراجعه شــده ،و روش کتابخانهای است.
رویکرد پیش رو ،رویکرد فلسفی ـ عرفانی است .رویکردی که
درآن ،همانگونه که توضیح داده شد ،هنر اسالمی ،به عنوان
یکی از جلوههای تمدن اســامی ،برگرفته از تفکر حاکم بر
تمدن و متأثر از پیشینههای فلسفی موجود است.
مفهوم و نظریهای که بایــد در این بخش ،بدان اشــاره کرد،
تعریف عرفان در اســام و نوع رویکرد آن به هنر است .عرفان
اســامی را میتوان به عرصه وســیعی تعبیر داد که ،عرفان
نظری و عرفان عملی را دربرمیگیــرد .تصوف ،طریقه زهد و
قناعت و ترک دنیا و تجمل به شمار میرود.
بدین ترتیب مطالب پژوهش اینگونه تنظیم شدهاســت :در
ابتدا ،تعریف و بیان ویژگی مکتب دوم تبریز و عرفان و تصوف
بیان شــده اســت؛ در ادامه ،به ارتباط میان عرفان ،زیبایی و
کمالگرایی ،و واقعگرایی و نگارگری پرداخته شده ،و در آخر،
نتیجهگیری آمده است.
پیشینهپژوهش
صولتالــه باصــری ( ،)1393در پایاننامه «پژوهشــی در
موضوعــات «غم وشــادی» و «وصل و هجــران» در ادبیات
عرفانــی و تجلی آنهــا در نگارگری عصر صفــوی با تأکید
بر اندیشــه حافظ» ،به بررسی و کشــف پیوندهای درونی و
ساختاری نگارگری صفوی با مفاهیم عرفانی ،به طور اخص،
در موضوع غم و شــادی و وصل و هجران پرداخته اســت .به
نظر نویسنده ،استفاده از نقشهای نمادین و رنگهای ویژه،
گریز از ثبت زمان و مکان خاص ،پرهیز از عینیت بخشــیدن
به طبیعت و گرایش به جاودانگی و جوهر جهان و انســان در
نگارگری ایرانی ،گویای شــباهت نگارگــری در تجلی نقش
و تصویر انســان و جهان بــا دیدگاه اندیشــمندان در عرصه
عرفان نظری -عملی است .همچنین ارتباط میان هنرمندان
و نحلههای فکری در عصر صفوی باعــث تأثیرپذیری آنان از
عارفان و اندیشــمندان اسالمی شده اســت .مرضیه حکیم
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جــوادی( ،)1392در پایاننامه «ســاحت تمثیــل در هنر
و عرفان اســامی (مطالعه موردی :نگاره ســامان و ابسال
هفتاورنگ ابراهیممیرزا و شعر عبدالرحمن جامی)» ،در پی
شــناخت و درک معنا و مفهوم تمثیل در عرفان ،ادب و هنر
توجوی
اسالمی است .نویســنده اذعان میدارد که ،به جس 
خط ســیر تمثیل در گذر ســالها و حوزههای متفاوت و در
عین حال مرتبط است .ریشــه مصوران ،مذهبان ،نگارگران
و خوشنویســان به اولیای مقدس نســبت داده شده است؛
یک نقاش ،باید همان سلسله مراتبی را طی میکرد که ،یک
عارف برای دیدن حقیقت میپیمود؛ غایت هنرمند تجلی و
غایت عارف رؤیت بوده است .در هنر سنتی اسالمی  -ایرانی،
سنتها و باورهای عمیق سینه به ســینه از عارفی به عارف
دیگر و یا هنرمندی به هنرمند دیگر انتقالیافته اســت .دور
از ذهن نیســت که ،هنرمند برای تجلی آنچــه عارف رؤیت
کرده اســت ،خود را به مرتبهای برســاند ،تا به درک کافی از
معنای عرفانی برســد .سپیده ســادات زینتی( ،)1387در
پایاننامه «نقش عرفان اســامی در شــکلگیری نگارگری
دوره تیموری و دوره اول صفوی (قــرن  9و  »)10فرقههای
مختلف عرفانی تأثیرگذار این دوره را بررســی کرده اســت؛
سپس ،تأثیر این اندیشــههای عرفانی را در ادبیات ،به عنوان
منبع الهام آثار نگارگــری ،مورد تفحص قــرار داده و به این
نتیجه رسیده اســت که ،صور خیال در شعر فارسی و نقاشی
ق هســتند .همچنیــن ،روابط خاصی
ایرانی بر هــم منطب 
میان عرفا ،شــعرا و هنرمندان وجود داشته است .به صورت
تاریخی مکتوب شده است که ،این روابط ،سبب تبادل تفکر
و اندیشه گردیده و در نتیجه ،مستقیم و غیرمستقیم بر تفکر
هنرمند ،تأثیرگذار بوده است .اعظم رسولی نوکنده (،)1393
در پایاننامه «بررسی نمادهای عرفانی در نگاره-های هفت
اورنگ جامی» ،بیان کرده است که ،با شناخت وجوه مختلف
نمادین عناصری که در این نگارهها ،موجود اســت ،میتوان
به داللتهای ضمنی دیگری ،از این نمادها رســید .عالوه بر
نمادهای ادبی که ،در نگارههای مورد بررســی آمده ،برخی
دیگر از نمادهای عرفانی را نگارگر ،خود با شناخت و آگاهی
از معانی و داللتهــای عرفانی آنها ،در راســتای مضامین
محوری حکایت ،بــه نگاره افزوده اســت .علیاکبر تقوایی و
هادی محمودینژاد ( ،)1385در مقاله «تأملی در انگارههای

عرفانی در هنر اســامی» ،گفتهاند« :گفتمان هنر و عرفان
اسالمی در روند انگارهای بیانی و فرآیند تصویری یا تجسمی
با گزینش شواهد و نقشهای هنری ،سعی دارد ،تا ترجمان
وحدت در کثرت هستی و رهایی از غربت و وصول به قربت را
در صور هستی سامان بخشد  ...و به ارائه معنا و عمق احساس
در روند تجربــهای دینی و ایمانی ،در قالب خوشنویســی و
کالم ،تذهیب و نگارگری ،معماری و شهرسازی مدد رساند».
علیاکبر تقوایــی و هادی محمودینــژاد( ،)1386در مقاله
دیگر خود با عنوان «منظره تجربه هنــری و تجربه دینی در
حکمت هنر اسالمی» اذعان دارند که ،مفاهیم روحانی هنر
اســامی در مناظرهای بیبدیل با تجربه دینی هنرمند قرار
دارد که در نهایت ،به تجربهای عارفانه ختم میشود .این مهم
در بستر تجربه هنری ،در ساخت مساجد ،نگارگری و تذهیب
قابل درک است و پیوستگی و تأثر هنر اسالمی از تجربه دینی
و عرفانی را نشان میدهد.
زهرا رهنورد ( ،)1382در مقاله «تجلی عشــق بر نگارگری
ایرانی  -اسالمی (بررسی قصه خسرو و شیرین) ،آورده است
که ،عموم نگارههای ایرانی با طیف موضوعی متفاوت ،متکی
بر خاستگاههای مبانی عرفانی و فلســفی و مفاهیمی چون
عالم مثال ،تجلی و نور ازلی هســتند و ایــن موضوع را مورد
بررسی قرار داده است.
مینا صدری ( ،)1392در کتــاب «نگارههای عرفانی :مطالعه
تطبیقی معانی عرفانی و نگارگری» به بررســی تعدادی نگاره
پرداخته اســت و مضامین عرفانی با مثالهایی مطرح کرده
است .مائیس نظرلی( ،)1390در کتاب «جهان دوگانه مینیاتور
ایرانی» به طور کلی ،به تفسیر نقاشی دوره صفوی میپردازد و
در بخشهایی نیز به ارتباط میان نقاشی و عرفان اشاره میکند.
اما در هیچ یک از این پایاننامهها ،مقالهها و کتابها به رابطه
میان واقعگرایی و عرفان توجه نشــده است .نوآوری پژوهش
حاضر از نظر نگارنده ،توجه به نقاشی دوران صفوی و دستیابی
به شــناختی جدید از آن اســت .با توجه به این نظریه که ،در
تمدن اسالمی تمام جنبههای فکری ،فرهنگی و هنری با یک
بنمایه و مبانی فکری حرکت میکنند؛ بنابراین ،وجوه مختلف
تمدن اسالمی از هم جدا نیستند و تنها ،شاخههای یک درخت
بهشمار میروند که از یکریشــه تغذیه میکنند و هر یک ،از
سمت و جهتی به سوی نور رهسپارند.
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مکتب دوم تبریز
صفویان با نیروی تشــیع و تصوف و یاری قزلباشان ،در شرق
آناتولی و آذربایجان ،نظام سیاســی مقتــدری را پایهگذاری
کردند و در زمان کوتاهی ،ســرزمین ایران را به ســلطه خود
درآوردند .صفویان با رسمیت بخشیدن به تشیع ،به ایرانیان
هویتی مســتقل از امپراتوری عثمانی و اعراب دادند .شــاه
اسماعیل اول ،با تشکیل دولت واحد در ایران -که از افغانستان
تا هرات و از جیحون تــا خلیج فــارس را دربرمیگرفت -به
فعالیتهای هنری مرکزیت داد و در تبریز ،کتابخانه سلطنتی
را دایر کرد؛ کارگاهی از تلفیق ســبکهای هنری پیشین به
وجود آمد و در زمان حکمرانی شــاه تهماســب اول ،به اوج
شکوفایی رسید (آژند15 :1384 ،؛ پاکباز.)86-84 :1385 ،
با توجه به اینکه ،شاه اســماعیل نخستین پادشاه صفوی بود
و تثبیت سیاســی حکومت برای او ،ارجح بود ،با همســایه
شمالی ،امپراتوری عثمانی میجنگید و دائم بین هرات و تبریز
توآمد بود ،بنابراین در این دوره ،شــاهد کارگاه هنری
در رف 
با خصوصیات ثابت و مستحکم نیستیم« .معدود نسخههای
بهجامانده از این سالها ،جملگی با یکدیگر تفاوت دارند و آثار
چندین سبک متفاوت قرن گذشته در آنها ،مشهود است»
(گرابر .)96 :1390 ،از اولین ســفارشهای شاه اسماعیل به
کتابخانه سلطنتی ،افزودن  10نگاره به خمسه نظامی (-880
 886ه.ق) ،باقیمانــده از دربار آققویونلوهاســت که عناصر
واپسین سبک عهد ترکمنان غلبه دارند .این نکته نیز باید ذکر
شود که به احتمالی ،شاه اسماعیل در همان ابتدای سلطنت،
کتابخانه را در تبریز دایر نکرده است و همان کتابخانه هرات
به حیات خود ادامه داده اســت .بهزاد در آن سالها ،هنوز در
هرات اقامت داشته و کارگاه این شــهر را اداره میکرده است.
اما در زمانیکه ،عبیداهلل خان ازبک ،هرات را تســخیر کرد و
هنرمندانی چون شیخزاده و میرعلی خوشنویس را با خود به
بخارا برد ،بهزاد و جمعی از شاگردانش به تبریز رهسپار شدند
(پاکباز .)87-86 :1385 ،روایتی وجود دارد که ،شاه اسماعیل
پس از قتل شیبک خان ازبک و و قلع و قمع ازبکان در هرات،
برخی هنرمندان کارگاههای هرات ،از جمله استاد بهزاد را به
تبریز برده اســت .اما این روایت چندان معتبر نیست .چرا که
در آن زمان ،هنوز تبریز ثبات الزم برای گسترش کارگاههای
دربار صفوی را نداشــت .احتماالً نقل مکان بهزاد از هرات به

تبریز ،در ســال  928ه.ق ،.با ورود تهماسب میرزای ولیعهد
به تبریز همراه بوده اســت (پوپ .)24 :1380 ،فریه ،دوران
طالیی مکتب تبریز را اینگونــه توصیف میکند« :با جلوس
شاه تهماسب ،دومین سلطان صفوی بر تخت ،اقلیم هنری ...
به صورت دومین عنصر طالیی نسخهنویسی و نسخهپردازی
مصور جلوهگر شــد  ...شاه تهماســب از جوانی ،عالقهمندی
شــدید خود را به نگارگری و هنرهای نســخهپردازی نشان
داد  ...نقاشی را نزد اســتاد معروف ترکمنی ،سلطان محمد،
آموخت( »...فریه .)210 :1374 ،او پیش از آنکه نزد ســلطان
محمد ،نقاشی را بیاموزد ،شــاگرد بهزاد بوده است« .در ایام
جوانی ،نسخهای از گوی و چوگان عارفی را کتابت و مصور کرد
و آن را با  16نگاره و تذهیب آذین بست» (آژند.)26 :1384 ،
مکتب دوم تبریز -ســده 10ه.ق 16/ .م -.تلفیقی اســت از
ســنتهای باختری (تبریز) و خاوری (هرات) .بنابراین ،شاه
تهماسب که ،در فضای روشــنفکری هرات تربیت یافته بود،
فضای نگارگــری ترکمانان تبریز ،باید بــرای او ،قدری تند و
غیرمتعارف بوده باشــد .با توجه به اینکه ،استاد بهزاد و دیگر
هنرمندان جوان ،به همراه تهماســب جوان از هرات به تبریز
آمده بودند ،تحولی در مکتب نگارگری صفوی رخ داد .به نظر
میرسد که ،سلطان محمد در تلفیق دو شیوه هرات و تبریز و
ایجاد سبکی جدید ،نقشی بهسزا داشته است (پاکباز:1385 ،
 .)87مقدمات این آمیختگــی ،در نگارههای مثنوی جمال و
جالل محمد آصفی ،خمســه نظامی ســال  885ه.ق ،نگاره
رستم در خواب و اوج آن ،در شاهنامه تهماسبی قابل مشاهده
است (آژند( )118 :1384 ،تصویر  .)1با توجه به سند فرمانی
که در دست است ،ریاست کتابخانه شاه تهماسب در ابتدا ،با
حسن بغدادی مذهب بوده است (قاضی احمد.)145 :1366 ،
اما بعدها ،بهزاد و سلطان محمد ،این نقش را به عهده داشتند.
تأثیرات مکتب تبریــز در وهله اول ،بــر کارگاههای قزوین و
مشهد قابل مشاهده است؛ سپس ،نفوذ این تأثیرات به هرات،
اصفهان ،شیراز و سایر نواحی میرســد .تأثیرات این مکتب،
مرزهای ایران را پشت سر گذاشت و به ترکیه و هند نیز نفوذ
کرد و هنر نقاشی این سرزمینها ،تا چند سده ،تحت تأثیر کار
هنرمندان ایرانی باقی ماند (پوپ.)25 :1380 ،
نخســتین ویژگی و تمایز مکتب تبریز ،در جامه پیکرهها رخ
نمود که ،کاله دوازده ترک قزلباشی بر سر داشتند .از مهمترین
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تصویر « :1رستم در خواب» ،منسوب به سلطان محمد ،شاهنامه فردوسی،
مکتب صفوی ،حدود  928-920ه.ق( .کنبی.)82 :1391 ،

تصویر « :2بارگاه کیومرث» سلطان محمد ،شاهنامه فردوسیمکتب صفوی ،حدود
 943ه.ق) www.wikiart.org: 96/7/6( .

ویژگیهای مکتب دوم تبریز ،میتوان به این موارد اشاره کرد:
فضاسازی چندساحتی ،رنگبندی موزون با رنگهای متنوع
و درخشــان ،عدم تمرکز ترکیببندی بر شــخصیت اصلی
داستان ،نمایش همزمان رویدادهای اصلی و فرعی ،توجه به
واقعیت و برقراری ارتباط میان آدمها و اشیا و محیط (پاکباز،
 .)157 :1390بعد از مرگ بهزاد ،ویژگیهای دیگری هم رخ
نمود؛ از جمله ،نگارهها بزرگتر و باشکوهتر شدند .یکپارچگی
سیاســی ـ نظامی مملکت تحت فرمانروایی صفویان ،تنوع و
چندگونگی-های والیتی در نقاشــی را از بین بــرد و نوعی
هماهنگی و یکدستی در کارگاههای کل کشور به وجود آورد
(آژند .)102 :1384 ،نقاشــیهای مکتب تبریز -بیش از آثار
هر دوره دیگر در هنر ایران -شکوهمند و خیرهکننده هستند.
این آثــار ،اوج هنر عارفانــه نگارگران ایرانــی را در پرداخت
و ترســیم صحنههایی به نمایش میگذارند که ،جز با ادراک
معنوی هنرمندان از جهان ،حاصل نمیشود .گویی چشم دل
هنرمندان مکتب تبریز ،به روی حقایقی از جهان واقع گشوده
شده است که در نظر انســان-های بیبهره از نگاه معنوی به
عالم ،پوشیده است (پوپ( )25 :1380 ،تصویر .)2
آن آثاری که ،امروزه معرف ســبک مکتب تبریز است ،یکی،
شاهنامه تهماسبی و دیگری ،خمسه تهماسبی است؛ البته،

بسیار آثار دیگر از این مکتب ممتاز ،باقی مانده است .در کنار
فعالیت کتابخانه ســلطنتی ،نقاشــی از نیمه دوم سده دهم
هجری ،در بین اقشــار مختلف اجتماع ،رواج یافت که نتیجه
آن ،رونق نگارههای تک برگی است .شاهنامه تهماسبی- ،که
به شاهنامه هوتون نیز معروف است -متشــکل از  760ورق
دو صفحهای و  256نگاره اســت .هدف از تولید این نســخه،
پیشکشی آن از جانب شاه تهماســب ،به سلطان سلیم دوم
بوده اســت .تنها دو نگاره آن ،دارای رقم است؛ نگاره «جلوس
منوچهر» با رقم میرمصــور و نگاره «هفتــواد و کرم» با رقم
دوست محمد .اما «اســتوارت کری ولش پسر ،آثار ن ُه نقاش
اصلی را شناســایی کرده است :ســلطانمحمد ،میرمصور،
آقامیرک ،دوستمحمد ،میرزاعلی ،مظفرعلی ،شیخمحمد،
میرســیدعلی و عبدالصمد» (گرابــر.)104-103 :1390 ،
شــاهنامه تهماســبی در حقیقت ،نوعــی نگارخانه منقول
هنری اســت؛ در آن ،میتوان شکلگیری هنر نگارگری دوره
صفوی را  -از دهه  920ه.ق .تا تکویــن و تکامل آن ،در میانه
دهه  935ه.ق -.مشــاهده کرد (آژنــد.)115-106 :1384 ،
خمسه تهماســبی دیگر اثر فاخر مکتب تبریز ،بین سالهای
 949-946ه.ق ،.کار شده و کاتب آن ،شاه محمود نیشابوری
بوده است .نگارههای خمســه نظامی ،یکدست و هماهنگ
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هستند .چون از آثار نقاشان برجسته دوره صفوی ،برشمرده
میشــوند .این امر حاکی از ان است که ،از ســال  945ه.ق.
تأکید بر پختگی فنی و «ســلیقه عالی» شاهانه ،محدودیتی
در شمار تصاویر نســخههای متعدد درباری پدید آورده است
(آژند .)127 :1384 ،نگارههای خمسه تهماسبی ،از هماهنگی
سبکی و انسجامی برخوردار اســت که ،معرف اوج نگارگری
این دوره است .نگارههای سلطان محمد در این دیوان ،تعدیل
هوشمندانه نگارههای وی در شــاهنامه شاه تهماسبی است
(کنبی .)84 :1391 ،اما گرابر معتقد اســت که ،این نسخه از
خمسه ،فاقد جلوههای بصری شاهنامه شاه تهماسبی است؛
اما وقار و وضوح ترکیببندیها و دقــت در جزییات ،تصاویر
آن را به نمونههای کالسیک نقاشــی ایران در ذروه کمال آن،
مبدل کرده است (گرابر.)105 :1390 ،
عرفان و تصوف
در تعریف عرفان ،تصوف و صوفیگری ســخنها بسیار است.
در منابع ،درباره تفاوت ایــن دو ،و طریقههای دروغین عرفان
و تصوف گفته شده اســت .اما در این نوشــته ،به مناقشات
میان عرفــان و صوفیگری و عرفــان راســتین و دروغین
پرداختهنمیشــود« .علم عرفان (تصوف ،مکاشفه ،تحقیق)،
عبارت است از :علم به حق و اســماء و صفات و افعال و آثار او
به شیوه علم حضوری ،شــهود و دریافت حقیقت در لطایف و
صورتهای آن ،و یقین بــه آن حقیقت و تصورش و حرکت و
رهپویی در صور آن حقیقت» (حکیم .)43 :1387 ،و کســی
که ،این علم را عملــی نموده و آن را از مرتبــه عقل به مرتبه
قلب آورده و در قلب ،داخل نموده اســت ،به او صوفی گویند
(همان) .عرفان را به دو قسم کلی تقســیم نمودهاند :عرفان
نظری و عرفان عملی .در عرفان نظری ،آنچه مورد نظر است،
کسب دانش است ،برای اثبات حقایق عرفانی از راه استدالل
و برهان؛ و ابن عربی را پــدر این علم می-داننــد .اما عرفان
عملی ،کوشــشها و تالشهایی اســت ،معطوف به ادراک
حقایق و وصل شدن به حق از طریق ســیر و سلوک عارفانه
(افراسیابپور .)113 :1380 ،عرفان و تصوف گرچه دو لغت با
دو معنی متفاوت است ولی هر دو لغت ،پشت و روی یک سکه
هستند (اعتضادی .)6 :1390 ،اختالفات در تعریف این واژهها،
از آنجا شروع میشود که ،فرقههای جدید و نوظهور و بدون

ارتباط با مبانی اسالم ،در طریقه تصوف وارد شد و یا عدهای،
طی مسیر قرب الیاهلل را بدون توجه به شریعت ،معنا کردند.
از طرفی دیگر ،در قرون مختلف اسالمی ،تصوف معانی خاصی
گرفته است .در صدر اســام و در زمان حیات پیامبر (ص) و
حضرت علی (ع) ،عرفان و تصوف ،چیزی جز ســیره نبوی و
والیی آنان نبوده است.
در نگاهی کلی میتوان اینگونه تعبیر کرد که ،طریقه تصوف
و عرفان عملی مسیر لغزنده و متغیری را پیموده است .گاهی،
به رفتار زاهدانه خشــک و تارک دنیا بودن و گاهی ،به عشق و
فنا در راه حق و یا بین این دو معنی ،تعبیر شده است .اما آنچه
مورد مناقشه نیست ،این اســت که ،عارف و صوفی حقیقی
کسی است که ،اوالً ،سیر و سلوک طریق الهی او در تحت تعلیم
و تربیت پیر راهبر و شیخ و مرشــد کامل قرار گرفته باشد .و
ثانیاً ،تمام هدف و مقصد از تزهد عبادت و تقوا و پرهیزکاری،
نیل به سعادت قرب الهی است ،یعنی حق تعالی را برای خود
حق عبادت میکند ،نه برای تحصیل ثواب و اجر و مزد آخرت،
و نه از روی خوف و طمع و رغبت بهشــت و دوزخ ( ...همتی،
 .)35 :1362نخســتین اکابر صوفیه ،بر این اعتقاد بودند که،
آنها از روح حیاتبخش سنت اســامی سخن میراندند .از
همان منظر و نگاه آنها ،هر کجا که این روح ،شکوفا میشود،
به همان اندازه نیز اسالم نسبت به آرمانهای معنوی و اخالقی
خود حیات و نشــاط میگیرد و بالعکس ،به همان میزان که
این روح پژمرده می-شود اسالم نیز خشکیده و نابارور میشود
(چیتیک .)38 :1389 ،دیدگاه عارفان ،نقشهای از عالم را ارائه
میدهد که طبق آن ،افراد میتوانند جایگاه خود را در ارتباط
با خدا بدانند .این نقشه ،تبیین میکند که انسانها چیستند و
چه باید باشند و شیوه-ای را بهکار میگیرد ،تا بتواند افراد را از
موقعیت کنونیشان به هدف نهایی از حیات انسانی -یعنی از
نقص به کمال -رهنمون شود (همان .)52:عارف میخواهد از
هستیهای مجازی و اعتباری به هستی اصیل و مطلق برسد.
ســیر عارف از عدمهای هســتینما یا نیتهای هست نما به
سرچشمه هستیها و هســت واقعی و راستین است (همتی،
 .)90 :1362عارف اشــیا را عین نیاز به حــق میبیند .بلکه
باالتر از این ،عارف جز حق چیــزی نمی بیند و با حق چیزی
نمیبیند .هرچه میبیند تجلی اوست .هرچه میبیند ظل و
سایه اوست و از او نشــانی میدهد .یعنی به نظر عارف ،خدا
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متجلی در موجودات و مخلوقات اســت و همه عالم به نور او
پیداست (همان.)94 :
صوفیه خود را از آن دسته از مســلمانان دانستهاند که ،ندای
خداوند بــرای درک حضورش هم در عالم و هــم در نفس را
جدی میگیرند .آنها باطنگروی را بر ظاهر گروی ،تأمل را
بر تعمل ،رشد معنوی را بر شریعت پرستی و پرورش (تزکیه)
نفس را بر تعامــات اجتماعی ترجیــح میدهند (چیتیک،
 .)62 :1389در واقــع ،از نظر عرفا ،صــورت خداوند در عالم
شهود ،مشهود نیست و انسان باید از راه تجلیات خداوند ،به او
عشق بورزد .این تجلیات برای انسان آیت است و او باید بتواند
توجوی حقیقت خدا ،حجابها
آنها را درک کند ،و در جس 
و پردهها را یک به یک کنار بزند (نظرلی.)7 :1390 ،
عرفان ،زیبایی و کمالگرایی
همانطور که ذکر شد ،تصوف در ســطح عملی ،ابزاری فراهم
میآورد که ،به موجب آن ،مســلمانان میتوانند اندیشــه و
بینشخود را از اسالم با قصد کشــف خدا در خود و در عالم،
تعمیق بخشــند (چیتیــک .)66 :1389 ،حــال ،مقصود از
«کشف خدا» در هستی ،شناخت اسماءاهلل است؛ این ،جز با
مکاشفه در خلقت میسر نمیشود .مبنای عارفان مسلمان در
زیبایی و شدت آن ،مرآتیگری هســتی از جمال الهی است.
 ...عارفان ،همه هستی را مســاوق با جمال الهی و در نتیجه،
زیبا میدانند .همچنین معتقدند ،انکار زیبایی توسط برخی،
بیدلیل و نتیجه ،اختالل در مشاعر آنان است ... .مبنای ایشان
در معیار زیبایی ،میزان نمایش هستی از زیبایی مطلق یعنی
خداوند جمیل است (کریمیان صیقالنی .)51 :1391 ،آنچه
که به عنوان مکاشفه یا کشف در متون عرفانی مطرح میشود،
رفع حجاب است؛ یعنی همان معانی غیبیه که ،در پس خلقت
هر موجودی وجود دارد (همتی .)82 :1362 ،آنچه به عنوان
زیبایی در هنر مطرح میشود ،با آنچه از نظر عرفا زیبا شناخته
میشــود ،در برهههایی از زمان ،متفاوت است .از منظر عرفا،
زیبایی هر چیز در کمال آن است .امام محمد غزالی اینگونه
گفته است :که جمال هر چیزی در کمال ویژه آن ،نهفته است
و آن ،نهایت درجه هر چیز اســت و با طبیعــت آن ،مطابقت
دارد .هنگامی که ،همــه مراحل کمالی ممکــن ،برای یک
موجود فراهم شد ،آن چیز ،عالیترین مرحله جمال را نمایان

میسازد .وی افزون بر پنج حس ،که جمال ظاهری از راه آنها
درک میشود ،به یک درک ششــم ،یعنی «جان» هم اشاره
میکند که ،جمال دنیای باطن ،یعنی جمال روحانی ،اخالقی
و مذهبی را درک میکند .این جمال باطنی ،متکی بر ســه
اصل است :علم -که شریفترین درجه آن معرفت خداست-
توانایی هدایت خود و دیگران به یک زندگی بهتر ،و فرارفتن از
معصیتها و گناهان (اتینگهاوزن و همکاران .)91 :1374 ،به
تعبیری ،زیبایی موجودات عالم به این دلیل است که ،خداوند
آنها را در کمال صفاتشــان آفریده اســت؛ میزان زیبایی از
حیث ارزشــی -چیزی که مدنظر عرفا است -وابسته به سیر
استکمالی و درونی آن موجود اســت؛ و هرچه موجودی  ...به
بطن عالم دقیقتر و به خداوند نزدیکتر شود ... ،زیباتر است.
در مقوله زیبایی ،در دستســاختههای بشر نیز باید به کمال
آن توجه کرد؛ هر اندازه در آفرینش یک اثــر هنری ،اتقان و
دقت باالتر و بیشتری اعمال شــود ،به همــان اندازه ،زیباتر
جلوه خواهد کرد (کریمیان صیقالنی .)60-51 :1391 ،ابن
عربی ،در کالمی ضمن اینکه ،زیبایی را کمال موجود معرفی
میکند و آن را زیبایی حکمت مینامد ،انسانها را در برخورد
با زیبایی به دو گروه تقسیم میکند؛ گروهی که با نگاه کردن به
یک زیبایی ،حکمت را در همه هستی یافته و آن را اثر خالقی
حکیم میدانند و گروهی دیگر ،به زیبایی به صورت مقید نگاه
می-کنند و آن را به تمام هستی تعمیم نمیدهد (ابن عربی:
 .)345بنابراین ،از دقت در دستگاه عرفان اسالمی ،این نکته
اصطیاد میشود که ،عارفان باید به مطابقت زیبایی با حقیقت
نیز به عنوان شاخصه زیبایی ،معتقد باشند .مقصود از مطابقت
با طبیعت ،سازگاری چیزی با قوانین مالزم با هویت خویش
است .در مقوله زیباییشناسی ،عقیده بر این است که ،هر چه
موجودی با قوانین طبیعی شأن خویش ،سازگاری بیشتری
داشــته باشــد ،زیباتر خواهد ن ُمود؛ چرا که در این صورت،
ســازگاری او با هویت خویــش ،موجب ســازگاری و جذب
بیشتر او ،در کل هستی خواهد شد و در غیر این صورت ،دفع
خواهد شــد .چه اینکه گناه چیزی جز خروج از نظم هستی
و ناســازگاری با هویت نیســت؛ از این رو ،ذرات هستی آن را
دفع میکند (کریمیان صیقالنــی .)73 :1391 ،بنابراین ،در
نظر عارفان اینکه زیبایی لزوماً امری نشــأت گرفته از خیال
است ،مورد انکار قرار میگیرد؛ چرا که معتقدند ،معارف عرفان
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اسالمی در خصوص زیباییشناسی ،معارف حقیقی ،عینی و
واقعنماست و حتی ،اگر انسانی هم به عنوان پایه فهم و تخیل
موجود نباشــد ،عالم واقع همان اســت که میگویند .عرفان
اسالمی در تالش است ،تا نشان دهد زیبایی به طور جدی ،از
خیالپردازی به دور است .معتقدند ،هر چند انسان ،به عنوان
مخاطب در رویارویی با زیبایی ،پس از مشاهده آن ،به تخیلی
از آن ،دســت مییابد و گاهی هم در آفرینش یک اثر هنری
زیبا ،همین تخیالت ،به کار گرفته میشــود ،اما نخست ،باید
دانست زیبایی ،بدون تخیل هم در خارج تحقق دارد و وابسته
به ذهن انسان نیست؛ باید توجه داشــت که ،همواره اثر زیبا،
معلول تخیل ذهنی نیست و چنین نیست که ،همواره خالق
و آفریننده اثر زیبا ،باید اثــرش را از روی تخیل بیافریند؛ چه
اینکه ،خداوند -که آفریننده عالم است -از روی تخیل خلق
نکرده است .در اصل ،حقیقت اصیل به ندرت میتواند مستقل
از زیبایی اصیل باشد؛ یعنی آنها ،نمیتوانند وجودی مطلقاً
متمایز داشته باشند ،بلکه رابطه بســیار نزدیکی بین این دو
وجود دارد .یک حرکت انتقالی از ظاهر بــه باطن وجود دارد
که ،درک احساسی از یک تزیین زیبا را شکل میدهد و باعث
میشــود ،حقیقت و زیبایی اصیل با یکدیگر تالقی کرده و به
تعبیر دیگر ،یکی شوند (اسمیرنوف.)194 :1378 ،
بررسی واقعگرایی در نگارگری مکتب دوم تبریز
همانگونه کــه بیان شــد ،تطابــق زیبایی بــا حقیقت از
شاخصههای اصلی زیباشناسی در تفکر عرفانی است .هرچه
چیزی ،به حقیقت وجودی خویش نزدیکتر باشــد و رابطه
بیشتری با صفــات کمالگونه خود داشــته باشــد ،زیباتر
شناخته میشود« .زیبایی و جمال هر چیزی ،در کمالی است
که ،ممکن و سزاوار آن اســت ،تا برایش حاصل شود .هرگاه
همه کماالتی که برای یک موجود ممکن و ســزاوار است ،در
او فراهم شــود ،آن چیز ،در نهایت جمال خواهد بود» (فیض
کاشانی .)14 :1417 ،تغییر بنمایه اعتقادی شاهان صفوی،
باعث تحول شــگرفی در هنــر و صنایع شــد .از آنجاییکه،
اســماعیل ،نخســتین پادشــاه صفوی ،خود را منسوب به
شــیخ صفیالدین اردبیلی ،بنیانگذار فرقه صوفیان اردبیل
میدانست ،اعتقادات دولت صفوی رابطه تنگاتنگی با عرفان
و صوفیگــری داشــت (کنبــی« .)78 :1391 ،همه روابط

ا کام ً
اجتماعی ،نظامــی ،اقتصادی و غیره -که قبــ ً
ال عرفی
بود -در حکومت ،آشــکارا رنگ دینی  -عرفانی گرفت .رابطه
شاه و زیردســتانش برابر با رابطه بین پیر و مرید شد و عادات
صوفی-گری را پدید آورد ... .گذشته از آن ،نمایندگان تشیع ،تا
آن زمان ،چنین قدرتی در ایران نداشتند و سروری ایدئولوژی
جدید هم تجدیدنظر در بسیاری از بنیادهای تبلیغی را طلب
میکرد« ... .انقالب» صفویه ،از یک طرف به صفویها کمک
کرد ،به قدرت برسند ،از طرف دیگر ،تأثیر بسیار چشمگیری
در تغییر طرز فکــر ایرانی گذاشــت؛ که از جملــه ،در هنر
تجسمی نمود یافت» (نظرلی .)29-20 :1390 ،واضح است
که ،ســلوک ســفارشدهنده و هنرمند ،تأثیر جدی بر زبان
نگارههای دوره صفوی داشته اســت .آن فرقه یا نظریهای که
بیشتر از همه ،در اوایل دوران صفوی محبوب بود« ،حروفیه»
نام داشت .در فرقه حروفیه ،تلفیق تشیع ،تصوف ،نظریه انوار
سهروردی و ایدئولوژی قزلباش دیده میشود و همین تلفیق،
پایه جهانبینی صفویه را تشــکیل میدهد .این نحله دینی
فلسفی ،در مکتب فلسفی اصفهان ،با نمایندگان برجستهای،
چون میرداماد و مالصدرا به تکامل رســید و نقاشــی مکتب
تبریز ،ظهور تجسمی افکار صوفیانه صفوی است« .در نظریه
حروفیه ،تأکید اصلی بر این بود که ،دنیای پنهان (عالم غیب)،
تماماً در همه اشکال دنیای پیدا (عالم شهود) بازتاب مییابد؛
که به نوبه خود ،ماهیت دنیای پیدا و واقعی را متعالی ساخته
و متعاقب آن ،اهمیتش را هم بــاال میبرد .اصل «هر وجودی
خداســت»  ...به نظر میرســد ،چنین دیدگاهی درباره عالم
شهود در آن دوره ،منجر شد که نقاشان قرن شانزدهم میالدی
/دهم هجری تبریــز ،با دقت فراوان ،هــر گل ،برگ درخت یا
سنگی را به تصویر بکشند» (همان( )30 :تصویر  .)3به تعبیری
دیگر ،این دقت فراوان در رســم طبیعت و هر آنچه در نگاره
وجود دارد ،همان حرکت انتقالی از ظاهر به باطن است .برای
نمایش حقیقت موجودات -که ذکر آن قب ً
ال آمده است-حال،
هر چقدر که ساختار ظاهر  -باطن پیچیدهتر شود ،تأمل درباره
تزیین ،تنها به ادراک و لذت حســی صرف ،منجر نمی-شود؛
بلکه به تأملی ،نظیر مکاشفه نظری درخور یک حکیم فرزانه
ارتقا مییابد (اسمیرنوف.)193-192 :1378 ،
عارف ،هر چه در عوالم هســتی بیشتر محرم میشود ،بیش
از پیش ،از راز هستی دانســته ،و تردیدی نیست که ،فهم راز
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بر درجه مطلوبیــت میافزاید؛ افزون بر اینکــه ،هر چه در
موجودی عمیقتر میشــود ،به اصل آن موجود که ،در عین
حال زیبایی مطلق نیز هســت و آن ،چیزی جــز ذات حق
نیســت ،قرب حقیقی مییابد (کریمیان صیقالنی:1391 ،
.)193
نگارنده ایــن نکته را در نظــر دارد که ،شــناخت نگارگری،
بدون توجه به حکمت و عرفان اسالمی غیرممکن مینماید.
ازاینرو ،شــناخت تطبیقــی نگارهها و مضامیــن عرفانی،
مهمترین کلید معرفت این هنر ،به شــمار میرود؛ به بیانی
دیگر ،در نگارگــری ،تمامی عناصر تصویــری ،به نحوی ،به
خدمت درآمدهاند ،که بر حسب استعداد خود ،مرتبهای از آن
مقامات را بیان دارند .لذا ،به جهت ارتبــاط هنر نگارگری با
معانی عرفانی ،هیچ اثر نگارگری را نمیتوان صرفاً ،با توجه به
صورت ظاهری آن ،تعبیر و تفسیر کرد .مگر آنکه ،بتوان به
معانی باطنی و پنهان آن ،در صــورت ظاهر وقوف تام و تمام
یافت (صدری :1392 ،بیست و هفت بیست و هشت) .غایت
تفکر اسالمی ،همانا ،سیر انسان موحد از ظاهر به باطن امور
است .همه شــئون معرفتی ،از حکمت و عرفان و علم و هنر،

در تمدن اسالمی نشــان دهنده چنین حقیقتی است ... .به
سبب اشتراک مبادی هنر و عرفان ،این دو ،غیر قابل تفکیک
از یکدیگرند ،تا جایی که میتوان گفت ،هنر اسالمی ،تجلی
عرفان است (همان .)1 :بیشتر فیلســوفان مسلمان به این
نتیجه رسیدهاند که ،راه شــناخت عرفانی ،از مسیر شناخت
عقالنی میگذرد .اما مرحله عرفانی شــناخت ،انســان را به
فهمیدن رازهای هستی و حقیقت پنهان ،نزدیکتر میکند.
سهروردی در رســاله فی اعتقادالحکام آورده« :بدان ،آنان
که مشق جان میکنند ،اگر کسب معرفت نمایند ،عمیقاً در
علت آفریدهها دقت میکنند ... .گاهی از لحن ظریف ،رایحه
معطر و بینش اشیای متناســب ،بهره میگیرند ،در نتیجه،
نوری معنوی از آنها ساطع میشــود که بعدا ،عادت و ملکه
میشود ... .آنان قادرند ،اشیای پنهان را ببینند (سهروردی،
 .)31 :1383در نگارگری ،میتوان به همه چیز متوسل شد
و با غوطهور شدن در نقوش درهم پیچیده گلها و گیاهان ،با
دقت در به تصویر کشیدن و مشاهده تکتک ظروف ،البسه و
طبیعت ،به شناخت رسید .مکتب دوم تبریز که ،میتوان آن
را بازتاب عقاید صوفیگرانه و عرفانی صفویان دانست ،مبین
این نکته است که «هماهنگی ،تناسب ،نظم ،تعادل ،نور ،رنگ
و غیره -که در جهان واقعیت وجود دارد -چیزی جز انعکاس
کمال خداوند نیست» (نظرلی.)146 :1390 ،
نتیجهگیری
موضوع علم عرفان ،شــناخت وجود حق و صفات الهی ،یا به
عبارتی ،شــناخت رابطه خدا با خلق ،و مخلوقات با خداست؛
به تعبیر ابن عربی ،هر حقیقتی از حقایق کلی ،تحت تعریف
اسمی از اســما الهی ،قرار میگیرد .در تفکر عرفانی ،خلقت
عالم هستی نشــاندهنده زیباترین نمود موجودات است .به
این معنی کــه ،هر مخلوقی در جهــان ،در حد کمال صفات
خود ،آفریده شده است؛ و اگر موجودی ،همه مراحل کمال را
طی کرده باشد ،به جمال میرسد .از سویی دیگر ،از نظر عرفا،
هر آنچه خدا خلق کند ،زیباســت؛ و نمیتوان تصور کرد که،
مخلوقی میتوانست زیباتر از آنچه خدا ،آن را آفریده ،باشد.
تمام پیچیدگیهای خلقت در موجــودات و ظرایف وجودی
آنها ،در جهت کمال موجودات است .در این جهانبینی ،هر
چه مخلوقی به حقیقت وجودی خود نزدیکتر باشد ،کمال
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یافتهتر و در نتیجه ،زیباتر اســت .در نقاشی دوره صفوی ،که
با مکتب دوم تبریز آغاز می-شــود ،رویکردی واقعگرایانه به
چشم میخورد .از سمتی ،نگارگری همچون بهزاد به تصویر
زندگی روزمره روی آورد؛ در ادامــه روند کاری او ،نگارگرانی
چون میرسیدعلی و عبدالصمد شــیرازی ،به درجه استادی
در طبیعتپردازی رســیدند؛ از ســمتی دیگــر ،نگارگری
همچون ســلطان محمد و پس از او ،شــاگردانش با طبعی
لطیف ،حقایقی شگرف را در قالب طبیعتپردازی ،به نمایش
گذاشتند .در نقاشــی مکتب تبریز ،اشیا که با دقت زیادی به
تصویر کشیده شدهاند - ،گاه ،از شــدت واقعنمایی میتوان
تعداد گلبرگهای یک گل یا تعداد موهای یال یک اســب را
شمرد -سرجایشــان محکم به جهان چسبیدهاند و درصدد
نمایش موضوع خاصی فراتر از موضوع نگاره نیســتند؛ بلکه
تنها مخاطب را فرامیخوانند ،تا آنگونه که هســتند ،دیده
شــوند .همانگونه که ،خدا آنها را در کمال صفاتشان خلق
کرده ،به تصویر کشیده شــده اند و نگارگر ،درصدد آن است
که ،به حالت واقعیشان نزدیکتر باشــند .زیرا در حالتی به
غیر از آنچه که ،خدا آنهــا را آفریده ،زیباتر نیســتند و هر
آنچه او ،بتواند به اصل خلقت شــبیهتر به تصویر کشــد ،به
حقیقت اصلی و جمال نزدیکتر است؛ نگارگر ،به دنبال چه
چیزی میتواند باشــد ،به غیر از زیبایی؟ نگارگر مکتب دوم
تبریز ،چیزهای خیلــی معمولی را با جزییاتی دلنشــین به
تصویر میکشد .هر آنچه میبیند ،جز به جز نقاشی میکند؛
بر ظاهر و شکل اشیا ،بســیار متمرکز میشود .طوریکه ،به

پینوشتها
 -1در سال  930ه.ق ،محفوظ در سن پطرزبورگ ،کتابخانه ملی روسیه ،درن .441
 -2بخشی محفوظ در موزه متروپولیتن و بخشی در ایران.

نظر میرسد که ،زندهاند و نفس میکشند .وقتی در موضوعی
به این اندازه تمرکز میشود ،این احساس در مخاطب ایجاد
میشــود که ،چیزی در ورای آنها ،نهفته اســت .درک هر
شــخصی ،در تفکر طوالنی به چیزی ،عمیقتر می-شــود.
همینجاست که ،میتوان این نوع از واقعگرایی را در نقاشی
دوره صفوی ،به عرفان ربــط داد؛ در هیچ دورهای از حکومت
ایران ،تا این میزان ،ســران حکومت به تفکــرات عرفانی و
صوفیگرانــه نزدیک نبودهانــد؛ تفکر غالــب یک حکومت
و زمانه ،بر هنــر آن دوره نیز تأثیرگذار اســت .به این نکته از
پوپ استناد میکنیم که ،چش م دل هنرمندان مکتب تبریز،
به روی حقایقی از جهان واقع گشوده شده است که ،در نظر
انسانهای بیبهره از نگاه معنوی به عالم ،پوشیده است .پس
میتوان برای واقعگرایی نقاشی این دوره ،این رای را در نظر
گرفت :نگارگری که در پی به تصویر درآوردن زیبایی اســت،
با توجه به تفکر غالب زمانه ،زیبایی را در نزدیکی و شــباهت
به اصل موجودات میبیند و ســعی بر این دارد ،تا آنجا که
میتواند ،اجزای نگاره خود را به اصل وجودیشــان شبیهتر،
مصور کند .از ســویی دیگر ،بــا در نظر گرفتــن اینکه ،در
عرفان اسالمی ،غوطهور شــدن و تمرکز بر اشیا ،ذهن آدمی
را به ســوی حقیقتی ورای ظاهر آنها میبرد .نگارگر مکتب
تبریز ،این امر را برای مخاطب خود به تصویر کشــیده است،
تا با درگیر کردن ذهن او در جزییات ،وی را به سوی حقیقتی
واالتر راهنماییکند و این حرکت از ظاهر اشیا به باطن آنها،
یکی از اصولی بود که ،در بیان دیدگاه متصوفه بیان شد.

3-Stuart Cary Welch
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