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چکیده
که تا دوران معاصر  تأثیرپذیری نقاشــی ایرانی از نقاشــی اروپایی از اواســط عهد صفوی، باعث ایجاد جریانی در نقاشی ایرانی شد 
کانونی این مواجهه باشد. این مقاله شکل پذیرش و اجرای  نیز ادامه یافته است. به نظر می رسد طرِح فضا در این جریان، نقطه 
تکنیک پرسپکتیو خطی را در نقاشی متأخر صفوی به عنوان نمودی از نخستین مواجهه های هنری ایران با »مدرنیته« تحلیل 
که جریان اصلی نقاشــی در اواخر عهد صفــوی، واجد فضایی  و تفســیر می کنــد. یافته هــای بخِش تحلیلی مقاله نشــان می دهد 
»ترکیبی« یا »دوگانه« اســت و پرســپکتیو خطی در این نقاشــی ها، اغلب به صورت »ناقص« و »منطقه ای« اجرا شــده اســت. در 
بخش تفسیری با استفاده از رویکرِد پدیدارشناسِی هرمنوتیِک هایدگر نشان داده شده است که این »ترکیِب تعارض آمیز«، تجسِم 
مواجهه دو هستی شناسی ناهمساز است. به نظر می رسد پیش از آنکه در فضای اندیشه ایران طرِح افکنش تکنیکی و ریاضیاتی 
کار بسته شد  »هســتی« اســتقرار یافته باشد؛ در فضای نقاشی ایرانی ابزارهای  تکنیکی برای بازنمایی فضاِی ریاضیاتی مدرن به 
گونه ای »ناهمزمانی« را در شکِل پذیرش تکنیک  کنار فضای باقیمانده از سنت نقاشی ایرانی قرار   گرفت. بنابراین می توان  و در 
که در آن، دریافِت  پرســپکتیو خطی در نقاشــی متأخر صفوی تشــخیص داد. این امر، تصویرگر شکلی از مواجهه با مدرنیته است 

کاالیی و تکنولوژیِک مدرنیته، مقدم بر استقرار طرِح هستی شناسانه آن است. صورِت 
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امروزه با پیشــــرفِت فن آوری  و رسانه های جدید، »فضا«ها هر چه 
گویی جهان  گفتاری مشهور،  بیشــــتر به هم نزدیک شــــده اند. بنا به 
به »دهکده ای«1 شــــبیه شــــده اســــت. این امر، نزدیکی و برهم کنش 
گسترده فرهنگی را به دنبال داشته است. از آغاِز آنچه »دوران مدرن« 
نامیده شده است، فرهنِگ مدرن یک سوی مهم این تقریب ها بوده 
است. مدرنتیه، سرشتی جهان شمول2 دارد و اساسًا تبدیل جهان به 
دهکده در پناه رشِد فناوری های و رسانه های مدرن امکان پذیر شد. 
نهال مدرنیته در فرهنگ رنسانس رشد یافت. نخستین بارقه هاِی 
مواجهه جامعه ایران با این فرهنگ را می توان از میانه های حکومت 
گرم  کرد. شــــاید ورود فناوری ســــالح های  خاندان صفوی  مشــــاهده 
)مشــــخصًا تفنگ( و مقاومت شاِه وقت )شــــاه اسماعیل( در استفاده 
از آن، مشــــهورترین روایــــت از مواجهه با تمدن و فنــــاوری غرب در آن 
سال ها باشــــد. ســــده ای بعد این مواجهه در هنِر ایران نمودی بارز و 
مداوم یافت. در این میان، نقاشی ایرانی -به دالیلی چند-، مهم ترین 
محِل این منازعه در عرصه هنر بود. تابلوهای نقاشی معمواًل به راحتی 
قابل حمل ونقل اند و اجرایشــــان به مقدمات و ابزار های پیچیده ای 
نیاز نــــدارد. همچنین با توســــعه صنعت چاپ در رنســــانس، تصاویر 
با ســــرعت بیشتری تکثیر می شــــدند و این امر باعث تسریع در انتقال 
آنها می شد. ازسوی دیگر، رسانه نقاشی مستقل از »کالم« یا »مفهوم« 
به صورت بصــــری اجرا می گــــردد و به طورکلی در مقایســــه با هنر های 
کنار بســــیاری  کالمــــی، بی واســــطه تر فهم  می شــــود. این عوامــــل در 
که نقاشی ایرانی به روشن ترین شکل در زمره  عوامل دیگر ســــبب شد 
نخستین َنمایندگان این مواجهه باشد. جالب توجه است که تأثیرات 
کالمی غرِب مدرن بر فرهنگ ایران تا دوره مشروطه چندان  هنرهای 

آشکار نشد یا در زمینه موسیقی این مواجهه بسیار دیرتر روی داد.
که چالش میان نقاشِی ایرانی و نقاشی  فرنگی در  به نظر می رســــد 
شیوه نمایش »فضا«، به صورتی نمایان تر بروز یافته باشد؛ زیرا »فضا« 
در نقاشی کلیت اجزاء را دربرگرفته و بر بازنمایی تک تک آنها مؤثر است. 
تکنیک پرسپکتیو خطی، یکی از مهم ترین تکنیک ها در ساخت فضای 
نقاشی اروپایی در آن دوران است. این تکنیک به خوبی منطِق فضایِی 
نقاشی آن دوران را آشکار می کند. شیوه کاربست این تکنیک را می توان 

با وضوح و دقت باالیی نشــــان داد؛ بنابراین به نظر می رســــد، بررسی 
شکِل پذیرش این تکنیک در نقاشی متأخر صفوی، می تواند به خوبی 
آشــــکارکننده وجهی از مواجهه نقاشــــی ایرانی با نقاشی فرنگی باشد. 
در بخش نخســــت این مقاله کوشش می شود تحلیلی از چگونگی 
اجرای تکنیک پرســــپکتیو خطی و بازنمایی فضا در نقاشــــی ایرانی از 
اواســــط دوران صفوی )مرگ شاه عباس در ســــال 1038 ه.ق( تا پایان 
آن دوره )سقوط اصفهان در سال 1135 ه.ق( ارائه شود. در این میان 
که  به صورت منطقی عطِف توجه به جریانی از نقاشــــی ایرانی اســــت 
»فرنگی ســــازی« نامیده می شود. منطِق ترکیبی این جریان تا سال ها 
کم بر نقاشی ایرانی  که تا اواخر دوره قاجار( منطِق حا )به نظر می رسد 
کباز،  بوده است )کنبی، 1389، 101؛ بینیون و دیگران، 1367، 376؛ پا
1390، 131؛ آژند، 1385، 197(. در این مقاله، نمونه های سرمشق واری 
از این جریان بررسی می شود. تحلیل  این نمونه ها می تواند توصیفی 

کند.  کم بر آن جریان را آشکار  کلیت و منطِق فضایی حا از 
از نظر بســــیاری از پدیدارشناسان، اســــتقرار هستی شناسی مدرن 
بدون تغییری اساسی در مفاهیم زمان و فضا )یا مکان( ممکن نبود. 
کویره3  گفتار در این میــــان، متعلق به الکســــاندر  شــــاید صریح تریــــن 
گالیله«،  پیدایش دو ایده هم بسته  کتاب »مطالعات  کویره در  باشد. 
را در وقوع انقــــالب علمی مدرن واجد اهمیت بنیادین می داند: یکی 
»ویرانی جهان بسته و شکافتن ســــقف فلک« )معادل بیکرانه شدن 
 .)koyre, 1978( و دیگری »هندسی شــــدن مفهوم فضا« اســــت )فضا
گر از اصطالحات پدیدارشناســــی هرمنوتیک استفاده شود، می توان  ا
که تعریف و بازنمایی فضا، در افقی تاریخی به وقوع می پیوندد.  گفت 
که چالــــش »فضا« در نقاشــــی های متأخر  بنابرایــــن به نظر می رســــد 

صفوی، ریشه در زمین »هستی شناسی« داشته باشد.
کوشــــش می شود با اســــتفاده از رویکرد  در بخش دوم این مقاله، 
پدیدارشناســــی هرمنوتیک، تفســــیری بر چگونگــــی بازنمایی فضا در 
نقاشی های متأخر صفوی ارائه شود. این تفسیر، تالشی برای پاسخ به 
این پرسش اساسی است که: »چرا این بازنمایی چنین بوده است؟«. 
به نظر می رسد بازگشایی و تفسیر این چالش می تواند پرتوی بر وجهی 

از مواجهه ما با »مدرنیته« افکند.

مقدمه

بخش اول: شــــکل پذیرش پرسپکتیو خطی در 
نقاشی متأخر صفوی

از  بســــیاری  فضــــای  ســــامان دهی  در   4» »پرســــپکتیو  تکنیــــک 
نقاشی های متأخر صفوی نقشــــی اساسی داشته است. از شواهد و 
کاربرد این تکنیک به صورت نظام مند، در درون  که  قراین پیداست 
گویی ســــنت نقاشی  ســــنت نگارگری ایران بی ســــابقه بوده اســــت. 
گفت  ح این تکنیک نمی دید؛ بنابراین می توان  ایرانی ضرورتی در طر

که پیدایش این تکنیک در نقاشی ایرانی، امری وارداتی بوده است. 
خاستگاه این تکنیک، اروپای دوران رنسانس بود. از این دوران بود 
که، به قول لئوناردو داوینچی، پرســــپکتیو »افســــار و عنان نقاشــــی« 
اروپایی شد )Da Vinci, 2008, 112(. این تکنیک و فضای برساخته 
گون5 به فضای نقاشــــی  گونا آن، از میانه هــــای عصر صفوی به طرق 
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ایرانی وارد شد؛ بنابراین الزم است ابتدا منطِق فضایی این تکنیک 
گیرد. و نحوه اجرای آن در خاستگاهش موردبررسی قرار 

منطق فضایی پرسپکتیو

پرســــپکتیو خطی تکنیکی اســــت در ایجــــاد توهمــــی6  از فضای 
سه بعدی بر سطِح دو بعدی. استفاده از این تکنیک در نقاشی های 
غربی، از دوره رنسانس معمول شــــد. اغلب تاریخ نگاراِن هنر، ابداع 
دقیق این تکنیک را به فلیپو برنولسکی نسبت می دهند. به اعتقاد آنها، 
برنولسکی در میانه سال های 1413 تا 1425 به این مهم دست یافت 
)Hyman, 2006, 211(. لئون باتیســــتا آلبرتی در سال 1435 میالدی 
ح را بر شــــیوه اجرای این تکنیک نوشت. در تصاویر 1 و 2،  اولین شــــر
ح اجرای پرســــپکتیو خطی توسط آلبرتی نشان داده شده است. شر
نقاشــــان، ریاضی دا نــــان و معماران آن دوران، هرکدام به شــــیوه 
خاص خود به اجرای این تکنیک می پرداختند؛ اما پیش فرض های 
کار همه آنها  اجرایــــی و منطــــق فضایِی اجــــرای ایــــن تکنیــــک، در 
ح آلبرتــــی، این اصول به وضوح قابل مشــــاهده  مشــــترک بود. در طر
اســــت. در تصویر 1، مستطیل سمت راســــت همان »پنجره« یا قاب 
که خطوط موازی در فضا به  تصویر اســــت. نقطه P نقطه ا ی اســــت 
گریز7 خوانده می شود. این  که اصطالحًا نقطه  آن همگرا می شــــوند 
نقطه می تواند در هر جایی از تصویر باشد. نقطه O همان نقطه دید 
کِف شطرنجی  که از طریق صفحه شفاف تصویر )PA’( ناظر به  است 
که از A’ آغاز می شــــود( اســــت. نگاه از ایــــن نقطه دید به  )نیم خطی 
کل فضــــا از طریق هرم هایی نوری8 صورت  کِف مشــــبک و بالطبع به 
می گیرد. از ترســــیم تقاطع این هرم ها با صفحه شفاف )بوم نقاشی( 
 Anderson,( می توان بازنمایی درســــتی از فضــــای طبیعی داشــــت

 .)2007, 27
کتاب »پرسپکتیو به مثابه شکل نمادین« )1991(،  پانوفسکی در 
گریز در بی نهایت  چگونگی تقاطع خطوط موازی و تشــــکیل نقطــــه 
دور  را در سیری تاریخی موردبررســــی قرار می دهد. مطمئنًا پیش از 
رنسانس نیز تالش هایی برای بازنمایی عمق در سطح نقاشی وجود 
داشت. نقاشی های یونانی –رمی، شاهدی بر این ادعا هستند؛ اما 

از نظر پانوفسکی:

که هنر یونانی- ُرمی به سوی بازنمایی مناظر خارجی یا  حتی آنجا 
گسترش  یافته و  فضای داخلی واقعی پیش   می  رفت، این جهاِن 
کاماًل یکنواخت  شده و وحدت  یافته  غنی  شده به هیچ وجه جهانی 
کــــه در آن اجســــام و فضای خالی میــــان آنها تنها  نبــــود: جهانی 
م باشد. ]در  تمایزگذاری  ها و تعدیل  های9 پیوستاِر نظمی ُمِتَحّکِ
این نقاشی  ها بازنمایِی[ عمق در فضای میانی ]نقاشی[ مشهود 
اســــت؛ اما نمی  تواند به عنوان قالبی ثابت تعریف شــــود. خطوِط 
کوتاه  نمایی، همگرا می  شــــوند؛ اما نه به ســــوی  مســــتقیم  الخِط 
گفته شده است ]به سوی[ مرکزی واحد...  افقی واحد یا چنان که 
. به طور کلی، اندازه  ها ]ی اجســــام[ متناســــب با پس  نشینی آنها 
کاهــــش به هیچ وجه ثابت  کاهــــش می  یابند؛ اما ]شــــدت[ ایــــن 

.)Panofsky, 1991,41-42( نیست
که این  بنابرایــــن از نظر پانوفســــکی، تنها از دوران رنســــانس بود 
گرفته شد. فضای  کار  تکنیک به صورتی منسجم و با دقتی علمی به 
که  برســــاخته این تکنیک به قول پانوفسکی فضایی است ریاضیاتی 
کّمی در خــــود جذب می  کند؛ به  تمــــام محتوایش را به صورت امری 
عبارتی در عمِق فضای برساخته این تکنیک، اجسام با ابعادی جای 
که وابســــته به فاصله از نقطه دید است. فضای پرسپکتیو  می گیرند 
هوایی نیز از همین منطق تبعیت می کند. بر اساس این تکنیک نیز 
کــــه می تواند به نحوی دقیق اجســــام را در  فضایی آفریده می شــــود 
که برخی تکنیک های اجرایی  عمق خود جای دهد. درســــت است 
گون توسط هنرمندان در  گونا پرســــپکتیو هوایی در مقاطع تاریخی 
گرفته می شدند؛ اما پیدایش این تکنیک به نحو  کار  شرق و غرب به 
اصولــــی، نظام مند و علمــــی، در دوران رنســــانس روی داد. مازاتچو 
کسانی  گیبرتی در نقش برجسته ســــازی، در زمره اولین  در نقاشــــی و 
کار بســــتند  که این تکنیک را به نحوی عملی در این قرن به  بودنــــد 

.)Dunning,1991, 517(
کتــــاب »ایماژهاِی متغیِر فضــــای تصویری«   ویلیــــام دانینگ در 
)1991(، پرســــپکتیو جــــوی10 و پرســــپکتیو رنگــــی11 را، زیرمجموعــــه 
پرســــپکتیو هوایی12 دســــته بندی می کند )Ibid(. این دسته بندی، 
مطابق با دســــته بندی لئوناردو داوینچی از انواع پرســــپکتیو در قرن 
شــــانزدهم است. لئوناردو در یادداشت های خود عالوه بر پرسپکتیو 
خطــــی، از دو نــــوع پرســــپکتیو دیگــــر نیز ســــخن می گوید. نــــوع اول 

تصویر 1-روش آلبرتی در ترسیم پرسپکتیو. 
)Anderson, 2007, 27( :مأخذ

تصویر 2- روش آلبرتی در ترسیم پرسپکتیو. 
)Anderson, 2007, 23( :مأخذ
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که در آن ایجاد عمق در سطح نقاشی بر اساس  پرسپکتیوی اســــت 
»تغییر رنگ« اجرا می شــــود. لئوناردو این نوع را پرسپکتیو رنگی نام 
که در آن اجسام برای القای  می نهد. نوع دوم پرســــپکتیوی اســــت 
کمتر و به گونه ای »محو« ترسیم می شوند.  دورتر بودنشــــان با دقِت 
این گونه را لئوناردو »پرســــپکتیو محوکننده«13 یا همان »پرســــپکتیو 

.)Da Vinci, 2008, 113( جوی« نام می گذارد
برخی از مشــــخصات اجرایی این دو نوع پرسپکتیو در دو جدول 
آمده اســــت )جداول 1 و 2(. این مشخصات توسط دانینگ و غالبًا از 

یادداشت های لئوناردو داوینچی استخراج شده است.

فضای دوگانه نقاشی متأخر صفوی

گزارش  کتاب »نقاشــــی ایرانی« )1390(  کباز در  چنان کــــه روئین پا
گرایش مختلــــف در عرصه  می دهــــد، در ربع آخر ســــده یازدهــــم، دو 
که اغلب پیرو سبک  گرایش ســــنتی تر  نقاشــــی ایرانی وجود داشت. 
رضا عباسی بود، نهایتًا تا پایان زندگی معین مصور )حدود 1110 ه.ق( 
که متوجه طبیعت گرایــــی اروپایی بود،  گرایش جدیــــد  باقــــی  ماند و 
کرد و به زودی هواداران بســــیاری  صورت قانون مند و رســــمی پیدا 
کباز،1390، 129(. در عرصه فضاســــازِی نقاشی نیز می توان  یافت )پا

که در این زمان، جریان اصلی نقاشی ایرانی با الهام از »فضای«  گفت 
که آینده نقاشی ایرانی  گرفت. این جریان بود  نقاشی اروپایی شکل 
را حداقــــل تا دو قرن رقــــم زد. دو نفــــر از مهم ترین پیشــــگامان این 

جریان، »علی قلی بیک جبا دار« و »محمد زمان« بودند.
یکی از نقاشی هایی که به روشنی شیوه نوین فضاسازی در نقاشی 
ایرانی را نشــــان می دهد، تابلویی است منســــوب به »علی قلی بیک 
که »رقم«  جبادار« فرنگی ساز نام دار عهد صفوی )تصویر 3(. آن گونه 
نشــــان می دهــــد، این اثر در ســــال 1085 هجری در قزویــــن به اتمام 
رسیده است. اندازه قسمت نقاشی شده این اثر، 9×14 سانتیمتر و با 
کاغذ ترسیم شــــده است. این اثر تصویر زنی است در  رنگ روغن روی 
که آیا علیقلی بیک آن را از روی اثری  جامه ای فرنگی. معلوم نیســــت 
کرده اســــت یا نه؟ در این اثر، هر دو ســــاخِت پرسپکتیو خطی و  کپی 

هوایی در فضاسازی به کاررفته است.
در منظــــره پشــــِت پیکــــره، مــــردی تفنگــــدار بــــه همراه ســــگش 
ترسیم شــــده اســــت. در این منظره، ترکیب رنگ ها و محو  شدنشان 
در خِط افق، فضا را در ســــاخت پرســــپکتیو هوایی نشــــان می دهد. 
خّطِ افق در ساخِت پرســــپکتیو هوایی در قسمت تحتانی یک سوِم 
میانی تابلو و باالتر از زانوی زن اســــت. نقاش توانســــته با استفاده از 
تکنیک های رنگی و همچنین محو کاری ها، عمق مناسبی به منظره 

برجسته پس نشسته

-تمایز باال نسبت به زمینه
-تمرکزشده

-لبه ها و جزئیات تند و دقیق
-حجم سازی به وسیله سایه روشن -تند 

در لبه های اجسام

کم نسبت به زمینه - تمایز 
- محو

- لبه ها و جزئیات محو
- تخت بودن

برجسته پس نشسته

گرم -رنگ های 

-رنگ هــای اشــباع، تنــد و 
درخشان

-رنگ های سرد
سایه  روشــن ها  و  مایه هــا  رنــگ  -رنگ  هــا، 

غیراشباع
-رنگ هــای روشــن در فواصــل دور به ســمت 

سرخی میل می کنند
-رنگ هــای تیره در فواصل دور به ســمت آبی 

میل می کنند.

)Dunning,1991( :ماخذ)Dunning,1991( :ماخذ

جدول 2- مشخصات اجرایی پرسپکتیو رنگی. جدول 1-مشخصات اجرایی پرسپکتیو جوی.

تصویر 4. تحلیل پرسپکتیو تابلوی زنی در جامه فرنگی. تصویر 3- نگاره »زنی در جامه فرنگی« اثر علی قلی بیک جبادار. 1050 ه.ق.
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که با ترســــیم و بازیابِی  کف پوشــــی ایســــتاده  دهد. این زن، بر روی 
خطوِط آن، می توان چگونگی اجرای ســــاخت پرسپکتیو خطی را در 

آن سنجید. تصویر 4، تحلیل این ساخت را نشان می دهد.
کفپوش  همان گونه در این تصویر مشخص است، خطوط موازی 
در نقطه واحدی به هم نمی رســــند؛ یعنی ساخِت پرسپکتیو خطی 
گریِز دقیقی نــــدارد. نقاط تقاطع این خطوط  در این نقاشــــی، نقطه 
کنــــده ای در باالی تابلو واقع شــــده اند. محل تجمع این  به نحو پرا
تقاطع هــــا با خِط افــــِق پرســــپکتیو هوایِی منظره پشــــتی، مطابقت 
کنــــده در بــــاالی تابلو،  گرفتــــن این نقــــاِط تقاطــــِع پرا نــــدارد. قــــرار 
کفپوش ها در نقاشــــی ایرانی  نشــــان دهنده اســــلوبی در بازنمایــــی 
کف پوش ها  که  است. در نقاشــــی ایرانی، همواره تمایل بر آن است 
کفپوش ها  از منظر باال نگریسته شــــود تا بدین طریق، جزئیات این 
که  )اعم از فرش ها و چمنزار ها و ...( مطابق شکلی بازنمایی می شود 
کامل  اســــت. ایــــن موضوع بیش از همه جا در  گمان می رود آرمانی  و 
بازنمایی انواع حوض ها خود را نشــــان می دهد. این امر در تصویر 5 
واضح اســــت. در این نگاره، حوض به سبِک رایج در سنِت نگارگری 
ایرانی، از زاویه عمودِی باال نگریسته شده است. همچنین کف پوِش 
که  حیاِط خانه نیز از همین زاویه دیده شــــده است و جالب آن است 

کف پوش های بام خانه نیز به همین شکل ترسیم شده اند.
کنده در   بنابراین به نظر می رسد محل قرارگیرِی نقاِط تقاطِع پرا
باالی اثِر جبادار )تصویر 4(، نشان دهنده باقی ماندن این تمایل در 
ساخِت فضایِی جدید است. در این اثر، ترکیِب این ساخت با منظره 
گرفته،  که خط افق اش در خّطِ دید و در میانه تابلو قرار  پشت پیکره 

که سطح جلویی تابلو شیب دار به نظر برسد. باعث شده 
ترکیب زاوایاِی دید متفاوت در ساخِت فضایِی نقاشی های ایرانی 
موســــوم به »فرنگی ســــازی«، به رویه ای معمــــول در پیکر نگاری ها و 
پرتره نگاری های آن دوران تبدیل شــــد. تصویر 6، به روشنی تکرار این 

که آژند)1385،  ترکیب را در اواخر دوره صفوی نشان می دهد. آن گونه 
262( آورده اســــت، این نگاره متعلق به مرقعی در اواخر سده یازدهم 
و با امضای »ســــلطانی« رقم زده شــــده است. در این تصویر نیز پیکره  
کــــه مطابق قوانین پرســــپکتیو هوایی  گرفته  روبروی منظــــره ای قرار 
ساخته شده اســــت. نکته جالب در این تصویر، فرِش زیِر پای درباری 
که از زاویه ای نامتناسب با ساخت پرسپکتیو )از زاویه عمودی  اســــت 
و باال( نگریســــته شــــده اســــت. جزئیــــات این فــــرش با دقــــت زیادی 
ترسیم شــــده اســــت. در این دوره، آثار فراوانی با این اســــلوب ترسیم 
شدند. این الگوی ترکیبی، تقریبًا تا زمان قاجار برای ساخت بسیاری 
کاربسِت این فضای  از پرتره ها استفاده می شــــد. از نمونه های جالب 
ترکیبی در نقاشــــی دیــــواری، می توان به دو نقاشــــی موجــــود در تاالر 
که بعد از حکومت خاندان صفوی  کرد  کاخ  چهل ستون اشاره  مرکزی 
کرنال(  ترسیم شده اند: نقاشی فتح هندوستان توسط نادرشاه )نبرد 
و نقاشــــی جنگ شاه اســــماعیل اول با نیروهای عثمانی در چالدران 
)تصویر 7(. در هر دو این آثار، بخش باالیی اثر در ســــاخت پرســــپکتیو 
هوایی نشــــان داده شده است؛ درحالی که بخش پایین با زاویه دیدی 
متفاوت با بخش باالیی، یادآور فضای ســــنتی نگارگری ایرانی است. 
که با رقم »صادق الوعد«  تصویر 7، نقاشی دیواری نبرد چالدران است 
تاریخ 1210 را بر خود دارد. نقاش این اثر »آقا صادق« یا همان »محمد 
صادق«، نقاش نامدار دوره زند و اوایل قاجار است. چنان که در این اثر 
پیداست عمق در بخش فوقانی اثر به وسیله تکنیک های پرسپکتیو 
کمتری نسبت به  هوایی ترسیم شــــده است. اشیاء و پیکره ها با تمایز 
زمینه ترسیم شده اند و با افزایش فاصله از نقطه دید لبه ها و جزئیات 
آنها محوتر شده است )پرسپکتیو جوی(. همچنین با افزایش فاصله 
کاسته می شود و  از نقطه دید، از درخشش رنگ ها و حالت اشباع آنها 
گرم به سردی میل می کنند )پرسپکتیو رنگی(؛ اما در بخش  رنگ های 
پایینی اثر، فضاسازی به شیوه سنتی انجام گرفته است و القای عمق 

تصویــر 5- نــگاره »پیــِر متلــوِن عاشــق از بــام انداختــه می شــود«، هفت اورنــگ، 1565-1556 
میالدی. 

)www.asia.si.ed( :مأخذ
تصویــر 6- دربــاری نشســته در بالکــن، اواخــر ســده یازدهــم. 

مأخذ: )آژند، 1385، 262(

تفسیری بر شکل پذیرش پرسپکتیو خطی در نقاشِی  متأخِر صفوی



88
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره23، شماره  1، بهار 1397

در ارتفاع اثر نشان داده شده است. از این  جهت، الگوی ساختی این 
اثر، مشابه فضاسازی تصویر 6 است. این دو اثر می توانند استمرار این 

سنت تصویری را تا دوران قاجار به خوبی نشان دهند.
»محمد زمان«، یکی دیگر از نقاشان عهد صفوی و از پیشگامان 
انتقال پرسپکتیو به نقاشی ایرانی بود. تأثیرپذیرِی وی از فضاسازی، 
که برخی  ترکیب بنــــدی و مضامیــــِن نقاشــــی فرنگی بــــه حدی بــــود 
که وی در ایتالیا  کردند  محققــــان او را »پائولو زمان« نامیدنــــد و ادعا 
گرویده است.  آموزش نقاشــــی دیده و در آنجا نیز به دین مسیحیت 
البته نادرستی این ادعا ها امروزه اثبات شده است. تصویر 8، افزوده 
که ســــاخت تصاویر آن از قرن  کتاب »خمسه نظامی«  وی اســــت بر 
گور و فتنه« است و در  دهم ه.ق آغازشده بود. نام این نگاره، »بهرام 

کار ترسیم آن به انجام رسیده است. سال 1086 ه.ق 
در ایــــن اثر، تقریبًا هیچ نقطه مشــــترکی بین تقاطع های خطوط 
گریز  ســــازنده عمق وجود ندارد و هر جفت خِط سازنده عمق، نقطه 

مجزایــــی دارد. نکتــــه جالب در ایــــن تصویر، نحــــوه بازنمایی پله ها 
که خطوط دو ســــوی آن تقریبًا موازی اند و هیــــچ تقاطعی با  اســــت 
که بهرام و مالزمان بر آن  یکدیگر پیدا نمی کنند. همچنین ســــطحی 
کناری نیز هرکدام  نشســــته اند، شیب دار به نظر می رسد. دو طاقچه 

غ از یکدیگر عمق یافته اند. در جهتی مختص به خود و فار
که اجرای پرسپکتیو به  در این برهه زمانی، برخی آثار تولیدشده اند 
نسبت در آنها دقیق تر است. از جمله آنها می توان به تابلوی »مرد ایستاده 
که در حوالی قرن 11 ه.ق تاریخ گذاری شــــده  کرد  کمان« اشــــاره  با تیر و 
است. ابعاد این اثر 160 در 85 سانتیمتر است و با رنگ روغن نقاشی شده 
کنون در موزه آقاخان نگهداری می شود. نقاش این اثر مشخص  است و ا
که توســــط نقاشــــی فرنگی ترسیم شده باشد.  نیســــت و احتمال دارد 
که پیشتر  کف پوش با دقت بیشــــتری )نسبت به آثاری  خطوط موازی 
تحلیل شدند( در خارج از تابلو متقاطع شده اند. در این موزه، نقاشی 
دیگری نیز وجود دارد به نام »زن اشرافی صفوی« که شباهتی ساختاری 
به اثر مذکور دارد و اجرای پرسپکتیو خطی در آن به این اثر شبیه است.

جمع بندی بخش توصیفی-تحلیلی

در این بخش، در راستای توصیف فضای نقاشی متأخر صفوی، به 
تحلیل نحوه کاربست تکنیک پرسپکتیو خطی در تعدادی از مهم ترین 
نقاشی های این دوران پرداخته شد. در همه موارِد تحلیل شده آشکار 
که جریــــان اصلی و پیش رونده در نقاشــــی ایرانــــی در این دوره،  شــــد 
به نوعی فضای »ترکیبی« یا »تلفیقی« دست یافته است. از  پرسپکتیو 
در این نقاشی ها به صورت »منطقه ای« استفاده شده است؛ یعنی غالبًا 
از پرسپکتیو برای فضا سازی در بخشی از اثر استفاده شده و بخش های 
دیگر همچنان به فضاسازی سنتی نگارگری ایرانی وفادار مانده است. 
که پرســــپکتیو در خاســــتگاه خود  ایــــن امر در حالی روی داده اســــت 
)نقاشــــی اروپایی(، در جهِت »وحدت فضایی« به وجود آمد. فضای 
متحدشده14، اصطالحی مهم در توصیف فضای پرسپکتیوی است. 
مشــــخصًا از زمان رنســــانس و با اســــتفاده از تکنیک های پرسپکتیو، 

کاخ چهل ســتون، رقم به ســال 1210  تصویــر 7- نبــرد چالدران. نقاشــی دیواری در تاالر مرکزی 
هجری قمری. 

ماخذ: )جوانی، 1385، 67(

کمان. تصویر 9- تحلیل پرسپکتیو تابلوی مردی ایستاده با تیر و  گور و فتنه. تصویر 8- تحلیل پرسپکتیو نگاره بهرام 
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وحدِت فضایی در نقاشــــی غــــرب  امکان پذیر شــــد. چنین وحدتی، 
وابسته به دیدن ابژ ه های پیش روِی نقاش از نقطه دیدی واحد است. 
ایــــن نقطه دیِد واحد، چیزی نیســــت جز »یک چشــــِم ثابِت نقاش«.
اما در ســــنت نگارگری ایرانی، اجســــام و پیکره ها تنهــــا از زاویه دید 
ثابت نقاش بازنمایی نمی شوند. به نظر می  رسد در این سنت، هرکدام 
گویاترین  از »اجزا« با حفظ استقالل نسبی خود از این منظِر خاص، در 
زاویۀ تصویری خود به  نمایش درمی آیند. بسیاری از تحلیل گران، تعدِد 
زوایاِی دید را، یکی از مشخصات اصلی فضای نگارگری ایرانی می دانند 
)نــــک: Grignon, 1996؛ Bronstein, 1994(. در ایــــن زمینــــه، آیت اللهی 
که اجتماع عناصر ُخرِد خودمختار و با هویت مســــتقل،  اشــــاره می کند 
شــــکل  های اصلی ترکیب  بندی نقاشــــی ایرانی را تشــــکیل می  دهد. از 
نظر ایشــــان، در نگارگری ایرانی، تمام اجزای طبیعِت تشــــکیل دهندۀ 

ترکیب  بندی اثر، از یک ارزش برخوردارند )آیت  اللهی، 1388، 24-25(.
ایــــن اصول بــــا منطِق فضــــای پرســــپکتیوی هم خوان نیســــت. 
به عنــــوان نمونــــه، مطابق اصول پرســــپکتیو، اشــــیاء هر چــــه از افق 
کمتر و به صــــورت محوتری نمایش داده  دور تر می شــــوند با جزئیات 
می شــــوند؛ درحالی که مطابق اصول نگارگری ایرانی، همه اشــــیاء و 
که  پیکره هــــا )دور و نزدیک( هم ارزش اند و بایــــد در بهترین زاویه ای 
که بسیاری  دیده می شوند، به نمایش درآیند. به طورکلی همان گونه 
از تحلیل گران نگارگری ایرانی اشاره می کنند، فضای نقاشی ایرانی در 
مقابل فضای وحدت یافته نقاشی پرسپکتیوی، فضایی »منفصل و 

گسسته« است )نک نصر، 1373، 82؛ شایگان، 1388، 83(.
ازســــوی دیگر به نظر می رســــد در نقاشــــی  های ایرانِی ایــــن دوره، 
پرســــپکتیو اغلــــب به درســــتی اجرا نشــــده  اســــت. این امــــر باعث به 
گونــــه ای »اعوجاج فضایی«15 در نقاشــــی ایرانی آن دوره  وجود آمدن 
که چگونه این تکنیک  و این  شده اســــت. حال پرســــش این اســــت 
گشته  و در نقاشی ایرانی به  کارکرد اصلی خود جدا  ســــاماِن فضایی از 
گرفته شــــده است؟ چگونه ممکن است  کار  عنوان امری »َعَرضی« به 
که خود بر دریافتی عقالنــــی، همگن و بی  کران از مفهوم فضا  تکنیکی 
کنار دریافتی دیگر از  استوار است، به امری »منطقه ای« بدل  شود و در 
گیرد؟ همچنین با توجه به وجوِد اجراهایی کم وبیش  مفهوم فضا قرار 
درســــت از این تکنیک و احتمااًل آشنایی نقاشان ایرانی با اجرای این 
تکنیک  در آن زمان و حضور نقاشــــان فرنگی متعدد در ایران، چرا این 
تکنیک ها در نقاشی ایرانی به درستی و با دقت اجرا نمی شد؟ در بخش 
کوشش می شــــود به این پرسش ها پاسخ داده شود. تفسیری مقاله 

بخــــش دوم: تفســــیر شــــکل پذیــــرش تکنیک 
پرسپکتیو خطی در نقاشی متأخر صفوی

 فضای مدرن و هستی شناسی مدرن

 پیدایش تکنیک پرســــپکتیو در نقاشــــی، اساســــًا امــــری تاریخی 
اســــت. این مســــئله بارها در رویکردهای متفاوت از سوی فالسفه و 
جامعه شناسان و تاریخ نگاراِن هنر موردتوجه قرارگرفته است. شاید 
تأثیرگذارترین نظریه در این موضوع، نظریه اروین پانوفسکی باشد. 

کتاب »پرســــپکتیو  این نظریه به صورت منســــجم برای اولین بار در 
کتاب از زمان انتشارش در  به مثابه شــــکل نمادین« منتشر شد. این 
ســــال 1924، در مرکز مباحثات پیرامون فضای تصویری بوده است 
)Neher, 2000, 3(. در این کتاب، پیدایش تکنیک پرسپکتیو به عنوان 
»شــــکلی نمادین« در شرایط تاریخی رنســــانس نشان داده است. از 
که این تکنیک در نقاشی می سازد، فضایی  نظر پانوفسکی، فضایی 
 .)Panofsky, 1991, 29( کاماًل عقالنی16، بی نهایت17 و همگن18 است
از سوی دیگر، بسیاری از پدیدارشناسان، تغییِر مفهوِم فضا را، کلیِد 
کتاب »مطالعات  فهِم هستی شناســــی مدرن می دانند. »کویــــره« در 
گالیله«،  دو رخداد هم بسته و بنیادین را در انقالِب علمِی مدرن و تلقِی 
جدید از هستی واجد بیشترین اهمیت می داند. یکی از این دو رخداد 
انگاره »ویرانی جهاِن بســــته و شکافتن ســــقف فلک« )بی کران  شدن 
فضا( و دیگری »هندسی شــــدن مفهوم فضا« اســــت )کویــــره، 1387، 
10(. ویران شدن جهاِن بسته و شکافتن سقف فلک، به فروپاشیدن 
کیهان و بی کران شدن آن اشاره دارد. در الهیات  نظاِم سلسله مراتبِی 
کوزانــــوس )1464-1401(، نخســــین  و فلســــفه رنســــانس، نیکوالس 
که اولین تالش ها را برای اســــتقرار ایده »بی کرانگی  فلیســــوفی اســــت 
کــــه هنرمندان  کیهــــان« مطرح می کنــــد. تقریبًا در همــــان زمان بود 
که محل تالقی  گریز نائل شدند  کشــــف نقطه  و نقاشــــان رنسانس به 
.)Topper, 2014, 54-55( خطوط موازی در نقطه بی نهایت دور است

همگن  شــــدن فضا نیز ناظــــر بر ســــیطره تلقی ریاضیاتــــی از فضا 
که فضا از  در این دوران اســــت. همگن شــــدن فضا بدین معناســــت 
کیفی »بی جهت« می شــــود و بخش های آن به مثابه نقطه ها  جهت 
و حجم هــــا، تنها در نســــبت های عــــددی با هم تعریف می شــــوند. 
بنابراین پیدایش چنین دریافتی از فضا در نقاشــــی رنسانس متناظر 
که فیزیک مدرن مبتنی بر آن است.  با ظهور مفهومی از فضا قرار دارد 
که به بهترین وجه –به قول هوســــرل- »روِح مدرِن بشــــریِت  علمی 
کتاب  اروپایی« را آشــــکار می کند )هوسرل، 1388، 134(. هوسرل در 
که »کشف و پیروزی افق های  »بحران علوم اروپایی«، اظهار می دارد 
نامحــــدود ریاضیاتی«، زمینه پیدایش دوران مدرن را به وجود آورد. 
که »آنچه هست« به  گسترش این افق بود  از نظر وی، تنها در ســــایه 

وحدتی عقالنی مبدل شد )هوسرل، 1388، 87(.
دامنــــه تأثیر روح »امر ریاضیاتی« از نــــگاه هایدگر، تنها محدود به 
علــــم مدرن نیســــت. از نظــــر وی، ریاضیات مــــدرن و مابعدالطبیعه 
مدرن نیــــز همانند علم مدرن از سرچشــــمه واحد امــــر ریاضیاتی در 
کلمه جوشــــیده اند )Heidegger, 1967, 97(. هایدگر  معنای وســــیع 
کوگیتوی  که چگونه  کتاب »یک شــــیء چیست؟« نشان می دهد  در 
Ibid, 97-( دکارتی، از درون همیــــن فضای ریاضیاتی ســــربرمی آورد
که تجســــم فضای پرسپکتیوی در  100(19. بنابراین به نظر می رســــد 
نقاشــــی رنسانس، در پیوند پیدایش مفهوم ریاضیاتی از فضا تنها در 

کلی هستی شناسی مدرن ممکن بود.  زمینه 

 مواجهه با جهان مدرن

در فلسفه هایدگر، مفهوم »امر ریاضیاتی«، قرابت زیادی با مفهوم 

تفسیری بر شکل پذیرش پرسپکتیو خطی در نقاشِی  متأخِر صفوی
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که  گلیزبروک«، مفهوم »گشتل«  »گشــــتل« دارد. بنا به روایت »تریش 
در فلسفه متأخر هایدگر مفهومی اساسی است، ریشه  در پژو هش های 
 Glazebrook, 2012,( هایدگر درباره علم و مفهوم »امر ریاضیاتی« دارد
گردآورنده تعرض آمیزی  24(. از نظر هایدگر، »گشــــتل به معنای آن امِر 
که انســــان را مخاطــــب قرار می دهــــد و به معارضــــه می خواند  اســــت 
تــــا امــــِر واقع را بــــه نحوی منضبــــط به منزلــــه منبع الیزال منکشــــف 
گشــــتل به معنای اســــکلت بندی،  کند« )هایدگــــر،1393، 25-24(. 
چارچوب بندی، شبکه بندی یا مجموعه الشبکه است و هایدگر آن را 
به عنوان ماهیت تکنولوژی معرفی می کند. از نظر هایدگر، علم جدید 
از پیش چنین نگاهی به ابژه های خود دارد. بدین جهت، هایدگر قائل 

به تقدم هستی شناسانه تکنولوژی بر علم است )همان(.
رضــــا داوری اردکانی در زمینه ای پدیدارشناســــانه و هایدگری، به 
مسئله مواجهه شرق و باالخص ایران با مدرنیته پرداخته است. منبِع 
اصلــــی ایده های وی در ایــــن موضوع، مقاله »پرســــش از تکنولوژی« 
هایدگر اســــت. داوری نظریه هایدگــــر در باِب تقدِم هستی شناســــانه 
تکنولوژی بر علم را می پذیرد و بــــا زباِن خود، این ایده را تقریر می کند 
که »نظِر تکنیک« یا »طرِح تکنیک«20 مقدم بر علِم مدرن اســــت. وی 
کتاب »ســــیر تجدد و علم جدید در ایــــران« )1391(، اظهار می دارد  در 
که در اروپا، اندیشــــه و سودای تکنیک و غلبه بر طبیعت و موجودات 
گشود، اما اقتباِس علم و تمدِن اروپایی توسط اقواِم  که راه علم را  بود 
غیرغربی، از احساِس نیاز به اشــــیاِی تکنیک آغاز شد )داوری، 1391، 
کشــــور،  که در این  34-35(. داوری، دربــــاره ایران نیز اظهار می دارد 
همبســــتگِی هستی شناســــانه علم و تکنولوژِی غــــرِب مدرن فهمیده 
گسسته و منطقه ای  نشده است و به همین دلیل، ما در حال واردات 
علم و اشــــیای تکنولوژیِک مدرن هستیم؛ درحالی که شرایط و لوازم را 
برای درونی کردن طرِح آن فراهم نیاورده ایم. داوری با تشــــبیه تمدن 
غربی بــــه »درخت« اظهــــار می دارد، ریشــــه تمدِن غربــــی، فرهنگ و 
تفکر آن اســــت و تا این ریشــــه در جامعه ای پا نگیرد، آن تمدن در آن 
کرد؛ نمی توان شاخه هایی از یک درخت  جامعه حضور پیدا نخواهد 
ک بیــــرون آورد و در جایی دیگر  یا قســــمت هایی از ریشــــه آن را از خــــا
گونه ای  کاشت )داوری، 1379، 72(. بنابراین در این جوامع، می توان 
»ناهمزمانــــی« را در مواجهه و پذیرش مدرنیته تشــــخیص داد؛ یعنی 
میان استقرار بنیان هستی شناســــی مدرن و استفاده از محصوالت و 

نتایج آن فاصله زمانی وجود دارد.
که خللی  تا پایــــان دوران صفــــوی، هیچ نشــــانه ای وجود نــــدارد 
در هستی شناســــی ســــنتی در ایــــران به وجــــود آمده باشــــد. در این 
هستی شناســــی، نظام طبیعــــت همچنان به صورت سلســــله مراتبی 
تعریف می شــــد و بنابراین نحوه بروز هر موجودی، بســــته به مرتبه ای 
بود که از پیش در آن قرار داشت. در زمینه علوم نیز به طورکلی می توان 
نشان داد که سنت علم اسالمی به فرض های اساسی تلفیقی از سنت 
ارســــطو-بطلمیوس وفادار مانده بود؛ در عین حال این سنت، تحت 
تأثیــــر آموزه نوافالطونیان درباره اقانیم ســــه گانه و فیض نیز بود. البته 
این مقدمه ها به ساد گی از سنت یونانی اخذ نشد؛ بلکه از طریق تغییر 

شکل اساسی وارد سنت علمی اسالمی شدند )اقبال، 1391، 202(. 
که در جهان اســــالم، بحث و مطالعه  کرد  همچنین بایــــد اضافه 

فیزیک یا طبیعیات، اساســــًا با پیروی از اســــلوب و روش ارســــطویی 
صورت می گرفــــت )نصر، 1386، 119(. در این زمینه »مک گینس« در 
کید می کند  مقاله »فلسفه طبیعی و علم طبیعی اسالمی و عربی« تأ
که رویکرد ارســــطویی، رویکرد غالب در پرداخت علمای اســــالمی به 
که پیش  گونه  مفاهیم فضا و مکان است )Mcginnis, 2013(. همان 
از این اشاره شد، علم مدرن و هستی شناسی مدرن، مستلزم تحولی 

عمیق در مفهوم فضا –در معنای ارسطویی آن- بود. 

ناهمزمانی فضای نقاشی متأخر صفوی

که چگونه فضای پرســــپکتیوی  در بخش اول نشــــان داده شــــد 
کی از آن  کار بســــته می شــــد. یافته ها حا در نقاشــــی عهد صفوی به 
که اجرای تکنیک پرســــپکتیو خطی در آن زمان، اغلب ناقص  است 
که تجسِم  و نادقیق بوده اســــت. در ابتدای بخش دوم نشان دادیم 
فضا به وســــیله تکنیک پرســــپکتیو در نقاشی رنســــانس در پیوند با 
تغییر مفهوم فضا، ریشــــه در »هستی شناســــی« آن دوران دارد. این 
هستی شناســــی، به زعم پدیدارشناســــانی چون هایدگر و هوســــرل، 

همان هستی شناسی مدرن است.
این تکنیک در غرب در شرایط خاِص تاریخی به وجود آمده بود و 
بر زمیِن هستی شناسی مدرن، قابلیت توسعه و گسترش یافت. در این 
زمینه هستی شناسانه، شیوه های جدیدی برای ترسیم آن پیشنهاد 
گسترش   می شــــد و درباره آن پژوهش های علمی صورت می گرفت. با 
ارتباطات شــــرق و غرب و افزایش مبادالت فرهنگی، این تکنیک وارد 
فضای نقاشی ایرانی شــــد؛ درحالی که »هستی شناسی« مبتنی بر آن 
در فضای فرهنگی ایران اســــتقرار نیافته بود. بنابراین به نظر می رسد 
کــــه از میانه های حکومت صفوی، پرســــپکتیو خطــــی به مثابه ابزار یا 

وسیله ای تکنیکی  وارد فضای نقاشی ایران شده است. 
که شــــاخه ای  گفت  بنا به اســــتعاره مشــــهوِر »درخــــت« می توان 
از درخــــِت فرهنــــِگ غرِب مــــدرن، بر درخــــِت هنِر ایرانــــی پیوند زده 
شــــد؛ اما این پیوند چندان قوی و مســــتحکم نبود و نتوانســــت در 
کند.  زمیِن هستی شناســــی موجود، مواد الزم را برای رشــــد دریافت 
که  گفت  بــــا اســــتفاده از اصطالحــــات »داوری اردکانــــی« می تــــوان 
ح تکنیک« یا ماهیت تکنیک درونِی فضای اندیشــــه  درحالی که »طر
ایرانی نشده بود، مظاهری از آن )ابزارها یا اشیاء تکنیک( وارد فضای 
فرهنگی ایران شد. اما پرسش اصلی بر چگونگی این »پیوند« است. 
که در نگارگــــری ایرانی، تغییِر  در بخش توصیفی شــــرح داده شــــد 
زوایای دید یکی از عوامل اساسِی برسازنده فضا در این سنت تصویری 
بوده است. این تغییِر زاویه دید، در تصویر 5 نیز آشکار است. در سنت 
نگارگری ایرانی، معمواًل اشــــیاء و پیکره ها در نمایان ترین زاویه دید به 
نمایــــش در می آیند و فضای تصویری نیز به صورت »درونی« از حرکت 
که  چشــــم بر این اشیاء و پیکره ها به وجود می آید. این در حالی است 
در ساخت پرسپکتیوِی فضا، نقطه واحِد دید، یک چشِم ثابِت نقاش 
اســــت. دقت در ترســــیم پرســــپکتیو، به معنای دقت در دیدن از این 
نقطه واحد و در نظر گرفتن الزامات تصویری متناسب با آن است. این 
که جهان و طبیعت را به  نقطه ثابِت دید، یادآور ســــوژه مدرنی اســــت 
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مثابه امری ابژکتیو در برابر خود تعریف می کند.
به نظر می رســــد در آغاز، زاویه دیِد مدرن به عنــــوان یکی از زوایای 
دید در نقاشــــی ایرانی پذیرفته شد. در واقع برای نقاشان ایرانی، این 
امر چندان معضل ساز21 نبوده اســــت. آنها از این زاویه به عنوان زاویه 
مناســــب برای نمایش برخی قسمت های اثر اســــتفاده می کردند. در 
این سطح می توان از »تلفیق«22، تألیف23 یا ترکیب24 این فضاها سخن 
کاربرِد »ابزار تکنیک« یا »اشیاء  گفت. در این سطح است که می توان از 
گفت. ابزارها و اشیاء تکنولوژیک می توانند به راحتی  تکنیک« سخن 
در زمان ها و مکان های مختلف و مستقل از شرایط فرهنگی و تاریخی 
که هایدگر اشاره می کند،  گرفته شــــوند؛ اما همان طور  کار  منتقل و به 
تکنولــــوژی نه امری خنثی اســــت )هایدگر، 1393، 5( و نه وســــیله ای 
گونه ای انکشاف است )همان، 13(. تکنیِک پرسپکتیو و  صرف؛ بلکه 
گونه ای انکشاِف عالم است. در این  فضای برساخته آن نیز مبتنی بر 
سطح می توان از »تعارض« بنیادین میان فضای سنتی نقاشی ایرانی 

گفت. و فضای مدرن وارد شده به آن سخن 
که خطوط موازی ساخت پرسپکتیو خطی  آنچه مانع می شــــود 
گریز( به هم برســــند، همین نیروی  در نقطــــه بی نهایــــت دور )نقطه 
کاماًل مشــــهود اســــت. این  متعارض اســــت. این امر در تصاویر 4 و 5 
گاه به اجرای درست این  که احتمااًل نقاشان فرنگِی آ در حالی است 
تکنیک، در آن دوران در ایران مشــــغول به فعالیت بودند. همچنین 
که در  احتمااًل چاپ ها یا نقاشی هایی در دسترس نقاشان ایرانی بود 
گواه این امر،  گرفته شده بود.  کار  آنها، این تکنیک با روشی دقیق به 

که ساخت پرسپکتیو خطی  نقاشــــی هایی از این همین دوره اســــت 
گاهی ریاضیاتی ترسیم شده اند.  در آن دقیق تر اســــت و به وضوح با آ
آیا نقاشــــان ایرانی نمی توانستند شیوه اجرای درست این تکنیک را 

کنند؟ بیاموزند یا خود درباره شیوه های اجرایی آن پژوهش 
که نقاشــــان در برهه ای تاریخی  از نظر پانوفســــکی، این پرســــش 
کنند یا »نمی خواستند«،  »نمی توانستند« به شیوه ای خاص نقاشی 
ج از دستان  کاذب است. از نظر پانوفسکی، این موضوع خار پرسشی 
که برای »خواست«  نقاش یا نقاشــــان است. وی اســــتدالل می کند 
هنری نیروی غیرشخصی وجود دارد )Wood, 1991, 16(. در اینجا و 
که  گفت  کاربست پرسپکتیو در نقاشی ایرانی نیز باید  در مورد شیوه 
کامل فضای  که مانع از استقرار و تفوِق  نیرویی تاریخی وجود داشت 

مدرن بر نقاشی ایران می شد. 
به نظر می رسد که در فضای نقاشی متأخر صفوی، امری »ناهمزمان« 
خود را آشــــکار می کند. این نقاشی متعلق به زمانی است که امکان بروز 
تکنیک پرســــپکتیو خطی و فضای مدرن در آن وجود نداشت، اما این 
گرفته و مصرف می شــــود. فضای  تکنیــــک و فضا از عصــــر یا زمانی دیگر 
نقاشی ایرانی در این دوران »تلفیق یا ترکیبی تعارض آمیز« از فضای مدرن 
که این دو فضا همواره در تابلویی  و فضای ســــنتی است. درست است 
کنار هم »وحــــدت« می یافتند، ولی ایــــن وحدت، وحدتی  واحــــد و در 
یکپارچه و تام و تمام نبود. این وحدت، حاوی نیرویی تعارض آمیز بود 
که در هر اثری به گو نه ای جلوه می کند. این کشمکشی است که تا دوران 

معاصر در فضای نقاشی ایرانی حضور باقی ماند.

از زمان رنسانس تا چندین قرن، تکنیک پرسپکتیو نقشی اساسی 
در ســــاخت فضای نقاشــــی غرب ایفا می کرد. پیدایــــش این تکنیک 
در نقاشــــی رنســــانس، به موازات تغییری اساســــی در مفهوم فضا در 
فلســــفه و علم مدرن بــــود. این فضا، فضایی بــــود عقالنی، بی نهایت 
و همگــــن. تکنیک پرســــپکتیو و مفهوِم فضای مبتنی بــــر آن، تنها در 
»هستی شناسی مدرن« امکان ظهور یافت. از اواسط دوران صفوی، 
که  این فضا وارد نقاشــــی ایران شــــد. یافته های مقاله نشان می دهد 
انتقال این فضا به وســــیله اجرای تکنیک پرســــپکتیو در نقاشــــی این 
دوران به صورت ناقص و منطقه ای انجام شــــده اســــت. در غالب این 
نقاشــــی ها، خطوِط موازِی راهنماِی پرسپکتیِو خطی، در نقطه های 
واحد همگرا نمی شوند. همچنین این ساخت تنها در بخش هایی از 
نقاشــــی اجرا می شد و فضاســــازی بخش های دیگر به پیروی از شیوه 
ســــنتی انجام می گرفت. این امر در مورد آثار دو نقاش ســــرآمد دوران، 

»محمد زمان« و »علی قلی بیک جبادار« آشکار است.
مطابــــق دریافــــت »داوری اردکانــــی« )1391( از فلســــفه تکنولوژی 
کشــــورهاِی غیرغربی،  هایدگــــر، اقتباِس علم و تمدِن اروپایی توســــط 
از احســــاِس نیاز به »اشــــیاء یا ابــــزار تکنیک« آغاز شــــد. از این منظر، 
کشــــورها استقرار نیافته بود، »ابزار  درحالی که »طرح تکنیک« در این 
کشــــورها وارد شد. به نظر می رســــد این نظر در مورد  تکنیک« به این 
پذیرش فضای پرسپکتیوی در نقاشی متأخر صفوی نیز صادق باشد. 
پیش از آنکه »طــــرح تکنیک« یا به عبارتی هستی شناســــی مدرن در 
فضای فرهنگی ایران استقرار یابد، تکنیک پرسپکتیو در این نقاشی ها 
کار بسته شد. عدم رشد متناسب و دقیق  به مثابه »ابزار تکنیک« به 
گواهی بر این امر  این تکنیک در جریان نقاشــــی ایرانی در ایــــن دوران 
که هم نشــــینی فضای مدرن و  گفت  اســــت. در این ســــطح می توان 

فضای سنتی در نقاشی متأخر صفوی »تلفیقی تعارض آمیز« است.
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2 Universal.

کویره حلقه رابط میان پدیدارشناســی آلمانی و پدیدارشناســی  3 الکســاندر 
فرانســوی در اوایل دهه 20 قرن بیســتم بود )اســپیگلبرگ،1391، 379(. نقش 
وی در معرفــی هــگل و همچنیــن هایدگــر به دنیای فرانســوی زبــان انکارناپذیر 

تفسیری بر شکل پذیرش پرسپکتیو خطی در نقاشِی  متأخِر صفوی
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است. وی در سال های تحصیل خود در آلمان، عضوی از حلقه پدیدارشناسی 
که  کــه تحــت تأثیــر ایده هــای هوســرل قــرار داشــت. همان گونــه  گوتینگــن بــود 
کویــره خــود اشــاره می کنــد رویکــرد او بــه تاریخ و فلســفه علم بســیار تحــت تأثر 
هوســرل اســت: »عالقــه او ]هوســرل[ ... بــه قــوام تاریخــی و ایــده آل نظام های 
هستی شناســانه مرا بســیار تحــت تأثیر قــرار داد« )همان(. همچنیــن ردپاهای 
کتــاب »بحران« قابل توجه اســت. در زمان  گالیله در  کویــره در بــاب  ایده هــای 
گالیله برقرار بود. کویره و هوسرل درباره  کتاب بحران، مکاتباتی میان  نگارش 

کتاب »پرســپکتیو به مثابه شکل نمادین«، اظهار می دارد  4  پانوفســکی در 
کــه هــر دوره تاریخی پرســپکتیوی دارد؛ بنابراین می تــوان از اصطالحاتی مانند 
پرســپکتیو یونانی، پرســپکتیو قرون وســطایی یا پرســپکتیو رنســانس صحبت 
کجا از پرســپکتیو صحبت می شــود، منظور شــیوه ای در  گفتار عام، هر  کرد. در 
که مشــخصًا از دوران رنسانس  ایجاد توهمی از ژرفا بر ســطحی دوبعدی اســت 
کجا از واژه »پرســپکتیو«  به صورت دقیق و علمی عرضه شــد. در این مقاله، هر 
اســتفاده شــود، همین معنا )یعنی پرسپکتیو رنســانس( منظور است مگر آنکه 

صفتی به آن اضافه شود.
5  ریشه یابی نحوه ورود این تکنیک به ایران، موضوعی بسیار مهم است. با 
توجه به ضعف داده های تاریخی در این زمینه، بررسی آثار کپی شده از چاپ ها 
و نقاشی های اروپایی در این دوران می تواند یاری رسان باشد. همچنین نحوه 
کاربســت این تکنیــک و مخصوصًا توجه به ترکیبات رنگــی و نحوه رنگ گذاری، 
می توانــد در ریشــه یابی این مســئله مفید باشــد. این مقاله، بــا توجه به هدف 
کلــی این »تلفیق فضایی« از طریق بررســی برخی  خــود، تنها به بررســی منطق 

نقاشی ها به عنوان الگو می پردازد.
6 Illusion.
7 Vanishing Point.
8 Visual Pyramid.
9 Modifications.
10 Atmosphric Perspective.
11 Colour Perspective.
12 Aerial Pespective.
13 Disapperaring Perspective(.
14 Unified Space.
15 Spacial Deformation.
16 Rational.
17 Infinite.
18 Homogeneous.

19  در مقاله »بنیاد مابعدالطبیعی پیدایش فن پرســپکتیو خطی در نقاشــی 
کیمیای هنر  که در نشــریه  رنســانس« تألیــف نگارنــدگان اول و دوم ایــن مقالــه 
شماره 21 به چاپ رسیده، پیوند میان فضای پرسپکتیوی در نقاشی رنسانس 
با فضای ریاضیاتی فیزیک مدرن و هستی شناســی مدرن در زمینه فلسفه علم 

هوسرل و هایدگر به تفصیل تشریح شده است.
20 Projection of Technique.
21 Problematic.
22 Fusion.
23 Affinity.
24 Synthesis.
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