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بازتاب اندیشههای علمی در نگارگری*

اهمیت نقره در بازنمایی آب برپایۀ یافتههای علم مناظر

مریم کشمیری ** ،1زهرا رهبرنیا

2

 1دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران.
 2دانشیار دانشکدۀ هنر ،دانشگاه الزهرا (س) ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/7/23 :تاریخ پذیرش نهایی)95/10/26 :

چکیده

نمونههــای برجایمانــدۀ نگارگــری ایرانــی نشــان میدهــد از میانۀ ســدۀ هشــتم هجــری ،رنگآمیزی ســطح آب بــا نقرهحل،
جانشــین بهکارگیری خطوط آبیرنگ شــد .کندوکاو در این تحول به پرســش حاضر راه برد :چرا هنرمندان این ســدهها چنین
شــیوهای را پیــش گرفتنــد؟ آیــا ســنتی فراموششــده ،زنــده گردیــد یا نگاهی تازه ،ســبب ایــن نوآوری بــود؟ در این جســتار ،با
نگاهی تاریخی ،جایگاه نقره ،برای نمایش آب در ســنتهای پیشــین (ساســانی و مانوی) ،به شــیوهای توصیفی بررســی شد.
ســپس دســتاوردهای حوزههــای کیمیا گــری (و نجوم) ،و نورشناســی (مناظر) به روشــی تحلیلی  -توصیفی تبییــن گردید .در
علتیابیها ،یافتههای مبتنی بر دانش زمانه کاویده شــد .گردآوری دادهها ،اســنادی و کتابخانهای ،و شــیوۀ تحلیل ،کیفی
اســت .نمونههــای مــوردی بهگونهای برگزیده شــد تا تحول بازنمایی آب را نشــان دهد .پژوهش ،با نگاهــی تاریخی و بنیادین
پیش رفت .بررســیها نشــان داد نقرهگونکردن آبها ،میراث سنتهای پیشین و یافتههای نجوم (کیمیا گری) نیست ،بلکه
نورشناســی آن دوران ،تبیینکنندۀ چنین انتخابی اســت .نگارگر با این تدبیر ،به بیانی دســت یافته که با درک دیداریاش از
جهان پیرامون ،همارز است .از آنجا که پژوهشهای جدید ،از زوایای گونا گون به آثار مینگرد ،بایسته است نگارههای ایرانی
درپی
نیز افزونبر دریافتهای فرا گیر ،از جهاتی دیگر (مانند دانش همدوره) سنجیده شود .پژوهش پیشرو با همین هدفِ ،
تبیین علمی انتخاب نقره برای بازنمایی آب است.

واژههای کلیدی

نورشناسی اسالمی (علم مناظر) ،نگارگری ایرانی ،نقره ،بازنمایی آب ،ابن هیثم.
* این مقاله برگرفته از پایاننامۀ دکتری نگارنده اول تحت عنوان" :شیوههای دیدن و ادرا ک بصری در نگارگری ایرانی و علم مناظر" در دانشکدۀ هنر دانشگاه
الزهرا (س) ،با راهنمایی نگارنده دوم است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09113121411 :نمابر.E-mail:Maryam_keshmirey@yahoo.com ،021-77607828 :
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مقدمه
در نگارههــای ایرانــی ،آب ،حضــوری پررنــگ دارد :گاه حوضــی
میــان بــاغ؛ گاه آبگیری بــرای آبتنی دلــدار؛ گاه دریایی متالطم و...
با وجود گونا گونی جلوهها ،شــیوۀ بازنمایی آب کمتر دیگرگون شــد.
بــا آنکــه نمیدانیــم پیــش از ســدۀ  6ه.ق ،آب را چگونــه بازنمایــی
میکردنــد ،آثــار برجایمانده از ســدۀ  7و پس از آن ،ایــن بازنمایی را
بهروشــنی نشــان میدهد .در نگارهای از کتاب ســمک عیــار (تصویر
ـدار آبیرنــگ ،رویۀ آبگیــر را به یاد میآورد .این شــیوه
 ،)1خطــوط تابـ ِ
در نگارههای دیگر با اندک تفاوتی دیده میشود .کمکم از نیمۀ دوم
ســدۀ  8ه.ق ،رنگآمیــزی آبگیرهــا ،حوضها و جویهــا با نقره مورد
توجه قرار گرفت؛ چندانکه در آثار ســدۀ  9ه.ق .و پس از آن ،ســطوح
زنگارگرفتۀ نقره  -نقرۀ سیاهشده  -فراوان دیده میشود (تصویرهای

 .)5-2نمیدانیــم نگارگــران ســدههای نخســت هجــری ،بهتدریــج
نقرهگــون کردن آبهــا را کنار نهادند ،یا این روش ،نــوآوری هنرمندان
ســدههای میانــی بــود؛ تنها میتــوان گفــت )1 :نگارهها تــا نیمۀ دوم
ســدۀ  8ه.ق 1،این ســنت را نشــان نمیدهــد؛  )2عــدم بازنمایی آب
بــا نقره از ناآشــنایی هنرمنــد با این فلز خبر نمیدهد ،زیــرا درکنار آثار
سیمینۀ پیشااســامی ،جغرافیدانان مسلمان (برای نمونه نک به:
اصطخــری1373 ،؛ ابنخردادبه ،)1371 ،بهرهبرداری از معادن فلز را
در شــهرهای گونا گون گزارش میدهند .پس بر چه اســاس نگارگران
ســدههای میانی ،نقره را برای نمایش آب انتخاب کردند؟ آیا ســنتی
فراموششده ،آن را سبب شد یا رهیافتی تازه؟ نبود نسخهنگارههای
پیش از سدۀ  7ه.ق و فقدان نگارشهای تاریخی دربارۀ نقاشی این
ســدهها ،شــیوۀ بازنمایی آب را مبهم باقی میگذارد .پژوهش حاضر
با بررســی پیشــینههای هنری در دورۀ ساســانی (برپایــۀ گزارشهای
نویســندگان پیشگام دورۀ اســامی) و نگارههای مانوی میکوشد به
میراث سنتی کاربرد نقره در نقاشی پی برد .سپس ،جایگاه مفهومی
و کاربردی این فلز در علوم اسالمی (کیمیا گری ،نجوم و نورشناسی)
را م ـیکاود تــا چرایــی ایــن انتخــاب هنــری روشــن گردد .هــدف این
نگارش ،درک همبســتگی شــیوههای هنری با دســتاوردهای علمی
ه ـمدوره اســت .در بازخوانــی علمــی نگارهها ،بررســی ابــزار ،رنگها،
قراردادهــای بازنمایــی و  ...هریــک میتوانــد جنبههایــی نادیــده از
نگارگری ایران را نمایان سازد.

تصویــر -1شــمس بــه گفتوگوی شــماط و پریــان گوش میدهد ،ســدۀ  7ه.ق ،ســمک عیار،
کتابخانۀ بادلیان.
ماخذ( :پوپ و ا کرمن)815 ،1387 ،

تصویر-2کشتی نوح ،جامعالتواریخ خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی ،نیمۀ دوم سدۀ 8
ه.ق ،تبریز ،پیشتر در مالکیت طباق.
ماخذ( :همان)845 ،

تصویــر -3ربایــش در دریــا ،دیوان امیرخســرو دهلوی ،بهــزاد ،هرات ،ســدۀ  9ه.ق ،نگارخانۀ
فریر ،واشنگتن.
ماخذ( :سیکر و کورکیان)98 ،1387 ،
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تصویر -4خمسۀ نظامی ،سدۀ نهم هجری قمری ،بهزاد کتابخانۀ بریتانیا ،لندن.
ماخذ)dic.academic.ru; No.1( :

تصویر -5یادگیری اسکندر از راه نقاشی ،خمسۀ نظامی ،سدۀ دهم هجری قمری میرزا علی،
کتابخانۀ بریتانیا ،لندن.
ماخذ)dic.academic.ru; No.2( :

پیشینۀ پژوهش
پیشینۀمطالعاتیبخشهای گونا گونمقالهدرچهار گروهآمدهاست:
 .1پژوهشهایــی کــه آثار هنــری را بــر مبنای دســتاوردهای علمی
همزمان بررســی کرده اســت :مهمترین اثر در این گروه مقالهای با نام
«بازبینــی تئــوری ها کنــی -فالکو» 2اســت کــه در هماندیشــی Painted
 Opticsدر آمریــکا ارائــه شــد David Hockney3 .و  Charles Falco4در
پژوهش خود با توجه به دستاوردهای نورشناسی و بهویژه آموزههای
علمی ابنهیثم ،شــکلگیری آثار نقاشــی رنســانس را بررســی کردهاند
5
( .)Falco & Hockney, 2009همچنین مقالۀ دیگر از این نویسندگان،
اصول نورشناســی رنسانس (برگرفته از رســاالت ابنهیثم) را بهشکلی
مـ�وردی در چنـ�د اثر بنـ�ام آن دوران نشـ�ان یمیدهـ�د (�Falco & Hock
 .)ney, 2004, 7پژوهش پیش روی نیز میکوشد با تمرکز بر یافتههای
نورشناســی در ســدههای میانی هجری ،بهویژه آموزههای ابنهیثم،
انتخاب نقره را برای نمایش آب تبیین نماید.

 .2بررســی پیشــینۀ هنری :یکی از قدیمیترین پژوهشها دربارۀ
هنر تصویرگری و نقاشی عصر ساسانی نوشتهای به قلم تامس دبلیو
آرنولد 6اســت (آرنولد .)1387 ،آرنولد ،برپایۀ گزارشهای نویسندگان
دورۀ اســامی و برخــی آثار فلزی برجایمانــده از آن دوران ،تصویری
کلی از نقاشــی ساســانی ارائه میدهد .جستار حاضر میکوشد درکنار
دســتاوردهای ایــن هنرپــژوه ،گزارشهــای پیشــین را ریزبینانهتــر
بررســی کند و از کلینگری فاصله گیرد ،زیرا هدف ،یافتن شــواهدی
تاریخی برای کاربرد نقره در تصویرگری ساســانی اســت .آثاری مانند
التنبیهواالشــراف مســعودی ،مســالک و ممالــک ابــن خردادبــه و
اصطخری ،تاریخ طبری ،تاریخ پیامبران و شــاهان حمزۀ اصفهانی،
الفهرســت ابنالندیــم و  ...از جملــه آثــاری اســت کــه میتوانــد بــه
روشنشدن پیشینۀ کاربرد نقره در نقاشی ساسانی یاری رساند.
 .3دســتاوردهای کیمیا گــری :بورکهــارت در کتــاب کیمیــا :علــم
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جهــان ،علــم جــان ،جایــگاه ســماوی طــا و نقــره ،و نقش آنهــا را در
آرای کیمیا گران مسلمان بیان میکند (بورکهارت87 ،1387 ،ـ.)102
جســتار پیــش رو ،در تبییــن جایــگاه نقــره در کیمیا گــری و یافتــن
همبستگی آن با آب به نگارش گفتهشده نزدیک میشود.
 .4آثاری در نورشناسی (مناظر) :کتاب المناظر حسنبن الهیثم،
دانشمند سدههای  5-4ه.ق ،به زبان عربی ،مهمترین اثر در آشنایی
با آرای نورشناســی قدیم اســت و هرگونه داوری دربارۀ دستاوردهای
دانشــمندان ســدههای میانی براســاس آن شــکل میگیــرد .افزونبر
کتــاب المناظر ،شــرح آن بــا نام تنقیــح المناظر (فارســی 1347 ،ق).
در گرهگشــایی برخــی پیچیدگیهــای آرای ابنهیثــم اهمیــت دارد.
تبییــن گزینــش نقــره بــرای بازنمایــی آب ،متکــی بــه آرای مشــروحه
در رســاالت المناظــر و تنقیــح اســت .از برگردانهــا و دیگر شــر حهای
معتبــر کتــاب المناظــر به چند نمونه اشــاره میشــود :مجموعۀ ســه
برگردان انگلیس��ی ()Ibn al-Heytham, 2001؛ شرح
جلدی المناظر،
ِ
صبــره 7بر نورشناســی ابنهیثم ( )Sabra, 1989؛ بیان دســتاوردهای
ابنهیثم به قلم رشــدی راشــد 8در دایرهالمعارف اندیشمندان عرب
( )Rashed, 1996و شــرح موضوعــی آرای ابنهیثــم (نظیف.)1394 ،
برخــی از مهمتریــن نگارشهــای فارســی را دربارۀ ابنهیثــم میتوان
چیــن برشــمرد« :حکیــم ابنهیثــم و ا کتشــافات علمــی او» (آقایانــی
چاوشی)1354 ،؛ «حرف تازۀ ابنهیثم» (معصومی همدانی،1362 ،
)58-47؛ «نــور مــاه از نظر ابنهیثــم» (عمــادی59 ،1382 ،ـ )120که
همگی با مبانی علمی نگارش حاضر همپوشانی دارد.

روش پژوهش
نگاشــتۀ پیــش رو ،یــک بررســی تاریخی اســت که میکوشــد دلیل
انتخــاب نقــره را بــرای نمایــش آب در نگارگــری ســدههای میانــی،
براساس دستاوردهای علمی همدوره تبیین کند .در این راه ،نخست
کاربــرد نقــره در مصورســازی کتابهــای دوران پیشااســامی بــا تکیــه
بــر گزارشهــای تاریخی بررســی خواهد شــد؛ بنابراین روش گــردآوری
دادهها ،اسنادی و کتابخانهای ،و شیوۀ بررسی ،توصیفی است .آنگاه
گذشــتهنگری جــای خــود را بــه بررســی همزمــان میدهــد و به کمک
دســتاوردهای کیمیا گری (و نجوم) و یافتههای نورشناســی همدوره،
اهمیت نقره را در بازنمایی آب خواهیم جست .تحلیل جایگاه نقره از
دیــدگاه دانشهــای زمانه ،گاه نیاز به توصیف برخی آثار یا موقعیتها
داشــته اســت .ازاینرو ،با تحلیل  -توصیف پیش خواهیم رفت .این
بررســی ،به جهت نوع دادهها و تجزیه و تحلیل آنها ،تحقیقی کیفی و
از منظر هدف ،پژوهشی بنیادین است .دادهها (نگارشها و نگارهها)
به روش کتابخانهای ،گردآوری شــده اســت .گســترۀ زمانی نگارههای
بررسیشده ،اواخر دورۀ ایلخانی تا نیمۀ عصر صفوی است و بهگونهای
موردی ،تنها نگارههایی با آبهای نقرهفام بررسی شده است.

 .1دیرینهکاوی
پیشــینۀ نمایــش نقرهفــام آب در نگارهها از دو ســو قابل پیگیری

است :میراث ساسانی و کتابنگاریهای مانوی.
الف) میراث ساســانی :سخن از شــیوههای تصویرگری کتاب در
شــهریاری ساسانی ،آمیخته به تردید است ،زیرا کتاب یا تکهبرگهای
مصــور از آن دوران در دســت نیســت .انــدک پاپیروسنگاشــتها و
پوستنوشــتههای در دســترس ،نامههــای دیوانــی ،اســناد تجاری
و اقتصــادی( تفضلــی )107 ،1393 ،اســت که هیچ ســرنخی از شــیوۀ
نقاشــی کتــاب یــا تزییــن صفحــات بــه دســت نمیدهــد .بررســی در
اینبــاره ،بیشــتر برگرفتــه از گزارشهــای نویســندگان اســامی دربارۀ
کتابهای ساسانی است .در میان این گزارشها ،اندک نمونههایی
در ریزکاویهــای هنری راهگشاســت ،زیرا بســیاری گزارشها ،دربارۀ
کتابهایــی اســت که از اســاس مصــور و مذهب نبوده و یا نویســنده
9
چندان وسواسی در توصیف جنبههای هنری نداشته است.
یکــی از بهتریــن نمونههــای شــرح نســخهها را میتــوان در کتــاب
التنبیــه و االشــراف مســعودی یافت .وی مینویســد «بســال ســیصد
و ســوم در شــهر اســتخر پارس به نزد یکی از بــزرگزادگان ایران کتابی
بــزرگ دیدم [ .]...تصویر بیســت و هفت تــن از ملوک ایران از خاندان
ساســانی  -بیســت و پنــج مــرد و دو زن -در آن بــود [ ]...نخســتین
پادشــاه اردشــیر بــود کــه در زمینــه ســرخ درخشــان و لباســش برنگ
آسمانی و تاجش سبز و طالئی بود و نیزهای بدست داشت و ایستاده
بود ،و آخرشــان یزدگرد پسر شــهریار پسر خسرو پرویز بود که در زمینه
ســبز مزین با لباس مزین آســمانی با تاج قرمز ایســتاده و نیزه بدســت
در حالــی کــه بــه شمشــیر تکیــه کــرده بــود ،بــا رنگهای شــگفت که
ی
ا کنون نظیر آن یافت نمیشــود و با طال و نقره محلول و مس حکا ک 
شــده .صفحه برنگ فرفیری بود با ســاختی عجیب که از فرط نکوئی
و دقت ســاخت ندانســتم کاغذ است یا پوست» (مســعودی،1389 ،
 99و  .)100حمزهبــن حســن اصفهانــی در تاریــخ پیامبــران و شــاهان
(ســنی ملــوک االرض و االنبیــاء) این کتاب را صور ملوک بنی ساســان
(اصفهانــی )46 ،1346 ،خوانــده اســت .برپایــۀ نگارش مســعودی به
نظــر میرســد نقــرۀ حل در نقاشــی ساســانی به عنــوان فلــزی گرانبها
و رخشــان کاربــرد داشــته و هنرمنــدان از ایــن ویژگــی ،بــرای نمایــش
شکوه و درخشندگی تصویر ،در کنار زر حل استفاده میکردند .ایجاد
کنتراســت در طــرح بــه کمک رنگهای درخشــان نقــرهای و طالیی،
شــیوهای اســت که در رنگآمیــزی زرینهها و ســیمینههای آن دوران
نیز به چشم میآید .شرح حمزه اصفهانی 10از تصاویر شاهان ساسانی
َّ
مرصعکاری
این گمان را تقویت میکند که نقرۀ رخشان ،برای نمایش
تاجهــا و لباسهای شــاهانه یا بازنمایی فلزات به کار میرفته اســت،
َّ
مرصع شیرویه
برای نمونه میتوان به اشــارات نویسنده دربارۀ شلوار
(همــان )58 ،و آذرمیندخت (همان )59 ،یا شمشــیرهای بهرام اول
(همان)48 ،؛ بهرام ســوم (همان)49 ،؛ اردشــیر پســر شــاپور (همان،
)51؛ و  ...اشــاره کــرد .نقش فلزات گرانبها و ســنگهای ارزشــمند در
ترصیع جلدها و تذهیب صفحات کتابهای پهلوی در شرح طبری
از محا کمۀ افشــین ،سردار عباسی ،نیز دیده میشود (طبری،1380 ،
5926؛ همچنین نک به :براون.)491 ،1335 ،
آنچــه آمــد جایگاه نقــره در ترصیع و تزیین نقاشــیهای ساســانی
را روشــن میکنــد ،اما بــرای یافتن نتیجهای مســتدل در این بخش،
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میبایســت نقــش نقــره در بازنمایــی مناظر نیز بررســی گــردد .از آنجا
کــه در گزارشهــای نویســندگان اســامی ،حتــی توصیف یــک نمونه
منظرهپــردازی را در کتابهــای ساســانی نیافتیــم ،بهناچــار بررســی
را برپایــۀ طــرح یکــی از فرشهــای ایــن دوره پیخواهیــم گرفــت.
کاملتریــن شــرح از بافتههــای ساســانی ،وصــف فــرش بهارســتان
خســرو پرویــز اســت کــه در فتح مدائن به دســت ســپاه عــرب افتاد و
نویســندگان ســدههای بعــد دربــارۀ آن ،بســیار نگاشــتند .گرچــه
ویژگیهــای ایــن فــرش را بــا ریزهکاریهــای بســیار آوردهانــد ،فاصلۀ
زمانی نویســندگان با رخداد فتح مدائن و بازنویســی شــنیدهها (و نه
دیدهها) ،ســبب شــد روایتهای گونا گونی از این فرش به دســت ما
برســد .تاریــخ طبری ،فــرش بهارســتان را چنین وصــف میکند« :در
آن [فــرش] راههای مصــور بود و آبنماها چــون نهرها ،و البهالی آن
هماننــد مرواریــد بــود و حاشــیه چون کشــتزار و ســبزهزار بهــاران بود
از حریــر بــر پودهــای طــا که گلهای طــا و نقــره و امثال آن داشــت»
(طبــری .)1824 ،1383 ،در جایــی دیگــر بــه نقــل از عبدالملکبــن
عمیــر آمده اســت« :فرشــی بود شــصت در شــصت ،زمینــه از طال بود
و زینت آن نگینها ،و میوۀ آن جواهر ابریشــم و برگها از ابریشــم و آب
طــا بــود» (همــان .)1825-1824 ،بلعمــی فــرش را پرگوهــر و چنین
میخوانــد« :گردا گــرد زمــرد ســبز [ ]...وانــدر آن همــه گوهرهــا انــدر
نشــانده به رنگ هرچه اندر همه جهان اســپرغم و شکوفه» (بلعمی،
 .)466 ،1373در گــزارش ابنخلــدون آمــده اســت« :درختانــی کــه
برگشان از ابریشم و شاخههایشان از زر و گلهایشان دانههای طال و
نقره و میوههایشــان انواع گوهرها بــود» (ابنخلدون-522 ،1363 ،
 .)523پرفســور  Kurabacekپژوهشــگر آلمانــی ،در کتاب خود دربارۀ
فرشبافی و نقشدوزی ایرانی مینویسد« :پارچه آن از ابریشم و طال
و نقــره و جواهــر یــک پارچــه و خــرد و ریز ســاخته شــده بــود ]...[ .در
حاشــیه و کنارههــای آن نقشهــای گلهــای رنگارنــگ دلکــش را در
شکل سنگهای پرقیمت نشان داده و در زمینه فرش رنگ خا ک را با
رنگ طالی زرد تقلید کرده و آبهای حوض را با خطهای مخصوصی
معیــن نمــوده و میان آنها را با ســنگهایی که بســفیدی بلــور بود پر
کــرده بودند .این ســنگها آب حوض را نشــان میــداد .ته جویها را
نیــز با ســنگریزههایی که بــه بزرگی مروارید بود ،نشــان داده بودند.
تنههــا و ســاقههای درختهــا از طــا و نقــره ،بــرگ هــای گلهــا و
درختها و ســایر نباتات از ابریشــم و میوههای آنها هم از سنگهای
رنگارنــگ ســاخته شــده بــود» (نقــل در :ســامیElla .)40 ،1355 ،
 ،Rodman Churchبافتۀ بهارستان را تاپستری ارزشمند میداند که
در آن ،نقره و طال برای درخشــش ابریش ـمدوزیها و گوهردوزیهای
ممتـ�از بـ�ه کار رفتـ�ه بـ�ود ( .)Church, 1886, 49گرچــه توصیفهــا،
تفاوتهایی اندک دارد ،از گردآوری آنها میتوان دریافت هنرمندان
طــراح و بافنــدۀ ایــن فرش ،نقره را بــرای بیان مفهومی خــاص به کار
نبرده و با همان شیوۀ ترصیعی ،نخهای سیمین و قطعات نقره را در
سطح کار پرا کنده بودند.
ب) کتابنگاریهــای مانــوی :ابنالندیــم بــه نقــل از مانــی
مینویسد« :پیدایش عالم از دو هستی است ،یکی نور و یکی ظلمت.
[ ]...و نــور اولیــن بزرگــی اســت کــه در شــماره نیایــد( »...ابنالندیم،

 .)584 ،1381از این ســخن پیداســت اصل نگرش مانی بر نور استوار
اســت .در متنــی چینــی ،شــناخت دو اصــل روشــنی ،تاریکــی و درک
ســه زمــان برای تشــرف بــه مانویت الزم دانســته شــده اســت (دکره،
 .)95 ،1380در جریــان آفرینش ،تاریکی به قلمروی روشــنی میآید و
آن را میآالیــد .تعالیم کیهانشناســانۀ مانــوی میگوید از نور بلعیده
شــدهای کــه هنوز به ماده آلوده نشــده اســت ،خورشــید و مــاه پدید
میآید و از نوری که تنها بخشــی از آن آلوده گردیده اســت ،ســتارگان
ظاهر میشود (کلیم کایت ،)50 ،1384 ،اما در ترکیب زمین ،روشنی
از همــه کمتر اســت و پاالیــش آن دشــوارتر (دکــره .)101 ،1380 ،نقش
خورشــید و ماه در تصفیۀ نور این عالم اســت .خورشــید ،نور آمیخته
نــور آمیخته با اهریمــن ســرما را آزاد میکند و
بــا اهریمـ ِـن گرمــا و ماهِ ،
روانهــای آزادشــده در ســتونی از نیایشهــا [ماننــد راهی] به ســوی
بهشــت رهســپار میگردند (ابنالندیم .)587 ،1381 ،اهمیت نور در
دیدگاه مانوی ،سبب اهمیت خورشید و ماه شده است .تفاوت این
دو در نگاه مانویان ،تنها از جهت رنگ (ســرما و گرما) آنهاســت .آرای
مانــوی ،پیوســتگی خورشــید و ماه را با طــا و نقره نیز بیــان میکند.
مانــی میگویــد« :آنچه درخشــندگی و روشــنایی دارد از آتش اســت و
نور با ظلمت آمیخته شــده که این جســمهای سطبر و کلفت ،چون
طال و نقره و امثال آن پیدا شده» است (همان .)586 ،پس ،مفهوم
کیهانشناســانۀ نقره در نگرش مانوی ،نوری از ماهست که در جسم
ظلمانی اســیر گشــته و طال ،نور خورشــید ،که زمینی شــده است (در
بررسی نجوم و کیمیا بار دیگر ،این همبستگی را خواهیم دید).
بــر اســاس آموزههــای مانوی ،طال و نقــره بیش از هر مــادۀ زمینی
دیگــر میتوانــد روانهای درخشــان و نور محبوسشــدۀ این جهانی
را نمایــش دهــد و ایــن ،چرایــی ســاخت کتابهایی چنان غنــی را از
زر و ســیم مینمایانــد ،کتابهایــی کــه برخی نویســندگان مســیحی
و مســلمان ،آنهــا را مســرفانه نامیــده و بــا تعجــب دربــاره آن ســخن
گفتهانــد ،بــرای نمونه میتوان به مکتوبی از اواخر ســدۀ  4م( .شــرح
مناظ��رۀ آ گوس��تین و برگزیدۀ مانوی ،نق��ل در )Gulacsi, 2005, 59 :یا
نوشتههای جاحظ ،مورخ دستگاه عباسی (نقل در ،Ibid :همچنین
نک به :کلیم کایت )75 ،1384 ،اشــاره کــرد .ابنجوزی در المنتظم
مینویســد هنگامــی که به ســال  311ه.ق .در بغداد ،چهارده بســته
از کتابهــای مانویان ســوزانده شــد ،طال و نقرۀ مــذاب از میان آتش
روان گشــت (نقــل در :آرنولد2084 ،1387 ،؛ آژنــد39 ،1389 ،؛ Ibid,
 .)30بررسی هنر ساسانی و اندیشههای مانوی نشان داد هنرمندان
ســدههای میانــی اســامی ،بازنمایــی نقرهفــام آب را از ســنتهای
پیشــین دریافت نکردهاند .آیا دســتاوردهای علمی آن روزگار ،چنین
امکانی به آنان داده است؟

 .2نقره در کیمیا گری
«به راســتی ،به یقین و بیشــک ،هر آنچه در پایین است همانند
آن است که در باالست ،و هر آنچه در باالست همانند آن است که در
پایین اســت ،تا معجزات چیز واحد تحقق یابد» (لوح زمردین؛ 11نقل
در :بورکهــارت .)224 ،1387 ،ایــن گفته ،همراهی همیشــگی کیمیا
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و نجوم را روشــن میســازد« .فلزات ،نشــانههایی از ســیارات بر روی
زمیننــد ،کــه پیدایش آنهــا در دل زمیــن در نتیجۀ تأثیرات ســیارهها
بــوده اســت» (نصــر)242 ،1359 ،؛ همانگونــه که در اصل ســوم لوح
آمــده اســت« :پــدرش آفتاب اســت و مادرش مــاه .بــاد آن را در پیکر
خــود حمل کرد ،و دایهاش زمین اســت» (بورکهــارت.)224 ،1387 ،
اصــل ســوم ،قاعــدۀ دیگــری را نیز در خــود دارد« :خورشــید یا طال به
اعتباری خاص ،تجسم قطب فعال و مولد هستی به حساب میآید،
حال آنکه ماه یا نقره تجسم قطب پذیرا ،یعنی مادۀ اولی است .طال
خورشــید اســت و خورشــید روح .نقره ،یا ماه ،جان اســت» (همان،
 )89سایر سیارات (فلزات) در میان این دو قطب قرار دارد که در آنها
یــا علت شمســی برتر اســت یا علــت قمری ،اما تجلــی کامل هیچیک
نیســت (همان .)91 ،خورشــید یا طال ،خود قطب فعال نیست ،بلکه
نادیدنی عالم اســت .این حقیقت ،دربارۀ ماه و
قطب
بازتابــی از این ِ
ِ
نقره ،یا همان قطب زنانه نیز درســت اســت .نگاه دوسویه به جایگاه
خورشید و ماه و به پیروی از آنها ،طال و نقره ،ویژگیهایی را یادآوری
میکند که مهمترین آنها در پژوهش حاضر چنین است :وجه فاعل،
خودتابنده و منیر اســت در حالیکه وجه منفعل ،تنها بازتابدهندۀ
نــور فاعل؛ بر همین اســاس ،طالســت که تمامی انــوار را در خود دارد
و نقــره ،ماننــد آینــه ،عــاری از رنــگ اســت (همــان .)91-90 ،اینکه بر
اســاس دانــش آن زمــان ،منظــور از صفــت تابندگــی و بازتابندگی چه
بوده است ،در بخش نورشناسی روشن خواهد شد.
تــا بدینجــا ،پیوســتگی طــا و خورشــید ،و مــاه و نقــره روشــن
گردیــد ،امــا کار اصلــی کیمیا گــر ،بیــرون کشــیدن زر نــاب از وجــود
زمینــی فلــزات دیگر بــود .در این کار ،جیوه و گوگرد ،نقشــی اساســی
و جایگاهــی ویژه داشــت .جابربنحیان (ســدۀ چهــارم هجری) ذات
تمامــی فلــزات را از جیــوهای میدانســت کــه بــا گوگــرد منعقد شــده
باشــد و اختالف فلزها را َع َرضی میپنداشــت که به تفاوت خا کها و
گونا گونی گوگردها بازمیگشــت (نصر .)256 ،1359 ،ابوالقاسم عراقی
(ســدۀ هفتم هجــری) و بســیاری از کیمیا گران دیگر نیــز عقیدۀ جابر
را درســت میدانســتند .جیوه (عنصر پذیرا ،همانند نقــره یا ماه) ،در
ازدواج بــا گوگــرد (اصل فاعلیت ،همانند طال یا خورشــید) در پروســۀ
کیمیا گــری ،زر نــاب را میزایــد .نقــره در کیمیا بیــش از هرچیز به ماه
(در میان سیارات) و جیوه (در میان عناصر زمینی) همبسته است و
پیوستگیاش با آب ،چندان روشن نیست.

 .3نقره در نورشناسی
امروزه هنگامی که از مشاهدۀ نور سخن میگوییم ادرا ک رنگ را
نیــز در نظــر داریم ،زیــرا این دو را جدا از هــم نمیدانیم ،اما در دانش
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نورشناســی قدیــم و نــزد اندیشــمندان ســرآمدش چــون ابنهیثم،
چنین نبود .رنگ ،مســتقل از نور ،ویژگی جســم کدر تعریف میشــد
یــا به ســخن دیگر« :تمام اجســام کــدر ،دارای رنگ بودنــد» (نظیف،
 .)146 ،1394ابنهیثــم در پاســخ بــه کســانی کــه رنگهــا را حقیقی
نمیدانستند و آنها را امری میان چشم و هوا فرض میکردند ،دالیل
گونا گونی آورده اســت (برای نمونه نک بــه :الهیثم31 ،1983،۱۳؛ Ibn

al-Haytham, 1989, 48؛ نظیف .)143 ،1394 ،با وجود این ،او مکرر
مینویســد رفتارهــای پرتوهــای رنــگ ماننــد پرتوهــای نور اســت و از
تمامی قوانین آنها -مانند بازتابش ،شکســت ،ســیر به خط مستقیم
و  ...ـ پیــروی میکنــد (بــرای آزمایشهایــی کــه این دیدگاه را روشــن
میس��ازد ،نک به .)Ibid, 65 :همچنین رنگ تنها با میانجیگری نور
دیدنی اســت ،چنانچه در نور کم ،اجســام رنگی ،حتی با رنگهایی
شــفاف و درخشــان ،تیره و ســیاه به نظر میآید (الهیثم35 ،1983 ،؛
 .)Ibn Haytham, 2001, 383 & 347; Ibn al-Haytham, 1989, 54در
جایی دیگر مینویســد دیدن شــیء رنگی به نوری که بر آن میتابد،
بســتگی دارد (الهیثــم35 ،1983 ،؛ .)Ibn al-Haytham, 2001, 347
پرتوهــای نــور ،رنــگ اجســامی را کــه بــر آنــان تابیــده اســت ،در خود
میگیرد و به چشم بیننده میرساند ،برای نمونه هنگامی که شرابی
ســرخ در ظرفی شیشــهای و شــفاف ریخته شــود و این شیشــه میان
منبــع نــور و یک پردۀ ســفید قرار گیــرد ،نوری که از محلول و شیشــه
میگذرد ،رنگ سرخ را با خود میبرد و بر پردۀ سفید نمایان میسازد
( .)Ibidتمامــی رنگها ،نتیجۀ ایــن آزمایش را تأیید میکند (همان،
30؛  )Ibn al-Haytham, 1989, 46و حمل رنگ با پرتو نور ،ویژگیای
اســت کــه بــه خود رنگ وابســته اســت و در شــدتهای گونا گون نور
رخ میدهــد (همان31-30 ،؛  .)Ibid, 47با توجه به شــباهت قوانین
بازتابش در نور و رنگ ،ابنهیثم نتیجه میگیرد رویۀ هر شــیء ،ســه
دســته پرتــو را روانــۀ چشــم بیننــده میکنــد :نــوری کــه از رویۀ شــیء
بازمیتابد و دیدن آن را ممکن میســازد (نور َع َرضی یا ثانویه)؛ رنگی
کــه همــراه ایــن نــور از منبــع منیــر و رویــۀ اجســام دیگر میآیــد (رنگ
َع َرضــی یــا ثانویــه) و همچنین پرتــو رنگ ذاتی (جرم) جســم که با نور
بازتابیده به چشم میرسد (رنگ اولیه یا ذاتی)( .همان61 ،؛ Ibn al-
 )Haytham, 2001, 382; Ibn al-Haytham, 1989, 94چشــم همواره
ســه پرتــو را دریافت میکند در حالیکه آن را یکــی میپندارد (Ibn al-
 )Haytham, 1989, 94رنگ َع َرضی در اجســام کدر بســیار ضعیفتر از
رنگ ذاتی اســت ،زیرا جســم کدر خاصیت قبول نــور (رنگ) را دارد و
بازتابــش آن انــدک اســت .همچنین از آنجا که همیشــه چشــم ،پرتو
قویتــر را ادرا ک میکنــد ( )Ibidپس تنها رنگ ذاتی را میبیند و رنگ
َع َرضــی در ذهن دریافت نمیش��ود (برای ش��رح تفصیلی نک بهIbn :
al-Haytham, 2001,382 & 384؛ .)Ibn al-Haytham, 1989, 96
برپایۀ قوانین بازتابش ،سطح صیقلی ،رفتاری متفاوت با رویۀ کدر
دارد .سطحی که بازتابدهندۀ قوی است ،همواره بخش بزرگی از نور
َ
رنگ ذاتی آن ،بســیار
پرتو ِ
و رنــگ ع َرضــی را بازمیگرداند .پس ،شـ ِ
ـدت ِ
ضعیفتــر از دو پرتــو دیگر اســت و رنگ َع َرضی نمایان میشــود و رنگ
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چیره در محیط ،به جای رنگ ذاتی ،ادرا ک میگردد .مصطفی نظیف
بــه نقــل از ابنهیثــم ،قاعــده را چنیــن شــرح میدهــد« :یــک صفحۀ
نقرهای در نور روز ،نقرهای اســت و رنگ خود را نشــان میدهد ،اما در
کنــار نور آتش ،رنگ ســرخ آتــش را بازمیتاباند که رنگی َع َرضی اســت»
(نظیف .)146 ،1394 ،ویژگیهای بازتابشــی سطوح صیقلی و به ویژه
نقره ،در المناظر به تأ کید آمده اســت ،برای نمونه در آزمایش نمایش
خط ســیر مستقیم نور یا بررســی پرتوهای بازتابشی ،ابنهیثم توصیه
میکنــد بــرای به دســت آمدن نتایج روشــنتر ،از صفحــهای نقرهای و

91
بازتاب اندیشههای علمی در نگارگری

آهن پرداختشده را به دلیل کدر بودن
صیقلیافته اســتفاده شــود و ِ
و رنــگ تیــرهاش مناســب نمیدانـ�د (.)Ibn al-Haytham, 1989, 38

نقره و نمایش سطح آب
با ویژگی پرتوهای رنگی در دیدگاه نورشناســی قدیم آشنا شدیم.
ا کنــون در همیــن دیــدگاه ،ســطح آب ایســتا را همچــون ســطحی
بازتابدهنــده بررســی میکنیــم :آب مــادهای شــفاف اســت .برابـ ِـر
یافتههای نورشناســی پیشــین ،جســم شــفاف که نــور را میگذراند،
تابش
کــدورت (رنگ) ذاتی اندکی دارد (نظیف .)146 ،1394 ،هنگام ِ
نــور و رنــگ َع َرضــی ،آن دســته از پرتوهایــی کــه از ســطح ،بازتابیــده
میشــود ،بســیار قویتر از پرتوهای رنگ ذاتی آب خواهد بود .پس،
بیننده ،رنگ رویۀ آب را همان رنگ َع َرضی (یا رنگ چیره در محیط)
میبیند .خاطرۀ حوضهای مرکزی در باغهای ایرانی ،این دستاورد
نورشناســانه را بهخوبــی روشــن میســازد .در روزهــای آفتابی ،رنگ
آب ،آبی دیده میشــود .در حالیکه در هوای ابری ،آب را خا کســتری
میبینیــم .ش ـبهنگام در ســیاهی فضــا ،ســطح آب قیرگــون به نظر
میآید و ا گر در همین حال ،آتشی در کنار آن بیفروزیم ،سرخی آتش
را به خود میگیرد.
نگارگــران ایرانــی بــرای بازنمایــی ســطح آب میبایســت رنگــی را
برمیگزیدنــد کــه ماننــد رویــۀ آب ،ویژگــی بازتابش رنگهــای َع َرضی
را بیــش از بازتابــش رنگهــای ذاتــی در خــود داشــته باشــد .چنیــن
ســطحی میتوانــد روی کاغــذ ،ویژگــی آب را در جهان واقــع یادآوری
کنــد .از میــان مــواد شــناخته در آن زمــان ،طــا ،ســیماب (جیــوه) و
نقــره ،روی کاغذ میتوانســت بــه چنین ویژگی نزدیک شــود .جیوه،
عنصــری ســمی و خطرنــا ک بود کــه در رنگآمیــزی کاربرد نداشــت.
طــا ،بــا وجــود ســطح صیقلــی مطلوبــی که بــر کاغــذ ایجــاد میکند،
دارای رنــگ ذاتــی چش ـمگیری اســت .چنانچــه ،از دیربــاز تــا کنــون،
همــواره بــرای نمایش ســطوحی به کار رفتــه که رنگیــن و تابان بوده
اســت ،ماننــد نور خورشــید که با انــوار طالیی نمایش داده میشــود
یــا آتش ،که رنگ آن به ســرخی میگراید .شــرح مفاهیمی که ســبب
کاربرد طال در رنگآمیزی شد ،خود پژوهشی جدا گانه است و مجالی
کنار ارزش
دیگر میخواهد .تنها به این گزیده بسنده میکنیم که در ِ
جدول  -1مقایسۀ ویژ گیهای سطح نقره و سطح آب ایستا بر اساس معیارهای نورشناسانه.

مادی طال ،ویژگی رنگ ذاتی سطح صیقلی این ماده ،یکی از دالیل
مهم انتخاب طال برای نمایش هالههای مقدس در هنر مانوی یا نور
گردا گــرد پیامبــران و برگزیدگان الهی در نگارگری ایرانی اســت (دربارۀ
رنگ اجســام منیر که در ذات خود نورانی اســت ،برای نمونه نک به:
آرای ابن هیثم ،نقل در :آقایانی چاوشی.)439 ،1354 ،
برپایــۀ دانــش نورشناســی ســدههای میانــی هجری ،ســطح نقره
و ســطح آب را کــد ،ویژگیهــای مشــترک بســیاری دارد .جــدول ،1
چکیــدهای از ایــن مشــابهت را نشــان میدهــد .ایــن دو ســطح ،نــور
ذاتی ندارد و منیر یا تابنده نیســت ،اما در بیشترین اندازه ،بازتابندۀ
نورهــای َع َرضــی یــا نورهای رســیده از محیــط پیرامونی خود اســت.
رنگ آنها متغیر و متأثر از رنگ چیرۀ محیط ادرا ک میشود.
دور نیست که هنرمندان با این نظریات آشنا بودهاند و به آنها نظر
داشتهاند .آنان به دلیل کار در کتابخانهها (کارگاههای تولید کتاب)
و وظیفــۀ استنســاخ ،کتابآرایــی ،مصورســازی ،تجلیــد و صحافــی
آثــار علمــی و ادبــی گونا گــون ،بــه منابــع مهــم زمــان خود دسترســی
داشــتند .همچنیــن میدانیــم در ادامــۀ ســنتی کــه رشــیدالدین
فض ـلاهلل در ربع رشــیدی پایهگــذاری کرد و تا دربار صفــوی نیز ادامه
یافت ،بســیاری از بزرگان عرصۀ کتابآرایی در محافل علمی شاهانه
حضور داشــتند و در مباحثات علمی و ادبی دربار شــرکت میکردند.
گزارشهــای گونا گــون (ماننــد نگاشــتههای رشــیدالدین فضــلاهلل
دربارۀ ربع رشیدی و فضای آن ،گزارشهای برجایمانده از کالنتران
کتابخانههــای ســلطنتی در ادوار گونا گون ،یــا برخی روایات تاریخی)
ایــن ادعــا را ثابت میکنــد .بنابراین ،گمــان میرود هنرمندان ســدۀ
 7ه.ق ،در کتابخانــۀ عظیــم ربــع رشــیدی ،از رســاالت علــم مناظر و
آخریــن دســتاوردهای نورشناســی آ گاهــی داشــتند .رســاالت مصور
ماننــد آن
بازمانــده از کارگاههــای ربــع رشــیدی و دیگــر کارگاههــای
ِ
نشــان میدهد آمیزش ســبک و نوآوری در این دوران ،بیش از ســایر
ادوار ممکــن بــوده اســت .هنرمندان میتوانســتند بــه آزمایشهای
تازهای بپردازند و براســاس یافتههای جدید ،شیوههای نوینی پدید
آورنــد .شــاید از این روســت کــه در نگارههای این ســده ،شــیوههای
گونا گــون نمایــش آب (نقرهگــون ،الجوردیــن ،و  )...دیــده میشــود،
امــا در ســدههای بعــد که اصــول نگارگری ،شــکلی منســجم به خود
میگیــرد ،شــیوۀ نمایــش نقرهگــون ،همانند اصلــی خللناپذیــر تکرار
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میشود .افزونبر دسترسی مستقیم به رساالت علمی ،نگاشتههای
ابنهیثــم و دیگر اندیشــمندان مســلمان ،آثار ادبی (کــه خود متأثر از
علم و طبیعتگرایی زمانه بود) نیز به شکلی غیرمستقیم ،یافتههای
علمــی را در اختیــار هنرمنــدان میگذاشــت .در نمونــۀ کمیابــی از
ادبیــات ســدههای پنجــم و ششــم هجــری ،رگههایــی از گرایــش بــه
طبیعت و نزدیکی به دستاوردهای علمی ،با تأ کید بر رنگ آب دیده
میشود .عثمان مختاری میسراید:
هوای تیر و ابر دی گوهرسـای آمد و زرگــر
زمین را کهربا کرد آن و باز این سیم کرد از زر []...
لب کاریز پر طلق است و روی حوض پر نقره
ّ
شکم رود پر یشم است و پشت کوه پر مرمر
(مختاری.)136-134 ،1341 ،
این بیت از نمونههای نادر ســخن پارســی اســت که در آن ،میان
ســطح نقــره و آب ،هماننــدی برقــرار گردیــده اســت .مختاری شــاعر
دورهای است که «از علوم و مسائل قراردادی ،تأثیر بیشتری در صور
خیــال شــاعران [آن] دوره دیده میشــود» (شــفیعی کدکنی،1375 ،
 .)478از ای ـنرو ،بیان همانندی میان درخشــش ســطح نقرهگون و
رنگ آب در هالهای از تشــبیه شــاعرانه در شــعر او را میتوان با تبیین
علمی قابلیت ســطح نقره برای بازنمایی رنگهای عرضی و نورهای
پیرامونی مقایســه کــرد .بیت آمــده همچنین از فرا گیــری یافتههای
علمــی در دیگــر عرصهها ،در ســدههای پســین نشــان دارد .حال که

ادبیــات ســدههای پنجــم و ششــم هجــری ،بهروشــنی از دســتاورد
علمــی ســدۀ پیشــین خــود ســخن میگویــد ،تأثیرپذیــری نگارگری از
یافتههای علمی ،دور از ذهن نیست.
از آنجــا کــه نورشناســی آن دوران ،برآمده مشــاهده طبیعت بود،
مشابهتهای گفتهشده ،نزدیکی انتخاب نگارگران به اصول حا کم بر
طبیعت را نشان میدهد .نگارگر ایرانی با نشاندن نقره بر کاغذ برای
نمایــش آب بــه موفقیتی در بازنمایی جهان دســت یافــت .میتوان
تصور کرد ،آن هنگام که پادشاه و دیگر مشتاقان هنر کتابآرایی ،زیر
نور خورشــید ،به نگارهای در شــاهنامه ،خمسه یا  ...مینگریستند،
رویــۀ نقرهگــون آب در ایــن نــگاره ،نــور را بــا شــدت بازمیتابانــد و
منظرهای مانند سطح آبهای حقیقی ایجاد میکرد .در نور مالیمتر
روز ،نقــره ،بازتابنــدۀ نــور و رنگ َع َرضی و رنگ ذاتی خود بود و بســته
بــه قــدرت هــر یــک ،پردههایــی از خا کســتریهای بــراق بــه نمایش
میگذاشــت و شــبهنگام در پرتو نور ســرخ آتش (شــمع یا پیهسوز)،
حوض نگاره به ســرخی میگرایید ،همانگونه که آب حوض در میانۀ
باغ در پرتو مشعلها چنین مینمود .تأ کید بر بازتاب نور در نگارهها
چنــان اســت کــه در برخی آثــار (برای نمونــه نک بــه :تصویرهای  4و
 )5با آنکه شــیوۀ طر حاندازی تخت یا ســقف کوشک از دوبعدنمایی
فاصله گرفته ،اما ســطح حوض همچنان تخت کشــیده شــده است
تا صفحۀ بازتابدهنده در گســتردهترین حالت خود باشــد و بازی با
نور (چنانچه شرح آن در باال آمد) به زیباترین حالت ،رخ بنماید.

نتیجه
بــه اســتناد نگارههــای گونا گــون ،نقرهگون کــردن ســطح آبها در
نقاشــی ایران از میانۀ سدۀ هشــتم هجری فرا گیر شد .پژوهش حاضر
در پــی یافتــن دلیل این دگرگونی برآمد و در این راه ،نخســت پیشــینۀ
کاربــرد نقــره در هنــر کتابآرایــی بررســی شــد .براســاس گزارشهــای
برجایمانــده از کتابهای پهلوی و مانوی ،جایگاه نقره در کنار طال،
به عنوان فلزی رخشــان و گرانبها در ترصیع کتابها و تصاویر روشــن
گردید .در بررســی اســناد تاریخی ،کاربرد نقره برای نمایش آب در هنر
پیشااسالمی تأیید نمیشود .جایگاه نقره از منظر باورهای کیمیاوی
و کیهانــی نیــز تبییــن شــد .در ایــن دیــدگاه ،نقره با مــاه و نور ســفید و
رخشــان آن همبســتگی یافت و پیوســتگیاش با آب ،روشــن نگردید.
در آخریــن بخــش ،ویژگیهای ســطح آب و نقره برپایۀ دســتاوردهای
نورشناســی ســدۀ  4ه.ق و پس از آن بررســی شــد .براساس یافتههای
علمــی ســدههای میانــی هجــری ،شــباهت رفتارهــای این دو ســطح
در برابر تابش نور بســیار شــبیه اســت .منابع تاریخی همچنین امکان
آشــنایی نگارگــران با یافتههــای علمی و دســتاوردهای اندیشــمندان

همدورهشــان را نشــان میدهد .نگارگران در سدههای  7و پس از آن،
بــا تکیه بر یافتههای دانش نورشناســی (المناظر) نقره را برای نمایش
ســطح آبها برگزیدند .آنان با این انتخــاب در بازنمایی جهان پیرامون
خود گام بلندی برداشــتند .بهکارگیری نقره در نگارههای این دوران،
بیــش از آنکــه بیانگــر نگرشــی انتزاعــی و نمادیــن به ایــن فلز باشــد ،با
مشاهدات روزمره و دریافتهای علمی زمانه همانندی دارد.
پیشــنهاد برای پژوهشهای آتی :بررسی کیفیات چهارگانۀ عناصر
در کیمیا گــری میتواند دســتاوردهای پژوهش حاضــر را در این حوزه
بیازماید .تمامی فلزات به نســبتهای مشــخص از کیفیات چهارگانه
(ســردی ،گرمــی ،تــری و خشــکی) ســاخته شــده و دارای دو کیفیــت
ظاهری و دو کیفیت باطنی است 15.این کیفیات با عناصر اربعه (باد،
آب ،آتــش و خــا ک) نیــز همبســتگی دارد .با وجــود نگارشهای رمزی
کیمیا گری و گستردگی دامنۀ آن ،گزینش نقره برپایۀ طبیعت چهارگانۀ
ایــن فلــز و عناصر اربعه (بــه ویژه آب) از نگاه کیمیا گری دورۀ اســامی،
میتواند مبنای پژوهشی مستقل قرار گیرد.

پینوشتها
 ۱نــگارۀ کتــاب جامعالتواریــخ خواجــه رشــیدالدین فضــلاهلل با نام «کشــتی
نوح» (نیمۀ دوم ســدۀ هشــتم هجری) ،یکی از نخســتین نگارههایی اســت که

دریایی نقرهفام دارد (تصویر .)2
2 In: Painted Optics Symposium. Re-examining the Hockney-Falco
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thesis 7 years.

 3دیوید ها کنی ()-1937؛ هنرمند مدرنیست انگلیسی.
 4چارلز فالکو ()-1948؛ فیزیکدان تجربی آمریکایی در حوزههای مغناطیس
و نورشناسی.
5 In: proceeding of the symposium on Effective Presentation & Interpretation in Museums. The National Gallery of Ireland, Dublin.
 6تامـ�س دبلیـ�و آرنولـ�د (Sir Thomas Walker Arnold (1864-1930؛
شرقشناس و مورخ هنر اسالمی اهل بریتانیا.
 7عبدالحمید صبره ()2013-1924؛ اســتاد تاریخ علم و متخصص در تاریخ
نورشناســی و علوم سدههای میانی اســامی .وی همچنین در Dictionary of
Scientific Biography (1970؛ vol 6؛  )Princeton University Pressمقالــۀ
کاملی دربارۀ ابنهیثم و آرای او دارد.
 8رشــدی راشــد ()-1936؛ ریاضیدان ،فیلســوف و تاریخنــگار علم .تألیفات
وی به ویژه بر ریاضیات و فیزیک سدههای میانی جهان عرب متمرکز است.
 9برای نمونه ،اصطخری از کوهی در ناحیۀ ســابور پارس مینویســد که در آن
کتابهایی دربردارندۀ شرح احوال بزرگان عجم ،مقیمان آتشکده ،دانشمندان
و حکمــای پــارس بــه همــراه تصاویــر ایــن افــراد نگهــداری میشــده اســت ،اما از
کیفیات یا ویژگیهای این تصاویر چیزی نمیگوید (اصطخری.)141 ،1373 ،
 10روشــن نیست تصاویر نســخهای که مسعودی روایت میکند تا چه اندازه
مشابه نقاشیهایی باشد که حمزۀ اصفهانی دیده است ،زیرا اصل این کتاب،
از جملــه آثــار مشــهور پهلوی بــوده که بارها کتابت و تصویرســازی شــده (صفا،
 133 ،1366و  )643و نمونههــای متعــددی از آن وجــود داشــته اســت .تنهــا
میدانیــم مســعودی ،کتابی را شــرح میدهد که مطابق گفتــۀ خودش ،تاریخ
 113هجری قمری داشت.
 11لــوح زمردیــن :ایــن لــوح بــه صــورت الهامــات هرمــس تریسمگیســتوس،
معنــا و ســاختار کیمیا گــری را ارائه مینمود و کیمیا گران اســامی نیز به آن باور
داشــتند .قدیمیترین اشــاره به متن لوح ،در نوشــتهای از ســدۀ هشــتم م .به
قلم جابربنحیان بوده که در ترجمۀ التین آن آمده اســت .ســبک متن نشــان
میدهد اصل آن به پیش از اســام بازمیگردد ،اما مشــخص نیست که هرمس
نام شخص بوده یا عملی کاهنانه (بورکهارت.)223 ،1387 ،
 12ابن هیثم( ،حدود  430-355یا کمی دیرتر)؛ متولد بصره ،وی نویسندۀ آثار
متعددی در حوزههای نورشناسی ،نجوم ،هندسه و ریاضیات است .مهمترین
اثرش در نورشناسی ،المناظر به زبان عربی بوده که حاصل آزمایشهای تجربی
و محســوس طبیعی در کشــف رفتار پرتوهای نور ،شــیوۀ دیدن و دریافت ذهنی
بیننــده اســت .آرای وی گرچه مدتی نزد اندیشــمندان مســلمان مهجــور ماند،
در ســدۀ هفتم هجری به همت کمالالدین فارســی و با شــرح و بازنویسی کتاب
المناظر به دست وی( ،تنقیح المناظر لذوی االبصار و البصائر) بار دیگر در محافل
علمی مورد توجه قرار گرفت .همچنین اسناد بسیاری در دست است که نشان
میدهــد ترجمــۀ التین المناظر در ســدههای میانــی ،یکی از منابع مهم درســی
در دانشــگاههای اروپایی بوده اسـ�ت (Holbrook, 1998 in: Hockney & Falco,
 .)2009, 119دامپییر دربارۀ المناظر مینویسد« :ترجمۀ التینی اثر او [ابن هیثم]
دربــارۀ نورشناســی تأثیــر قابــل توجهی بر تکامل علــم غربی خاصــه از طریق راجر
بیکن و کپلر گذاشت» (دامپییر.)98 ،1371 ،
 13از آنجــا کــه در ایــن پژوهش از نســخۀ آنالیــن المناظر به زبــان عربی بهره
بردهایــم ،شــمارههای صفحات در ارجاعات درونمتنی ،شــمارۀ صفحۀ کتاب
آنالین در سایت ّوراق است و با نسخۀ چاپی آن همانند نیست.
 14مصطفــی نظیــف ()1971-1893؛ اســتاد دانشــگاه ،پزشــک و نویســندۀ
برجستۀ مصری در حوزۀ علوم اسالمی.
 15نقــره در ایــن دســتهبندی از درون ،گــرم و تــر؛ و از بیرون ،خشــک و ســرد
توصیف شــده است .جابربنحیان میگفت ا گر این نسبتها در تعادل دقیقی
با هم قرار گیرد ،فلز به کمال میرسد (نقل در :نصر.)254 ،1359 ،
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سیروس پرهام ،علمی و فرهنگی ،تهران.
آژند ،یعقوب ( ،)1389نگارگری ایران ،پژوهشــی در تاریخ نقاشــی و نگارگری
ایران ،ج  ،1سمت ،تهران.
آقایانــی چاوشــی ،جعفــر ( ،)1354حكیــم ابــن هیثم و ا كتشــافات علمی او،
نشــریه آمــوزش و پــرورش (تعلیــم و تربیــت) ،دوره چهــل و چهــارم ،شــماره ،7
صص.504-434
ابنالندیــم ،محمدبناســحاق ( ،)1381الفهرســت ،برگــردان محمدرضــا
تجدد ،نشر اساطیر ،تهران.
ابنخردادبــه ،عبیداهللبــن عبیــداهلل ( ،)1371مســالک و ممالــک ،برگــردان
ســعید خا کرند ،مؤسســۀ مطالعات و انتشــارات تاریخی میراث ملل و مؤسســۀ
فرهنگی حنفاآ ،تهران.
ابنخلــدون ،عبدالرحمنبــن محمــد ( ،)1363العبــر ،تاریــخ ابنخلــدون،
ج  ،1برگــردان عبدالحمیــد آیتــی ،مؤسســۀ مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی
(پژوهشگاه) ،تهران.
اصطخــری ،ابواســحاق ابراهیــم ( ،)1373مســالک و ممالــک ،برگــردان
محمدبن اســعدبن عبداهلل تســتری ،به کوشش ایرج افشــار ،انتشارات ادبی و
تاریخی ،موقوفات دکتر محمود افشاریزدی ،تهران.
اصفهانــی ،حمزهبنحســن ( ،)1346تاریــخ پیامبــران و شــاهان ،برگــردان
جعفر شعار ،بنیاد فرهنگ ایران ،تهران.
الهیثــم ،حســنبن ( .)1983المناظــر؛ المقــاالت 3-2-1 :فــی االبصــار علــی
االســتقامه ،حققهــا و راجعهــا علــی الترجمــه الالتینیــه عبدالحمیــد صبــره،
کویــت .نســخۀ آنالیــنhttp://www.alwaraq.net/Core/waraq/ :
 coverpage?bookid=87&option=1قابل دسترسی در فروردین .1395
بــراون ،ادوارد ( ،)1335تاریــخ ادبــی ایــران ،ج  ،1برگــردان و حاشیهنویســی
علی پاشا صالح ،کتابخانۀ ابنسینا ،تهران.
بلعمــی ،محمدبــن محمــد ( ،)1373تاریخنامۀ طبــری ،ج  ،3به تصحیح و
تحشیۀ محمد روشن ،البرز ،تهران.
بورکهــارت ،تیتــوس ( ،)1387کیمیا ،علــم جهان ،علم جــان ،برگردان گلناز
رعدی آذرخشی و پروین فرامرزی ،حکمت ،تهران.
تفضلی ،احمد ( ،)1393تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ،سخن ،تهران.
دامپییــر ،ویلیــام سیســیل ( ،)1371تاریــخ علــم ،برگــردان عبدالحســین
آذرنگ ،سمت ،تهران.
دکره ،فرانســوآ ( ،)1380مانی و ســنت مانوی ،برگــردان عباس باقری ،فرزان
روز ،تهران.
ســامی ،علی ( ،)1355معماری ایران در عهد ساســانی ،هنر و مردم ،شماره
 165و ،166صص .41-24
شــفیعی کدکنــی ،محمدرضــا ( ،)1375صور خیال در شــعر فارســی :تحقیق
انتقادی در تطور ایماژهای شــعر پارســی و ســیر نظریۀ بالغت در اسالم و ایران،
آ گاه ،تهران.
صفا ،ذبیحاهلل ( ،)1366تاریخ ادبیات در ایران ،ج  ،1فردوس ،تهران.
طبــری ،محمدبنجریــر ( ،)1380تاریــخ طبــری ،ج  ،13برگــردان ابوالقاســم
پاینده ،اساطیر ،تهران.
طبــری ،محمدبنجریــر ( ،)1383تاریــخ طبــری ،ج  ،5برگــردان ابوالقاســم
پاینده ،اساطیر ،تهران.
عمــادی ،عبدالرســول ( ،)1382نور مــاه از نظر ابنهیثم ،آینــۀ میراث ،دورۀ
جدید ،شمارۀ 59 ،20ـ.120
فارســی ،کمالالدیــن ( 1347ق ،).تنقیحالمناظــر ،مجلــس دایرهالمعــارف
العثمانیه الکائنه ،هند.
کلیــم کایــت ،هانــس یوآخیــم ( ،)1384هنــر مانــوی ،برگــردان ابوالقاســم
اسماعیلپور ،اسطوره ،تهران.
مختــاری ،بهاالدیــن عثمــان ( ،)1341دیــوان عثمــان مختاری ،بــه اهتمام
جالل الدین همایی ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران.
مســعودی ،ابوالحســن علیبن حسین ( ،)1389التنبیه و االشراف ،برگردان
ابوالقاسم پاینده ،علمی و فرهنگی ،تهران.
معصومــی همدانی ،حســین ( ،)1362حــرف تازۀ ابنهیثم ،نشــریۀ دانش،
شمارۀ  ،18صص.58-47
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