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  چكيده  
انـد. هنـر گـاهي شـكل     شناسي به هـم پيوسـته  دو شكل از آفرينش است كه از ديدگاه زيبايي ،هنر و ادبيات     
بازسازي زبان، فهـم و دريافـت صـورت گيـرد. در     تواند از راه دهد كه اين تغيير شكل ميخود را تغيير مي زيباشناسانه
هاي منحصر به فرد اثر هنري را با خود دارد، يعني اثري كـه  توان ادبيات را هنر ناميد، وقتي اثر ادبي ويژگينگرشي مي

 ،گـر احسـاس و عواطـف هنرمنـد اسـت و احسـاس و عاطفـه        بيـان  ،ادبيـات و هنـر   زيـرا خلق شده و تكرارناپذير است؛ 
نوعي الهام است كه بـا عقـل و منطـق     ،بازگو و تكرار نمود. آفرينش هنريتوان نمياست كه آن را به راحتي اي  پديده

اي رابطـه  ،توان گفت كه زيبايي و جمـال در هنرهـا يكسـان اسـت و هنـر نقاشـي، موسـيقي و شـعر        شود. ميدرك نمي
ارتباطي ندارند. اين پژوهش نيز به بررسي ارتباط گيرند و با ماده چندان زيرا از روح انسان سرچشمه مي ؛دارند نزديك

  . پرداخته استو اثرپذيري متقابل ادبيات و هنر 
  

  واژگان كليدي
  و آفرينش. شناسيزيبايي ،نقاشي ،هنر ،ادبيات
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 بيان مسأله

گـر   چنـين بيـان   هاي ديني، ملي و تاريخي و همارزش يبازگوكننده ،ادبيات و هنر     
گيـرد و   هاي هر قوم است. در تمام اعصار، هنر در اختيار ادبيـات قـرار مـي    اساطير و حماسه

اصلي تمدن و فرهنگ با ادبيات محكم و   ريشه زيرا ؛دار هنر است اي وام ادبيات نيز به گونه
شود؛ بنابراين ادبيـات از هنـر قابـل تفكيـك      ممكن بيان مي استوار و با هنر به زيباترين شيوه

هاي تصويري، واقعيت را آشكارا بازتاب توان گفت كه ويژگينيست. با نگاهي منتقدانه مي
وصـول بـه    زيـرا  ؛در پـي معناسـازي هسـتند    ،دهند، بلكه از منظر غايي بـه اثـر نگريسـته   نمي

  حقيقت اثر، بري از دشواري نيست. 

  سؤاالت تحقيق
  مدهيهاي زير پاسخ ميدر اين پژوهش به پرسش

ادبيات و هنر از كجـا آغـاز شـده اسـت و شـاعران و هنرمنـدان چگونـه ايـن         پيوند  .1
  كنند؟ ارتباط را بازگو يا بازنمايي مي
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اند ها و مناظر توصيفي آگاه بودهها، شكلآيا نويسندگان و شاعران به ارتباط رنگ .2
  اند؟ و يا هنرمندان و نگارگران به كشف اين ارتباط پرداخته

چه تأثيري بر زيبـايي هنـري ـ ادبـي و فرهنـگ و       ،هنرهاي تجسميپيوند ادبيات و  .3
  انساني دارد؟  روح جامعه

      تحقيق پيشينه
با اين موضوع صـورت نگرفتـه اسـت امـا در      بارهتاكنون پژوهش مستقل و جامع در  
  يافت. توان ميهايي از موضوع مورد بحث را ها و مقاالتي رگهكتاب

  مقدمه 
هـاي رمـزي ـ واژگـان ـ بـر كاغـذ نقـش         از بيان است كه بـا نشـانه  ادبيات، شكلي      

ادبي و  شود. اين تصاوير با حافظهدر ذهن تصوير مي ا، معنو با ديدن و خواندن واژه بندد مي
-شود كه به لذت هنري ميآميزد و تصاويري بكر و تكرارناشده خلق ميهنري خواننده مي

انگيـز را ملمـوس و زنـده    اشي همراه با متن، عناصر خيـال انجامد. متن همراه با نقاشي و يا نق
نه شبيه به سـاختار مـتن اسـت و نـه بـا سـاختار        ،دهد كه اين دريافت متفاوت از اثرجلوه مي

  نقش يكسان، بلكه حس و دركي است شبيه و فراتر از آن دو. 
تـا  تـر اسـت   از ادبيـات قـوي   ،توان گفت كه اثرپذيري هنرهاي تجسميگاهي مي     

توان گفت كه هر قدر آثار ادبي از تنـوع و  تأثير آثار هنري بر ادبيات. پس با اين نگرش مي
  ارزشمندي برخوردار باشند، هنر نيز به همان اندازه متفاوت و قابل خواهد بود. 

  تكامل واژه و تصوير  
 شايد پرداختن به بحث تقدم زبان بـر تصـوير يـا تصـوير و نقاشـي بـر آوا و زبـان،            

رغم تكرار، امري بيهوده نباشد اما راه به جايي مقبول و قابل تصميمي نخواهد برد؛ زيرا  علي
 هاي مختلف ادبيات شـكلي از بيـان هسـتند. اگـر كلمـه بـه واسـطه       هر يك از هنرها و گونه

از محتـوايي قابـل    ،يابـد و در كنـار ديگـر كلمـات قـرار گرفتـه      احساس و نيـاز، هسـتي مـي   
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در هر يـك از   ،شودتر مي رف فعل آگاهي و توانايي تأثيرگذاري آن بيشبرخوردار و با ص
در يـك اثـر نقاشـي كـاربرد خـط، طـرح، رنـگ،         ،مثـال  بـراي هنرها نيز چنين خواهد بود. 

مانـدگار هـدايت    ارائه شده را به سوي اثري قابل قبول و احيانـاً  بندي و تناسب، تابلوتركيب
چه را در تصـور داشـت، بـه    آن ،زبان و توانايي تجسمآدمي بعد از اشراف به  خواهد كرد. 

تر كردن كالم و پسنديدهتصوير و يا كالم نقش نمود. تالش وي پس از تصور در پي بهتر و 
كـه گوتـه در نظـري    چنـان  توان آن را به زيبايي تعبير و تفسير كرد. همتصوير بود كه مي

خواهنـد  پيكاسو بيان داشـته همـه مـي   هنرها قدرت تجسم است و  سنگ بناي همهگويد، مي
   ؟كند آواز پرندگان را بفهمدچرا كسي كوشش نمي ؛هنر را بفهمند

ي فوق دو امر تجسم و تعقل قابل تأمل است. با چنين رويكردي در هادر نقل گفته     
 آغازين هر يك از هنرها و البتـه  بور و كلمهزتوان خيال را مقدم بر امور ممي ،تعريفي ديگر

تـوان مسـتدل نمـود كـه     ايـن امـر را مـي    1،»هيـوم «درام و ادبيات دانست. با نقل گفتـاري از  
تجربيات حسي به جهاني ماوراي دنياي حس تعلق دارند: هنگامي كه ذهن از تصور يا تـأثر  

  رسد، تحت نفـوذ و غلبـه  عين يا موضوع ديگري مي يك عين يا موضوع به تصور يا انديشه
كنـد كـه تصـورات مربـوط بـه ايـن اعيـان يـا         اصول معيني پيـروي مـي   عقل نيست، بلكه از

 بخشد. ها را در تخيل، يگانگي ميدهد و آنموضوعات را به يكديگر پيوند مي

كـه خيـال را   ضمن آن ،صور خيال در شعر فارسياستاد شفيعي كدكني در كتاب      
كه در صـورت آميخـتن   است آورده جايگزين ايماژ نموده، آن را به معناي تصوير شاعرانه 

دقـت و كشـف حـس     ، قادر به ساختن شعر راستين خواهد بود. البته در اين مقولـه  ،با عاطفه
كه پس از همراهي و يكـي شـدن موضـوع در     اهميت داردبور زمنتج از خيال و تجسم امر م

  ر پي دارد. سنج هنرمند را دنكته تأملي آگاهانه و انديشيده، ظرافت و زيبايي نهفته در انديشه
آهوي وحشي در دشـت  «كه بيان داشت: طلب از هنگاميگرا و زيباييشاعر كمال     

 ،سرايد، حتي اگر با نقاشي بيگانه بودهتا اكنون كه در قالبي سپيد و آزاد مي »چگونه دوذا...
 شود. تر مواقع شعري تصويري محسوب شده و مي شعر وي در بيش

شود به كـالم  ن تجسم قابل بروز نيست. در مثالي ميمشخص است كه تصوير بدو     
  شيخ اجل، سعدي، استناد كرد:
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شب را به بوستان با يكي از دوستان اتفاق مبيت افتاد، موضـعي خـوش   
مينا بر خاكش ريخته و عقـد ثريـا    و خرم و درختان درهم... گفتي كه خرده

ن غالـب آمـد،   ي نشسـت أبر تاكش آويخته... بامدادان كه خاطر بازآمدن بر ر
ديدمش دامني گل و ريحان و سنبل و ضيمران فـراهم آورده و رغبـت شـهر    

كـه دانـي بقـايي و عهـد گلسـتان را وفـايي       كرده، گفتم گل بسـتان را چنـان  
  ) 24 :1387(يوسفي،  »نباشد...

تابلويي زيبا و كامل را بـراي   ،اي ديد كه در كليتتوان نگاروارهتمام نوشته را مي     
اش چنين خسرو در سفرنامه زند. تصويرپردازي از نگاه ناصرقصود نهايي شاعر رقم ميبيان م

  شود: خوانده مي
به صحرايي رسيديم كه همه نرگس بود، شكفته، چنان كه تمامـت آن  

 :1373خسـرو قباديـاني،    (ناصـر  »هـا... نمود از بسياري نرگسيد ميصحرا سپ
52 (  

  شعر حافظ شيراز سراسر تصويرپردازي است: 
  از نظـر تا شب مـاه رمضـان خواهـد بـود  ماه شعبان منه از دست قدح كاين خورشيد    

اي است كه در تـاريخ يـا   يا آفرينش شباهت ميان دو مقوله تصوير حاصل كشف«     
حافظ قدح باده را به صورت خورشيد ديده و  .شباهتي ميان آنها موجود نيست طبيعت الزاماً

نـه   ،بعد طلوع اين خورشيد را به شب انداخته است... و با قرار دادن طلوع خورشيد در شب
جا كردن ماه و خورشـيد   به هاي حاصل از اين تصوير را به اوج رسانيده بل، با جاتنها زيبايي

ندگي است را قـوت بخشـيده   هاي زلحظه زدهموضوع حاكم بر كل غزل كه گذشت شتاب
  ) 25 :1380(قنادان،  »است.

تجسـم را يكـي از اصـول بيسـت و      ،المناظر و تنقـيح المنـاظر  هيثم در كتاب  ابن
  آفرين است: تجسم، زيبايي كه نويسدداند و ميزيبايي مي دوگانه
والتجسم يفعل الحسن، و لذلك تستحسن االجسام الخصـبه مـن اشـخاص كثيـر مـن      «

جـو  و بعدي اجسام جسـت  بعدي و چند توان در كيفيت دوهرچند مقصود وي را ميالحيوان. 
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ي هنر و ادبيات خيال دهد، اين مهم است كه در عرصهكرد اما آنچه مقصود ما را شكل مي
  توان فصل مشترك احساس هر هنرمند به حساب آورد. و تجسم را مي

شـود و  شعرگونه با آن بيان مـي  تصاوير خيالي و يا كلمات مجسم كه شعر و يا نثر     
كـه  گيـرد، ضـمن ايـن   هـا صـورت مـي   شكل گرفتن زيبـايي بـا آن   پذيرش نوشتار به واسطه

اداراك و احساس منتج از تعامالت شـاعر يـا    دهد، ميتر جلوه ها را به صورتي مقبولپديده
جـود  كـه در واقـع مو  را شود كه گاه ممكن است تصويري ممزوج تصوير اوليه مي ،هنرمند

  نبوده است تمام و كمال برآمده از خيال گوينده دانست. 
هم از نظر آمـوزش و هـم منـابع     ،تواند براي هنرمند نقاشادبيات به طور كلي مي«     

كه هنرمند نقاش بتواند قواعد حاكم بر ساختار اثـر ادبـي   مشروط به آن ؛سودمند باشد ،الهام
ه يا شاعر كوشيده است از طريق آن پيـام خـود را   اي كه نويسندرا شناسايي كرده و به شيوه

شود كه ادبيات و هنـر مـا،   با چنين اصلي، مكرر مي .)4 :1386(دالوند، » طرح كند، پي ببرد
سيدن به كليتـي متعـالي   ررغم پرداختن به جزئيات، به دنبال و علي استوجودي و شهودي 

  باشد. مي
شـود. رابـين اسـكلتن    نوعي الهام است كه با عقل و منطق درك نمي ،آفرينش هنري      

هـاي  شود؛ يعني انديشـه از اشعار شبيه به نامه نوشتن مردم، سروده مي عقيده دارد كه بسياري
شـود  واژگان به شاعر القا مي ،يابد. در هر الهامجوشد و جريان مياي ميشاعرانه مثل چشمه

  گويد: د. مولوي مييابو او نيروي واژه را درمي
گـويمتو مپندار كه من شعر به خود مي

  

تـا كه هشيارم و بيــدار، يكـي دم نــزنم    
 

كنـد و  را مطـرح مـي   "هماننـدي سـخن  " ارسطو در آغاز كتاب فن شـعر، نظريـه  «     
بر شعر و ساير هنرها منطبق است. او معتقـد اسـت كـه حماسـه و      ،شود كه سخنيادآور مي

) و موسـيقي نـي و گيتـار در    Dithyrombosرامـب ( چنين شعر كمدي و ديتي تراژدي و هم
هاي تقليـدي از طبيعـت اسـت. امـا در هـر      ها، همگي در مفهوم عام آن، روشتر شكل بيش

حال آنها از سه وجه ـ وسيله، موضوع و سـبك (شـيوه) تقليـد از طبيعـت ـ بـا هـم اخـتالف          
  ) 25 :1380(كفافي،  »ديگري متمايز است. دارند. به طوري كه هر كدام از اين وجوه از
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آيـد كـه وي در سـخن    فن شعر ارسطو چنين برمي هاي گوناگون مقدمهاز بخش«      
اش را در باب خويش پيش از استادش، افالطون، شعر و ديگر هنرها را جمع آورده و نظريه

  ) 26 :همان( »ها تطبيق داده است. محاكات بر آن

  ار هنرمند  طبيعت، بهترين آموزگ
فضـا و   ،»زمـين  طبيعت در هنـر مشـرق  «اي با نام اللهي در مقالهاهللا آيتدكتر حبيب     

  نويسد: داند و ميطبيعت را بهترين آموزگار هنرمند مي
طبيعت و فضا هميشه ذهـن هنرمنـدان مختلـف را مشـغول داشـته و در      

هنرمنـد از فضـا و   ها بوده است، ولـي ادراك   عين حال، بهترين آموزگار آن
هنرمندان يكسان نيست. فضا و طبيعتي كـه هنرمنـد    طبيعت هميشه و نزد همه

مـردم اسـت،    چه كـه از فضـا و طبيعـت در اذهـان همـه      كند، با آندرك مي
كننـد،   باشد. براي مـردم عـادي، هـوايي كـه استنشـاق مـي      متفاوت مي كامالً

ــر مفهــوم فضــا را در ــي فضــاي ذهــن هنرم مــي ب ــد، دركدارد: ول ــذير و ن ناپ
كند آنچه از طبيعت و از فضا در ذهن هنرمند خطور ميناشدني است.  تبيين

تنها فضاي بيروني يابد، مي» حضور«تصوير آشكار شده و  و سپس برگستره
هنرمند پيونـد  » فضاي دروني«با » فضاي بيروني«بلكه  ،و ادراك از آن نيست

و بخش بيرونـي آن آشـكار   خورد و به صورت فضاي درون قاب نقاشي مي
است كه جـوهر هنـر هـر هنرمنـدي     » ارتباط بيروني با درون«گردد و اين مي

است. با اين ادراك و در ارتباط با فرهنگ جغرافيايي، تـاريخي، آيينـي و...   
مختلـف و   يهـا است كه بايد طبيعت را در اثر هنرمندان، خـواه در سـرزمين  

 :1388اللهـي،  (آيـت  »ي كـرد. بررس ،خواه در مكاتب مختلف يك سرزمين
67 (  

زيـرا از روزگـاران    ؛دانـد دار طبيعت ميهمواره خود را وام ،هنرمند و شاعر ايراني     
 .اين باور عينيت يافته كه طبيعت بهترين آموزگار و بهترين الگو بـراي هنرمنـد اسـت    ،كهن

را غيـر از آنچـه   توانـد  نمـي  ،هنرمندي كه روح و سرشتش با عناصر طبيعي عجين شده باشد
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محيطي و اتفاقات و دانـش و   اوضاعبه آن وابسته و دلبسته است. هرچند به علت بنگارد كه 
رغــم تأثيرپــذيري يــا اســتحاله و  هــاي هنــري دو ســرزمين علــيهرگــز در تجلــي ،آمــوزش
  شدن در طبيعتي مشابه بازنمايي نشده باشد و يا نشود.  خودي

  مينياتور و تصويرگري كتاب
اي مينياتور و تصويرگري كتـاب، بـا مـاني آغـاز شـد و او      شي ايراني و به گفتهنقا     

 .كنـد مهارت ماني را بيـان مـي   اسكندرنامهپيامبري خود دانست. نظامي در  نقاشي را معجزه
  ها او را به پيامبري پذيرفتند: چيني دليل، به همين

هـــاي فرهنــــگ اوز بـــس جــــادويي
  

ـــگ او   ـــرويدند و ارژنـــ ـــدو بگـــ بـــ
 ( 2/886 :1382فردوسي،  )  

  كند: گونه بيان ميفردوسي حضور ماني را نزد شاپور اين
ـــال ـــاه سـ ــت پنجـ ــاهيش بگذشـ ز شـ
بيامــــد يكـــي مـــــرد گويــــا ز چيــــن

ــورت  ـــه ص ـــرم   ب ــت پيغمب ـــري گف گـ
ــت   ــد، بازخواس ــاپور ش ــزد ش ــين ن ز چ

  

ـــال   ــودش همـ ـــانه نبـ ـــدر زمــ ــه انـ كـ
كـــه چــــون او مصـــور نبينــــد زميــــن

آوران جهــــــان بــرتــــــرم نز ديـــــ
بـــه پيغمبــري شـــاه را يــار خواســت    
 ( 2/995همان،  )  

خواهنـد  كننـد و از او مـي  اي با مـاني برگـزار مـي   به امر شاپور، مجلس مناظره موبدان
پيامبري، صورتي را كه كشيده است، زنده كند اما ماني از اين كـار نـاتوان   براي اثبات ادعاي 

  آويزند. و جسدش را بر در شارستان مي كشندرا مياست و به امر شاپور او 
ادامـه يافـت. پيـروان مـاني در     تـا قـرن سـوم هجـري     اين هنر و مذهب با پيروانش      

، از كتـابي سـخن   التنبيـه و االشـراف  در كتاب مسعودي تشكيل مكتب عباسي سهيم هستند. 
ه است و كتاب بـه شـرح   اي اصيل ايراني ديدنزد خانوادهقمري  304گويد كه در تاريخ مي

سلسله ساساني در آن وجـود دارد و   پادشاهانپردازد كه تصويري از علوم، تاريخ و ابنيه مي
  پردازد. ها ميها و رنگبه تشريح صورت
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سبك عباسي در هنر نقاشي تحت تأثير هنر هنرمنـدان ايرانـي، پيـروان مـاني و نيـز           
 كليلـه و دمنـه  هـاي  . مثل كتاباستر اين هنر نفوذ مسيحيان نسطوري روم شرقي و اعراب ب

  . مقامات حريريو  مقفع ابن
هـاي علمـي مثـل فيزيـك،     هنر مينياتور را براي مصور كردن كتـاب  ،عباسيان از آغاز

هـا،  هاي لعابي، روي مدالكار بردند و سپس روي ظروف نقره و سفالشناسي و نجوم به گياه
  از هنر نقاشي استفاده كردند. پس از آن در جريـان حملـه   هاها و نيز حجاريها و پارچهمفرغ
نگارگري ايراني از هنر نقاشي چيني اثـر پـذيرفت و در نگـارگري مكتـب هـرات بـا        ،مغول

  استاد بهزاد و ميرك به كمال رسيد. 
هــاي علــوم طبيعــي، تــاريخ و ديــوان اشــعار بــه نقاشــي آراســته بــود. اكثــر  نســخه     
تحولي زيبا خلق كـرد   ،ها، در نگارگري و تزيين كتابويژه عاشقانه هاي داستاني به منظومه

شناسي به خود گرفـت، حفـظ تقـارن عناصـر، تنظـيم هندسـي نقـوش، تلفيـق         و نظم زيبايي
مايـه و تناسـب بصـري را شـكل     هـا، وحـدت موضـوع، درون   ها، تركيب رنـگ موزون خط

هـاي نفـيس   هم و دهم و در نسخهن هنري اين هارموني در سده ترين جلوهدهند كه كامل مي
تـر  شود. اين تصاوير سـعي در درك زيبـاتر و آسـان   ديده مي نظامي خمسهو  شاهنامهخطي 

  ها دارد. محتواي داستان
اي هگل عقيده داشت كه تبديل صداهاي طبيعـي بـه موسـيقي بـا بازنمـايي منظـره           

كوشد تـا احساسـات   مي ،دانيقينقاشي قابل قياس است. نقاش نيز شبيه موس طبيعي در تابلو
تـوان گفـت كـه ادبيـات در برابـر      نشين عناصر تجسمي كند؛ از اين روي مـي  اثر ادبي را هم

ويـژه نگـارگري و   بخـش هنرهـاي تجسـمي بـه    بلكه الهام ،گنگ و محو نبوده است ،نقاشي
يز در نويسي كه امروزه ن عطفي بود از هنر نقاشي و خوش ها، نقطهنويسي است. كتاب خوش

بعـدي هسـتيم. ايـن دو     شاهد تناسب و آميزش اين دو هنر به شكل دو ،تابلوهاي خط نقاشي
اعر و نويسـنده را بـه شـكلي    اند تا مضـمون و عواطـف شـ   هنر در خدمت ادبيات قرار گرفته

  زنده كنند. محسوس 
كنـد و بـا   قواعد حاكم بر اثر ادبي و پيـام مـتن را درك مـي    ،نويس نقاش يا خوش     

 نمايـد. ايـن  نويسي به جامعه هديه مـي  آن اثر را در ساختار نقاشي و خوش ،انش ادبي خودد
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جاست كه هنرمند آثار تجسمي بايد با نقد و تفسير و ارتباط عناصر اثر ادبـي آشـنا باشـد تـا     
  در خلق اثر هنري به كار برد. بياني متفاوت را 

  زبان ادبي و زبان تصويري  
هـا در  ي دروني آثار ادبي، توصيف حركات نمايشـي و رنـگ  وزن، قافيه و موسيق     

رنـگ، حركـات و توصـيفات،    كنند؛ اي خاص پيروي ميهر هنر از اصول، تركيب و قاعده
بلكـه نويسـنده و    ؛قاعده نيستنددر نقاشي، موسيقي و هنرهاي نمايشي و تجسمي اتفاقي و بي

بـه انتخـاب طـرح، رنـگ و واژه      ،با ذهن پويـاي خـود و آگـاهي از عناصـر هنـري      ،هنرمند
  پردازند.  مي

ها در آثار ادبي كه از عنصر طبيعت، جهان و توصيف، تشبيه، استعاره و ساير آرايه     
يابد. شاعر غنچه را استعاره از لـب، شـب   گيرند، در آثار هنري جلوه ميانسان سرچشمه مي

دانـد  يار و خال را نماد وحـدت مـي  را استعاره و كنايه از گيسو، شمشير را استعاره از ابروي 
  شود. ها به فراخور حماسي، غنايي و عرفاني بودن اثر ادبي، تعبير ميكه اين استعاره

نقاشان سعي در بازتاب زبان ادبي دارند. اگرچه اديب و هنرمند هـر دو از طبيعـت        
ت براي ادبيات و اي اسزمينه ،ها و نمودهاي ادبي و هنريگيرند تجسماطراف خود الهام مي

  دارند. هنر آينده كه با گذر روزگار گاهي به سوي مدرن شدن گام برمي
داننـد و حتـي در   ديگر اثر خلق شـده را تكرارناپـذير نمـي    ،در مدرنيزم قرن بيست     

كننـد و هنـر را بـراي مـردم و     گرايانه با هنـر و هنرمنـد برخـورد مـي    پسامدرنيزم، بسيار مردم
نگـر اسـت؛ يعنـي هنرمنـد،     شـمول و جهـان  نه هنر را براي هنر. هنـر جهـان  خواهد جامعه مي

  شود. ها رهنمون ميبيني، روابط بشري و فرهنگمخاطب را به تفكر در جهان

  شناسي هنر و ادبيات  زيبايي
شناسـي از روح انسـان و   زيبـايي  سرچشـمه مـي گيـرد،   در طبيعت  ازاگرچه زيبايي     

گـذارد و در مسـير   كلمات كليدي را در اختيـار مـا مـي   شناسي اييآيد. زيبذهن پوياي او مي
  شده دارد.   مند و حساب تاريخ، آهنگ و حركتي موزون، قانون



  223///  هنر ادبي و ادبیات هنري  
 

  رود؟شناسي از كجا آغاز شده است و به چه راهي ميزيبايي
و بسته به حركـت انسـان    هشناسي آغاز شدپيدايش بشر، زيباييزمان بايد گفت كه از 

انساني، به حركت خود ادامه داده است. مالك و منطق  و تغييرات جامعه پاي تحوالت و هم
  است. منطبق بر معيارهاي نسبي بشر از زيبايي  ،شناسيزيبايي

انـد، بـه طـور كلـي بـر دو نوعنـد:       هايي كه در تعريف هنر و زيبايي بيـان كـرده  نظريه
subjectiv  يا ذهني (دروني) و ديگريobjectiv (بيروني) 15 :1350. (كروچه، يا عيني (  

داشتني بودن، اين  شناسي، درباره دوست) در زيباييsubjectivذهني ( بر اساس نظريه
  كنند: نظر را مطرح مي

داشـتني   توانـد معيـار دوسـت   ذهن آدمي است كه مـي  شاهده فقط قوه
  ) 14 :1343(نيوتن،  »بودن آن را تعيين كند.

هـاي بنيـادي دارد.   با نظريه ذهني تفـاوت  ،عيني در طبيعت اما نظريه    
هاي عينـي در  شود ليكن پديدهذهن ثابت است يا حداقل اين طور فرض مي

 تغيير و تحول هستند. زيبايي واقعيت، زيبايي طبيعت، چيـزي اسـت كـه ذاتـاً    
  ) 116 :1352(ليزروف،  »شود.دگرگون مي

ذهـن هـم در گـذر زمـان     ي ثبوت ذهن ايـن اسـت كـه    تحليل ديگر و متضاد با نظريه
-ي تماس با زمان و شرايط تغيير مـي تصور ما از زيبايي در نتيجه«شود، در نتيجه متحول مي

  (همان) ». كند
اول بـه اثبـات    اند. ابطال نظريـه كه هم ذهن و هم عين در حال دگرگوني نتيجه اين     

  يا سوبژه و آبژه. انجامد؛ يعني پويايي ذهن و واقعيت (عين) دوم مي يا فرض نظريه
دانـد و معتقـد   زيبايي دانسته است. او ذهن را خالق مي أذهن را سرمنش 2شافتسبري    

از خداوند خالق كه انسان را بر صورت خود آفريـده   گيرد ميذهن  است كه قداست خالقه
  است. 

تواند از زمان تولد چنين سازد فقط ميور مير... ذهن كه خودش را با
خود داشـته باشـد. بـاروري و زايـايي آن از طبيعـت و سرشـت        نيرويي را در

تواند توسط ذهن ديگري گيرد. بنابراين، به هيچ روي نميخودش نشأت مي
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به جز همان ذهني كه در آغاز آن را آفريده است، بارور شـده باشـد؛ همـان    
هاسـت.  هـاي هنـري و روحـي و ديگـر زيبـايي     زيبايي همه أذهني كه سرمنش

  ) 32 :1379(برت، 
نگـارد، شـعر   مي بر صفحه كند، نيازي كه نگارگرقراري كه نقاش بر پرده رسم ميبي

كنند، غيبتي خوانده شده كـه  و موسيقي كه گوينده و نوازنده بيان حال خويش را هويدا مي
شـود.  جـوي هـر آنچـه بايـد باشـد نيسـت مـي        و حضور است و تعريف سرگشتگي و جست

يـاي بهشـتي   ؤبـرد و ر بدها، چشم را مكرر به آسمان اليتناهي ميقراري بر گنتصوير اين بي
هـا بـا آنچـه روشـنايي و آيينـه      آورد و در بـاغ كه گام را بر خود گرد مـي شود ميهايي قالي

رود و نقش يغمايي مردمان و قصه كوچ ايشان بر گلـيم و  يا ميؤشود ابديت به رخوانده مي
هاي اُمرا و اُخرا، طاليـي  شوند و رنگوشنايي و رمز ميحامل ر ،هانشيند و سفالينهها ميگبه

شود، سرير قلم به رسـم و  مي» شود آنم آرزوستآنچه يافت مي«ها تعبير اي بر بومو فيروزه
  كند. كلمه تكرار در آغاز كلمه بود را به ذهن متبادر مي فرياد زدن كلمه

سـتي و  نويسـي، موسـيقي، صـنايع د    گـري، خـوش  معماري، نگـاره       
اي و هنرهــاي وابســته و ديگــر هنرهــاي ايرانــي بــا وجــود گونــاگوني شــاخه

ها را از  زماني، همواره داراي وجوه مشتركي هستند كه آن هاي دردگرگوني
سـازد.  نها را ميسر مي ها متمايز و شناسايي آها و تمدنهنرهاي ديگر فرهنگ

نـي و اصـولي پايـدار    رفتـه در ايـن آثـار از وحـدتي درو     كار شناسي بهزيبايي
گـر آن اسـت كـه ايـن آثـار از آبشـخورهايي واحـد و         حكايت دارد و بيـان 

  ) 12 :1388. (بلخاري،  اندكم مرتبط سيراب شدهمشترك يا دست
اي رابطـه  ،زيبايي و جمال در هنرها يكسان اسـت و هنـر نقاشـي، موسـيقي و شـعر          
گيرند و با ماده چندان ارتباطي ندارند. انسان زيرا از روح انسان سرچشمه مي ،دارند نزديك

 باشد، چرخـه وابسته پيمايد و هر هنري كه به روح انساني سير تكاملي را در جهان هستي مي
  گويد: تكامل را زودتر خواهد پيمود. هانري برونيه مي

 تر است، خاصه موسـيقي، معمـوالً   ها بيش معنوي آن هنرهايي كه جنبه
صد سال در سير تكاملي خود از حجاري و معماري عقب  در حدود پنجاه يا
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هـا و تحريكـات هـوش و ذوق    آن است كه جنبش ،باشند و علت اين امرمي
شود و تحريك يـك جسـم    بيش از نفوذ در عمق، در سطح ظاهر مي ،آدمي

  ) 25 :1389(دانشور،  »شود.باعث جنبش روح مي
باشـد، بسـيار    ارتبـاط اس انسان در پس هنرها مكمل يكديگرند و هر هنري كه با احس

رسد و هنري ماندگار است كه خير باشـد و  تر از ساير هنرها به اوج كمال و زيبايي ميسريع
  بر تاريكي و شر پيروز. 

رستاخيز «خيز براي  از دستاوردهاي تصوير در ادبيات اين است كه محيطي حاصل     
را بـراي خواننـده از دسـت بدهـد، بـه      تـازگي خـود    ،سازد. هرگـاه واژه فراهم مي» كلمات

چيز كه صورت عادي گفتاري به خود گيرد، ظرافت آيد و هر صورت عادت گفتاري درمي
-بر اثـر كثـرت كـاربرد، كهنـه مـي      تصاويري ،دهد. در هر زبانو زيبايي خود را از دست مي

ذير شـده  دهند. تصويري كه تكرارپـ خود را از دست مي شوند و قابليت تصويري و شاعرانه
شـود كـه از ارزش الزم   كنـد و مانـدگار مـي   است، در صورتي تـازگي خـود را حفـظ مـي    

ها و آثار هنـري نـاب كـه در هـر بـار خوانـدن،       المثلبرخوردار باشد. شبيه بسياري از ضرب
اند. پس تكرارپذير بودن آثار هنري به ايـن  برانگيز و جاودانهباز هم تحسين ،شنيدن و ديدن
گونـه  اثر ادبي و هنري به دليل در دسترس بودن، به ابتذال كشيده شود. همـان  معنا نيست كه

كه بسياري از اشعار سبك هندي با وجود دارا بودن واژگان و تصاوير كوچه و بـازاري كـه   
ويژگي آشكار اين سبك است، باز هم اثري هنري و ارزشمند است و تصـويري زيبـا را در   

  خود دارد. 
شناسي، حيوانات در هنرهاي ايران جايگاهي ويژه دارنـد. تناسـب،   از لحاظ زيبايي     

قـش  ساسـاني، ن  حركات عضالت و ظرافت در بازتـاب هنـري حيوانـات بـه ويـژه در دوره     
-هاي ايراني، حيوانات بسيار زنده نقش شـده ها و قاليها، سرستونسزايي دارد. روي پارچهب

شـود و ايـن   ن مقدس تصوير حيوان ديـده نمـي  اند؛ اما به دليل منع مذهبي در مساجد و اماك
  آميزي شده است. اماكن با طبيعت گياهي و اشكال هندسي و اسليمي رنگ

هنـري   ؛دانسـت تـوان  مـي آميزي ايراني ترين نوع نقاشي و رنگقالي ايران را عالي     
برآمده از قشر مظلوم جامعـه كـه تمـام آرزوهـا و احساسـات خـود را در آن ريختـه و مثـل         
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گل و گيـاه، بـاغ    هاي زندهتقديم داشته است. رنگسرنوشت خويش، گره در گره به جهان 
هـاي نمنـاك و   سـار، حيوانـات و پرنـدگان از سـردابه    و بوستان، اشكال هندسي، كوه و چشمه

  كشد.  زيبايي طبيعت و هنر ايراني را به تصوير مي ،تاريك و از پاي دار قالي
  گويد: مريكايي، ميانرمند سينگر سارجنت، نقاش و ه جان

ارزش يـك تختـه شـاهكار     ،هاي زمان رنسـانس در ايتاليـا  تمام نقاشي
  2ايران را ندارد. نقشهبافت و خوشقالي خوش

بـه تنهـايي در بيننـده     ،آميـزي و سـايه و روشـن   عناصر نقشه، زمينـه، بافـت، رنـگ        
اثرگذار نيست، بلكه بايد تمام عناصر زيبايي با هم بياميزد و معجوني يكنواخت را به وجـود  
بياورد تا بتواند نمايشي واحد را به جلوه درآورد. اصل زيبايي قالي ايراني در اين اسـت؛ تـا   

ات زيبـا و متناسـب   زيبا از جزئيـ  مجموعه زيبا نباشد، اثري زيبا خلق نخواهد شد و مجموعه
 گونه است و تا عناصر يك ساخت بـا هـم رابطـه   گيرد. ساير هنرها نيز به همينسرچشمه مي

  نشيني سنجيده نداشته باشند، آن اثر هنري و ادبي زيبا و ماندگار نخواهد بود. هم
 بينيم كه هنـر اغلـب از  شناسي در هنر و ادبيات ايران، ميبا دنبال كردن سير زيبايي     

تـأثير   ،بـراي مثـال   .محيط اجتماعي، سياسي، اقتصادي، علمي و فلسفي رنـگ گرفتـه اسـت   
با ظهور و فراگير شدن تصوف در ايـران،   .گيريمعرفان را در هنر و ادبيات ايران در نظر مي

رود و انـدك انـدك   موسيقي، نقاشي و شعر به سوي اثرپذيري از خيال و عشق و اندوه مـي 
شـود و  شاعري و آشكار نمودن احساسات در دنياي ماوراءالطبيعـه مـي  هنر ايراني شكلي از 

  گيرد. پردازانه به خود ميادبيات و هنر نيز نقش و رنگي خيال
است كه از عمق قـابي پـر نقـش و     حقيقت زيباشناسانه ،در اين زمان تجليهدف هنر 

ود كـه مظهـر جمـال    شـ نگار از هنر ظاهر شده و نگاه هنرمند، به طبيعت و جهاني دوخته مي
  مطلق و آشكار است. 

هـاي  صور خيال در شعر فارسي و نقاشي ايران بر هم منطبقند. نظير همان توصـيف      
دهنـد. در كـار نقاشـان هـم     وران از عناصر طبيعـت، اشـياء و انسـان ارائـه مـي      نابي كه سخن

را به ياقوت زرد،  توان باز يافت. شاعر شب را به الجورد، خورشيد را به سپر زرين، روز مي
كوشـد  كند؛ نقـاش نيـز مـي   ها تشبيه مي رخ را به ماه، قد را به سرو، لب را به غنچه و جز اين
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معادل تجسمي اين زبان استعاري را بيابـد و بـه كـار بـرد. بـدين منـوال، نقاشـان بـه تـدريج          
رنـد.  آوفهرستي از تصويرهاي قراردادي بر پايه مضامين ادبيات حماسي و غنـايي گـرد مـي   

  ) 80 :1388(زماني و ديگران، 

اش با هاي پس از استقرار اسالم، پيوستگيهاي اساسي نقاشي ايران در سدهاز ويژگي
هـاي  گيـرد، اشـخاص و صـحنه   ادبيات فارسي است. نقاش از مضامين متنوع ادبـي مايـه مـي   

كنـد. امـا   مـي نماياند و سخن شاعر يا نويسنده را به زبان خط و رنگ مجسم ها را ميداستان
ن است. ادبيات فارسـي و  آاسيون) در معناي متعارف  تر از مصورسازي (ايلوستر كار او بيش

هر دو بر  ،ور مسلمان زيرا هنرور و سخن ؛اندخواني ذاتي داشته هنر ايراني پيوند دروني و هم
هـاي  ياند. آنـان از خـالل زيبـاي   زدهاساس بينشي يگانه و ذهنيتي مشابه دست به آفرينش مي

هدفشان دسـت يـافتن بـه صـورت مثـالي و درك       و اين جهان، به عالم ملكوتي نظر داشتند
  ) 90، ا قرين بود. (همانحقايق ازلي بود. در هنر آنان قلمرو زيبايي با جهان معن

كنـد. در شـعر   قراري روحي ايراني در هر اثر نقش خود را بـه خـوبي ايفـا مـي    اين بي
در  »كـه هشـيارم دم نـزنم.   « :گويـد آورد و مـي خود را دليل ميگويد. ناهشياري آشكارا مي

كه سراي شـاهان نغمـت راحتـي ايشـان را     شود ديد، نقاشي رضا عباسي موسيقي باربد مي
هـايي  ديـدني  ؛اسـت  هـايش  و شنيده ها آورد. اما وي همواره در پي ترسيم ديدهتاب نمي

  يده است. هايي كه با گوش جان شنكه به چشم سر نديده و شنيدني

  روايت و تخيل
دو اصطالحي هسـتند كـه نيـاز بـه      ،»گري متخيالنهروايت«و » گرانهتخيل روايت«     

هنرمنـد   .تخيل هنرمند است تخيلي است كه فضاي منبسط آن گستره وليتوضيح دارند: 
آگاهانه است كه بـا كمـك   اتخيلي فر ؛بخشدبه كمك آن، نگاهي مثالي و يكتا به اثر مي

گـردد. در ايـن مرتبـه، تخيـل     متصل و با پيوستن به عـالم خيـال منفصـل، حاصـل مـي     خيال 
بخشي  و در اين روند ترسيم عين به عين مضمون و تعين ردنگارگر بر روايت صرف غلبه دا

هـاي  به دخل و تصرفي مثالي در نمونـه  ،گيرد. نگارگر در اين فضابه محسوس صورت نمي
 ؛ زيـرل گـذارد را در زيباترين وجه خود به نمايش ميعناصر  زند و همهمحسوس دست مي
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پس انسان و طبيعـت و هـر آنچـه در آن     .همه چيز در خدمت نمايش صنع باري تعالي است
اي كه نگـارگر تشـخيص   ترين نورپردازي و از هر زاويهاست به زيباترين وجه و با درخشان

آن تجسـم، واقعيتـي    ند؛ نتيجـه شونمايش است، نقاشي مي ترين زاويهدهد و بهترين و كامل
پردازانه و موجود در جزئيات اشياء و عناصر طبيعي را حاصـل  خيالي است كه حس واقعيت

كند؛ در حالي كه كل نگاره، در مجموع، فضاي خيالي و غيرواقعي را منعكس مي ؛شودمي
كـزي و  آميزي درخشان، نـورپردازي مر معمول، رنگ توان به پرسپكتيو غيراز اين دست مي

-نگـاره  هـاي  گي ويژكه از اشاره كرد هاي ديگر روشن و بسياري مثال بدون استفاده از سايه

  هاي ايراني هستند. 

گري متخيالنه، به توصيف مضمون اصلي يـا روايـت تصـويري داسـتان     اما روايت     
ايـت  در اين نوع نگاه نيز وسعت دارد، اما تخيلي اسـت در خـدمت رو  تخيل پردازد. البته مي

تـر   هـاي آن را در بـيش  عـالم خيـال فرازمينـي را نـدارد و نمونـه      داستان كه عمـق و گسـتره  
ها، فضاي كلي تمامي توان مشاهده كرد. در اين نمونهمي بزرگ ايلخاني شاهنامههاي  نگاره

ــان     ــده و در هيج ــه ش ــتان وام گرفت ــت داس ــت از طبيع ــه دق ــرين و عناصــر تصــوير ب انگيزت
كه ديگـر هرگـز در تـاريخ نگـارگري      اندتصويري موجود تصوير شده ترين قالب جسورانه

بـه تخيـل شخصـي و     ،گـري متخيالنـه  . بدين قرار، فضاي جاري در روايتايران تكرار نشد
گر به كشف و شهود در عالمي فراتـر از  اما تخيل روايت ،فرد نگارگر بستگي دارد محدوده

پردازد و كارش نـه خلـق، كـه كشـف     م مثال ميهاي عالها و ويژگيماده و بازنمايي زيبايي
  3است. 

    نتيجه
رساند كه نقاش ازل از ابتدا تمـام كـرده اسـت. بـدين     هنرمند كاري را به انجام مي     

آزمـودگي  ي تصـور و تخيـل و مهـارت و فـن    اثر جاي ديگري خارج از دايـره  أقرار سرمنش
مان معرفت نهاني و باطني اسـت.  هنر است، ه أ. در اصل، معرفت حقيقي كه منشاست نقاش

يابد كه بـا خيـال متصـل    در اين مرحله، درست است كه هنرمند در واقع آمادگي اين را مي
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شود و در اين اما در همان زمان از سوي غيب نيز فراخوانده مي ،خيال منفصل برسد به مرتبه
  شود. يعني در آن عالم حل و يكي مي ؛رسدحال به تحليه مي

ضـمن   ،كارهـاي ادبـي و هنـري را در طـول تـاريخ      ل موفقيت و ماندگاري شاهعل      
هـا و نكـات   مايه و نمادين اين آثار، شيوه و روش بيـان آنهـا و ظرافـت   لحاظ مضامين درون

كه هدف شاعر ايراني تنهـا بيـان   چنان . هماستكارها مورد توجه  شناختي در اين شاهزيبايي
معنا و مفهومي مسـتتر سـاخته كـه     ،در پس هر كلمه و سطرمنظوم روايت و داستان نيست و 

نشـان از واقعيـت ديگـري     ،اثـر  مايهضمن حظ بردن از شكل بياني و صورت ظاهري، درون
مايـه، جـوهر و مفهـوم    كنـد، بلكـه بـن   نقاش يا نگارگر داستان تنها تصـويرگري نمـي   .دارد

و بـا روحـي معنـوي بـه تصـوير      هاي عقيدتي و زيبـايي و تأويـل   داستان را با لحاظ مشخصه
  كشد تا با هنر خود، درك مشتركي را رقم زند.  مي

دهنـد، بلكـه از   هاي تصويري، واقعيت را آشـكارا بازتـاب نمـي   با اين نگاه ويژگي     
كـه وصـول بـه حقيقـت اثـر، بـري از        منظر غايي به اثر نگريسته و در پي معناسـازي هسـتند  

تر معطوف به شـرح صـوري    تاكنون بيشوران  انديشهگران و  پژوهشدشواري نيست. توجه 
بــوده و از منظــر  نظــامي خمســهو  فردوســي شــاهنامهشناســي و مباحــث تطبيقــي و اســطوره

چون محل شرح عناصر صوري و گاهي از نظر معناي عرفاني، فلسفي و  ،هانگارگري نظريه
  دروني آثار رقم خورده است. 

 ي ، از باورهـا بكشـد كه نقاش به تصوير  فضاي نگارگري همچون شعر، پيش از آن
تأثير مستقيمي  ،نماياند. بينش فردي و اجتماعيو رنگ و نشان خاصي مي كندوي عبور مي

  ها و... دارد. بندي، فضا، استفاده از رنگبيان، روابط سطوح، خطوط، تركيب در شيوه
ول تـاريخ و  بينـي هنرمنـد هـر رشـته در طـ     بيـنش و جهـان  وي شناسـي،  از لحاظ زيبـايي 

شـده در   جـويي از مضـامين خلـق   اسـت. تأثيرپـذيري و بهـره    شـده فرهنگ اين سرزمين تأمـل  
ديد  به علت گستره ،موسيقي به همراهي حركات نمايشي و هاي ادبيات، نقاشي، معماري رشته

 اي ارتقـا و جامعيت انديشه و تكرار هنرمنـد و شـاعر، اثـر هنـري را تـا حـد يـك اثـر بينارشـته         
  دهد.   مي
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  ها نوشت پي
و از پيشــروان مكتــب   اســكاتلندي فيلســوفاناز ) 1776 اوت 25 - 1711 مــه David Hume) (7( ديويــد هيــوم  .1

  . بود گرايي تجربه
شافتسـبري از   فلسـفه . مـيالدي  هيجـده  سـده  از فالسـفه )، م1713ــ  1671( سومين لرد شافتسبري، آنتوني اشلي كوپر .2

اي از يك نظم كيهاني هماهنـگ همـراه   پاره، اشياء همه ،مطابق با اين نظر .يرومندي شكل گرفته بود نگرش و ديدگاه 
  . با مشاهدات واضح و روشن نوع انسان است

انتشارات : تهران، ترجمه رحيم قاسميان، هنر و معنويت اسالمي)، 1375( سيد حسين، نصر: نكتر  براي آگاهي بيش .3
  . دفتر مطالعات ديني

، ت دكتر حسـين نصـر  المجموعه مقا: خرد جاودان ، »خيال و مفهوم فضا در مينياتور ايراني عالم«)، 1386( حسين، نصر
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